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RESUMO 

 
 
COLOMBO, MAURA. Coeficiente de cultura de mudas de jabuticabeira com diferentes 
substratos e cobertura morta. 82f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Programa 
de Pós-Graduação em Agronomia (Área de Concentração: Produção vegetal), 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017. 
 
A jabuticabeira [Plinia cauliflora (Mart.) Kausel] é uma das espécies de fruteiras nati-

vas do Brasil com alto potencial de comercialização de seus frutos. Porém, para essa 
espécie, são limitadas as informações acerca das condições ideais para a produção 
de mudas. Objetivou-se avaliar o consumo hídrico, crescimento e teores de clorofila 
de em mudas de jabuticabeira provindas de mini-estacas em função da adição de 
composto de cama de aves ao substrato e uso de cobertura morta do solo. O experi-
mento foi realizado em casa de vegetação da Unidade de Ensino e Pesquisa de Vi-
veiro de Produção de Mudas Hortícolas da UTFPR -Câmpus Dois Vizinhos. Foram 
utilizadas mudas de jabuticabeira provindas de mini-estacas enraizadas, as quais fo-
ram transplantadas para lisímetros de drenagem, confeccionados com baldes de po-
lietileno de 20l. Os mesmos contendo como substrato misturas de latossolo vermelho, 
areia e composto de cama de aves nas proporções: S1 - latossolo + areia (2:1 v/v); 
S2 - latossolo + areia + composto de cama de aves (2:1:0,5 v/v/v); S3 - latossolo + 
areia + composto de cama de aves (2:1:1v/v/v); S4 - latossolo + areia + composto de 
cama de aves (2:1:1,5 v/v/v); e S5- latossolo + areia + composto de cama de aves 
(2:1:2 v/v/v). Como cobertura morta foi utilizada palhada de guandu (Cajanus cajan) 

na instalação do experimento, em proporção de 10 toneladas por hectare. As variáveis 
analisadas foram: diâmetro de colo; altura de planta, número de folhas, área de copa, 
número de ramos primários, comprimento de ramos primários, teor de clorofila “a”, “b” 
e “total” e área foliar. Para as variáveis de consumo hídrico, os cálculos de evapo-
transpiração de referência (ETo), foram realizados pelo método de Penman-Monteith 
e a evapotranspiração da cultura (ETc) e o coeficiente de cultura (Kc) serão calculados 
com base na metodologia de Salassier, 2009. O delineamento experimental foi intei-
ramente casualizado, em esquema fatorial com cuinco composições do substrato, 
com e sem cobertura morta e em cinco períodos de avaliação para clorofila e área 
folia e doze períodos de avaliação para as demais variáveis, com quatro repetições, 
considerando cada planta como unidade experimental. O efeito da adição do com-
posto de cama de aves foi contrário ao esperado, limitando o crescimento das mudas 
para S2 e levando a morte das mudas para S3, S4 e S5. S1 superou as médias de 
crescimento para todas as variáveis analisadas. A cobertura do solo foi positiva, ex-
ceto para clorofila “a” e “total”, apresentando valores positivos principalmente para S1 
e S2. Quanto ao consumo hídrico, o uso da cobertura do solo reduziu os valores de 
ETc e Kc, sendo efetiva na redução da perda de agua por evapotranspiração do sis-
tema solo planta. Contudo, houve baixa correlação entre os valores de ETc e Kc para 
as variáveis de diâmetro de colo, altura de planta, área de copa, número e compri-
mento de brotos primários. Significando que o crescimento das mudas foi fortemente 
influenciado pelo substrato utilizado, restringindo o crescimento das mudas. Altas va-
riações de ETc e Kc inicias também são responsáveis pela baixa correlação entre 
consumo hídrico e crescimento das mudas ao longo do tempo. O mesmo ocorre para 
a relação entre crescimento das mudas e o tempo para S3, S4 e S5. 
 
Palavras-chave: Jabuticaba. Crescimento. Irrigação. 



ABSTRACT 

 
 
COLOMBO, MAURA. Crop coefficient of jabuticabeira seedlings with different sub-
strates and mulch. 82f. Dissertation (Masters in Agronomy) – Programa de Pós-Gra-
duação em Agronomia (Área de Concentração: Produção vegetal), Federal University 
of Technology - Paraná. Pato Branco, 2017. 
 
The jabuticabeira [Plinia cauliflora (Mart.) Kausel] is one of Brazil's fruit tree species 

with high potential for commercialization of its fruits. However, for this species, 
information on the ideal conditions for the production of seedlings is limited. The 
objective of this study was to evaluate the water consumption, growth and chlorophyll 
content of jabuticabeira seedlings from mini-cuttings as a function of the addition of 
poultry litter compound to the substrate and the use of mulch. The experiment was 
carriedout in a greenhouse of the Teaching and Research Unit of Nursery of Production 
of Horticultural Saplings UTFPR – Dois Vizinhos - Paraná. Jabuticabeira seedlings 
from rooted mini-cuttings were used, which were transplanted to drainage lysimeters, 
made with 20l polyethylene pails. The same ones containing as substrate mixtures of 
red latosol, sand and poultry litter in the proportions: S1 - latosol + sand (2: 1 v / v); S2 
– latosol + sand + poultry bed compound (2: 1: 0.5 v / v / v); S3 - latosol + sand + bird 
bed compound (2: 1: 1v / v / v); S4 - latosol + sand + bird bed compost (2: 1: 1.5 v / v 
/ v); and S5 – latosol + sand + poultry bed compost (2: 1: 2 v / v / v). As mulch was 
used pigeon pea (Cajanus cajan) in the installation of the experiment, in proportion of 

10 tons per hectare. The variables analyzed were: Colony diameter, plant height, 
number of leaves, treetop area, number of primary branches, length of primary 
branches, chlorophyll a, b, and total and leaf area. For the water consumption variables, 
(Eto) reference evapotranspiration calculations were performed using the Penman-
Monteith method and crop evapotranspiration (ETc) and the crop coefficient (Kc) is 
calculated based on the methodology of Salassier, 2009. The experimental design was 
completely randomized, in a factorial scheme with five substrate compositions, with 
and without mulch and in five evaluation periods for chlorophyll and leaf area, and 
twelve evaluation periods for other variables, with four replicates considering each 
plant as Experimental unit. The effect of the addition of the poultry bed compound was 
contrary to expected, limiting the growth of the seedlings to S2 and leading to the death 
of the seedlings for S3, S4 and S5. The mulch was positive, except for "a" and "total" 
chlorophyll, presenting positive values mainly for S1 and S2. Regarding water 
consumption, the use of soil cover reduced ETc and Kc values, being effective in 
reducing water loss through evapotranspiration of the plant soil system. However, there 
was a low correlation between ETc and Kc values for the variables of Colony diameter, 
plant height, number of leaves, treetop area, number of primary branches, length of 
primary branches. Signifying that the growth of the seedlings was strongly influenced 
by the substrate used, restricting the growth of the seedlings. High initial ETc and Kc 
variations are also responsible for the low correlation between water consumption and 
seedling growth over time. The same is true for the relationship between seedling 
growth and time for S3, S4 and S5. 
 
Keywords: Jabuticaba. Growth. Irrigation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A procura por alimentos saudáveis e frescos tem aumentado consideravel-

mente, principalmente quando se fala em frutas, as quais trazem benefícios para a 

saúde e bem-estar. O Brasil, por sua vez, ganha destaque por possuir um dos princi-

pais bancos de diversidade genética de fruteiras silvestres do planeta, sendo um país 

rico em espécies de fruteiras nativas com grande potencial econômico e pouco explo-

radas (AVIDOS & FERREIRA, 2013).  

A jabuticabeira (Plinia cauliflora (Mart.) Kausel), é uma das espécies de frutei-

ras nativas do Brasil com potencialidades, tanto para comercialização de frutos in na-

tura como para a indústria de cosméticos e alimentícia. Seu fruto é conhecido popu-

larmente e comercialmente como jabuticaba (DANNER et al., 2006).  

Para essa espécie, ainda prevalece o cultivo em fundo de quintal e em áreas 

ativas. Quem não lembra do quintal da casa da vovó, onde a garotada se reunia para 

saborear doces jabuticabas no intervalo das brincadeiras? Ou das paradas as mar-

gens da estrada de terra no caminho para a casa de campo da família?  

Porém, a produção de mudas de jabuticabeiras se dá basicamente por se-

mentes, o que resulta em grande segregação genética e longo período de juvenilidade 

das jabuticabeiras (DANNER et al., 2006). Isto significa um longo período de tempo 

entre a obtenção da muda até sua fase de produção, o que encarece o processo pro-

dutivo. Técnicas de propagação vegetativa como a mini-estaquia podem reduzir o pe-

ríodo juvenil e uniformizar o pomar, tanto em porte quanto em produtividade.  

A etapa seguinte a obtenção das mudas é a avaliação do crescimento das 

mesmas, sejam elas provindas de propagação assexuada ou de sementes. Essa ava-

liação é de grande importância, principalmente por estarem diretamente relacionadas 

com a qualidade do substrato, sua capacidade de fornecer nutrientes e de reter umi-

dade e também das condições de ambiente no qual a muda está submetida. 

Estudos realizados após a obtenção de mudas, avaliando variáveis de planta 

como diâmetro de colo, altura, número de folhas, são amplamente difundidos para a 

maioria das culturas de grande importância econômica, porém, para espécies flores-

tais e de fruteiras nativas do Brasil esses estudos não são abundantes. Principalmente 
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quando se fala da jabuticabeira e de mudas provindas da propagação assexuada, o 

que pode estar ligado ao fato de que o sucesso com a propagação assexuada da 

espécie é recente. 

Além de estudos envolvendo as variáveis de crescimento de planta, a quanti-

ficação das necessidades de consumo hídrico é de suma importância para que se 

possa garantir, a cada espécie e de acordo com seu grau de crescimento, a quanti-

dade ideal de água necessária para seu crescimento (DETOMINI et al., 2009).  

Quando o equilíbrio entre disponibilidade de água e necessidade hídrica, juntamente 

com fatores de condições de solo e climáticos ideais são conhecidos, desde a produ-

ção da muda, é muito provável que a planta tenha maiores chances de atingir seu 

máximo potencial de produção.  

O solo ou substrato e a o tipo de cobertura vegetal presente no solo são fato-

res importante que pode resultar em restrições de crescimento para as plantas. Soma-

se a isso as informações hídricas que se tornam ainda mais relevante quando se tra-

tam do uso para produção de mudas de jabuticabeira. Isso por que são poucos os 

trabalhos realizados abordando tais assuntos, principalmente quanto aos níveis de 

consumo hídrico, adubação ou mistura de compostos orgânicos no substrato para tal 

finalidade.  

Danner et al. (2007) enfatiza que as características físicas e químicas do subs-

trato utilizado para a produção e formação de mudas exerce influência sobre o cres-

cimento das mesmas, tendo ligação direta sobre a capacidade de reter água e forne-

cer nutrientes as plantas. A utilização de cobertura do solo feita pelo cultivo de plantas, 

sejam ela viva ou morta, pode também contribuir para a retenção de água no solo e 

diminuir a evaporação (VARGAS & OLIVEIRA, 2005).  

Portanto, para obter resultados quanto as necessidades da jabuticabeira é 

necessário avaliar o crescimento das mesmas em diferentes condições de substrato, 

avaliando suas necessidades hídricas com e sem uso de cobertura do solo, conside-

rando as várias fases da cultura.  

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a influência da adição de níveis 

de composto de cama de aviário na formação do substrato e do uso de cobertura 

morta sobre o crescimento e consumo hídrico de mudas de jabuticabeira provindas 

de mini-estaquia. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

espécie estuda 

2.1 JABUTICABEIRA (Plinia cauliflora) 

 

 

A jabuticabeira (Plinia cauliflora (Mart.) Kausel) é uma espécie nativa do Bra-

sil, a qual pertence à família Myrtaceae e apresenta grande potencial de uso comer-

cial. Além do Brasil, ocorre naturalmente na Bolívia, Paraguai e em alguns países na 

América Central como El Salvador e Honduras. No Brasil, ocorre principalmente em 

baixadas de Mata Pluvial e Planícies Aluviais, bem como nas submatas de Araucárias 

(LORENZI, 2002). 

Segundo Mendonça (2000), a jabuticabeira possui relatos com cerca de cinco 

séculos, em seus primórdios pelos povos indígenas, que a denominavam como “ia-

poti`kaba”, o qual significa “fruta em botão” na língua dos povos Tupi Guarani.  Além 

disso, são conhecidas nove espécies de jabuticabeira, sendo que dentre elas desta-

cam-se Plinia trunciflora (DC) Berg, conhecida como jabuticaba de cabinho, P. cauli-

flora conhecida como jabuticaba paulista ou jabuticaba açu e P. jaboticaba (Vell) co-

nhecida como jabuticaba Sabará, sendo esta última a espécie mais conhecida e co-

mercializada no Brasil (CITADIN et al., 2010). 

Como características da planta, a jabuticabeira é uma espécie perene, consi-

derada de pequeno a médio porte, podendo atingir 15 metros de altura e acima de 40 

cm de diâmetro do tronco. Sua época natural de floração, em pomares nativos, ocorre 

entre a primavera e o verão, podendo variar de acordo com os fenômenos climáticos 

de cada ano. Apresenta grande número de galhos partindo do tronco principal e suas 

folhas são opostas e lanceoladas, podendo variar seu tamanho de acordo com a es-

pécie. Os frutos da jabuticabeira são do tipo baga globulosa, de tamanho variável, 

geralmente pequenos, redondos e de casca avermelhada escura, as vezes quase 

preta. Sua polpa é de coloração branca, doce e muito nutritiva, com uma a quatro 

sementes envolvidas pela polpa mucilaginosa, apreciada por pássaros e pelo homem 

(LORENZI et al., 2006, LIMA et al., 2008, CITADIN, 2010). 
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Por apresentar floração de coloração branca abundante, recobrindo todos os 

galhos da planta, a jabuticabeira é também utilizada como planta ornamental e ainda 

sua madeira é resistente podendo ser utilizada para construções em área interna (CI-

TADIN et al., 2010, BORGES & MELO, 2013). 

O fruto da jabuticabeira é muito apreciado, principalmente no sul e sudeste do 

Brasil. Por apresentar características sensoriais, a jabuticabeira apresenta um grande 

potencial econômico podendo assumir várias formas além do consumo in natura como 

geleias, licores, iogurtes, sucos e vinhos caseiros (SARMENTO et al., 2012). Segundo 

a TACO (Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos) (Brasil, 2011), o fruto da 

jabuticaba é fonte de água, sais minerais, vitamina C, carboidratos e fibras, além de 

apresentar quantidades significativas de compostos fenólicos, principalmente na 

casca. Além da utilização dos frutos da jabuticabeira pela indústria alimentícia, a far-

macêutica vem desenvolvendo interesse pela espécie, em consequência do seu alto 

teor de compostos fenólicos flavonoides, substâncias de potencial antioxidante, o que 

pode representar um aspecto positivo para a sua comercialização (DANNER et al., 

2008). 

Segundo Borges e Melo (2013), a jabuticabeira possui ativos que atuam como 

propriedades antiasmática e anti-inflamatória. Contudo, devido a presença de elevado 

teor de água e açúcares na polpa, o fruto se torna altamente perecível, o que diminui 

o período de prateleira do fruto. Resultado desta característica é o baixo aproveita-

mento comercial da produção de frutos, pois a alta perecibilidade e o curto período de 

safra dificultam estratégias de colheita e comercialização em grande escala (BOE-

SSO, 2014). 

Apesar de todas as qualidades que apontam um grande potencial comercial 

para o fruto da jabuticabeira, ainda é muito comum a espécie aparecer apenas em 

quintais domésticos, sendo contabilizados poucos plantios comerciais.  Porém tem-se 

informações antigas de comercialização da fruta. No ano de 1980, o CEAGESP (Cia 

de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) comercializou em torno de 900 Kg 

de jabuticaba. Já em 2008, foram comercializados cerca de 2.000 toneladas do fruto, 

cujo preço de comercialização variou entre R$ 4,50 e R$ 5,00 por Kg em setembro do 

referido ano. Ainda em 2008, a CEAGESP estimou uma produção nacional de 8.000 

toneladas. 
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Embora dados como estes não sejam encontrados facilmente na literatura, é 

possível perceber que não se tem dados gerais, apenas de centrais de distribuição e 

fazendas particulares, o que pode não representar a real produção do fruto no país. 

Danner (2014), estima que cerca de 60 mil jabuticabeiras estejam em produção no 

Brasil, principalmente em Goiás e São Paulo, onde se encontram os maiores pomares 

comerciais do país. 

Contudo, na região de Hidrolândia, Goiás, cerca de 150 fazendas produzem 

jabuticabas, sendo responsáveis por 60% da produção do país. Apenas a fazenda 

Jaboticabal possui 42 mil pés de jabuticabeiras, que somadas as demais fazendas, 

produzem 180 mil toneladas de frutos, que são comercializados em grandes centros 

ou transformados em vinhos, doces, sucos, e geleias (ALBUQUERQUE, 2016). 

A alta perecibilidade dos frutos da jabuticabeira por sua rápida perda de água 

resultante da decomposição do fruto também prejudica a viabilidade das sementes, a 

qual perde rapidamente seu vigor (BOESSO, 2014). Estudos mostram que as semen-

tes de jabuticabeira perdem sua viabilidade quando retiradas de seus frutos e arma-

zenadas de forma natural por mais de cinco dias, o que classifica as sementes como 

recalcitrantes (PIROLA et al., 2013, DANNER et al., 2011). Tal fato dificulta ainda mais 

a produção de mudas em larga escala. 

Por outro lado, tem-se trabalhos preliminares com resultados satisfatórios 

para a rizogênese em jabuticabeira, quando usado a técnica da mini-estaquia. Mudas 

provindas desta técnica, além de garantir a manutenção das características da planta 

matriz, podem apresentar redução do período juvenil, que para essa espécie tem van-

tagem, pois quando oriunda de sementes a juvenilidade varia de 10 a 15 anos (CAS-

SOL et al., 2015, TREVIZANI et al., 2011). Contudo, não se tem resultados que apon-

tem o quanto seria reduzido o período de juvenilidade das plantas, pois isto depende, 

além da necessidade de avaliações a longo prazo, das características da planta matiz 

de cada caso (SANTOS & SEREJO et al., 2009). Apenas Hartmann et al, (2002) cita 

que a multiplicação assexuada permite a eliminação da juvenilidade, caso o propágulo 

seja de planta adulta em fase de produção. 

Porém, sabe-se que a propagação via sementes também possui vantagens, 

segundo Sasso et al. (2010), a jabuticabeira possui sementes nas quais ocorre apomi-
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xia, sendo um indivíduo de origem sexuada e as demais provenientes de tecido ma-

terno. Isso resulta em plantas quem mantem as características da planta mãe, o que 

pode ser vantajoso, desde que se saiba como diferencia-las após a germinação. A 

propagação assexuada garante sempre a produção de clones, os quais tem potencial 

de gerar um pomar adulto com plantas de mesma idade, porte e potencial de produ-

ção. 

A partir da produção de mudas com custo reduzido e com período de juveni-

lidade menor, a produção de jabuticaba poderá ser ampliada e conquistar novos mer-

cados, desde que se invista em pesquisa e tecnológica sobre técnicas adequadas de 

cultivo e manejo pós-colheita desta fruta (DANNER et al., 2006, CITADIN et al., 2010). 

Para dar sequência aos estudos de propagação assexuada da espécie é ne-

cessário que se avalie o crescimento das mudas, em diferentes condições, sejam elas 

de substrato, ambiente, recipiente e até mesmo regime hídrico. Segundo Malavolta 

(2006), o substrato e sua capacidade de retenção de água influencia diretamente o 

crescimento vegetativo das plantas, influenciando inclusive na produção de fotossin-

tetizados como a clorofila. Isso por que, de acordo com o nível nutricional do substrato, 

cada espécie pode responder de formas diferentes, principalmente quanto a caracte-

rísticas como pH e teores de matéria orgânica. Além disso, a matéria orgânica do 

substrato interfere na retenção de água, podendo ser favorável ou prejudicial ao cres-

cimento das plantas, de acordo com cada espécie e fase fenológica da mesma, devido 

a interação dos nutrientes e solução do solo ser afetada pela umidade do solo (Mala-

volta, 2006). 

Camargo et al. (2011), em estudo realizado com mudas de pinhão-manso em 

diferentes concentrações de cama de aves no substrato, observaram acúmulo de 

água, indicando drenagem inadequada, principalmente nos tratamentos com maior 

concentração de cama de frango (>30%). Segundo os autores, isso pode influenciar 

no balanço nutricional da solução do solo, além de prejudicar o crescimento radicular 

por baixar o nível de oxigênio do solo.  

Quanto a avaliação do crescimento das mudas, a fim de se avaliar a qualidade 

das mesmas buscando garantir o maior percentual de sobrevivência, alguns parâme-

tros morfológicos são de grande importância, sendo algumas delas: a altura de planta, 

o diâmetro do colo, ramificação e formação de novas folhas e qualidade e quantidade 
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de brotos. Esses estão diretamente relacionados a sobrevivência e potencial de cres-

cimento inicial das mudas (CARNEIRO, 1995).  

Segundo Carneiro 1995 a altura de planta ou de parte aérea é de fácil medi-

ção, não resulta em danos para a planta avaliada e expressa o potencial de desem-

penho das mudas. O mesmo autor afirma que o diâmetro de colo está relacionado a 

atributos de avaliação de vigor de planta, enquanto que a formação de novas folhas, 

quantidade e qualidade de brotos e ramificações estão relacionados a capacidade de 

assimilação das mudas. Ou seja, a capacidade que a muda apresenta de converter 

as condições de solo em crescimento vegetativo (CARNEIRO, 1995). 

Tendo em mãos essas ferramentas de avaliação poderão se obter resultados 

que confirmem as expectativas de crescimento das mudas provindas da propagação 

assexuada, apresentando padrões para a implantação de grandes pomares comerci-

ais. Porém são raros os estudos realizados buscando avaliar o crescimento de mudas 

de jabuticabeira produzidas através de estacas.  

 

 

2.2 CONSUMO HÍDRICO 

 

 

A determinação do consumo hídrico das plantas cultivadas, em seus diversos 

estádios de desenvolvimento, possibilita realizar uma administração racional de um 

sistema de irrigação. Também visa minimizar custos com água, mão de obra, energia 

e controle de pragas, o que melhora o rendimento das culturas e otimiza o uso da 

água na agricultura (PAULA et al., 2012). 

Segundo Christofidis (2006), em 2006 cerca de 277 milhões de hectares de 

solo no mundo já eram cultivados com agricultura irrigada, sendo estimada uma ca-

pacidade de acréscimo de mais 195 milhões, totalizando 472 milhões de hectares po-

tenciais. Em 2012 o Brasil alcançou um total de 5,8 milhões de hectares de área irri-

gada, 20% de sua área potencial irrigada, sendo que 29 milhões de hectares a apre-

sentam potencial para irrigação. Desta forma, o Brasil é o 16º país que mais utiliza 

desta tecnologia em nível de mundo (ANA, 2015). Isso representa, a nível nacional, 

72% do consumo total de água doce. 
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Shiklomanov e Rodda (2003) estimou para o ano 2025 uma perspectiva de 

uso anual da água para cada uso, sendo estimados cerca de 3.190 km3 pra a agricul-

tura, 1.170 km3 para a indústria e 607 km3 para o abastecimento humano domiciliar. 

Ou seja, a utilização da água para produção de alimentos em 2025 representará 68% 

do total de água consumida. 

O ponto mais importante de se estudar a evapotranspiração ou consumo hí-

drico e o coeficiente de cultura de espécies frutíferas é a necessidade de se adotar 

critérios definidos para um adequado manejo de irrigação, com economia de água e 

energia (TEIXEIRA et al., 2003, DOORENBOS & PRUITT, 1977; DOORENBOS & 

KASSAN, 1979; ALLEN et al., 1998). Além de garantir um bom crescimento das cul-

turas, garantido a máxima expressão de produtividade das mesmas. Isso por que não 

são encontrados na literatura dados de estimativas de coeficientes de cultura para a 

maioria das espécies de fruteiras nativas do Brasil, o que impossibilita um cálculo pre-

ciso de consumo de água para cada espécie. 

O termo evapotranspiração foi utilizado inicialmente por Thornthwaite, no início 

da década de 40, englobando a ocorrência simultânea da evaporação de água do solo 

e da transpiração que acontece na superfície vegetada (DASTANE, 1978). A evapo-

transpiração (ET) é o termo utilizado para definir perda de vapor d’água para a atmos-

fera pelo efeito combinado do processo de evaporação da água de superfície do solo, 

somado à transpiração da água pela planta (ALLEN et al., 1998). Já a evapotranspi-

ração de cultura (ETc) é obtido quando as plantas se encontram em boas condições 

sanitárias, nutricionais e contam com a disponibilidade de água suficiente para seu 

completo crescimento, sem restrições, de acordo com as condições climáticas do local 

de cultivo (DASTANE, 1978). 

Como método de estimativa da ETc destaca-se o coeficiente de cultura (Kc), 

obtido através de estudos preliminares, associado as estimativas de evapotranspira-

ção de referência (ETo), obtido através de dados meteorológicos. Ambos tem seus 

métodos, estimativas e procedimentos de cálculos apresentados e recomendados 

pela Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (ALLEN et al., 

1998). 
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Para a obtenção de dados de ETc, a campo, para posterior cálculo do Kc, ao 

longo do ciclo da cultura utilizam-se lisímetros, equipamentos que possibilitam quan-

tificar a perda de água do solo e da planta na forma de evapotranspiração (MEDEIROS 

et al., 2004). 

Os lisímetros podem ser descritos como caixas impermeáveis contendo um 

volume conhecido de solo e que possibilita conhecer o balanço hídrico do volume da 

amostra contida na caixa. Os lisímetros mais empregados são os de drenagem e o de 

pesagem (PEREIRA et al., 2002; MENDONÇA et al., 2007). Esse equipamento, a par-

tir de um monitoramento da irrigação e drenagem, permite estimar a taxa de ETc. 

Aboukhaled et al. (1982) citam que o monitoramento da água em um lisímetro 

de pesagem ou de drenagem, possibilita a estimativa da ETc para determinado inter-

valo de tempo. Por ser de fácil operacionalidade, este método de avaliação de ETc 

vem sendo muito difundido em estudos de consumo de hídrico de diversas culturas. 

A evapotranspiração de referência (ETo), utilizada para a determinação do Kc, 

é obtida a partir de dados de estação meteorológica. É utilizada em diversos estudos 

agrometeorológicos, tais como em modelos de produção, balanços hídricos e zonea-

mentos agroclimáticos, bem como no manejo e no dimensionamento de sistemas de 

irrigação.  

Segundo Pereira et al. (1997) o conceito de evapotranspiração potencial foi 

utilizado primeiramente por Thornthwaite e referre-se à água consumida por uma ex-

tensa superfície vegetada, cobrindo totalmente o terreno, sem restrição de água. 

Pode-se então definir a ETo como a evapotranspiração de um campo coberto por 

grama, com altura média entre 5 e 10 cm, e quando essa evapotranspiração não é 

limitada pela quantidade de água disponível no solo (DOORENBOS & PRUITT, 1977).  

Por sua vez, para o cálculo da ETo utiliza-se a equação de Penman-Monteith 

parametrizado pela FAO (ALLEN et al., 1998). A razão entre ETc e ETo resulta no 

coeficiente de cultivo (Kc), o qual depende do estádio de desenvolvimento da planta, 

das condições climáticas e do sistema de irrigação adotado (TEIXEIRA et al., 2003). 

Segundo Medeiros et al. (2004) e Allen et al. (1998), o Kc é um parâmetro 

diretamente relacionado a fatores ambientais e fisiológicos, devendo levar em consi-

deração as condições locais em que será aplicado. Porém, a determinação do Kc em 
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condições de campo exige trabalho de pessoal técnico treinado, equipamentos preci-

sos e custos. Isso por que envolve volume de trabalho e trabalho de qualidade, bus-

cando resultar dados preciso de ETc e ETo para posterior cálculo de Kc. 

A partir de resultados coesos para ETo e Kc, pode-se calcular as necessida-

des hídricas das culturas por meio de equações simples de relação entre ETo e ETc. 

Segundo Mendonça et al. (2007), a FAO disponibiliza valores médios de Kc para di-

versas culturas, os quais podem ser utilizados para cálculos de necessidade hídrica 

das mesmas.  

Quanto ao período de monitoramento para obtenção de valores de ETc e ETo 

para cálculo de Kc, quando utilizados lisímetros, são relatados estudos para intervalos 

que variam de horários a diários. Contudo, Blad (1983) adverte que não são recomen-

dados intervalos de tempo inferiores a um dia. Aboukhaled et al. (1982) recomenda o 

intervalo de sete a dez dias para a elaboração das curvas do coeficiente de cultura a 

partir de dados de ETc e ETo. 

No Brasil, estudos envolvendo determinação de ETc, utilizam-se intervalos de 

cinco a dez dias (LEME et al., 1997), sendo mais utilizado o intervalo de cinco dias. 

Contudo, não existe argumentação suficiente na literatura para se decidir sobre a du-

ração, em dias, do intervalo de tempo adequado para o cálculo da evapotranspiração. 

Dentre esses estudos de evapotranspiração, são citados estudo com citros, 

em fase de produção, onde foram obtidos valores de ETc de 2,29 mm dia-1 e média 

de Kc de 0,88 (MORAES et al., 2015). Para macieira, em fase de produção a média 

de ETc foi de 1,9 mm dia-1 e de Kc igual a 0,58 (CONCEIÇÃO et al., 2011). 

Oliveira, (2012), em estudo realizado no município de Aquidauana-MS, com 

Eucalipto Urograndis (Eucaliptus urophilla x Eucaliptus grandis) e Grancan, clone 

1277 (Eucaliptus grandis x Eucaliptus camaldulensis), em fase inicial de até 180 dias 

após o transplantio, obteve valor médio para ETc de 2,21 mm dia-1, o que pode ser 

considerado semelhante ao obtido para S1. 

Bassoi et al. (2001), em estudo realizado em Petrolina-PE, com goiabeira cv. 

Paluma, observaram valores de ETc para a fase inicial (três meses após o plantio) de 

1,33 mm dia-1.  
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No entanto, não foram encontrados na literatura estudos relacionados a quan-

tificação da ETc e Kc para a jabuticabeira, considerando todas as fases de desenvol-

vimento da cultura. 

 

 

2.3 SUBSTRATOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS  

 

 

O substrato tem a função de sustentar as plantas durante o enraizamento, e para 

ser considerado um substrato ideal, deve apresentar níveis de porosidade suficientes 

para proporcionar aeração adequada, boa drenagem e ao mesmo tempo boa capaci-

dade de retenção de líquido, além de ser rico em nutrientes essenciais às plantas 

(ZIETEHMANN & ROBERTO, 2007). Ou seja, o substrato se refere ao substituto do 

solo, geralmente utilizado em vasos para dar suporte físico para o crescimento das 

raízes de plantas cultivadas em recipientes, muito utilizado na produção de mudas 

ornamentais, frutíferas, florestais (SILVEIRA et al., 2002, FERMINO, 2003). 

O solo foi o primeiro material utilizado como substrato no cultivo de plantas em 

recipientes. Atualmente, grande parte dos substratos utilizados em pequenos viveiros 

de produção de mudas é uma combinação do solo com dois ou mais componentes, 

com o objetivo de melhorar as características químicas e físicas do mesmo, para cada 

cultivo (MELLO, 2006).  

A utilização de uma mistura de solo natural com areia e componentes orgânicos 

se tornou uma prática rotineira em viveiristas de mudas frutíferas e ornamentais por 

sua disponibilidade e baixo custo. Porém, segundo Schmitz et al. (2002) a utilização 

única de solo e areia pode ser insuficiente para o crescimento ideal das mudas, sendo 

necessário o estudo de materiais alternativos que melhorem as características nutri-

cionais dos substratos sem elevar seu custo (SCHMITZ, et al., 2002). 

Além disso, o substrato deve ser o meio adequado para retenção de quantidades 

suficientes e necessárias de água, de oxigênio e de nutrientes, além de oferecer pH 

compatível e ausência de elementos químicos em níveis tóxicos para as plantas. O 

estudo do percentual dos componentes do substrato é importante, já que eles são a 
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fonte de nutrientes e atuam diretamente sobre o crescimento e crescimento das plan-

tas (GUERRINI & TRIGUEIRO, 2004). O excesso de algum material pode ser prejudi-

cial a determinada cultura, seja por elevar muito os níveis nutricionais, de matéria or-

gânica, de pH, dentre outros fatores variáveis do substrato. 

Segundo Delarmelina et al. (2014) é comum a utilização de componentes or-

gânicos buscando melhorar os atributos físicos, químicos e biológicos dos substratos 

para a produção de mudas em viveiros florestais. Contudo, segundo o autor, as for-

mulações de substratos utilizadas são geralmente pobres em nutrientes essenciais 

para o crescimento da planta. Por esse motivo é indispensável o estudo das variáveis 

de combinação de materiais que possam compor o substrato, com o objetivo de ga-

rantir o melhor crescimento inicial das mudas, com qualidade e de forma rápida, me-

lhorando a produção na fase de viveiro (MORAIS et al.,1996). 

As propriedades químicas que devem ser levadas em consideração para a 

caracterização de um substrato são pH, capacidade de troca de cátions (CTC), salini-

dade e o teor de matéria orgânica e nutrientes (JÚNIOR et al., 2000). Entre as propri-

edades físicas do substrato as mais consideradas são a densidade, porosidade, es-

paço de aeração e a economia hídrica (volumes de água disponíveis em diferentes 

potenciais) (SCHMITZ et al., 2002). Contudo, é necessário avaliar o crescimento das 

plantas de acordo com cada substrato.  

Quanto ao material orgânico utilizado para a composição de substratos, a 

cama de aves vem sendo estudada como fonte de enriquecimento dos mesmos. Lima 

et al. (2006), afirmam que a cama de aves pode ser considerada uma fonte orgânica 

de nutrientes quimicamente ativa, podendo compor um bom substrato, desde que as-

sociada a materiais que propiciem boas características físicas ao substrato. 

Carvalho et al. (2004) afirmam que doses acima de 30% de cama de aves no 

substrato, para produção de mudas de abieiro (Lucuma caimito), reduziram o cresci-

mento das mudas, levando-as a morte em doses acima de 50%. Para a produção de 

mudas de maracujazeiro, Brugnara, (2014) concluiu que a dose máxima de cama de 

aves, independente do grau de compostagem em que a mesma se encontra, não deve 

ultrapassar 10% do volume do substrato.  

Para Camargo et al. (2011), o excesso de matéria orgânica no substrato pode 

gerar a redução do nível de oxigênio das raízes pelo excesso de umidade retida. 
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Ainda, segundo Malavolta, (2006), as cargas variáveis do solo são dependentes do 

pH do mesmo, ou seja, o pH pode influenciar na absorção de nutrientes. Dependendo 

do material adicionado ao substrato o valor de pH pode variar, beneficiando ou preju-

dicando as culturas. 

O uso de substratos alternativos para a produção de mudas de jabuticabeira 

já foram estudados por Danner et al. (2007), Pereira e Almeida (2005); e Wagner 

Júnior et al. (2006), Pio et al. (2005) dentre outros. Contudo, estudos que avaliam o 

crescimento das mudas de jabuticabeira, produzidas por estacas, em diferentes subs-

tratos, não foram encontrados na literatura. 

 

 

2.4 COBERTURA MORTA E PRODUÇÃO DE MUDAS 

 

 

Novos conceitos de sistemas de produção agrícola baseados na conservação 

do solo, diversificação de culturas, ciclagem de nutrientes, uso de adubação orgânica 

e de cobertura do solo vem sendo desenvolvidos, buscando equilibrar a produtividade 

através da conservação do meio ambiente. Conhecer a dinâmica de liberação de nu-

trientes e o efeito dela na produção é de suma importância para o bom crescimento 

do sistema (SALMI et al., 2006). 

O conhecimento da dinâmica de liberação dos nutrientes é fundamental, para 

que as plantas que compõem as aléias, entre linhas de cultivo, possam ser eficiente-

mente introduzidas no sistema de produção (SALMI et al., 2006). 

Dentre as alternativas, a cobertura morta do solo, também chamada de “mul-

ching”, é uma delas, a qual permite a total cobertura do solo sem a interferência de 

plantas espontâneas ou competição por nutrientes, garantindo a disponibilização de 

água e nutrientes contidos no solo para a cultura de interesse (TREZZI & VIDAL, 2004, 

REISSER Jr et al., 2005, ROSSI et al., 2007). 

Denominadas plantas de cobertura, as espécies utilizadas com objetivo de 

produzir fitomassa por meio de resíduos mantidos na superfície do solo ou pela des-

secação de toda a planta, formam uma cobertura morta, causando efeitos benefícios 

para o solo e para as culturas subsequentes (DINIZ, 2011).   
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Além de plantas de cobertura, pode ser utilizado o termo adubo verde, que 

segundo é utilizado para caracterizar plantas utilizadas para recuperar e melhorar as 

características do solo. Contudo, o adubo verde pode ser utilizado para promover a 

cobertura viva e morta do solo, gerando a fitomassa (PENTEADO, 2007; FILHO et al., 

2014) 

Ao manter o solo protegido, seja com cobertura viva ou morta, observa-se 

diminuição da perda de água do solo por excesso de evaporação e redução na ampli-

tude térmica. A cobertura do solo ainda forma uma barreira contra a erosão, além de 

reduzir a decomposição da matéria orgânica (REISSER Jr et al., 2005). Isso por que, 

quando o solo não possui cobertura, viva ou morta, ficando exposto às condições ad-

versas do ambiente, a umidade e temperatura do solo são reguladas principalmente 

por fatores externos como radiação solar e umidade do ar.  

A radiação solar e a temperatura do ambiente, para um solo exposto, tendem 

a aumentar a evaporação da água do solo pelo seu aumento de temperatura, conse-

quentemente diminuindo a quantidade de água retida (PAULUS et al., 2000, AN-

DRADE et al., 2002). Em consequência do aumento da temperatura do solo, a decom-

posição da MO do solo é acelerada pela atividade microbiana do mesmo (FERREIRA 

et al., 2012). 

A cobertura morta reduz a perda de água do solo, os efeitos da erosão, con-

tribui com nutrientes, e sua utilização para a produção de mudas pode ser uma alter-

nativa, principalmente para casos de produção de mudas em canteiros ou vasos. Es-

tudos desenvolvidos para avaliar o crescimento de plantas com o uso de cobertura 

morta do solo são desenvolvidos em grande escala para espécies hortícolas e frutífe-

ras. O estudo de Nunes et al. (2014) mostra que em função da influência da cobertura 

morta de capim Brachiaria decumbens desidratada em camada de 5 cm de espessura 

no crescimento de mudas de goiabeira oriundas de estacas, há uma redução de per-

das hídricas do solo por evaporação devido a cobertura morta. 

As espécies de plantas de cobertura mais utilizadas são as gramíneas como 

o capim Brachiaria decumbens e as leguminosas como o nabo forrageiro e o feijão 

guandu, dentre outras. Cada espécie possui qualidades específicas de acordo com as 

características morfofisiológicas apresentadas e seu impacto sobre o solo (REISSER 

JÚNIOR et al., 2005, RAGOZO et al., 2006). A importante característica de fixação de 
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nitrogênio confere às leguminosas uma grande importância, sobretudo para o melho-

ramento e manutenção das características do solo, sendo o nitrogênio um macronu-

triente. 

Estudos desenvolvidos com a presença de cobertura morta em citros (AULER 

et al., 2008), sobre o solo, na linha de plantio, melhorou as características físicas e 

químicas do mesmo, aumentando a produção da planta. Em pomar de pessegueiro 

“Cerrito”, Trezzi e Vidal (2004) verificaram que com uso da cobertura morta, a ampli-

tude térmica do solo foi reduzida consideravelmente, evitando-se a decomposição 

acelerada da matéria orgânica com consequência no aumento da produção se com-

parado ao tratamento sem cobertura. Em pomares de figueira (Ficus carica), Reisser 

Júnior et al. (2005) utilizaram técnicas de irrigação aliadas a cobertura morta vegetal 

e observaram efeito positivo, tanto para o solo quanto para a cultura. 

Apesar de conhecidas as vantagens do uso de cobertura morta do solo, são 

escassos os estudos que avaliem o crescimento e consumo hídrico de mudas de fru-

tíferas em vasos com a utilização de cobertura de solo, seja viva ou morta. 

Buscando unir tais informações, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 

adição de composto de cama de aves, em diversas concentrações e do uso de 

cobertura morta no crescimento em diâmetro de colo, altura, número de folhas, área 

de copa, número e comprimento de brotos, além de área foliar, nos teores de clorofila 

e no consumo hídrico de mudas provindas de mini-estacas de jabuticabeira. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 ÁREA EXPERIMENTAL 

 

 

O trabalho foi realizado na área experimental da Universidade Tecnológica Fe-

deral do Paraná, Câmpus de Dois Vizinhos (UTFPR-DV); na casa de vegetação cli-

matizada da Unidade de Ensino e Pesquisa (UNEPE) de Viveiro de Produção de Mu-

das Hortícolas, localizada na região sudoeste do Paraná, na latitude de 25º 42’ S e 

longitude de 53º 06’ O com altitude média de 509 m.  

Os solos predominantes da região são classificados como Latossolo vermelho 

e Nitossolo (BHERING et al., 2008). O solo utilizado foi o Latossolo vermelho.  

 

 

3.2 MATERIAL VEGETAL 

 

 

Foram utilizadas mudas de jabuticabeira Plinia cauliflora, conhecida como “ja-

buticabeira híbrida”, provindas da técnica da mini-estaquia, de ramos herbáceos de 

plantas adultas. As mini-estacas foram produzidas e enraizadas no mesmo local da 

implantação do experimento, sendo que as mini-estacas eram de 6 cm de compri-

mento e já enraizadas. 

As mudas, no momento da implantação do experimento, apresentavam-se 

com 9 meses de idade, a contar do período de enraizamento das mesmas e apresen-

tavam de 3 a 4 pares de folhas, com sistema radicular desenvolvido. 

As mudas foram transplantadas para os lisímetros e acondicionadas em casa 

de vegetação (Figura 1).  
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Figura 1: Mini-estacas em tubetes no período de enraizamento e mudas já transplantadas para os 
lisímetros. UTFPR, Pato Branco-PR, 2017. 

 
 

3.3 SUBSTRATO 

 

 

O substrato base utilizado foi uma mistura de latossolo (L) e areia média (A), 

sendo incorporado a este diferentes proporções de composto de cama de aves(CCA). 

O latossolo utilizado foi oriundo da UNEPE de Viveiro de Produção de Mudas Hortí-

colas, classificado como Latossolo vermelho. 

O composto de cama de aves foi obtido a partir da compostagem da cama do 

aviário de produção de frango de corte da UTFPR-DV. O composto apresentava-se 

sem cheiro e com coloração escura, típica de composto orgânico em fase final de 

compostagem. 

Foram utilizados cinco diferentes misturas nas seguintes proporções: S1 -

substrato base com L + A na proporção de 2:1 (v/v); S2 – L + A + CCA (2:1:0,5 v/v/v); 

S3 - L + A + CCA (2:1:1 v/v/v); S4 - L + A + CCA (2:1:1,5 v/v/v); e S5 - L + A + CCA 

(2:1:2 v/v/v). As percentagens de adição de composto de cama de aves no substrato 

foram de 0%, 14%, 25%, 33% e 40% para S1, S2, S3, S4 e S5 consecutivamente. 

Todos os componentes do substrato foram peneirados manualmente e as mis-

turas homogeneizadas com o auxílio de uma betoneira com capacidade de 400 L. 
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Foram coletadas amostras do substrato base, do composto de cama de aves e tam-

bém de cada substrato composto para análise química (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Caracterização química inicial dos substratos e do composto de cama de aves. UTFPR, 
Pato Branco-PR, 2017. 

 MO 
g/dm3 

P 
mg/dm3 

K 
cmol/dm3 

K 
(mg/dm3) 

Ph 
CaCl 

SMP 
cmol/dm3 

H+AL 
cmol/dm3 

Ca 
cmol/dm3 

Mg 
cmol/dm3 

SB 
cmol/dm3 

V 
(%) 

Al S.Al 

 cmol/dm3 (%) 

T1 4,0 12,6 0,3 97,8 5,9 6,3 4,0 2,3 1,0 3,6 47,2 0,1 2,2 

T2 13,4 286,2 0,8 293,3 5,5 6,5 3,4 4,1 2,3 7,2 67,6 0,0 0,0 

T3 20,1 286,2 1,5 578,7 6,0 6,8 2,7 4,6 3,1 9,2 77,1 0,0 0,0 

T4 33,5 286,2 1,5 578,7 6,2 6,8 2,7 5,9 2,1 9,5 77,6 0,0 0,0 

T5 52,3 286,2 2,0 782,0 6,3 6,9 2,3 5,7 2,9 10,6 82,4 0,0 0,0 

c.c.a. 101,9 286,2 3,8 1466,3 6,7 6,8 2,5 5,0 9,5 18,3 88,1 0,0 0,0 

c.a.a = composto de cama de aves. As metodologias utilizadas foram: MO por digestão úmida; P, K, 
Cu, Fe, Zn, e Mn extraídos com solução de Mehlich -1; pH cm 2CaCl 1:2,5; Ca, Mg e Al trocável extraídos 
com KCl 1 mol-1. 
 

 Para avaliar as condições nutricionais de cada substrato, ao final do experi-

mento, foram coletadas amostras e realizadas análises químicas em laboratório. 

 

 

3.4 COBERTURA MORTA 

 

 

Como cobertura morta foi utilizada palhada da cultura de feijão guandu (Caja-

nus cajan), proveniente de cultivo na UNEPE Culturas Anuais.  

Para utilização nos lisímetros, as plantas adultas foram colhidas e trituradas, 

secas em estufa e posteriormente pesadas e distribuídas em cada unidade experi-

mental. 

A densidade de cobertura morta utilizada, em cada lisímetros, foi definida em 

10 mg ha-1, o que se equivale a produtividade média da cultura em experimento de 

plantas de cobertura, calculada em proporção a área do lisímetro. A cobertura do solo 

calculada em base seca, resultou na utilização de 70 g de palhada seca por vaso. 

 

 

 

 



31 

 

3.5  MONTAGEM, IMPLANTAÇÃO E MANEJO DOS LISÍMETROS 

 

 

Os lisímetros foram confeccionadas com baldes de polietileno com capaci-

dade de 20 L. Neles foram acopladas flanges de ½ polegada ligada em uma man-

gueira cristal de ½, com a finalidade de conduzir a água drenada até uma garrafa Pet®, 

a qual permitiu contabilizar o volume de água drenado (Figura 2). 

 
Figura 2– Lisímetros prontos para a utilização. UTFPR, Pato Branco-PR, 2017. 

 

 

Para evitar a saída do substrato através da flange, foi utilizada uma camada 

de pedra brita média no fundo dos lisímetros, até cobrir a saída d flange. Após o pre-

enchimento com substrato, as mudas foram transplantadas e os lisímetros colocados 

em bancadas, a cerca de 60 cm do solo, para um melhor acondicionamento e ergo-

nomia. 

Os lisímetros foram acondicionados em casa de vegetação com ambiente 

controlado (temperatura de 25 °C e umidade relativa próximo a 80%), buscando-se 

isolar o fator precipitação. As variáveis meteorológicas como temperatura, umidade 

relativa e radiação solar foram medidos com uso de um registrador automático (data 
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logger UX120-006M) e de um sensor de radiação solar global SP-212 com intervalos 

de leitura de 30 minutos, os quais foram instalados dentro da casa de vegetação. 

A irrigação dos lisímetros foi realizada diariamente no período da manhã, de 

forma manual, com o auxílio de proveta graduada. O volume drenado foi quantificado 

sempre antes da nova irrigação, e este completado, caso necessário, com água, ga-

rantido volume suficiente para manter o solo próximo a capacidade de campo e com 

drenagem mínima. Sequencialmente, media-se a quantidade de água drenada no Pet, 

completava-se com valor conhecido de água e irrigava-se o lisímetro buscando a ca-

pacidade de campo. Assim, se repetia para todos os lisímetros em todos os dias de 

avaliação.  

A determinação da evapotranspiração da cultura (ETc) foi realizada através 

do método de lisímetro de drenagem e calculado através da equação 1 (SALASSIER, 

2006): 

𝐸𝑇𝑐 =
Vol irrigado−Vol drenado

área
                                                (APÊNDICE 1) 

 
  

 Para a determinação do coeficiente de cultura (Kc) foi utilizada a equação 2: 

𝐾𝑐 =
𝐸𝑇𝑐

𝐸𝑇𝑃
                                                          (APÊNDICE 2) 

 
 

 A ETo foi calculada pelo o método de Penman-Monteith (ALLEN et al., 2006), 

parametrizado pela FAO, com dados coletados de temperatura, umidade, velocidade 

do vento e radiação solar coletados no local de estudo (APÊNDICE 3; APÊNDICE 4 e 

APÊNDICE 5). 

 

 

3.6  TRATAMENTOS E IMPLEMENTAÇÃO EXPERIMENTAL 

 

 

Os tratamentos foram montados a partir do substrato e da cobertura morta, 

somando cinco diferentes substratos COM e SEM cobertura morta. Suas combina-

ções resultaram em 10 tratamentos sendo S1 COM e SEM cobertura, S2 COM e SEM 
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cobertura, S3 COM e SEM cobertura, S4 COM e SEM cobertura e S5 COM e SEM 

cobertura. 

Para a distribuição dos lisímetros na área experimental foram realizados sor-

teios aleatorizando a distribuição dos lisímetros nas bancadas, garantido a casualiza-

ção das unidades experimentais. 

 

 

3.7 VARIÁVEIS ANALISADAS 

 

 

Para avaliar o crescimento das plantas foram mensurados quinzenalmente 

diâmetro de colo; altura de planta; área de copa; número de folhas; número e compri-

mento de brotações primárias. O área de copa foi utilizado para calcular a área da 

copa, sendo medidos dois diâmetros. A média desses foi utilizada para cálculo de área 

de copa. 

O período experimental foi de 9 de setembro de 2015 a 19 de março de 2016. 

Onde as avaliações foram realizadas nas datas: 1ª) 24/09/2015; 2ª) 06/10/2015; 3ª) 

20/10/2015; 4ª) 02/11/2015; 5ª) 16/11/2015; 6ª) 30/11/2015; 7ª) 16/12/2015; 8ª) 

04/01/2016; 9ª) 27/01/2015; 10ª) 13/02/2015; 11ª) 28/02/2016 e 12ª) 19/03/2016). 

Foram feitas ainda cinco avaliações das variáveis área foliar e teor de clorofila 

“a”, “b” e “total” nas datas: 1ª) 16/11/2015; 2ª) 30/11/2015; 3ª) 16/12/2016; 4ª) 

27/01/2015 e 5ª) 19/03/2016.  

O teor de clorofila foi avaliado com medidor portátil de clorofila SPAD, sendo 

avaliadas 20 folhas em completa expansão, de ramos maduros, escolhidas aleatoria-

mente na porção média de cada planta. Posteriormente, as mesmas folhas foram uti-

lizadas para avaliação de área foliar, sendo utilizado o medidor portátil CI-202 (CID 

BioScience). Esses métodos não são destrutivos. 
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3.8 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em es-

quema fatorial 12 x 5 x 2 (Período de avaliação x composição do substrato x presença 

da cobertura morta do solo), sendo que para as variáveis de clorofila e área foliar 

foram apenas cinco períodos de avaliação. Cada lisímetros foi considerado como uni-

dade experimental, com quatro repetições para cada tratamento, totalizando 40 uni-

dades.  

Os dados foram submetidos a teste de normalidade de Liliefors no programa 

estatístico GENES, análise de variância e posteriormente a teste de comparação de 

médias de Tukey a 5% de probabilidade, no programa estatístico SANEST. Foram 

ainda realizados teste de correlação de Pearson e análise de regressão no programa 

estatístico SigmaPlot. Os dados foram transformados para obtenção da normalidade 

das observações pela equação: √(𝑥 + 1). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Para as variáveis de crescimento das mudas de jabuticabeira, o fator cobertura 

do solo foi significativo, exceto para a altura de plantas, clorofilas “a” e “total”. Contudo, 

a interação entre a cobertura do solo e os substratos foi significativa para todas as 

variáveis de crescimento de plantas avaliadas. 

 Campos et al. (2015), relata que a cobertura do solo não foi significativa para 

as variáveis como número de brotos e comprimento de brotos, avaliadas para videira. 

Nunes et al. (2014), em estudo com diferentes doses de adubação com substancias 

húmicas, com e sem cobertura do solo, na produção de mudas de goiabeira a campo, 

relatam que a cobertura do solo não foi significativa para o crescimento das mudas. 

Apenas a interação entre o fator cobertura do solo e as doses de Humitec® foram 

significativas. Mostrando que a interação da cobertura do solo depende do tipo de 

substrato e da espécie estudada. 

Quanto ás interações entre as variáveis estudadas se pode observar na Ta-

bela 2, que a média geral para a variável diâmetro de colo COM cobertura do solo 

(2,82 mm) foi superior à média geral SEM cobertura do solo (2,67 mm). Já para os 

substratos, na média geral, todos os substratos se diferem entre si, sendo para S1 

(4,48 mm) a maior média. O substrato S1 COM cobertura do solo (4,74mm) superou 

S1 SEM (4,23 mm). O mesmo ocorre para o S5 e o contrário para S3. Para S2 e S4 

não houve diferença entre o fator COM e SEM cobertura do solo. 

 
Tabela 2: Diâmetro de colo (mm) em função do substrato e da cobertura do solo para mudas de 

jabuticabeira. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

SUBSTRATO COM SEM Média geral 

S1 4,74 a A 4,23 a B 4,48 a* 

S2 3,94 b A 3,71 b A 3,83 b 

S3 2,16 c B 2,48 c A 2,32 c 

S4 1,74 c A 1,90 d A 1,82 d 

S5 2,02 d A 1,50 e B 1,76 d 

Média geral 2,82 A 2,67 B - - 

CV(%) 8,67   

*Médias seguidas por letra diferente na coluna e na linha diferem entre si a 5% pelo teste de Tukey, 
sendo letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha. CV % - coeficiente de variação, S1 - 
substrato base com latossolo + areia (2:1 v/v); S2 - cama de aves + latossolo + areia (0,5:2:1 v/v/v); S3 

- cama de aves + latossolo + areia (1:2:1v/v/v); S4 - cama de aves + latossolo + areia (1,5:2:1 v/v/v); e 
S5 cama de aves + latossolo + areia (2:2:1 v/v/v).  
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O efeito positivo da cobertura do solo com relação ao diâmetro do colo pode 

estar relacionado a melhoria das condições de superfície do substrato resultante da 

cobertura do solo. Já o efeito negativo e a não diferenciação entre o fator COM e SEM 

cobertura do solo pode ter relação com o período de avaliação, sendo que o mesmo 

pode não ter sido suficiente para apresentar efeitos para os substratos S2 e S4.  

Para o tempo de avaliação em relação aos diferentes substrato, para a variável 

diâmetro de colo, os substratos começaram a diferir entre si a partir da quarta 

avaliação, aos 45 dias do início do experimento. O que pode estar relacionado ao 

período de estabelecimento das plantas, onde seu crescimento, possivelmente, foi 

mais lento devido a formação de seu sistema radicular, melhorando a partir da quarta 

avaliação. Conforme pode ser observado no (APÊNDICE 6), a diferença entre os 

tratamentos se acentua com o passar do tempo, destacando o efeito do substrato 

sobre o diâmetro d colo das plantas. 

A partir da sexta avaliação, S1 e S2 se igualam superando os demais. Contudo, 

na oitava avaliação já pode-se observar a morte das plantas para S5, na nona 

avaliação para S4 e na décima avaliação para S3 (APÊNDICE 6). Assim, a partir da 

décima avaliação restaram apenas os tratamentos S1 e S2, que se igualam na décima 

avaliação. Nas demais avaliações S1 supera S2. Isto indica que, mesmo com a menor 

concentração de composto de cama de aves no substrato, S2 apresenta resultados 

inferiores quando comparados com S1. Esse fato e o comportamento do crescimento 

em diâmetro de colo entre os substratos e o tempo podem ser observados na Figura 

3. Para S1 e S2 os valores de R² foram altos, contudo o contrário ocorre para S3, S4 

e S5, evidenciando que, para esses substratos, as plantas praticamente não 

apresentaram crescimento ao longo do tempo. 

Ou seja, a morte das plantas e o crescimento para S1 e S2 está diretamente 

relacionada com a concentração de composto de cama de aves na composição do 

substrato. Isso mostra que as concentrações de 25% ou mais de adição de composto 

de cama de aves foi letal para as mudas de jabuticabeira. A concentração de 14% não 

resultou em morte das mudas porém, as mesmas não acompanharam o crescimento 

das mudas submetidas ao substrato contendo apenas latossolo e areia. 
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Figura 3: Diâmetro de colo (mm) em relação do tempo de avaliação para mudas de jabuticabeira. 
UTFPR, Campus Pato Branco-PR,2017. 
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Resultados positivos para o uso de composto orgânico no crescimento de 

mudas de jabuticabeira foram relatados por Danner et al. (2007), onde substrato 

contendo terra de mata nativa, areia média e vermicomposto, em proporção 1:1:1 (33% 

de composto orgânico) apresentaram valores de diâmetro de colo semelhantes ao 

substrato Plantmax® Hortaliças. Segundo os autores, substratos contendo compostos 

orgânicos podem ser boa alternativa para a produção e crescimento de mudas de 

jabuticabeira, desde que garantam boas condições físicas e químicas. Ou seja, os 

resultados para o crescimento das mudas depende de cada combinação específica 

de substrato e do tipo de composto orgânico adicionado. 

Para a variável altura de planta, o fator cobertura do solo não foi significativo 

para as médias gerais, contudo, na interação com os substratos S1 (20,47 cm) e S2 

(18,74 cm) COM cobertura do solo foram superiores a S1 (18,65 cm) e S2 (16,83 cm) 

SEM cobertura do solo (Tabela 3). Este resultado positivo pode estar relacionado a 

resposta da planta com relação ao substrato, uma vez o contrário ocorreu para S3 e 

S4, sendo que para S5 não houve diferença.  



38 

 

Quanto aos tratamentos, a média de S1 superou os demais tanto COM como 

SEM cobertura do solo, seguido por S2. Os substratos S3, S4 e S5 igualaram suas 

médias no fator COM cobertura do solo e diferiram entre si SEM cobertura do solo 

(Tabela 3). 

 
Tabela 3: Altura de planta em função do substrato e da cobertura do solo (cm) para mudas de 
jabuticabeira. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

SUBSTRATO COM SEM Média geral 

S1 20,47 a A 18,65 a B 19,54 a* 

S2 18,74 b A 16,83 b B 17,77 b 

S3 11,27 d B 13,67 c A 12,43 c 

S4 9,13 d B 12,01 d A 10,42 d 

S5 8,94 d A 8,42 e A 8,77 e 

Média geral 13,29    A 13,68    A - -  

CV(%) 7,92 

*Médias seguidas por letra diferente na coluna e na linha diferem entre si a 5% pelo teste de Tukey, 
sendo letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha. CV % - coeficiente de variação, S1 - 
substrato base com latossolo + areia (2:1 v/v); S2 - cama de aves + latossolo + areia (0,5:2:1 v/v/v); S3 
- cama de aves + latossolo + areia (1:2:1v/v/v); S4 - cama de aves + latossolo + areia (1,5:2:1 v/v/v); e 
S5 cama de aves + latossolo + areia (2:2:1 v/v/v). 
 

A resposta positiva da cobertura do solo para S1 e S2, para a altura de planta, 

pode estar relacionada ao bom crescimento apresentado pelas plantas submetidas a 

estes substratos, uma vez que S3, S4 e S5 tiveram seu crescimento prejudicado. Ou 

seja, as boas condições apresentadas pelo substrato, para o crescimento das mudas, 

possibilitou a expressão de um resultado positivo do uso da cobertura do solo. 

Para o tempo em relação ao efeito dos substratos, os mesmos começaram a 

diferir entre si a partir da quinta avaliação, onde S5 (8,9 cm) se difere com a menor 

média. Da sexta a décima avaliações, S1 se iguala a S2 com as maiores médias e a 

partir da décima avaliação S1 supera S2 (APÊNDICE 7). 

Assim como para a variável de diâmetro de colo, a baixa expressão em 

crescimento das mudas nos primeiros períodos de avalição está relacionada ao 

período de estabelecimento das mudas, o qual está relacionado com o período de 

crescimento radicular das mudas. Contudo, todos os substratos apresentaram 

crescimento em altura de planta crescente com o passar do tempo. Porém foram 

observadas quedas nas médias para S4 e S5 ao final do experimento, consequência 

da morte das mudas. Essa queda nos valores das médias está relacionada ao fato de 

que as mudas de S4 e S5 foram perdendo folhas até a morte das mudas. A relação 

do comportamento do crescimento das mudas em altura em relação ao tempo pode 
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ser observado na Figura 4. Assim como para a variável diâmetro de colo, as mudas 

não apresentam relação do crescimento em altura para S3, S4 e S5, isso por que as 

mudas apresentaram um pequeno crescimento inicial, decaindo posteriormente até a 

morte. 

 

Figura 4: Altura de planta (cm) em relação ao tempo de avaliação para mudas de jabuticabeira. UTFPR, 

Campus Pato Branco-PR,2017. 
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Danner et al. (2007) também observaram o efeito da adição de vermicomposto, 

onde em recipientes pequenos (577 cm³) onde houve efeito negativo da adição do 

composto em proporções 1:1 com terra de mata nativa, 1:1:1 com terra de mata nativa 

+ areia média e 1:1:1 com terra de mata nativa + vermiculita e para o vermicomposto 

puro. Porém, este efeito negativo não foi observado em recipiente maior (1963,5 cm³), 

igualando-se ao substrato comercial Plantmax® Hortaliças. Os autores concluem que 

em recipientes maiores a muda tem maior disponibilidade de nutrientes e maior 

espaço para seu crescimento, porém, seus resultados apontam que a adição de maior 

quantidade de vermicomposto e consequentemente mais nutrientes em seu menor 

recipiente, piorou o crescimento das mudas de jabuticabeira em altura de planta. 

Dessa forma a adição de grandes quantidades de composto orgânico em substratos 
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usados em recipientes pode prejudicar o crescimento das plantas. 

Camargo et al. (2011), em estudo com diferentes concentrações de composto 

de cama de aves na produção de mudas de pinhão manso, relatam que concentrações 

acima de 31% de cama de aves diminui o crescimento em altura das plantas. 

Coromoto et al. (2010) aponta que não houve diferença entre terra de barranco e 

substratos formulados com 40% de cama de peru e vermicomposto, para a mesma 

variável. Ou seja, o efeito do composto orgânico depende do tipo de composto e da 

espécie estudada. 

Para a variável área de copa, repete-se o mesmo comportamento observado 

para altura de planta, onde S1(533,83 cm²) e S2 (340,57 cm²) COM cobertura de solo 

superam S1 (370,55 cm²) e S2 (184,37cm²) SEM, sendo o contrário para S3 e S4 e 

não havendo diferença para S5 (Tabela 4). 

Quanto as médias gerais, o fator cobertura do solo foi significativo para área de 

copa, sendo COM cobertura de dolo superior. Já para os tratamentos, quanto maior a 

concentração de composto de cama de aves no substrato pior o crescimento da planta, 

sendo S1 superior aos demais, coincidindo com o comportamento de diâmetro de colo 

e altura de planta (Tabela 4). 

 
Tabela 4: Área de copa jabuticabeira (cm²) em função do substrato e da cobertura do solo para mudas 

de jabuticabeira. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

SUBSTRATO COM SEM Média geral 

S1 533,83 a A 370,55 a B 448,48 a* 

S2 340,57 b A 184,37 b B 256,54 b 

S3 48,52 c B 96,7 c A 70,58 c 

S4 26,37 cd B 45,9 d A 30,84 d 

S5 18,72 d A 18,3 e A 22,16 d 

Média geral 134,77 A 115,57 B - - 

CV(%) 31,87   

*Médias seguidas por letra diferente na coluna e na linha diferem entre si a 5% pelo teste de Tukey, 
sendo letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha. CV % - coeficiente de variação, S1 - 
substrato base com latossolo + areia (2:1 v/v); S2 - cama de aves + latossolo + areia (0,5:2:1 v/v/v); S3 

- cama de aves + latossolo + areia (1:2:1v/v/v); S4 - cama de aves + latossolo + areia (1,5:2:1 v/v/v); e 
S5 cama de aves + latossolo + areia (2:2:1 v/v/v). 

 

Para o tempo de avaliação, os substratos para a variável área de copa 

começaram a diferir entre si a partir da quinta avaliação, onde S1 (228 cm²) e S2 (168 

cm²) superam os demais tratamentos. S1 e S2 se igualam com médias superiores até 

a oitava avaliação, onde S1 passa a superar S2, sendo assim até a décima segunda 

avaliação (APÊNDICE 8).  
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Para todos os tratamentos, considerando S3, S4 e S5 até a morte das plantas, 

o comportamento no tempo foi crescente para a área de copa no início do experimento. 

Porém houve ligeira queda antecedendo a morte das mudas para S3, S4 e S5 

(APÊNDICE 8).  

Para as médias de área de copa, entre os substrato, S1 e S2 apresentam 

médias muito superiores a S3, S4 e S5, sendo que S4 e S5 quase não alteraram seus 

valores no tempo (APÊNDICE 8). Isso é resultado do efeito negativo do substrato, 

tendo afetado o crescimento em diâmetro de colo, altura de planta, número de folha e 

consequentemente no área de copa. Embora este efeito não tenha sido tão expressivo 

para S2, o mesmo não acompanha o crescimento das mudas de S1, indicando que, 

mesmo na menor concentração de composto de cama de aves (15%), é possível 

observar o efeito negativo (Figura 5).  

 

Figura 5: Área de copa (cm²) em fincão do tempo de avaliação para mudas de jabuticabeira. UTFPR, 
Campus Pato Branco-PR,2017. 
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Para S4 e S5 a regressão não foi significativa, isso por que as mudas 

praticamente não cresceram ao longo do tempo em área de copa. Isso faz com que 

não seja possível haver uma relação entre a variável e o tempo.  

Para a variável número de folhas, embora o fator cobertura de solo não tenha 

sido significativo para a média geral, a interação tripla entre substratos, cobertura de 

solo e tempo de avaliação foi significativa (Tabela 5).  

Dentro do fator cobertura do solo houve diferença para S1 e S2, sendo que 

para S1 o fator COM cobertura do solo superou o fator SEM a partir da nona avaliação 

e para S2 o fator COM superou o SEM da oitava até a décima primeira avaliação. 

A expressão de resultado positivo da cobertura do solo para a variável número 

de folhas para S1 e S2 está relacionada as condições de desenvolvimento de plantas 

proporcionado pelo substrato, o qual permitiu um melhor desenvolvimento das mudas 

a ponto de que as plantas responderam ao efeito da cobertura do solo. Isso por que a 

cobertura do solo garante melhor manutenção da umidade no solo, melhorando o 

condicionamento hídrico do sistema radicular. 

Quanto aos substratos, os mesmos começaram a diferir entre si, para o fator 

COM cobertura do solo, a partir da quinta avaliação (75 dias), onde S4 (18,6 cm) e S5 

(15,1 cm) diferiram dos demais tratamentos com as menores médias (Tabela 5). Na 

sétima avaliação S1 (209,0) já difere de S3, S4 e S5 com a maior média. Na nona 

avaliação S1 se iguala a S2 e a partir da décima avaliação S1 supera S2. 

Ainda para a variável número de folhas, agora considerando o fator SEM 

cobertura do solo, os substratos começaram a diferir entre si também a partir da quinta 

avaliação, onde S1 (99,7) superou de S4 (25,0). Na sexta avaliação S1 superou S4 e 

S5 e na sétima e oitava avaliações S1 se iguala apenas a S2, superando os demais 

substratos. A partir da nona avaliação S1 supera os demais substratos (Tabela 5). 

Para QI et al. (2012), altas concentrações de cama de aviário afeta o 

crescimento das raízes, seja pelo efeito de salinidade causado pelo excesso de 

nutrientes liberados ou pela elevada volatilização da amônia presente na cama. Isto 

resulta em impactos diretos no crescimento da parte aérea da planta por afetar a 

absorção de nutrientes.  
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Tabela 5: Substratos, tempo de avaliação e cobertura em relação ao número de folhas para mudas 
de jabuticabeira. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

COM 

Av. S1 S2 S3 S4 S5 CV(%) 

1ª  14,2 a H (a) 17,2 a F (a) 20,7 a AB (a) 11,0 a A (a) 13,5 a AB* 

34,2 

2ª 23,5 a GH (a) 25,6 a EF (a) 21,9 a AB (a) 13,0 a A (a) 17,5 a AB 

3ª 46,5 a FGH (a) 44,8 a EF (a) 23,9 a AB (a) 25,0 a A (a) 20,4  a AB 

4ª 34,6 a FGH (a) 41,6 a EF (a) 42,5 a A (a) 29,2 a A (a) 59,3 a A 

5ª 102,0 a EFG (a) 101,6 a DE (a) 43,1 ab A (a) 18,6 b A (a) 15,1 b AB 

6ª 122,7 a EF (a) 111,4 a DE (a) 43,8 ab A (a) 15,7 b A (a) 11,9 b AB 

7ª 209,0 a DE (a) 166,2  a D (a) 44,2 b A (a) 8,0 b A (a) 4,5 b AB 

8ª 307,6 a D (a) 242,7 a CD (a) 36,6 b A (a) 1,2 c A (a) _ _ 

9ª 610,5 a C (a) 428,8 a BC (a) 6,5 b AB (a) _ _ _ _ 

10ª 871,3 a BC (a) 395,7 b C (a) _ _ _ _ _ _ 

11ª  1047,8 a B (a) 693,7 b AB (a) _ _ _ _ _ _ 

12ª 1495,9 a A (a) 756,8 b A (a) _ _ _ _ _ _ 

SEM 

Av. 
S1 S2 S3 S4 

 
S5 CV(%) 

1ª  13,9 a G (a) 16,6 a E (a) 19,6 a AB (a) 12,8 a AB (a) 15,0 a A (a) 

34,2 

2ª 19,6 a FG (a) 19,7 a E (a) 23,2 a AB (a) 13,8 a AB (a) 14,8 a A (a) 

3ª 51,9 a EFG (a) 31,6 a DE (a) 31,2 a AB (a) 34,1 a AB (a) 21,6 a A (a) 

4ª 40,0 a EFG (a) 44,6 a CDE (a) 45,8 a A (a) 52,1 a A (a) 27,6 a A (a) 

5ª 99,7 a DEF (a) 51,0 ab BCDE (a) 52,6 ab A (a) 25,0 b AB (a) 33,1 ab A (a) 

6ª 107,6 a DE (a) 67,5 ab BCDE (a) 60,6 ab A (a) 20,3 b AB (a) 12,0 b A (a) 

7ª 203,5 a CD (a) 112,5 ab ABCD (a) 62,2 b A (a) 5,6 c AB (a) 3,9 c A (a) 

8ª 202,0 a CD (a) 128,5 a ABC (b) 27,7 b AB (a) 0,7 bc B (a) _ _ 

9ª 357,1 a BC (b) 161,6 b AB (b) 12,1 c AB (a) _ _ _ _ 

10ª 414,0 a BC (b) 144,3 b ABC (b) _ _ _ _ _ _ 

11ª  726,1 a A (b) 151,4 b ABC (b) _ _ _ _ _ _ 

12ª 963,6  a A (b) 260,8 b A (a) _ _ _ _ _ _ 

* Letras minúsculas na linha e letras maiúsculas na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem 
entre si ao nível de significância de 5%. Av. – Avaliação, CV % - coeficiente de variação, S1 - substrato 
base com latossolo + areia (2:1 v/v); S2 - cama de aves + latossolo + areia (0,5:2:1 v/v/v); S3 - cama 
de aves + latossolo + areia (1:2:1v/v/v); S4 - cama de aves + latossolo + areia (1,5:2:1 v/v/v); e S5 cama 
de aves + latossolo + areia (2:2:1 v/v/v). 

 

David et al. (2008), encontraram resultados positivos para número de folhas, 

em mudas de maracujazeiro, quando adicionado até 30% de cama de aves em mistura 

com terra de barranco. Dados que corroboram com os resultados obtidos para as 

mudas de jabuticabeira, onde concentrações a partir de 25% foram letais. 

Deve-se ressaltar, que tanto dentro do fator COM quanto para o SEM cobertura 

do solo, S1 chega na última avaliação com médias superiores a S2, sendo o dobro 

para o fator COM cobertura e o triplo para o fator SEM cobertura do solo (Figura 6 e 

Figura 7). O que está diretamente relacionado a concentração de cama de aves 

presente no substrato. Tal resultado contraria as expectativas, onde o a hipótese era 
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causar melhorias nas condições de substrato com a adição de composto de cama de 

aves, resultando e maior crescimento das mudas com o passar do tempo.  

 

Figura 6: Número de folhas em função do tempo de avaliação para mudas de jabuticabeira para o 
fator COM cobertura do solo. UTFPR, Campus Pato Branco-PR,2017. 
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Figura 7: Número de folhas em função do tempo de avaliação para mudas de jabuticabeira para o 
fator SEM cobertura do solo. UTFPR, Campus Pato Branco-PR,2017. 
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Para a variável número de brotos primários a média geral COM cobertura do 

solo (4,77) supera a média para SEM cobertura do solo (4,42). Na interação entre os 

substratos e o fator cobertura do solo, S1 (6,71) COM se iguala a S2 (6,25) SEM, 

contudo S2 (6,49) COM supera S2 (4,91) SEM cobertura do solo, como pode ser 

observado na Tabela 6.  

Quanto aos substratos, dentro do fator COM cobertura do solo somente, S1 se iguala 

a S2 com médias superiores, já S3 difere de S4 e se iguala a S5. Para os substratos 

dentro do fator SEM cobertura do solo somente, S1 difere de S2 e S3 difere de S5, se 

igualando a S4 (Tabela 6). 

O fato de que, para a variável número de brotos primários, S1 COM cobertura 

do solo não diferir de S1 SEM pode ter relação com o período de avaliação, podendo 

este ter sido insuficiente para a expressão de resultados. Isso por que para as demais 

variáveis o fator COM cobertura do solo foi superior ao SEM para S1.  

Para os demais substratos o baixo crescimento das plantas, devido ao efeito 

do substrato, pode ter interferido na resposta da planta para o fator cobertura do solo. 

Isso por que, para todas as variáveis, S3, S4 e S5 não apresentam um padrão de 

comportamento quanto ao fatos cobertura do solo, sendo por vezes superior o fator 

COM cobertura do solo e por vezes o fator SEM cobertura. 

 
Tabela 6: Número de brotos primários para mudas de jabuticabeira em função do substrato e da 
cobertura do solo. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

SUBSTRARO COM SEM Média geral 

S1 6,71 a A 6,25 a A 6,47 a* 

S2 6,49 a A 4,91 b B 5,68 b 

S3 4,03 b A 3,93 c A 3,98 c 

S4 3,24 c B 4,29 bc A 3,75 cd 

S5 3,86 bc A 2,99 d B 3,41 d 

Média geral 4,77 A 4,42 B   

CV(%) 14,23 

*Médias seguidas por letra diferente na coluna e na linha diferem entre si a 5% pelo teste de Tukey, 
sendo letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha. CV % - coeficiente de variação, S1 - 
substrato base com latossolo + areia (2:1 v/v); S2 - cama de aves + latossolo + areia (0,5:2:1 v/v/v); S3 
- cama de aves + latossolo + areia (1:2:1v/v/v); S4 - cama de aves + latossolo + areia (1,5:2:1 v/v/v); e 
S5 cama de aves + latossolo + areia (2:2:1 v/v/v). 
 

Também para a variável comprimento de brotos primários, as mudas de 

jabuticabeira apresentaram maior comprimento de brotos quanto menor a 

concentração de composto de cama de aves no substrato (Tabela 7). Seguindo o 

mesmo padrão das demais variáveis já apresentadas. 
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Para a média geral, o fator COM cobertura do solo superou o SEM. Quando 

observada a interação entre o fator substrato e o fator cobertura do solo, S1 (73,48 

cm) e S2 (47,39 cm) COM cobertura superaram S1 (54,33 cm) e S2 (35,52 cm) sem 

cobertura do solo. O contrário ocorreu para S4 e não houve diferença para S3 e S5 

(Tabela 7).  

 
Tabela 7: Comprimento de brotos primários (cm) para mudas de jabuticabeira em função do substrato 

e da cobertura do solo. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

SUBSTRATO COM SEM Média geral 

S1 73,48 a A 54,33 a B 63,55 a* 

S2 47,39 b A 35,32 b B 41,14 b 

S3 15,24 c A 14,57 c A 14,9 c 

S4 6,92 d B 11,55 c A 6,1 d 

S5 5,36 d A 6,3 d A 5,82 e 

Média geral 23,78 A 21,31 B - - 

CV(%) 18,07   

*Médias seguidas por letra diferente na coluna e na linha diferem entre si a 5% pelo teste de Tukey, 
sendo letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha. CV % - coeficiente de variação, S1 - 
substrato base com latossolo + areia (2:1 v/v); S2 - cama de aves + latossolo + areia (0,5:2:1 v/v/v); S3 

- cama de aves + latossolo + areia (1:2:1v/v/v); S4 - cama de aves + latossolo + areia (1,5:2:1 v/v/v); e 
S5 cama de aves + latossolo + areia (2:2:1 v/v/v). 
 

Entre os substratos, dentro do fator COM cobertura do solo, S1 superou os 

demais substratos para o comprimento de brotos primários, se igualando apenas S4 

e S5 com a menores médias. Para o fator SEM cobertura do solo se igualaram apenas 

S3 e S4 (Tabela 7). 

Com o passar do tempo, as mudas de jabuticabeira apresentaram valores 

crescentes para o número de brotos primários. Contudo, pode ser observado no 

APÊNDICE 9 que, enquanto os valores para S1 e S2 aumentaram mais de seis vezes 

o número de brotos da 1ª até a 12ª avaliações, S3, S4 e S5 conseguiram apenas 

dobrar o número de brotos primários até a sua morte.  

Valores crescentes para as variáveis de crescimento das mudas eram 

esperados, uma vez que, a partir do estabelecimento, as mudas teriam condições 

ideais de umidade e substrato para seu crescimento. Isso por que as mudas foram 

mantidas com irrigações diárias, objetivando a ausência de estresse hídrico, em 

temperatura e umidade controladas. Porém o efeito do substrato foi contrário ao 

esperado, sendo observado crescimento satisfatório apenas para S1 e S2. 

Quanto aos substratos, os mesmos começaram a diferir entre si, para a variável 

número de brotos primários, a partir da quarta avaliação, onde S5 (2,3) diferiu dos 
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demais com a pior média. Na quinta e na sexta avaliações as médias voltaram a se 

igualar, voltando a diferir na sétima avaliação, onde S1 e S2 se igualaram com médias 

superiores aos demais tratamentos como pode ser observado no APÊNDICE 9. Até a 

oitava avaliação S1 se manteve igual a S2, já a partir da nona S1 superou S2. A Figura 

8 representa o comportamento do crescimento em comprimento de brotos primários, 

para as mudas de jabuticabeira, em cada substrato com o passar do tempo. Onde 

pode-se observar que, apesar de ter aumentado o número de brotos para todos os 

substratos, S3, S4 e S5 não apresentaram crescimento satisfatório ao longo do tempo. 

 

Figura 8: Número de brotos primários com relação ao tempo de avaliação para mudas de jabuticabeira. 
UTFPR, Campus Pato Branco-PR,2017. 
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S3  ^y=1,8393 + 0,0398x - 0,0001x²  R²=0,41

S4  ^y=0,9643 + 0,0522x - 0,0002x²  R²=0,54

S5  ^y=1,5536 + 0,0243x + 3,3069e-5x²  R²=0,41

 

O crescimento em comprimento de brotos primários no tempo também ocorreu 

de forma crescente para S1, S2 e S3, porém para S4 e S5 não houve diferença entre 

os períodos de avaliação (APÊNDICE 10), o que expressa o crescimento reduzido 

das mudas para os substratos com maior concentração de composto de cama de aves. 

Entre si, os tratamentos começaram a diferir a partir da terceira avaliação, onde S5 

difere dos demais substratos com a menor média. Da quarta a sexta avaliações, S1 

se iguala a S2 com médias superiores, sendo que S5 apresenta as menores médias. 

A partir da sétima avaliação S1 passa a superar S2, sendo que na última S1 apresenta 
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o dobro de comprimento de ramos com relação a S2, como pode ser observado no 

APÊNDICE 10. A relação dos substratos e do comportamento do crescimento das 

mudas em comprimento de brotos primários pode ser observado na Figura 9. Onde 

S5 não obteve significância, isso porque praticamente manteve o mesmo 

comprimento de brotos, não apresentando resposta de crescimento. Para S3 e S4, 

embora a regressão tenha sido significativa, as mudas submetidas a esses substratos 

não apresentaram limitações de crescimento. 

 

Figura 9: Comprimento brotos primários (cm) em relação ao tempo de avaliação para mudas de 

jabuticabeira. UTFPR, Campus Pato Branco-PR,2017. 
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Para as variáveis diâmetro de colo, altura de planta, área de copa, número de 

folhas, número e comprimento de brotos primários, o efeito da cobertura do solo foi 

positivo, mesmo variando entre os substratos. Esta variação não estar relacionada de 

fato a quantidade de nutrientes no substrato, uma vez que o fator cobertura do solo 

não foi significativo para a quantidade de nutrientes no substrato. Porém a cobertura 
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do solo proporciona melhorias na manutenção da umidade e temperatura do solo, 

garantindo boas condições para o crescimento radicular das plantas (RESENDE et al., 

2005).  

Ou seja, mesmo a cobertura do solo não alterando o nível nutricional do 

substrato, a mesma garante menor variação de temperatura do solo e de umidade, 

resultando em melhor crescimento das mudas, desde que o substrato apresente boas 

condições nutricionais. Contudo, a adição de composto de cama de aves no substrato, 

acima de 15% (S2) foi letal para as mudas de jabuticabeira. 

Como pode ser observado na Tabela 8, a adição de composto de cama de aves 

aumentou o nível nutricional do substrato, desde a menor dose, elevando o teor de 

matéria orgânica, P, K, Ca, Mg e soma de bases. Porém elevou o pH acima da 

neutralidade.  

 
Tabela 8: Análise química final do substrato (com substrato revolvido). UTFPR, Campus Pato Branco-
PR, 2017. 

 Subs. MO P K K pH SMP H+AL Ca Mg SB V 

  
g/dm3 mg/dm3 cmol/dm3 (mg/dm3) CaCl cmol/dm3 cmol/dm3 cmol/dm3 cmol/dm3 cmol/dm3 (%) 

S1 15,5 d 21,6 b 0,2 d 69,5 d 5,6 b 7,2 b 2,0 a 2,3 b 1,1 c 3,6 c 63,6 b* 

S2 25,4 c 236,6 a 0,6 c 232,8 c 7,3 a 7,8 ab 1,3 b 5,8 a 2,0 bc 8,5 b 87,2 a 

S3 36,0 b 258,8 a 0,9 dc 349,1 dc 7,5 a 7,6 a 1,5 b 6,1 a 2,1 bc 9,2 ab 86,8 a 

S4 50,0 a 269,6 a 1,2 ab 460,9 ab 7,5 a 7,5 a 1,6 b 5,5 a 3,5 ab 10,3 a 86,2 a 

S5 52,6 a 253,5 a 1,2 a 483, 8a 7,2 a 7,7 a 1,3 b 5,1 a 4,1 a 10,7 a 88,8 a 

Subs. – Substratos. *Médias seguidas por letra diferente na coluna e na linha diferem entre si a 5% 

pelo teste de Tukey, sendo letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha. CV % - coeficiente 
de variação, S1 - substrato base com latossolo + areia (2:1 v/v); S2 - cama de aves + latossolo + areia 
(0,5:2:1 v/v/v); S3 - cama de aves + latossolo + areia (1:2:1v/v/v); S4 - cama de aves + latossolo + areia 
(1,5:2:1 v/v/v); e S5 cama de aves + latossolo + areia (2:2:1 v/v/v). 
 

Valores de pH próximos ou acima da neutralidade são prejudiciais ao 

crescimento da maioria das culturas, sendo que o pH ideal seria entre 5,5 e 6,5, onde 

ocorre um equilíbrio entre a disponibilidade de nutrientes da solução do solo e 

minimiza a ação do alumínio toxico (MALAVOLTA, 2006) 

Alguma culturas preferem solos mais ácidos, outras com solos mais básicos. 

Segundo Cassol (2016), a jabuticabeira é nativa de áreas com elevado teor de matéria 

orgânica, porém de pH extremamente ácido, geralmente abaixo de 5. O mesmo foi 

observado por Danner (2010), que relata a ocorrência natural de jabuticabeiras em 

sítios florestais remanescentes no ecossistema Floresta de Araucárias, onde o valor 

médio de pH obtido foi de 4,04.  
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Pereira et al. (2005), ao estudar o enraizamento e sobrevivência de estacas de 

jabuticabeira em substratos variando o pH de 3,5 a 6,5, observaram os piores 

resultados, tanto para sobrevivência quanto para enraizamento das estacas no pH 6,5, 

embora este não tenha diferido do pH 3,5. Ou seja, a espécie não tolera valores 

extremos de pH. 

A resposta das plantas em função do tempo, pra todas as variáveis já 

apresentadas, pode estar relacionada a liberação gradual de nutrientes pelo composto 

de cama de aves. Também tendo relação ao período de estabelecimento das mudas, 

onde o sistema radicular em tá em início de crescimento, sendo que a partir deste 

período as plantas iniciaram a resposta aos substratos e a cobertura do solo. 

Consequentemente a liberação de nutrientes pela cama, tem-se alterações nas 

características químicas do substrato, principalmente a elevação do pH. Que, que 

neste caso, atuou de forma negativa para o crescimento das mudas de jabuticabeira, 

uma vez que, naturalmente, a espécie prefere solos ácidos. 

Apesar de altos teores de nutrientes no substrato, em solos alcalinos (pH > 7,0) 

há u tendência a deficiência na disponibilidade de fósforo por causa da formação de 

fosfato de cálcio que é insolúvel e não aproveitável para as plantas. Nestes solos 

também há uma tendência a elevação dos teores de Ca, Mg e K. A saturação por 

bases (V%) é alta, baixa saturação por alumínio (m%), alta CTC efetiva (MALAVOLTA, 

2006). 

Segundo Sengik (2003), a elevação do pH acima de 7 pode induzir a deficiência 

de Fe nas plantas, sendo que solos ricos em matéria orgânica e encharcados tem 

tendência a terem menores concentrações de ferro. Segundo o autor, o desequilíbrio 

entre os nutrientes do solo pode ser responsável pela deficiência na absorção de Fe 

pelas plantas. 

Para S2, S3, S4, e S5, foram observadas altas concentrações de matéria 

orgânica, fosforo, potássio, e pH alcalino. Isso podem ter contribuído para um menor 

crescimento e a morte de plantas. 

Segundo Fageria (2001), a alta concentração de potássio tem ação antagonista 

sobre absorção de Ca2+ e Mg2+. O autor afirma ainda que, a diminuição na absorção 

cálcio pelo potássio deve-se à competição decorrente de propriedades fisiológicas 

destes cátions, enquanto a influência sobre a absorção do magnésio advém da 
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competição por compostos ligantes do metabolismo do vegetal. 

O excesso de sais no solo pode ainda comprometer o crescimento do sistema 

radicular, o crescimento e a produção da cultura. Altas concentrações de sais no solo 

aumentam a pressão osmótica do meio, prejudicando o crescimento das raízes assim 

como a absorção de água e nutrientes pelas plantas (SILVA et al., 2001). 

Aplicações de doses elevadas e contínuas de KCl no solo podem também 

elevar o conteúdo de cloreto na planta, conduzindo a uma clorose e necrose das folhas, 

além de queda na produção (SILVA et al., 2001). Estes sintomas também são 

característicos da deficiência de Fe na planta, como citado por Barbosa et al. (2017) 

para o eucalipto, onde o autor relata a clorose intranerval das folhas jovens, como 

sintoma da deficiência de Fe na planta, decorrente da baixa mobilidade do mesmo. 

Esta baixa mobilidade é afetada de forma negativa quando tem-se elevados 

conteúdos de fosforo. O mesmo autor relata que a ocorrência de deficiência de Fe 

ocorre principalmente em solos com calagem excessiva e com altos teores de matéria 

orgânica e umidade.  

Segundo Lange et al. (2005) e Malavolta et al. (1997), a deficiência de ferro 

afeta diretamente no crescimento das folhas, apresentando redução no crescimento, 

clorose intranerval para o maracujazeiro. Para o autor, as folhas em final de 

crescimento manifestam necrose na ponta do limbo e nas margens. 

O mesmo foi relatado para a deficiência de Fe em plantas de milho (FERREIRA 

et al. (2012), em citros (BUENO & GASPAROTTO, 1999). Este fenômeno foi visível 

Para os tratamentos S2, S3, S4 e S5, como pode ser observado na Figura 10. 

 
Figura 10: Imagem para S1, S2, S3, S4 e S5 respectivamente, aos 60 dias de experimento. UTFPR, 
Campus Pato Branco-PR, 2017. 

 
 

Camargo et al. (2011), em estudo realizado com mudas de pinhão-manso em 

diferentes concentrações de cama de aves no substrato, observaram acúmulo de 
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água no substrato, indicando drenagem inadequada, principalmente nos tratamentos 

com maior concentração de cama de frango (>30%). Segundo os autores, isso pode 

ter reduzido os teores de oxigênio do substrato. Tal fato pode ter ainda interferido na 

absorção de Fe pelas plantas, uma vez que o turno de irrigação utilizado para o 

experimento em questão foi diário. Assim, um possível acúmulo de água no substrato 

pode ter prejudicado o crescimento das mudas.  

Sabendo-se que, para S1, o teor de composto de cama de aves era zero, para 

S2 era de 14%, para S3 de 25%, para S4 de 33% e para S5 de 40%, pode-se afirmar 

que, para mudas de jabuticabeira oriundas de mini-estacas, concentrações acima de 

15% de composto de cama de aves podem ser fatais.  

 Segundo Brugnara et al. (2014), concentrações acima de 12,57 % e 13,37 % 

de cama de aves reduziram as médias de área foliar e número de folhas, 

respectivamente, para mudas de maracujazeiro. Os mesmos autores estimam que a 

concentração de cama de aves correspondente a máxima resposta para número de 

folhas foi de 21,67%, sendo que concentrações maiores que 24,24% diminuíram 

também a altura das mudas. 

O que pôde ser observado para a variável área foliar, avaliada em 5 avalições, 

tanto para o fator COM cobertura do solo quanto SEM é que as médias de S1 foram 

superiores aos demais substratos, seguida por S2. Todos os substratos foram 

diferentes entre si para o fator COM cobertura do solo. O mesmo ocorre para as 

médias gerais dos substratos, como pode ser observado na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Área foliar em função do substrato e da cobertura do solo para mudas de jabuticabeira. 
UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

SUBSTRATO COM SEM Média geral 

S1 4,60 a B 5,52 a A 5,05 a* 

S2 3,92 b B 3,75 b A 3,75 B 

S3 3,10 c A 3,15 c A 3,15 C 

S4 2,69 d B 2,85 c A 2,85 D 

S5 2,05 e A 2,14 d A 2,14 E 

Média geral 3,21     B 4,44    A - - 

CV(%) 5,27  

*Médias seguidas por letra diferente na coluna e na linha diferem entre si a 5% pelo teste de Tukey, 
sendo letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha. CV % - coeficiente de variação, S1 - 
substrato base com latossolo + areia (2:1 v/v); S2 - cama de aves + latossolo + areia (0,5:2:1 v/v/v); S3 
- cama de aves + latossolo + areia (1:2:1v/v/v); S4 - cama de aves + latossolo + areia (1,5:2:1 v/v/v); e 
S5 cama de aves + latossolo + areia (2:2:1 v/v/v). 
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Na média geral, o fator SEM cobertura do solo foi superior a COM cobertura do 

solo. Ou seja, para a variável área foliar, a cobertura do solo não refletiu em aumento 

das médias. Quanto ao tempo de avaliação, a área foliar manteve-se constante, para 

cada substrato, desde a primeira avaliação, não sendo significativo estatisticamente 

para os substratos, como mostra a Figura 11. 

 

Figura 11: Área foliar com relação ao tempo de avaliação para mudas de jabuticabeira. UTFPR, 
Campus Pato Branco-PR, 2017. 
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Como já visto na discussão da Tabela 8, a alteração de pH causado pela adição 

de cama de aves no substrato pode ter influenciado na absorção de nutrientes como 

o ferro, fósforo e o potássio. Sabe-se que a abertura e fechamento dos estômatos 

depende do fluxo de potássio na planta, e o fósforo é importante para a formação dos 

primórdios da partes reprodutivas, sendo essencial para a boa formação dos frutos e, 

em geral, sendo a sua deficiência causa redução da biomassa (TAIZ & ZEIGER, 2004). 

O baixo suprimento deste nutriente resulta na diminuição da área foliar, podendo 

interferir diretamente nas taxas fotossintéticas (TAIZ & ZEIGER, 2004).  

Na Figura 12 pode ser observada a clorose intranerval para S2, S3, S4 e S5, 

além de ser perceptível a diferença de área foliar entre as folhas das mudas 

submetidas aos diferentes substratos. 
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Figura 12: Folhas das mudas de jabuticabeira apresentando clorose e necrose para S2, S3, S4 e S5. 

UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

  
   

Malavolta (2006) ainda relatam que a clorose provocada pela deficiência de Fe 

pode ser, provavelmente, causada pela baixa produção de clorofila. Fato este 

observado em todos os tratamentos que continha composto de cama de aves. 

Como pode ser observado na Tabela 10, S1 superou os demais substratos para 

clorofila “total” desde a primeira avaliação (75 dias após o início do experimento). 

Mesmo S2 apresentando plantas ainda vivas, é possível perceber a queda nos valores 

de clorofila “total”, o que, coincidindo com as demais variáveis já apresentadas, indica 

que S2 possivelmente não irá manter as mudas em boas condições ao longo do tempo. 
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Tabela 10: Efeito do substrato em função do tempo de avaliação para clorofila “total” para mudas de 
jabuticabeira (unidade SPAD). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

   AVALIAÇÕES   

 SUBSTRATO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

S1 53,8 a A 55,3 a A 55,8 a A 54,3 a A 55,7 a A* 

S2 38,5 b A 38,2 b A 36,1 b A 37,0  b A 29,2 b A 

S3 30,1 b A 25,9 bc A 25,2 c A 20,9 c A _ _ 

S4 35,0 b A 27,6 bc A 24,6 c A _ _ _ _ 

S5 34,8 b A 27,7 c AB 21,9 c B _ _ _ _ 

CV(%)     13,99               

*Médias seguidas por letra diferente na coluna e na linha diferem entre si a 5% pelo teste de Tukey, 
sendo letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha. CV % - coeficiente de variação, S1 - 
substrato base com latossolo + areia (2:1 v/v); S2 - cama de aves + latossolo + areia (0,5:2:1 v/v/v); S3 
- cama de aves + latossolo + areia (1:2:1v/v/v); S4 - cama de aves + latossolo + areia (1,5:2:1 v/v/v); e 
S5 cama de aves + latossolo + areia (2:2:1 v/v/v). 
 

Comportamento semelhante pode ser observado para os teores de clorofila “a”, 

onde S1 se iguala a S2 apenas na segunda e na quarta avaliações (Tabela 11). Na 

terceira avaliação S3, S4 e S5 se igualam com menores médias. A partir da quarta 

avaliação S4 e S5 já não possuem plantas vivas, o que ocorre na quinta avaliação 

para S3. 

 
Tabela 11: Efeito dos substratos em função do tempo de avaliação para clorofila “a” para mudas de 
jabuticabeira (unidade SPAD). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

    AVALIAÇÕES   

 SUBSTRATO  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

S1  43,65 a A 45,98 a A 45,65 a A 44,55 a A 45,76 a A 

S2  33,97 ab A 34,34 b A 32,7 b A 33,31 a A 26,01 b A 

S3  27,6 b A 23,1 c AB 22,51 c AB 18,79 b B _ _ 

S4  31,49 b A 24,76 bc A 22,22 c A _ _ _ _ 

S5  31,38 b A 25,15 bc AB 20,07 c B _ _ _ _ 

CV(%)  14,2 

*Médias seguidas por letra diferente na coluna e na linha diferem entre si a 5% pelo teste de Tukey, 
sendo letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha. CV % - coeficiente de variação, S1 - 
substrato base com latossolo + areia (2:1 v/v); S2 - cama de aves + latossolo + areia (0,5:2:1 v/v/v); S3 
- cama de aves + latossolo + areia (1:2:1v/v/v); S4 - cama de aves + latossolo + areia (1,5:2:1 v/v/v); e 

S5 cama de aves + latossolo + areia (2:2:1 v/v/v). 

 

 Já para clorofila “b”, o fator cobertura do solo foi significativo, sendo que a média 

geral o fator COM cobertura do solo apresentou maiores valores para clorofila “b” com 

relação à SEM cobertura. Entre o fator cobertura, houve diferença apenas para S1 e 

S2, onde o fator COM (10,83 e 4,62 respectivamente) cobertura superou o SEM (8,85 

e 2,76 respectivamente), como pode-se observar na Tabela 12. 
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Tabela 12: Efeito do substrato em função da cobertura do solo para clorofila “b” para mudas de 
jabuticabeira (unidade SPAD). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2015. 

SUBSTRATO          COM SEM     Média geral 

S1 10,83 a A 8,85 a B 9,81 a 

S2 4,62 b A 2,76 b B 3,64 b 

S3 1,60 c A 1,85 c A 1,72 c 

S4 1,26 c A 1,34 cd A 1,3 cd 

S5 1,16 c A 1,01 d A 1,08 d 

Média geral 3,24    A 2,71    B - - 

CV(%) 14,01 

*Médias seguidas por letra diferente na coluna e na linha diferem entre si a 5% pelo teste de Tukey, 
sendo letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha. CV % - coeficiente de variação, S1 - 
substrato base com latossolo + areia (2:1 v/v); S2 - cama de aves + latossolo + areia (0,5:2:1 v/v/v); S3 
- cama de aves + latossolo + areia (1:2:1v/v/v); S4 - cama de aves + latossolo + areia (1,5:2:1 v/v/v); e 
S5 cama de aves + latossolo + areia (2:2:1 v/v/v). 

 

Vale ressaltar que os valores de clorofila “b”, para S1, foram mais que o dobro 

em relação a S2 e quase dez vezes maior para os demais substratos. O mesmo pode 

ser observado para os teores de clorofila “a” e “total”. Quanto aos teores de clorofila 

“b” no tempo, houve diferença apenas para S5, onde os teores foram reduzindo com 

o passar do tempo, até a morte da planta. 

Quanto aos substratos, S1 superou os demais desde a primeira avaliação, 

como pode ser observado na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Efeito do substrato em função do tempo de avaliação para clorofila “b” para mudas de 
jabuticabeira (unidade SPAD). UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 
 AVALIAÇÕES 

 SUBSTRATO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

S1 10,1 a A 9,3 a A 10,4 a A 9,7 a A 10,0 a A 

S2 4,5 b A 3,5 b A 3,4 b A 3,7 b A 3,2 b A 

S3 2,4 c A 2,8 b A 2,6 bc A 2,2 c A _ _ 

S4 3,4 bc A 2,9 b A 2,4 bc A _ _ _ _ 

S5 3,4 bc A 2,5 b AB 1,8 c B _ _ _ _ 

CV(%) 14,01 

*Médias seguidas por letra diferente na coluna e na linha diferem entre si a 5% pelo teste de Tukey, 
sendo letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha. CV % - coeficiente de variação, S1 - 

substrato base com latossolo + areia (2:1 v/v); S2 - cama de aves + latossolo + areia (0,5:2:1 v/v/v); S3 
- cama de aves + latossolo + areia (1:2:1v/v/v); S4 - cama de aves + latossolo + areia (1,5:2:1 v/v/v); e 
S5 cama de aves + latossolo + areia (2:2:1 v/v/v). 

 

Pôde-se observar que para clorofila “a”, “b” e “total”, a influência da adição de 

composto de cama de aves foi prejudicial para as mudas de jabuticabeira. De acordo 

com Malavolta (2006), a clorose provocada pela deficiência de absorção de Fe pode 

ser resultado da redução na produção de clorofila pela planta. Segundo o autor, o ferro 
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e outros micronutrientes catiônicos tem suas formas livres alteradas e complexadas 

altamente dependentes do pH. Segundo Souza et al. (2010) e Fernandes (2006), o Fe 

na forma de quelato ou complexo orgânico fica protegido contra a insolubilização, 

porém a estabilidade do composto depende dos valores de pH. 

Por essa maneira é comum ocorrer carência de Fe em solos com pH acima de 

7, sendo que a elevação da umidade e de um ponto de pH (de 3 para 4), pode resultar 

em um decréscimo na disponibilidade de Fe para 1% com relação a necessidade das 

plantas (FERNANDES, 2006; MALAVOLTA, (2006). 

Nunes et al. (2004) verificaram que o aumento do pH do solo por meio da 

calagem restringiu fortemente o fluxo difusivo de Fe, que, juntamente com altos teores 

de fosforo disponíveis no solo pode causar o aparecimento de sintomas de deficiência 

de Fe pela baixa absorção por plantas de café. 

Na Figura 13 pode ser observado o efeito dos substratos para as mudas de 

jabuticabeira, sendo que apenas S1 não apresentou clorose internerval nas folhas 

jovens. Apesar de S2 ter mantido todas as plantas vivas, as mesmas apresentam 

sintomas de deficiência de ferro e menor crescimento com relação a S1. 

 
Figura 13: Mudas de jabuticabeira 100 dias após o início do experimento. UTFPR, Pato Branco, 
2017. 

 
 

Quanto as variáveis de consumo hídrico, para ETc, a cobertura do solo foi 

significativa. O fator SEM cobertura do solo (2,14 mm dia-1) foi superior ao COM 

cobertura (1,56 mm dia-1), o que indica o efeito positivo da cobertura do solo para 

reduzir a perda de água no sistema solo planta.  

Contudo, o fator SEM cobertura do solo apresentou média geral superior ao 

S5 
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fator COM para área foliar, o que pode ter contribuído para a média superior de ETc, 

embora para o número de folhas o fator COM cobertura do solo apresentou-se 

superior em S1 e S2. Portanto, a redução dos valores de ETc para o fator COM 

cobertura do solo está relacionado principalmente ao fato de que a cobertura do solo 

atua na redução da variações de temperatura do solo, diminuindo a perda de água do 

solo por evaporação (RESENTE et al., 2005). O que garante a manutenção da agua 

no solo e, consequentemente, diminui os valores de ETc para o sistema.  

Nunes et al., (2014), estudando a manutenção da umidade do solo e a da perda 

de agua por evaporação com uso de cobertura morta, observaram teores médios de 

8,68 e 11,11% de umidade em volume, referentes ao solo sem e com cobertura morta 

em vasos para goiabeira, respectivamente. Isso possibilitou a economia de 28% da 

aplicação de água por irrigação. Silva et al. (2011), Carvalho et al. (2001) e Souza et 

al. (2010) também afirmam que a cobertura morta do solo reduz a perda de água do 

solo por evaporação, garantindo maior umidade no solo. Para o presente trabalho, a 

utilização de cobertura do solo reduziu, na média geral, 27% a perda de umidade do 

sistema solo planta. O que reforça a tese de que a cobertura do solo mantem a 

umidade. 

Quanto aos substratos, não houve interação significativa com o fator cobertura 

do solo, porém houve diferença para as médias gerais de ETc (Figura 14). Onde os 

valores médios foram diminuindo conforme o aumento da concentração de composto 

de cama de aves, coincidindo com as variáveis de crescimento das plantas. Plantas 

que apresentaram maior crescimento consumiram mais água que as menores. Ou 

seja, plantas com maior área foliar, número de folhas e consequentemente área de 

copa, resultaram em maiores valores para ETC, ao final do experimento.  

Segundo Pereira et al. (2002) a ETc está diretamente relacionada a área foliar 

e, consequentemente, quanto maior o número de folhas e maior a área transpirante 

da planta, aumentando os valores de ETc, para a atmosfera. Porém, embora o número 

de folhas e a área foliar possam ter influenciado nos valores de ETc, tais variáveis 

estão diretamente ligadas as condições de substrato, no presente experimento, sendo 

estes os fatores que influenciaram de forma direta o crescimento das mudas. O que 

resultou em plantas menores quanto maior a concentração de composto de cama de 

aves adicionado ao substrato, resultando em menor ETc para as plantas de S2, S3, 
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S4 e S5 consecutivamente. 

Figura 14: Média geral de ETc para os substratos (mm dia-1) para mudas de jabuticabeira. UTFPR, 
Campus Pato Branco-PR, 2017. 

 
 

 

O fato de que o maior efeito observado no crescimento das plantas, influenciou 

nos valores de ETc pode ser explicado analisando a correlação das variáveis de 

crescimento com a ETc. Na Tabela 14 se pode observar que houve correlação 

significativa apenas entre o diâmetro de colo e ETc para S5, entre altura de plantas 

para S3, área de copa para S5 e número de brotos para S3 e S4. O que indica que a 

maior influência no crescimento das plantas veio do substrato. 

Quanto aos valores de interação negativos, a morte das plantar pode ter sido o 

fator determinante. Isso por que, com o baixo crescimento das mudas, 

consequentemente baixa cobertura do solo, pode ter aumentado perda de água do 

solo por evaporação.  

  

Tabela 14: Correlação de Pearson entre ETc e as variáveis de crescimento de planta para mudas de 
jabuticabeira. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

 
Substratos 

Variáveis de Crescimento de Planta 

D. colo Altura N. folhas A. copa N. brotos C. brotos 

S1 0,573 0,498 0,576 0,582 0,52 0,579 

S2 0,488 0,384 0,507 0,481 0,461 0,494 

S3 -0,451  -0,843* -0,235 -0,675  -0,832* -0,531 

S4 -0,621 -0,849 -0,793 -0,139  -0,826* -0,405 

S5  -0,856* -0,292 -0,326  -0,829* -0,682 -0,872 

*Significativo a p≤0,05. D. colo = Diâmetro de colo; N. folhas = Número de folhas; A. copa = Área de 
copa; N. brotos = Número de brotos primários; C. brotos = Comprimento de Brotos primários.  

  

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3 2,56

2

1,58 1,53 1,62

ET
C

 (
m

m
 d

ia
-1

)

A

CCC

B

S1                     S2                     S3                     S4                    S5 



60 

 

Ainda sobre a baixa correlação entre ETc e as variáveis de crescimento pode-

se dizer que o período curto de avaliação pode ter influenciado, pois apenas a partir 

da oitava avaliação pode-se observar aumento gradativo na média de ETc para S1 e 

S2 (APÊNDICE 11). Ou seja, o período de avaliação, somado ao turno de rega diário, 

podem não ter sido eficientes para expressar uma relação entre o crescimento das 

mudas e ETc, além do efeito negativo da adição de composto de cama de aves ao 

substrato. 

Quanto aos períodos de avaliação, o primeiro período resultou em maiores 

médias de ETc para todos os tratamentos, como pode ser observado no APÊNDICE 

11. O que está relacionado a baixa cobertura do solo feita pelas plantas e também as 

variações de temperatura e umidade ocorridas na casa de vegetação. Uma vez que 

foram constatados problemas com os equipamentos de regulagem de temperatura e 

umidade do local. A umidade relativa do ar, no início do experimento, manteve-se 

abaixo de 70%, o que pode ter influenciado nos altos valores de ETc observados neste 

período (APÊNDICE 12). Estes fatores também podem ter contribuído para a baixa 

correlação entre o crescimento das mudas e os valores de ETc. 

Isso por que a casa de vegetação é do tipo fechada, com sistema de cortina 

d`água para refrigeração e manutenção interna de umidade. Com constantes quedas 

de energia, mesmo que por curtos períodos de tempo, a temperatura interna da casa 

de vegetação se eleva rapidamente, diminuindo também a umidade relativa do ar no 

interior da mesma.  

Segundo Kobayashi (2007), o déficit de pressão de vapor do ar está 

diretamente relacionada com a ETc e a ETo, pois o movimento da água na planta é 

gerido pelo gradiente de potencial hídrico entre o solo e o ar. Ou seja, uma vez que as 

folhas da planta estejam expostos ao déficit de pressão de vapor do ar (baixa umidade 

relativa), ocorre um fluxo de água do solo para o ar, através da planta. O que explica 

valores elevados de ETc com o aumento da temperatura e queda da umidade relativa 

do ar no interior da casa de vegetação. 

Ainda, a manutenção da transpiração é feita pela reposição da água perdida, 

na forma de vapor, na corrente transpiratória da planta, através do sistema condutor 

formado desde as raízes até as folhas, estabelecendo um gradiente de potencial da 

água do solo (Ψsolo) até o ar (Ψatm). Quando o potencial da água da atmosfera (Ψatm) 
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está altamente negativo, atua como um dreno para vapor d'água da planta, sendo 

assim, quanto menor a umidade relativa do ar, maior será a força desse dreno 

(PEREIRA et al., 2002). 

Ou seja, os problemas decorrentes da casa de vegetação podem não ter 

causado interferências significativas para o crescimento das mudas, porém, podem 

ter influenciado nas variáveis de ETc e Kc, principalmente no período inicial, onde 

problemas ocorreram com maior frequência. 

Quanto a diferença entre os tratamentos, para ETc, no decorrer do tempo, na 

primeira avaliação, S1 (3,55 mm dia-1) se igualou apenas a S2 (APÊNDICE 11). Na 

segunda avaliação não houve diferença entre os substratos e na terceira S1 difere 

apenas de S4. Contudo, a partir da sexta avaliação o comportamento das médias de 

ETc começam a expressar o consumo hídrico das mudas. Isso porque se pode 

observar um aumento constante nas médias de ETc para S1 e S2, e para os demais 

substratos as médias de ETc passam a se manter, com pequeno aumento. Refletindo 

a morte das plantas e o aumento de perda de água por evaporação do solo, efeito da 

baixa cobertura do solo. Resultado da perda de aporte vegetal com a morte das mudas. 

Esse fato é resultado do efeito direto do substrato no crescimento das mudas, 

que após seus estabelecimento, expressaram resposta negativa ao aumento da 

concentração de composto de cama de aves. Sendo que, com o passar do tempo, as 

mudas para os tratamentos S3, S4 e S5 apresentaram perda das folhas e morte das 

mudas decorrentes das alterações químicas do substrato. 

Para o Kc, o fator cobertura do solo também foi significativo, onde o fator COM 

cobertura do solo (1,53) foi superior ao SEM cobertura (2,03). Isso reflete o efeito da 

cobertura em reduzir a ETc, resultando em uma menor demanda por irrigação, 

gerando economia de agua no sistema de produção de mudas. 

Tanto para ETc quanto para o Kc, após a morte das plantas submetidas aos 

substratos S3, S4 e S5, os dados se referem apenas a perda de água por evaporação 

do solo, não sendo considerados nas tabelas. 

Quanto ao tempo de avaliação, a interação entre o Kc e o tempo foi significativa. 

Seguindo o mesmo padrão das médias de ETc, as médias gerais de Kc para S1 foram 

sempre superiores aos demais tratamentos. Contudo, na interação entre os substratos 

e o tempo de avaliação, S1, S2 e S3 apresentam maiores médias de Kc comparadas 
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às S4 e S5 já na primeira avaliação (APÊNDICE 13). A partir da sétima avaliação, S1 

e S2 se igualam com médias superiores, diferindo apenas na décima avaliação, 

voltando a se igualar até o final das avaliações.  

A relação do Kc com a fase da cultura e a influência do substrato, no cresci-

mento das mesmas, são fatores que influenciaram na correlação entre Kc e as variá-

veis de crescimento das mudas. Como pode ser observado na Tabela 15 houve cor-

relação significativa apenas para a variável diâmetro de colo no S5, altura de planta e 

número de brotos para S3. Sendo para esses casos uma correlação negativa. 

 
Tabela 15: Correlação de Pearson entre Kc e as variáveis de crescimento de planta para mudas de 
jabuticabeira. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

Substratos 
Variáveis de Crescimento de Planta 

D. colo Altura N. folhas A. copa N. brotos C. brotos 

S1 0,313 0,195 0,351 0,287 0,283 0,382 

S2 0,211 0,039 0,286 0,135 0,197 0,253 

S3 -0,563  -0,822* -0,58 -0,568  -0,749* -0,624 

S4 -0,514 -0,65 -0,551 0,263 -0,269 -0,507 

S5  -0,821* -0,393 0,079 -0,115 -0,606 -0,851 

*Significativo a p≤0,05. D. colo = Diâmetro de colo; N. folhas = Número de folhas; A. copa = Área de 
copa; N. brotos = Número de brotos primários; C. brotos = Comprimento de Brotos primários.  

 

Isso pode estar relacionado, além das variações de temperatura e umidade re-

lativa do ar, com a fase fenológica da cultura estudada, pois os mesmos variam com 

a fase de crescimento inicial, para a fase juvenil, florescimento, frutificação e senes-

cência, podendo ainda variar dentro de uma mesma fase fenológica, mesmo que em 

menores proporções. Teixeira et al. (2003), estudando o da goiabeira, observou vari-

ações significativas, tanto para ETc quanto para Kc, nas fases de desenvolvimento 

vegetativo pós poda, frutificação e final de colheita em plantas adultas. O mesmo foi 

observado por Afranio et al. (2004) para a cultura do mamoeiro.  

Bem como para os valores de ETc, a morte das plantas o aumento da perda de 

água por evaporação pode ter sido responsável por esse fato. Sendo considerado um 

pequeno aumento nos valores de Kc, no período final do experimento, coma morte 

das plantas de S3, S4 e S5. 

Quanto aos substratos, os resultados de Kc se igualam aos de ETc, sendo 

menor as médias de Kc quanto maior a concentração de composto de cama de aves 

no substrato, como pode ser observado na Figura 15. Isso por que o Kc está 

diretamente relacionado a ETc, sendo o produto da ETc e da ETo, e também sendo 
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dependente das condições da planta e sua fase fenológica, das condições climáticas 

do local e das condições de solo nas quais a planta se encontra. 

 
Figura 15: Média geral do efeito dos substratos sobre o Kc para mudas de jabuticabeira. UTFPR, 
Campus Pato Branco-PR, 2017. 

 

  

Tendo como base o crescimento das mudas, a concentração de composto de 

cama de aves influenciou diretamente todas as variáveis estudadas, sendo que 

quanto maior a concentração pior o crescimento das mudas. Este fator interferiu 

diretamente nos valores de Etc e Kc, onde, com o passar do tempo, a expressão do 

crescimento das mudas resultou na redução do consumo hídrico, reduzindo os valores 

de Kc.  

Fato esse que deve ser levado em consideração na hora de se considerar um 

valor referência de ETc e Kc para uma determinada cultura, pois as condições nas 

quais estas foram submetidas podem influencias os valores médios de ETc e Kc para 

mais ou para menos, de acordo com o crescimento das cultura.  

Para Ferreira et al. (2002), as culturas perenes apresentam crescimento 

contínuo no tempo, para estas, o Kc é considerado crescente até a maturidade da 

planta, sengo praticamente constate a partir da maturidade, apresentando apenas 

pequenas variações sazonais. Dessa forma, o ideal é avaliar a planta considerando 

suas fases fenológicas completas, considerando o período total para a determinação 

de valores de Kc para uma cultura. Ainda a utilização ou não de cobertura do solo 

exerce efeito direto na perde de água do solo por evaporação, reduzindo os valores 

de ETc e consequentemente de Kc para mudas de jabuticabeira.  
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5. CONCLUSÕES 

 

 

A adição de composto de cama de aves ao substrato prejudicou o crescimento 

das mudas de jabuticabeira, levando a morte para adição superior a 15% 

A utilização de cobertura do solo foi positiva para os substratos S1 e S2, exceto 

para os teores de clorofila “total” e clorofila “a”.  

O uso de cobertura do solo foi positivo para os valores de ETc e Kc, reduzindo 

cerca de 27% as médias de ETc e 25% as médias de Kc.  

Houve baixa correlação entre ETc e Kc e as variáveis de crescimento de planta, 

contrariando o esperado.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para que possa ser utilizado como valor padrão para a fase de muda, para a 

jabuticabeira, é interessante que se desenvolvam trabalhos de quantificação de con-

sumo hídrico e determinação de Kc por pelo menos um ano, caracterizando as fases 

fenológicas da cultura. Utilizando ainda diferentes turnos de rega. 

Buscando ajustar as doses de adição de composto de cama de aves no subs-

trato, podem ser desenvolvidos trabalhos com doses reduzidas de adição de com-

posto. Ou ainda, podem ser testados outros componentes orgânicos adicionados ao 

substrato para a produção de mudas de jabuticabeira, uma vez que estudos envol-

vendo diferentes substrato para a produção e crescimento de mudas da espécie são 

escassos na literatura. 

Quanto ao tempo de avaliação, períodos acima de 180 dias são mais interes-

santes para avaliar o efeito a longo prazo da interação de compostos orgânicos adici-

onados ao substrato, pois os mesmos podem fazer efeito ao longo do tempo. 

A utilização de diferente tipo de cobertura do solo podem ser opções a serem 

testadas, bem como a avaliação conjunta da umidade, condutividade elétrica e tem-

peratura do substrato. 
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE 1: Equação da evapotranspiração da cultura (ETc): 

 

𝐸𝑇𝑐 =
Vol irrigado−Vol drenado

área
                                               (1) 

 
 Onde: 

ETc:  evapotranspiração do lisímetro, (mm dia-1); 
Vol irrigado: volume de água irrigado (L);  
Vol drenado: volume de água drenado do dia anterior (L);  
Àrea: área da superfície do vaso (m²). 

 

APÊNDICE 2: Equação do coeficiente de cultura (Kc): 

 

𝐾𝑐 =
𝐸𝑇𝑐

𝐸𝑇𝑃
                                                            (2) 

 
 

Onde: 
Kc: coeficiente da cultura (adimensional); 
ETc: evapotranspiração da cultura (mm dia-1); 
ETo: evapotranspiração de referência com os dados da estação meteorológica (mm 
dia-1).  

 

APÊNDICE 3: Equação de Penman-Monteith parametrizado pela FAO: 

 

ETo =
0.408 ∗ 𝑠 ∗  (Rn − G) +

γ ∗ 900 ∗  𝑈2 ∗ (𝑒𝑠− 𝑒𝑎)
T + 273

𝑠 +  γ ∗  (1 + 0.34 ∗  𝑈2 )
 

 
Onde:  

ETo: evapotranspiração diária de referência (mm dia-1); 

𝑠: inclinação da curva da pressão de vapor saturado versus temperatura (k Pa K-1); 
Rn: saldo de radiação ou radiação liquida (MJ m-2 dia-1)  
G: fluxo de calor no solo (MJ m-2 dia-1); 

γ: coeficiente psicrométrica (K Pa K-1); 
Es: pressão de vapor saturado do ar (K Pa); 
Ea: pressão de vapor do ar na altura z (k Pa); 
T: temperatura do ar na altura z (ºC); 
U2: velocidade do vento a 2 m de altura (m s-1); 
900: constante (k j-1 Kg 0K). 
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APÊNDICE 4: Equação do fluxo total diário de calor no solo (G): 

 

𝐺 = 0,38 ∗ (𝑇𝑑 − 𝑇3𝑑) 

 
Onde:  

Td: temperatura média do ar do dia; 
T 3d: temperatura média do ar dos três dias anteriores. 
 
 

APÊNDICE 5: Equação de inclinação da curva da pressão de vapor saturado versus 

temperatura (s), pressão de vapor saturado do ar (es) e pressão de vapor do ar na 
altura z (ea): 

 

𝑠 =
(4098 ∗ 𝑒𝑠)

(𝑇 + 237,3)2 

 

𝑒𝑠 =
(𝑒𝑠

𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑒𝑠
𝑇𝑚𝑖𝑛 )

2
 

 

𝑒𝑠
𝑇𝑚𝑎𝑥 = (0.6108𝑒⌊(17,27𝑇𝑚𝑎𝑥)/(237,3+𝑇𝑚𝑎𝑥)⌋) 

 

𝑒𝑠
𝑇𝑚𝑖𝑛 = (0.6108𝑒⌊(17,27𝑇𝑚𝑖𝑛)/(237,3+𝑇𝑚𝑖𝑛)⌋) 

 

𝑒𝑎 =
(𝑈𝑅𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑒𝑠)

100
 

 

𝑈𝑅𝑚𝑒𝑑 =
(𝑈𝑅𝑚𝑎𝑥 + 𝑈𝑅𝑚𝑖𝑛 )

2
 

 
Onde:  

𝑠: inclinação da curva da pressão de vapor saturado versus temperatura (k Pa K-1); 
es: pressão de vapor saturado do ar (K Pa); 
ea: pressão de vapor do ar na altura z (k Pa); 
T max: temperatura máxima (ºC); 
T min: temperatura mínima (ºC); 
UR med: umidade relativa média (%); 
UR max: umidade relativa máxima (%); 
UR min: umidade relativa mínima (%). 
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APÊNDICE 6: Diâmetro de colo (mm) em função do substrato e tempo de avaliação. UTFPR, 
Campus Pato Branco-PR,2017. 

 

 

 

APÊNDICE 7: Altura de planta em função do substrato e tempo de avaliação (cm). UTFPR, Campus 
Pato Branco-PR,2017. 

 

 

 

APÊNDICE 8: Área de copa (cm²) em função do substrato e tempo de avaliação. UTFPR, Campus 
Pato Branco-PR,2017 
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 APÊNDICE 9: Número de brotos primários das mudas de jabuticabeira em função do substrato e 
tempo de avaliação. UTFPR, Campus Pato Branco-PR,2017. 

 

 

 

APÊNDICE 10: Comprimento de brotos primários (cm) das mudas de jabuticabeira em função do 
substrato e tempo de avaliação. UTFPR, Campus Pato Branco-PR,2017. 

 

 

 

APÊNDICE 11: ETc para as mudas de jabuticabeira (mm dia-1), em função do substrato e tempo de 

avaliação. UTFPR, Campus Pato Branco-PR,2017. 
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APÊNDICE 12: Médias quinzenais para temperatura (ºC) e umidade relativa do Ar (%) no interior da 
casa de vegetação. UTFPR, Campus Pato Branco-PR, 2017. 

 

 

 

APÊNDICE 13: Kc para as mudas de jabuticabeira em função do substrato e tempo de avaliação. 
UTFPR, Campus Pato Branco-PR,2017. 
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