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RESUMO
Dentre as fruteiras nativas de importância regional no Sul do Brasil, destaca-se a
jabuticabeira. No entanto, na produção de jabuticabas prevalece o extrativismo ou os
cultivos de plantas isoladas em fundos de quintais, existindo ainda poucos pomares
comerciais. Isso é em decorrência da falta de genótipos selecionados como variedades
comerciais e de informações quanto as técnicas de manejo e associados ao entendimento
da fisiologia da planta. Como a planta tem sua origem em ambiente com menor
luminosidade (florestas) é importante entender seu comportamento de crescimento se
submetidas as distintas condições de sombreamento, visando recomendar o melhor
ambiente para seu cultivo comercial em pomar. Isso poderia ser feito com a jabuticabeira
híbrida, uma vez que oferece as melhores características para seu cultivo comercial
(precocidade, presença de mais de um fluxo produtivo por ano e menor vigor da planta).
Todavia, em fundos de quintal, a jabuticabeira é mantida em pleno sol, o que demonstra
capacidade adaptativa, podendo-se testar e acompanhar o crescimento de genótipos
promissores cujas matrizes estão nas matas da região Sudoeste Paranaense. O trabalho
objetivou estimar por meio de ajustes de modelos de regressão não-linear, o crescimento
de genótipos de jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades luminosas que foram
avaliadas no período de 2014 a 2021 (experimento 1) e de jabuticabeiras nativas em
condição de pomar onde as avaliações compreenderam o período de 2012 a 2021
(experimento 2). Para isso, foram realizadas avaliações mensais de crescimento do
diâmetro de caule, altura total de planta, altura do caule e comprimento da brotação. O
crescimento em volume, biomassa e acúmulo de carbono foram mensuradas a partir das
estimativas dessas avaliações e com os dados obtidos por análises destrutivas de plantas
de amostras (método direto) para determinação da densidade da madeira, teor de massa
seca e fator de expansão de biomassa. Os dados ajustados através de seis modelos de
regressão não-lineares, com a escolha dos modelos que melhor se aderiram ao conjunto
de dados de cada variável, por meio de cálculos de curvaturas relativas, análise de
variância, teste de comparação de múltiplas médias e teste de médias pareados, sobre cada
um dos parâmetros obtidos nos modelos selecionados, utilizando a ferramenta
computacional R. As jabuticabeiras avaliadas nos dois experimentos, obtiveram os
melhores ajustes com os modelos logísticos de três e quatro parâmetros e, o modelo de
Weibull, nos quais representaram o crescimento das variáveis analisadas. No experimento
1, o manejo da condição de intensidade luminosa simulado com o uso de malha de 50%
de sombreamento resultou em maior crescimento quando comparado com as demais. O
uso de malhas de 80% de sombreamento em todas as direções ultrapassou o limite da
plasticidade adaptativa, prejudicando o crescimento das jabuticabeiras híbridas. Para o
experimento 2, os locais de origem denominados como Xavier e José, apresentaram melhor
adaptação no local e na condição de pomar. Porém, Xavier, Sabará, Marcolina, José, F.
Jaboticabal aportaram maior C nas condições avaliadas. Recomenda-se estudos e avaliações
de determinação de biomassa e carbono pelo método direto, para composição de banco de
dados para interesses futuros, não só de jabuticabeiras, mas de outras espécies de fruteiras
nativas e espécies de interesse para composição de sistemas agroflorestais, pois estes estudos
de crescimento, biomassa e sequestro de carbono, mensuram a eficiência de sistemas
agroflorestais.
Palavras-Chave: Plinia sp. Modelos não-lineares. Regressão logística. Carbono.
Sombreamento.

ABSTRACT
Among the native fruit trees of regional importance in southern Brazil, the jaboticaba tree
stands out. However, in the production of jabuticabas, extractivism or the cultivation of
isolated plants in backyards prevails, and there are still few commercial orchards. This is
due to the lack of genotypes selected as commercial varieties and information on
management techniques and associated with the understanding of plant physiology. As
the plant originates in an environment with lower luminosity (forests) it is important to
understand its growth behaviour under different shading conditions, in order to
recommend the best environment for its commercial cultivation in an orchard. This could
be done with the hybrid jaboticaba tree, since it offers the best characteristics for its
commercial cultivation (early, presence of more than one productive flow per year and
tree with less vigour). However, in backyards, the jaboticaba tree is cultivated in full sun,
which demonstrates adaptive capacity, it being able to test and monitor the growth of
promising genotypes whose matrices are in the forests of the Southwest region of Paraná.
The study aimed to estimate, through nonlinear regression models, the growth of hybrid
jaboticaba tree genotypes at different light intensities that were evaluated from 2014 to
2021 (experiment 1) and of native jaboticaba tree in orchard conditions where the
evaluations comprised the period from 2012 to 2021 (experiment 2). For this, monthly,
the stem diameter growth, total plant height, stem height and bud length were evaluated.
The growth in volume, biomass and carbon accumulation were measured from the
estimates of these evaluations and with data obtained by destructive analysis of sample
plants (direct method) to determine wood density, dry mass content and biomass
expansion factor. The data adjusted through six non-linear regression models, with the
choice of models that best adhered to the data set of each variable, by means of
calculations of relative curvatures, analysis of variance, test of comparison of multiple
means and test of paired means, on each of the parameters obtained in the selected models,
using the computational tool R. The jaboticaba tree evaluated in the two experiments,
obtained the best fits with the logistic models of three and four parameters and, the model
of Weibull, in which they represented the growth of the variables evaluated. In experiment
1, the management of the simulated light intensity condition with the use of a 50%
shading resulted in greater growth when compared to the others. The use of 80% shading
in all directions exceeded the limit of adaptive plasticity, harming the growth of hybrid
jabuticaba trees. For experiment 2, the places of origin named as Xavier and José, showed
better adaptation in the place and in the orchard condition. However, Xavier, Sabará,
Marcolina, José, F. Jaboticabal provided higher C in the conditions evaluated. Studies
and evaluations of determination of biomass and carbon by the direct method are
recommended, for the composition of a database for future interests, not only of
jabuticaba trees, but of other species of native fruit trees and species of interest for the
composition of agroforestry systems, because these growth, biomass and carbon
sequestration studies measure the efficiency of agroforestry systems.
Keywords: Plinia sp. Nonlinear models. Logistic regression. Carbon. Shading.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de frutas (FAO, 2013; IBRAF, 2016;
DERAL, 2020), que dentro do agronegócio representam aproximadamente um terço do
produto interno bruto (CEPEA, 2021). O país se caracteriza como centro de diversidade
genética de fruteiras silvestres, com destaque as espécies da família Myrtaceae que
produzem frutos comestíveis, nas quais podem ser utilizados no mercado in natura ou
industrializados na forma de doces, bebidas, geleias, sorvetes e outros tipos de derivados
(GOMES et al., 2007).
Na região Sul do país, a fruticultura de plantas nativas tem papel importante apesar
de pouco explorada comercialmente, pois apresenta potencial de uso, principalmente
visando atender nichos de mercado ávidos por novidades (FRANZON, 2004).
Porém, o país pouco aproveita do potencial dessas espécies como fonte de alimento,
com exceção de algumas já consolidadas como goiabeira, maracujazeiro, guaranazeiro,
açaizeiro e cajueiro; dando preferência para espécies exóticas trazidas e cultivadas desde os
tempos dos colonizadores (FACHINELLO et al., 2011).
O ecossistema Floresta Ombrófila Mista ou Mata de Araucárias que abrange parte
dos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, inclusive grande parte da região
Sudoeste, encontra-se as espécies frutíferas nativas comestíveis da família Myrtaceae, nas
quais constituem-se em patrimônio genético de grande valor.
Dentre estas, destaca-se a jabuticabeira (Plinia sp.) (DANNER, 2009), devido ao
potencial de comercialização que possui, no qual está ligada as características sensoriais e
por produzir fruto considerado como alimento funcional, uma vez, que sua casca apresenta
propriedades antioxidantes que combatem os radicais livres (TEIXEIRA et al., 2008), além
de outras substâncias que podem ser extraídas das folhas, como os óleos essenciais (APEL
et al., 2006), tornando-a apta para aproveitamento pela indústria alimentícia, cosmética e
farmacêutica.
Entretanto, na colheita das jabuticabas prevalece o extrativismo ou os cultivos de
plantas isoladas em fundos de quintais, existindo ainda poucos pomares comerciais
(DONADIO, 2000).
A falta de materiais selecionados com características desejáveis, como de rápido
crescimento e rusticidade às diferentes condições edafoclimáticas são fundamentais para
programas de melhoramento e para testes iniciais de formação de pomares comerciais.
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Acredita-se que isso seja um dos motivos para que o uso da espécie em pomar
comercial seja escasso, aliado à falta de conhecimento técnico para adoção de práticas de
cultivo visando o manejo da planta de forma a maximizar a expressão gênica existente
(GOMES et al., 2007; WAGNER JÚNIOR; NAVA, 2008), que também está relacionado a
intensidade de luz favorável para o crescimento e desenvolvimento da planta, lembrando que
sua origem é na floresta nativa.
Nesta condição de floresta, a luz que atravessa o dossel, sofre mudanças quanto à sua
intensidade, duração e qualidade. Em geral, os diferentes graus de luminosidade causam
mudanças morfológicas e fisiológicas na planta e, o grau de adaptação é ditado pelas
características genéticas da planta em interação com o seu meio ambiente (MORAES NETO
et al., 2000). Assim, o comportamento da jabuticabeira pode ser variável, podendo adaptarse ou não a condição de pomar. O que se observa em fundos de quintais é que a planta
sobrevive, cresce e produz frutos em condição de céu aberto, porém, a dúvida existente é
qual condição seria a mais favorável visando a produção comercial da fruta.
Na literatura, são descritas cerca de nove espécies de jabuticabeira, das quais têm-se
como mais conhecidas a Plinia peruviana (Poir) Govaerts (jabuticaba de cabinho), P.
cauliflora Berg. (jabuticaba paulista ou jabuticaba Açu) e P. jaboticaba (Vell) Berg.
(jabuticaba sabará) (MATTOS, 1983). Contudo, têm-se uma no mercado, denominada como
híbrida, que apresenta vantagens em relação às demais, como precocidade, maior número de
colheitas por ano e baixo vigor, o que talvez seja indicativo para seu uso na obtenção de
informações visando estimular seu cultivo comercial (DOTTO, 2015).
Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Dois Vizinhos, foi
implantado em 21 de novembro de 2009, a coleção de jabuticabeiras, a partir de mudas
provenientes de sementes coletadas de plantas localizadas em seis fragmentos da Floresta
com Araucárias, em diferentes localidades da Região Sudoeste do Paraná no ano de 2007
em estudo realizado por Danner (2009), sendo estes genótipos classificados como Plinia
cauliflora e um genótipo oriundo da cidade de Imbituva – PR, cuja classificação
possivelmente é Plinia peruviana. Também se têm nesta área outros genótipos de
jabuticabeiras oriundas da Universidade Federal de Viçosa – MG, sendo que a formação de
suas mudas também se deu pela via seminífera, iniciando-se tal obtenção no ano de 2006.
Estas plantas possuem como classificação: Sabará 1 e 2 (P. jaboticaba); Silvestre (Plinia
sp.) e Açú paulista (P. cauliflora).
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Em 10 de julho de 2013, a área da coleção foi ampliada com inserção de
jabuticabeiras híbridas (P. cauliflora), nas quais vem sendo manejadas em diferentes
condições de luminosidade (condição de céu aberto; cobertura lateral com tela de
sombreamento 80% e superior aberta, representando condição de clareira; cobertura lateral
e superior com tela de sombreamento 50%, representando estádio em que o dossel da mata
esteja se fechando, incidindo apenas radiação solar indireta; cobertura lateral e superior com
tela de sombreamento 90%, simulando condição de dossel fechado e cobertura lateral e
superior com tela de sombreamento 35%, simulando condição de dossel mais aberto).
Como é necessário obter informações de crescimento das jabuticabeiras ao longo do
seu tempo de formação e produção em distintas condições e genótipos, foram montados
banco de dados de avaliações de crescimento realizados por Radaelli (2016) com as
jabuticabeiras nativas e, por Dotto (2015) e Porto (2017) com jabuticabeiras híbridas em
diferentes intensidades luminosas, com a adição de avaliações meteorológicas coletadas da
estação meteorológica.
Com tais informações, o trabalho visou estimar por meio de modelos de regressão
não-linear, o crescimento de genótipos de jabuticabeiras nativas e das jabuticabeiras híbridas
em diferentes intensidades luminosas.

1.1.

OBJETIVOS

1.1.1. Geral
Avaliou-se e comparou-se o crescimento de jabuticabeiras nativas a campo e de
jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades luminosas.
1.1.2 Específicos
Selecionou-se os modelos não-lineares que representassem o crescimento de
jabuticabeiras nativas a campo e das jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades
luminosas;
Ajustou-se e estimou-se os coeficientes dos modelos de crescimento e comparou-os
entre genótipos de jabuticabeiras nativas a campo e de jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas;
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Buscou-se entender as condições meteorológicas que favoreceram ou prejudicaram
o crescimento das jabuticabeiras nativas a campo e de jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas;
Determinou-se entre os materiais genéticos avaliados quais os mais promissores para
a utilização em sistemas de produção agrícola na região Sudoeste do Paraná, com base no
maior e menor vigor para pomares não adensados e adensados, respectivamente;
Correlacionou-se o comportamento do crescimento das jabuticabeiras e as variáveis
meteorológicas visando identificar aqueles que expressem melhor resposta aos genótipos de
jabuticabeiras nativas a campo e de jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades
luminosas;
Estimou-se e comparou-se, por meio de regressão e literatura, a captação e estoque
de carbono sobre o cultivo de jabuticabeiras nativas e híbridas em situação de pomar.
2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. FRUTICULTURA
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com produções superiores a
40 milhões de toneladas ao ano, cuja área plantada representa aproximadamente 2,3 milhões
de hectares. As frutas que mais contribuem no volume total da produção brasileira são a
laranja, banana, mamão, abacaxi, manga, limão que, juntas, respondem por 65,7% do que é
produzido, tendo como restante as frutas de clima temperado como a uva, maçã, pêssego,
caqui, figo, pêra (SEAB, 2021).
A fruticultura participa diretamente na economia do país através do valor
comercializado com as exportações e no mercado interno. Por isso, é importante no caráter
econômico-social, uma vez que está presente em todos os Estados brasileiros, sendo
responsável pela geração de 5,6 milhões de empregos diretos, o equivalente a 27 % do total
da mão de obra agrícola, atingindo áreas onde outras atividades de produção de alimentos
não seriam viáveis economicamente (BRASIL, 2018).
O setor da fruticultura está entre os principais geradores de renda, emprego e de
desenvolvimento rural do agronegócio nacional. A atividade frutícola possui elevado efeito
multiplicador de renda, com força suficiente para dinamizar economias locais estagnadas e
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com poucas alternativas de desenvolvimento (BUAINAIN; BATALHA, 2007; SEAB,
2021).
Dentre os Estados que se destacam com maiores áreas dedicadas à fruticultura estão

São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina,
Paraná e Espírito Santo (KIST et al., 2018).
Entretanto, o aumento da área cultivada e a produção de frutas têm crescido no Brasil.
Tal fato é principalmente devido à modernização e, melhor gestão da propriedade rural e de
todos os fatores de produção, à adoção de tecnologias de baixo impacto ambiental, visando
à qualidade, segurança do produto e preservação do meio ambiente, atendimento das
exigências do mercado consumidor brasileiro, transpondo as rigorosas barreiras
fitossanitárias impostas pelos países importadores (BUAINAIN; BATALHA, 2007) .
Deste modo, foi implantado no Brasil em 1998, o sistema de produção integrada de
frutas (PIF), destacando-se pela credibilidade conferida às frutas produzidas. Esse sistema
de produção surgiu com o intuito de atender à necessidade de se obter sistema de produção
agrícola sustentável que pudesse proporcionar segurança ao produtor e ao consumidor, com
rentabilidade (FACHINELLO et al., 2011).
Além do interesse econômico que favorece a atividade, o consumo de produtos
hortícolas, como o de frutas, promove a qualidade de vida, a saúde, a diminuição da
incidência de doenças crônicas e degenerativas, quando é oferecido alimentação
diversificada, rica em fibras e, com presença de teores nutricionais e funcionais (PRASAD;
CHAKRAVORTY, 2015).
Desse modo, há crescente demanda por produtos hortícolas de qualidade com
mercado em ascensão, gerado pelo interesse da sociedade (BISBIS et al., 2018; KYRIACOU
et al., 2016).
Com base nestes conceitos descritos anteriormente, é necessário aumentar a produção
de alimentos, necessitando suprir a demanda atual e aquela vinculada ao aumento da
população mundial cuja projeção até 2050 é para 10 bilhões de habitantes. Para isso, é
importante o conhecimento também das exigências do maior número de culturas frutícolas
possíveis e das condições necessárias para otimizar o crescimento e desenvolvimento,
lembrando que as situações adversas colocadas pelas mudanças climáticas também são
importantes neste cenário (KOEVOETS et al., 2016).
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2.2. FRUTEIRAS NATIVAS
Apesar do Brasil ser conhecido como um dos principais centros de diversidade, com
um dos maiores biomas do planeta, tendo aproximadamente 55.000 espécies de plantas
superiores (SOUZA et al., 2008), ainda existem muitas espécies desconhecidas ou
negligenciadas, cujos frutos podem ser consumidos e, com potencialidade de uso no mercado
in natura e industrial.
Entre os biomas brasileiros, a Mata Atlântica, representa parte considerável do
território brasileiro, que o eleva juntamente com os outros biomas, como um dos países de
maior diversidade vegetal, com elevada taxa de endemismo, que desperta interesse
estratégico de indústrias da biotecnologia, além de apresentar grande potencial econômico
(FARIAS et al., 2020).
Apesar de possuir apenas 28% de sua cobertura original, esse bioma detêm o título
de quarto centro de biodiversidade, estimando que 40% de suas espécies são endêmicas, o
que significa abranger cerca de 8.567 espécies (MYERS et al., 2000).
Dentro deste bioma, encontra-se o ecossistema Floresta Ombrófila Mista ou de Mata
de Araucárias, que abrange parte dos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná,
apresentando fragmentos menores em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
(MEDEIROS et al., 2005), no qual inclui a região Sudoeste do Paraná, onde encontra-se
algumas espécies frutíferas nativas comestíveis.
As espécies existentes nesse ecossistema já eram utilizadas pelos povos indígenas,
desempenhando papel fundamental até para alimentação de desbravadores e colonizadores
da região, pois eram fontes de vitaminas e de minerais essenciais à saúde (VIEIRA et al.,
2010), além de alimentá-los em condição de escassez.
Dentre as espécies nativas produtoras de frutos comestíveis, também conhecidas
como alimentícias, destacam-se, no Sul do Brasil, as provenientes das famílias botânicas
Myrtaceae e Arecaceae, bem como, Annonaceae, Araucariaceae, Bromeliaceae, Caricaceae,
Ericaceae, Rosaceae, Solanaceae e Passifloraceae (KINUPP, 2011 a).
Esta gama de recursos vegetais nativos, além de serem fontes de alimentos, podem
ser utilizados também para obtenção de substâncias as quais são extraídas de suas folhas,
como os óleos essenciais (APEL et al., 2006), as fibras, madeira, pigmentos, condimentos,
aromas e princípios ativos para produção de medicamentos de outras partes da planta. A
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exploração do potencial de uso destes recursos depende de maior conhecimento das espécies
e sua difusão (LEITE; CORADIN, 2011).
2.3. FAMÍLIA MYRTACEAE
O Brasil, concentra um dos maiores centros de diversidade genética vegetal do
mundo, contando com aproximadamente 500.000 espécies (HEINZMANN; BARROS,
2007).
A família Myrtaceae está entre as que compõem o maior número dessas espécies das
formações vegetais do Brasil (ROMAGNOLO; SOUZA, 2004; LUCAS; BUNGER, 2015),
sendo composta por mais de 130 gêneros e 4.000 espécies conhecidas (PEREIRA;
NACHTIGAL 2003), das quais aproximadamente 1.000 existam no Brasil distribuídas em
23 gêneros (SILVA; MAZINE, 2016), sendo todas incluídas na tribo Myrteae, com produção
de frutos carnosos comestíveis (LANDRUM; KAWASAKI, 1997), onde se destacam as dos
gêneros Plinia, Eugenia, Psidium, Campomanesia e Acca (BARROSO; PERÓN, 1994).
Estão inseridas na ordem Myrtales que concentra cerca de 40% do total das espécies
da ordem (SOUZA; LORENZI; 2013).
Esta família de plantas lenhosas apresenta ampla representatividade nas diferentes
formações vegetacionais do Brasil, especialmente na Floresta Atlântica e Cerrado
(GUILHERME et al., 2004), se destacando frequentemente em estudos florísticos como
umas das famílias com maior riqueza de espécies (KOCH et al., 2014).
Segundo Judd et al. (2002), esta família é dividida em duas subfamílias, sendo estas
Myrtoideae (com os frutos tipo baga e folhas opostas) e Leptospermoideae (com os frutos
tipo cápsula ou núculas e folhas alternadas ou opostas). Muitas espécies da família
Myrtaceae apresentam elevado valor econômico, como é o caso do eucalipto (Eucalyptus
spp.), grupo de espécies exóticas originárias da Austrália, utilizadas na produção de madeira,
aromatizantes e outros produtos. No caso das fruteiras, a mais conhecida e explorada
comercialmente é a goiabeira, fruta que tem como um dos centros de origem o Brasil, que
atende tanto o mercado in natura como o industrializado (FRANZON et al., 2009). Além
desta, têm-se outras espécies desta família que também podem ser utilizadas pela
agroindústria ou consumidas na forma natural (HISTER; TEDESCO, 2016).
Apesar das inúmeras vantagens da exploração econômica de muitas de suas fruteiras
nativas, como alimento e, nos usos medicinais e de cosméticos, a presença de pomares
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comerciais ainda é incipiente, sendo que prevalece o extrativismo ou o cultivo de plantas
isoladas em fundos de quintais (DONADIO, 2000).
As plantas das espécies da família Myrtaceae presentes no Brasil, se caracterizam
como arbóreas e arbustivas, geralmente utilizadas na arborização urbana, em fundos de
quintais, em pomares e para recuperação de áreas degradadas (PIROLA et al., 2018).
Os frutos e folhas de espécies pertencentes a esta família botânica são amplamente
utilizados na medicina popular para tratamento de doenças, incluindo asma, diarreias ou
visando as vantagens de sua atividade contra inflamações agudas e crônicas de boca
(ARAÚJO et al., 2019).
Dentre estas espécies têm-se a jabuticabeira, que apresenta potencial para consumo
in natura como o uso em produtos industrializados, na forma de licores, sucos e geleias
(SANTOS et al., 2007), além do potencial de uso na forma medicinal (LIMA et al., 2002).
2.4. JABUTICABEIRA
Dentre as espécies nativas de importância regional no sul do Brasil, destaca-se a
jabuticabeira do gênero Plinia (SOBRAL, 1985).
Esta fruteira é originária do Centro Sul brasileiro, podendo ser encontrada desde o
extremo sul até o extremo norte do país (MANICA, 2000), mas com maior ocorrência nos
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Segundo Danner (2009), existem na literatura, divergências quanto à identificação
botânica das diferentes espécies de jabuticabeira. Porém, sua planta é facilmente
reconhecível quando em frutificação, por seus frutos negros, que crescem diretamente nos
seus ramos e troncos com ruptura da casca, o que a caracteriza como fruteira cauliflora
(GOMES et al., 2007).
Esta fruteira está entre as mais conhecidas e cultivadas nos fundos de quintal do sul
do Brasil, existindo poucos pomares organizados ou implantados com a finalidade de
exploração comercial para produção de frutos (GUEDES, 2009). Aquelas com produção
comercial dessa fruteira são limitados à determinada regiões de ocorrência natural
(DANNER et al., 2011b).
A espécie tem bom desenvolvimento em regiões onde a temperatura média anual
varia de 20ºC a 30ºC, ou seja, em todo território brasileiro. Em nosso país são conhecidas
em torno de nove espécies de jabuticabeira, dentre as quais se destacam, Plinia peruviana

26
(Poir) Govaerts (jabuticaba de cabinho), Plinia cauliflora (DC) Berg. (jabuticaba paulista ou
jabuticaba-açu) e Plinia jaboticaba (Vell) Berg. (jabuticaba sabará), as quais produzem
frutos tanto para o consumo in natura como para a indústria (MATTOS, 1983; DONADIO,
2000, CITADIN et al., 2010).
Na região Sudoeste do Paraná destaca-se a espécie P. cauliflora (DC) Berg.,
apresentando porte médio a grande, com seis a oito metros de altura, podendo alcançar até
12 m, tendo como tendência típica o hábito de frutificação nos ramos com ruptura da casca
(LORENZI et al., 2006), com ramos terminais glabros e achatados. Está espécie tem a
denominação popular jabuticabeira Paulista ou Açú. O fruto é do tipo baga globosa, lisa,
negra com diâmetro maior que os frutos da jabuticaba de cabinho e jabuticaba Sabará. Os
frutos não ficam aderidos à planta pelo pecíolo, uma vez que não o possuem (MANICA,
2000).
A jabuticabeira Sabará (P. jaboticaba) talvez seja, dentre as jabuticabeiras, a de
maior área plantada no Brasil (MAGALHÃES, 1991), prevalecendo-a na região Sudeste e
Centro-Oeste do Brasil. A jabuticabeira de cabinho (Plinia peruviana) encontrada no
Sudoeste do Paraná, pode atingir até oito metros de altura, apresentando ramos da planta
cilíndricos ou subcilíndricos, cujos frutos ficam aderidos por pedúnculo característico que
lhe deu o nome “de cabinho” (MATTOS, 1983).
O modo de reprodução é auto compatível entre algumas espécies e o auxílio de
agentes polinizadores favorecem a frutificação. O pólen tem tolerância ao armazenando em
congelador por até 90 dias (DANNER et al., 2011c).
O principal método de propagação da espécie é pela via seminífera, mesmo quando
utilizado na produção de mudas para formação de pomares comerciais (DANNER et al.,
2011a). As suas sementes são classificadas como recalcitrantes, perdendo rapidamente sua
viabilidade com a dessecação, mesmo mantendo-os em condições de temperatura e umidade
controladas (HOSSEL et al., 2013; DUARTE; PAULL, 2015). Uma vez formada a muda,
esta pode ter sua fase juvenil de 8 a 15 anos, além da alta variabilidade genética (CASSOL
et al., 2015; HOSSEL et al., 2018).
Contudo, a jabuticabeira, na fase adulta apresenta alta produtividade mesmo sem
aplicação de práticas de manejo (CASSOL et al., 2015).
Porém, é comum encontrar nos centros de comercialização de mudas, a jabuticabeira
denominada como “híbrida”, classificada na literatura como P. cauliflora (LORENZI et al.,
2006), que tem como principais características menor porte e período juvenil, produzindo
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frutos de excelente qualidade sensorial, de casca fina, muito apreciado pelo consumidor
(DOTTO, 2015).
Outra característica muito importante que as difere das outras jabuticabeiras é a
produção contínua no ano todo, sempre mantendo flores, frutos verdes e maduros na planta,
porém, não se tem relato de sua origem.
As jabuticabeiras frutificam de uma a duas vezes por ano, eventualmente, até três
vezes, dependendo das condições climáticas e do manejo adotado (KINUPP et al., 2011),
mas aproximadamente 60% da produção e comercialização anual concentram-se nos meses
de setembro e outubro (SASSO et al., 2010).
O cultivo comercial da jabuticabeira poderá ser ampliado e conquistar mercados,
desde que se desenvolva a pesquisa básica e tecnológica nessa cultura (CITADIN et al.,
2010). O principal empecilho para esta espécie é a falta de produção em escala para atender
às diferentes demandas local, nacional e até mundial (KINUPP et al., 2011b).
Os frutos da jabuticabeira são de aceitação quase unânime pelos consumidores,
devido ao sabor agradável e as propriedades funcionais, com presença de vitaminas,
flavonoides e antocianinas (WAGNER JUNIOR et al., 2017; DANNER et al., 2011d), sendo
ricos em compostos fenólicos, possuindo propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias,
antidiabéticas, entre outras (SILVEIRA et al., 2020).
As folhas das jabuticabeiras apresentam atividades antioxidantes e potencial
antiproliferativo contra células cancerígenas, sendo as atividades anticancerígenas
relacionadas à presença de polifenóis, flavonoides e a alta capacidade antioxidante
(MORAES et al., 2021).
Outros fatores limitantes para o aumento de produção de jabuticabas no Brasil estão
relacionados com a domesticação desta espécie, faltando uso de genótipos promissores e
consequentemente sua utilização no cultivo comercial, a falta de informações técnicas
ligadas ao manejo da planta em todas as fases de sua vida e dos frutos visando-se maior
produção e estender seu período de prateleira. Dessa forma, com a superação destes entraves
poder-se-ia reverter tal quadro de fruteira negligenciada, mesmo com toda potencialidade
que apresenta.
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2.5. INTENSIDADE LUMINOSA
A luminosidade, juntamente com a temperatura, é pouco manejada dentro da
fruticultura. Entretanto, é fator decisivo para qualquer planta, pois está ligada a todos os
aspectos de crescimento e desenvolvimento, uma vez que, exerce influência direta sobre o
processo fotossintético e de aparência pela morfogênese do vegetal. Segundo Martins et al.
(2007) estes são os principais elementos que afetam o desenvolvimento da maioria das
espécies vegetais.
A energia luminosa é fundamental para o desenvolvimento da planta, sendo que sua
presença ou ausência e, as variações na sua qualidade e quantidade influenciam no tipo de
desenvolvimento apresentado pela planta (POGGIANI et al., 1992). Além disso, também
influencia na distribuição local das espécies dentro dos povoamentos florestais, sendo
reconhecida como um dos mais importantes fatores para mecanismos de regeneração e
crescimento de plantas (FANTI; PERES, 2003).
Na morfogênese, o primeiro órgão a diferir quanto a sua aparência é as folhas (JIANG
et al., 2011; BALDI et al., 2012). Folhas desenvolvidas com alta luminosidade são menores
e mais espessas, com maior densidade estomática, sendo grossas em comparação àquelas de
sombra (ANDERSON, 1986; JIANG et al., 2011). As folhas de sol têm menor conteúdo de
clorofila, do que as de sombra com base na área foliar (LI et al., 2010; BALDI et al., 2012;
ANDERSON, 1986; MARCHIORI et al. 2014). Isso interfere diretamente para maior ou
menor absorção luminosa, o que influencia diretamente sobre a capacidade fotossintética do
vegetal.
Para regular o nível adequado de luminosidade de cada espécie em produção
comercial foram desenvolvidas telas de sombreamento, com diferentes tipos de malhas, que
permitem a passagem de maior ou menor intensidade de luz. Esta tecnologia visa manejar o
nível de luz, juntamente com a proteção física dos riscos ambientais (radiação excessiva,
granizo, ventos, pragas etc), além de modificar o microclima do ambiente protegido
(SHAHAK et al., 2004).
A maior ou menor capacidade adaptativa das espécies às diferentes condições de
radiação solar depende do ajuste de seu aparelho fotossintético para poder garantir maior
eficiência na conversão da energia radiante em carboidratos e, consequentemente,
superioridade no crescimento (NAVES et al., 1994; CAMPOS; UCHIDA, 2002).
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Castro et al. (1999) observaram que a redução da luminosidade (35% de
sombreamento), foi suficiente para promover aumento na área foliar de Bachiaria
decumbens. Por outro lado, Voltan et al. (1992) e Morais et al. (2003) observaram que,
aumentando o sombreamento, reduziu-se o número de estômatos e também a espessura do
mesófilo das folhas, mas com incremento dos espaços intercelulares, sendo essas
características relacionadas ao processo fotossintético.
Quando a luz solar está em excesso ou em falta ocorrem prejuízos para o
funcionamento da fotossíntese, pois, a eficiência deste processo pode ser reduzida em
relação a capacidade que a planta possui (BRANT et al., 2011), afetando todos os aspectos
de crescimento, desenvolvimento e produção.
Entretanto, é importante observar e testar qual melhor material para cada espécie e,
se associado às condições climáticas e fitossanitárias, propiciarão bom desenvolvimento de
mudas e plantas, otimizando o potencial produtivo da cultura em estudo (LUZ et al., 2004).
Estudos de Stamps (2009) e Shahak (2014) demonstraram que as plantas respondem
as diferentes telas de sombreamento. Com a pitangueira (STEFFENI, 2018; GIL, 2019) e
guabijuzeiro (VOSS, 2020) as respostas favoráveis à sobrevivência e crescimento foram nas
condições de médio sombreamento.
A plasticidade adaptativa à radiação solar em espécies vegetais depende do ajuste do
aparato fotossintético, a fim de tornarem a conversão de energia radiante em produção de
carboidratos altamente eficiente e, consequentemente, promoverem maior crescimento
(ALVARENGA et al., 2003).
No cultivo comercial de jabuticabeiras, a informação da quantidade ideal de luz é
desconhecida, o que, juntamente com a falta de outras informações de manejo dificulta a
inserção de novos pomares comerciais para sua produção, o que torna ainda como principal
forma de obtenção dos frutos o extrativismo.
Nos estudos de Dotto (2015) e Porto (2018) constatou-se que, para o
desenvolvimento inicial de jabuticabeiras a campo, a condição de médio sombreamento foi
favorável.
Porém, quando se verificou o efeito do sombreamento na produção e qualidade de
frutos dentro de fragmento florestal, em condições de sombreamento natural e pleno sol,
estes não apresentaram diferenças significativas diante destas situações (CITADIN et al.,
2005).
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2.6. ESTOQUE DE CARBONO
As mudanças climáticas são resultantes da degradação em massa do meio ambiente
e uso indiscriminado dos recursos naturais. Isso acarreta condições adversas e eventos
extremos que não são normais nos ciclos do clima de dada região (WOOMER et al., 2000;
AREVALO et al., 2002).
Entre eles estão o desmatamento, o uso inadequado do solo, a queima de
combustíveis fósseis e outras atividades humanas, que conduzem à emissão de gases para a
atmosfera como o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), os
chamados de gases de “efeito estufa” (WOOMER et al., 2000).
Os estudos do ciclo do carbono (C) despertam interesse devido à sua implicação nas
mudanças climáticas, por influência da alteração das emissões dos gases de efeito estufa
(GEEs), onde as práticas agrícolas e as mudanças do uso do solo devido ao desmatamento e
outras ocupações, são as principais fontes de emissão destes gases (DENARDIN et al.,
2014).
Portanto, cerca de 75% do CO2 emitido para a atmosfera são oriundos de práticas
agrícolas inadequadas incluindo o desmatamento e apenas 18% são originados da queima de
combustíveis fósseis (BRASIL, 2010).
Com as mudanças no uso do solo e ocorrência de desmatamentos, a atividade
microbiológica do solo é acelerada, e com isso, o carbono constituinte na matéria orgânica
no solo é liberado para a atmosfera, potencializando o aquecimento global (HOPKINS et al.,
2012).
O carbono é emitido do solo para a atmosfera na forma de CO2, sendo um dos gases
que contribuem para o aquecimento, onde há aumento do efeito estufa pela maior retenção
de radiação infravermelha na troposfera (IPCC, 2011). Este é um dos fatores que poderão
resultar no aumento de aproximadamente 2ºC na temperatura do ar na América do Sul entre
os anos de 2010 e 2040 (REBOITA et al., 2014).
Entretanto, o uso e ocupação adequado do solo e, a implementação de políticas
alinhadas à diminuição das emissões e ao sequestro de carbono atmosférico, é possível
mitigar tais mudanças climáticas e suas consequências devastadoras (HOUGHTON;
NASSIKAS, 2017; CHAZDON et al., 2016).
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Na reunião da Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014,
30 países se comprometeram a restaurar um total de 350 milhões de hectares até 2030 com
o objetivo de mitigar as mudanças climáticas e preservar a biodiversidade e o abastecimento
de água (HOLL, 2017). Segundo o mesmo autor, cumprir esta enorme demanda,
maximizando o sequestro de carbono e utilizando os recursos ambientais, de forma rápida e
baixo custo, é atividade complexa.
Segundo Sausen et al. (2013), o Brasil é o terceiro maior emissor de gases de efeito
estufa no mundo, sendo que a maior parte das emissões brasileiras está associada com as
mudanças no uso da terra devido a expansão da fronteira agrícola.
Florestas nativas e plantadas, sistemas agroflorestais (SAF’s), culturas perenes e
solos são os reservatórios ou estoques de carbono, pois removem o CO2 da atmosfera e
estocam na biomassa por meio da fotossíntese e pelo acúmulo de carbono orgânico no solo
via produção primária e decomposição (KEITH et al., 2009).
O estoque pode aumentar através de intervenções com o manejo dos solos, como pelo
reflorestamento, sistemas agroflorestais e práticas conservacionistas de solos.
Diversos fatores, como os ligados as condições edafoclimáticas, além da idade e
composição de espécies, podem influenciar na capacidade de estoque de carbono na
biomassa aérea e radicular de ecossistemas florestais (BROWN; LUGO, 1990).
Essa capacidade de absorver e estocar o carbono pelas plantas é função da espécie,
da taxa de crescimento, da longevidade, do sítio, do clima e do período de rotação, entre
outros, como a correta intervenções de manejo e condições ambientais favoráveis. Em geral,
as florestas secundárias e as plantações jovens fixam mais carbono que quando maduras,
pois estas tendem a atingir estágio de equilíbrio quanto a absorção de carbono, já que liberam
a mesma quantidade mediante a decomposição da madeira morta e das árvores em
senescência (AREVALO et al., 2002).
As plantas fixam C via fotossíntese, a partir do CO2 atmosférico e não a partir do
compartimento do solo, passando a constituir suas moléculas estruturais e funcionais
(DENARDIN et al., 2014).
O fluxo de entrada de C orgânico no solo depende de componentes e a senescência
da biomassa acima e abaixo do solo, como a queda das folhas, resíduos da exploração,
relacionados com a taxa de decomposição de cada material vegetal. A deposição e a
decomposição da biomassa é o caminho principal da transferência de C e nutrientes da planta
para o solo (SCHUMACHER et al., 2004).
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Segundo Azevedo et al. (2018), métodos indiretos não-destrutivos podem ser
empregados para a estimativa de biomassa acima do solo e do estoque de carbono.
Desse modo, como parte deste estudo, pretende-se com base nas avaliações
dendrométricas nas jabuticabeiras e com o auxílio na literatura, estimar a captação de
carbono sobre o cultivo de jabuticabeiras em condição de pomar e aquelas em diferentes
intensidades luminosas, utilizando métodos não-destrutivos.
2.7. MODELOS DE CRESCIMENTO
O crescimento de uma árvore é definido como aumento gradativo das dimensões de
raízes, copa e tronco, respondendo às suas características naturais e influenciado por
estímulos ambientais (HUSCH et al., 1982; ZANON; FINGER, 2010).
Muitas espécies de plantas tropicais e subtropicais apresentam crescimento
intermitente, em resposta às condições ambientais, como temperatura, precipitação,
nutrientes, entre outros, o que afeta processos fisiológicos das plantas com reflexo em seu
crescimento (ZANON; FINGER, 2010).
O uso dos modelos de crescimento é forma de se obter conhecimento do aumento de
tais dimensões de um ou mais indivíduos em determinado período, possibilitando a predição
da produção em tempos futuros (CHASSOT et al., 2011). Os modelos expressam a
representação simplificada dos aspectos da realidade da dinâmica natural de um povoamento
de plantas, sendo indicados para visualizar as respostas de diferentes fatores internos,
externos e prever o comportamento dos sistemas por meio das análises das condições atuais,
tendo como objetivo ser imparcial, bem documentado e disponível (VANCLAY, 1994).
O termo modelo de crescimento refere-se a série de equações matemáticas que
podem prever o crescimento e produção do organismo, população ou comunidade em ampla
variedade de condições (PRODAN et al., 1997; VANCLAY, 1994), nas quais é influenciado
pelas características genéticas e sua interação com o meio, além das condições
edafoclimáticas e das características topográficas (PRODAN et al., 1997).
Os modelos matemáticos que descrevem o crescimento podem ser lineares ou não
lineares, sendo que o primeiro é menos flexível e requer maior número de parâmetros para
descrever os dados, o que poderá originar respostas fora do intervalo dos dados de ajuste, ao
passo que o segundo, geralmente, é mais flexível, podendo ter bases biológicas e fornecer
estimativas razoáveis além do intervalo dos dados de ajuste (CIESZEWSKI; BELLA, 1989).
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Para o planejamento e correto manejo de qualquer plantio, é necessário prognosticar
o crescimento e a produção. Diante disso, os modelos de crescimento e produção visam
projetar as variáveis dendrométricas e produtivas, podendo simular diferentes alternativas
de manejo (LEITES et al., 2009).
Nas avaliações de crescimento, diversos estudos utilizam modelos de regressão não
lineares, que podem ser mais apropriados do que os lineares, uma vez que resumem
informações de dados em alguns parâmetros com práticas interpretação (FERNANDES et
al., 2014).
Entretanto, para isso são necessários os ajustes dos modelos de regressão, que são
métodos estatísticos mais comuns em estudos de variáveis de crescimento (GRÉGOIRE et
al., 1995). Para tais ajustes, é necessário a observação periódica das variáveis, no caso de
plantas individuais, é feita a observação de forma periódica no mesmo indivíduo ao longo
do tempo (XU et al., 2014).
2.7.1

Modelos não-lineares

Ao se estudar fenômenos ao longo do tempo, é observado crescimento mais
acentuado no início, estabilizando-se à medida que se aproxima do final. Um modelo de
regressão linear não pode aferir esse comportamento, sendo, então, mais conveniente buscar
representação desses tipos de dados por funções não lineares (GAZOLA et al., 2017).
No modelo de regressão não-linear, os dados observados de uma variável resposta
são descritos por função de uma ou mais variáveis explicativas que é não linear aos seus
parâmetros. De certo modo, como nos modelos lineares sua função é identificar e estabelecer
a relação entre variáveis explicativas e respostas. Entretanto, enquanto os modelos lineares
definem, relações empíricas, os modelos não-lineares são, em grande parte das vezes,
descritos pelo fenômeno que há entre as variáveis (ZEVIANI et al., 2013).
Desta forma, são aplicados em diversas áreas onde relações físicas, biológicas,
cinéticas, químicas e fisiológicas são estabelecidas por funções não-lineares que devem ter
coeficientes (parâmetros) identificados (estimados) a partir de dados observados ou
experimentais (ZEVIANI et al., 2013). Assim, são possíveis de serem utilizados no campo
da agricultura, biologia, econometria, engenharia, química etc (MATOS, 2013).
Os modelos não-lineares têm sido utilizados em estudos com frutos, obtendo-se
resultados satisfatórios, permitindo estimativas de parâmetros de seu crescimento com

34
interpretação biológica (RIBEIRO et al., 2018). Em cafeeiro, modelos foram usados na
descrição da curva de germinação de sementes (SOUSA et al., 2014), no crescimento em
altura de planta (PEREIRA et al., 2014) e diâmetro de copa (WYZYKOWSKI et al., 2015).
Na literatura são descritos diversos modelos de crescimento aplicados em análise de
regressão não-linear, alguns como principais, como os modelos de crescimento sigmoidais
de Brody; Logístico; Gompertz; Von Bertalanffy, Richards, Weibull, Morgan-Mercer Flodin
(MMF) (SEBER; WILD, 2003; ESPIGOLAN et al., 2013), que estão representados pelas
equações descritas na Tabela 1.
Tabela 1 - Principais equações de modelos não lineares para estimar o crescimento.
Brody
y = A (1 - b e-k t)
Gompertz
y = A exp (-b e-k t)
Logístico
y = A / (1 + b e-k t)
Von Bertalanffy
y = A (1 - b e-kt)3
Richards
y = A (1 - e-k t)1/1-m
Weibull
y = A / (1 + b e(-e k -t)
Morgan-Mercer Flodin
y = A - (A - b / 1 +e-k t)
y: variável; A: parâmetro do modelo; b: parâmetro do modelo; k: parâmetro do modelo; t: tempo; e:
exponencial.
Fonte: SEBER; WILD (2003).

A função do modelo normalmente é baseada na teoria sobre o mecanismo que gera a
variável resposta, com determinados comportamentos que podem ser incorporados ao
modelo, tendo as predições em alguns casos estendidas para além do intervalo de
observações e os parâmetros geralmente têm interpretação física ou biológica (PINHEIRO;
BATES, 2000).
Os estudos de Milani et al. (2013) avaliaram o crescimento diamétrico em função da
idade de Podocarpus lambertii (pinheiro - bravo), em duas regiões do Rio Grande do Sul,
utilizando o modelo não-linear logístico com efeitos mistos alcançando bom ajuste.
Siqueira et al. (2009) ajustaram diversos modelos não-lineares e concluíram que o
modelo logístico apresentou melhor qualidade de ajuste, podendo ser utilizado para
descrever curvas de crescimento de bananeiras.
Carvalho; Christoffoleti (2007) ajustaram o modelo não linear logístico para avaliar
a influência da luz (fotoperíodo ou escuro) e da temperatura (alternância ou constância) na
germinação das sementes de cinco espécies de plantas daninhas do gênero Amaranthus.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. DESCRIÇÃO DOS LOCAIS
O trabalho foi realizado na coleção de fruteiras nativas, da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná – Campus Dois Vizinhos (Figura 1).
Figura 1- Foto aérea da coleção de Fruteiras Nativas da UTFPR-DV, onde foram realizados os trabalhos, o
retângulo de linha pontilhada representa o experimento 1 (de diferentes intensidades luminosas) e o de linha
contínua o experimento 2 (nativas em condição de pomar).

Fonte: Américo Wagner Júnior (2022).

A área está localizada no município de Dois Vizinhos, mesorregião Sudoeste do
Paraná (25º42"S, 53º06"W), terceiro planalto Paranaense, altitude média de 520 m, na região
o solo predominante é o Latossolo Vermelho (MINEROPAR, 2006), porém, segundo
Cabreira (2005) o solo dentro da área de estudo é classificado como parte sendo Nitossolo
Vermelho e parte Latossolo Vermelho.
O clima segundo classificação de Köppen é Cfa, subtropical; com temperatura média
no mês mais frio inferior a 18°C (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente
acima de 22°C, com verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração
das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida (ALVARES et al., 2013).
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3.1.1

Experimento 1: jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades luminosas

Os trabalhos na área experimental de jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas foram de continuidade dos trabalhos de DOTTO (2015) e PORTO
(2018), nos quais os dados anteriormente coletados foram tabulados, reorganizados e
adicionados ao conjunto da presente pesquisa para as análises em maior período de tempo,
além de comparações com dados meteorológicos da estação meteorológica situada dentro
do Campus da UTFPR-DV.
O experimento está localizado no pomar da coleção de fruteiras nativas, implantado
a campo em 10/07/2013, com plantas homogêneas, propagadas pela via seminífera de
jabuticabeiras híbridas com mudas de dois anos na época de plantio.
Na época do plantio das jabuticabeiras, a área foi preparada com aração e gradagem,
demarcando-se posteriormente o local do plantio de cada planta. O plantio foi realizado em
espaçamento 5 x 5 m, seguindo-se a disposição das jabuticabeiras em formato quadrangular
acompanhando a curva de nível (Figura 2).
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso (DBC), com cinco tratamentos,
quatro blocos e duas plantas por unidade experimental, totalizando 40 plantas (Figuras 2 e
3A e B).
Figura 2 - Croqui com a disposição das plantas do experimento 1 da área experimental de jabuticabeiras
híbridas em diferentes intensidades luminosas.

Fonte: Autoria própria (2022).

Para a aplicação dos efeitos dos tratamentos foram construídas estruturas cabeadas
com fios de cerca farpados e lisos de 2,2 mm de espessura e fixados em mourões de eucalipto
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para o suporte das malhas de sombreamento, onde cada estrutura recobriu duas plantas da
repetição do seu respectivo tratamento, dentro de cada bloco (Figura 3).
Os tratamentos foram baseados de acordo com a intensidade luminosa utilizada sobre
as jabuticabeiras em todas as direções (adaptado de RAMOS et al., 2004), nos quais
constituíram-se em:
- Tratamento 1: pleno sol, representando condição de pomar, sem o uso de tela de
sombreamento (0% de sombreamento);
- Tratamento 2: cobertura lateral com tela de sombreamento e parte superior aberta,
representando condição de clareira. Nestas condições, em média cerca de 70% da densidade
de fluxo de fótons na faixa fotossinteticamente ativa (DFF) foi interceptada ao longo do
período luminoso (70% de sombreamento);
- Tratamento 3: Cobertura lateral e superior com tela de sombreamento,
representando estádio em que o dossel da mata esteja se fechando, incidindo apenas
irradiação solar indireta; sendo a DDF em média 50% da luz incidente na área exposta a
pleno sol (50% de sombreamento);
- Tratamento 4: Cobertura lateral e superior com tela de sombreamento, simulando
condição de dossel fechado; com DFF de 20% (80% de sombreamento).
- Tratamento 5: Cobertura lateral e superior com tela de sombreamento, simulando
uma condição de dossel mais aberto; com DFF de 65% (35% de sombreamento).
Figura 3 - Parte das estruturas de sombreamento (A e B), na área do experimento de jabuticabeiras híbridas
em diferentes intensidades luminosas.

A

B

Fonte: Autoria própria (2022).

3.1.2

Experimento 2: jabuticabeiras nativas em condição de pomar

O trabalho foi conduzido com os diferentes genótipos ou locais de origem que
constituem o pomar de jabuticabeiras nativas da UTFPR – Campus Dois Vizinhos, por meio
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da continuidade dos trabalhos de classificação inicial de crescimento e agrupamento de
genótipos promissores (RADAELLI, 2016), incluindo-se as avaliações de crescimento e pela
obtenção dos dados meteorológicos.
As jabuticabeiras nativas do pomar de fruteiras nativas da UTFPR – Campus Dois
Vizinhos apresentam genótipos que incluem as três espécies Plinia cauliflora, P. jaboticaba
e P. peruviana. Essa coleção foi implantada em novembro de 2009, utilizando-se mudas
obtidas por via seminífera, oriundos de frutos colhidos em seis fragmentos da região
Sudoeste do Paraná (DANNER, 2009). Os genótipos foram classificados com P. cauliflora
e um genótipo com P. peruviana, além de 13 genótipos de jabuticabeiras obtidos da coleção
da Universidade Federal de Viçosa (MG). O plantio foi no espaçamento 6 m x 6 m, dispostas
em quincôncio, com a utilização de plantas de cobertura no manejo do pomar e as avaliações
se iniciaram em agosto de 2012 e perduraram até novembro de 2021 (Tabela 2 e Figura 4).
Tabela 2 - Croqui do experimento 2, Genótipos de jabuticabeiras nativas em pomar*.
linha 1
sequência
Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sabará
16
Sabará
17
Sabará
18
19
20
21
22
23
24
25
Klein 1

acesso

16
17

25

linha 2
Nome acesso
José 6
40
José 6
41
José 6
42
José 6
43
José 5
44
José 5
45
José 5
46
José 5
47
José 4
48
José 4
49
José 4
50
José 4
51
José 4
52
José 3
José 3
José 3
José 2
José 2
José 2
José 2
José 2
José 1
José 1
José 1

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

linha 3
Nome
acesso
José 7
76
José 7
77
José 7
78
José 7
79
F. jaboticabal 1
80
jabuticaba
F. jaboticabal 1
82
F. jaboticabal 2
83
F. jaboticabal 2
84
F. jaboticabal 2
85
F. jaboticabal 4
F. jaboticabal 4
F. jaboticabal 4
F. jaboticabal 5

87
88
89
90

Marcolina 1
Marcolina 2
Marcolina 2
Marcolina 2
Marcolina 2
Marcolina 4
Marcolina 4
Marcolina 4
Marcolina 4

92
93
94
95
96
97
98
99
100

linha 4
Nome
acesso
Silvestre
115
Silvestre
116
Xavier
117
Xavier
118
Xavier
119
Xavier
120
Açu
121
Açu
122
Açu
123
Açu
124
Marcolina 3 125
Marcolina 3 126
Marcolina 1 127
Marcolina 1 128
Sabará 2
129
Sabará 2
130

Sabará 1
Sabará 1

133
134

IAPAR 4
IAPAR 4
IAPAR 4

137
138
139
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26
Klein 1
26
José 1
65
Marcolina 5
101
IAPAR 1
140
27
Klein 1
27
Marcolina 5
102
IAPAR 1
141
28
Klein 1
28
Klein 7
67
Marcolina 5
103
IAPAR 1
142
29
Klein 2
29
Klein 7
68
Imbituva
143
30
Marcolina 5
105
31
Klein 2
31
Klein 7
70
Imbituva
145
32
Klein 2
32
Klein 6
71
Imbituva
146
33
Klein 3
33
Imbituva
147
34
Klein 3
34
35
36
Jabuticaba
36
*94 plantas em avaliação. O nome de cada grupo de plantas diz respeito ao nome da propriedade do
local de origem e o número representa a planta de coleta da semente.
Fonte: Autoria própria (2022).
Figura 4 - Vista frontal do pomar de jabuticabeiras nativas da UTFPR-DV (experimento 2) com a linha 1 de
plantio a direita, a linha 2 e linha 3, ambas compostas por plantas do local de origem José, e linha 4 a esquerda
composta pelo local de origem Xavier.

Linha 4

Linha 3

Linha 2

Linha 1

Fonte: Autoria própria (2022).

3.2. AVALIAÇÕES DE CRESCIMENTO
As avaliações de crescimento ou avaliações dendrométricas foram realizadas
mensalmente nos dois experimentos, nos quais compreenderam as variáveis altura total de
planta (ht) (cm), comprimento das brotações primárias (cb) (cm), altura do caule (hc) (cm)
e, diâmetro do caule (dc) (mm) (Figura 5 A, B, C, D).
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A altura total (ht) foi determinada com barra graduada em centímetros (cm),
medindo-se a distância entre a transição raiz/caule até o ápice da planta.
O comprimento das brotações primárias (cb) foi obtida a partir do início da
ramificação até o ápice da gema apical, com auxílio de barra graduada centímetros (cm).
A altura do caule (hc) foi aferida entre a transição raiz/caule até o início da
ramificação. O diâmetro do caule (dc) foi analisado aferindo-se em milímetros (mm), quinze
centímetros acima da transição raiz/caule (linha do solo), com auxílio de régua graduada e
fita métrica graduada e/ou paquímetro, posteriormente convertido em diâmetro.
Figura 5 – Avaliações de crescimento, altura total (ht) (A), circunferência para o diâmetro do caule (dc), área
de projeção da copa (ac) (C), altura do caule (hc) (D).

A

B

C

D

Fonte: Autoria própria (2022).
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3.3. DETERMINAÇÃO DA BIOMASSA PELO MÉTODO DIRETO
O método direto consiste na derrubada e pesagem da biomassa de um número de
indivíduos, podendo ser separado em caules, folhas e ramos para obtenção da massa fresca
(pf) de um único ou todos os indivíduos de uma parcela, que servem para calibragem das
equações utilizadas nas estimativas indiretas (métodos indiretos) (SILVEIRA et al., 2008),
ou seja, o processo é destrutivo.
Para a determinação da biomassa pelo método direto ou método da relação direta por
regressão linear entre a variável resposta de biomassa de planta (kg), com as variáveis
preditoras dendrométricas (independentes), foram utilizadas nove plantas de jabuticabeiras
nativas, com idade em torno de sete a 10 anos em plantio adensado e plantio em alinhamento,
distantes de 20 metros da área experimental (Figura 6 A).
Inicialmente realizaram-se as avaliações dendrométricas de ht, dc, hc, cb, dap, em
seguida o corte raso das jabuticabeiras utilizadas para o método direto ao nível do solo
(Figura 6B).
Após, pesaram-se a massa fresca total (pf), massa fresca do lenho (pl) e massa fresca
da copa (pc). Para isso, após a pesagem do pf, as partes das jabuticabeiras foram separadas
em lenho e copa, sendo definido os ramos de diâmetros menores que 15 mm pertencentes a
copa e os maiores que 15 mm pertencentes ao lenho. Utilizou-se para a pesagem à campo,
balança comercial digital com capacidade máxima de 50 quilos (Figura 6C e 6E).
Com o particionamento das plantas possibilitou-se a aferição dos compartimentos de
alocação das biomassas (pf, pl, pc) e estabeleceram-se as relações entre si e com as variáveis
dendrométricas (Figura 6B, 6C, 6D e 6E).
Além das relações entre as variáveis dendrométricas e de biomassas, realizou-se a
análise estatística descritiva dos dados coletados do método direto, nível de correlação,
significância e ajuste das equações lineares.
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Figura 6 – Jabuticabeira utilizada no método de direto de determinação de biomassa (A), coleta de variáveis
dendrométricas após o corte (B), mensuração a campo da massa fresca (pf) de planta em balança (C), partição
da planta em copa e lenho (D), mensuração a campo da massa do lenho (pl) em balança (E).

A

B

C

D

E

Fonte: Autoria própria (2022).

Após, foram coletadas seis amostras vegetais por planta, sendo três de lenho retiradas
em regiões equidistantes uma das outras (em baixo, altura média, no alto do lenho) (Figura
7) e três da copa, contendo ramos de menores diâmetros e folhas.
Nas amostras de lenho foram realizadas medições para determinação do volume
(cm3) utilizando paquímetro digital na escala milímetros (mm), medindo-se dois diâmetros
e duas alturas, obtiveram-se as duas médias para tal cálculo.
Em seguida, as amostras do lenho foram pesadas em laboratório com balança semianalítica para obtenção da massa fresca em gramas (g) (Figura 7). Nas amostras de biomassa
da copa também se realizou a aferição da massa fresca (g). Após, foram acondicionadas em
sacos de papel pardo e levadas para estufa de secagem à temperatura de 80°C mantidas por
25 dias, quando verificou-se a estabilização da massa.

43
Figura 7 – Coleta de amostras do lenho no campo (A), amostras de lenho pesadas em laboratório em balança
semi-analítica (B), amostras de lenho em estufas até estabilização da sua massa (C).

A

C

B

Fonte: Autoria própria (2022).

Após o período de secagem das amostras de lenho (Figura 7C), foi determinado a
densidade básica da madeira de jabuticabeira (Dens.) (g cm-3) (Equação 1), ou seja, a
densidade do lenho (Figura 7). Em seguida, procedeu-se com a secagem das amostras da
copa (folhas e ramos finos), para a determinação da porcentagem de massa seca (% MS) da
copa das jabuticabeiras (Equação 2), de acordo com Dalla Corte et al. (2015):

𝐷𝑒𝑛𝑠. =

𝑚

(1)

𝑣

Onde:
Dens.: Densidade básica da madeira (g cm-3)
m: massa seca das amostras de lenho de jabuticabeiras (g)
v: volume úmido das amostras de jabuticabeira (cm3)

%𝑀𝑆 =

𝑝𝑠𝑎𝑐𝑜𝑝𝑎
𝑝𝑓𝑎𝑐𝑜𝑝𝑎

𝑥 100

(2)

Onde:
% MS: porcentagem de massa seca da copa (%)
psacopa: massa seca da amostra (g)
pfacopa: massa fresca da amostra (g)
Para a realização de estimativas de biomassa através do volume e densidade da
madeira, é necessário recorrer ao uso de Fatores de Expansão de Biomassa (feb) para gerar
as estimativas de biomassa aérea, sendo obtido com a relação entre a biomassa da parte aérea
e a biomassa do lenho da árvore (DALLA-CORTE et al., 2012).
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Com a separação em compartimentos da biomassa das jabuticabeiras utilizando o
método direto (Figura 6) foi possível empregar o cálculo do Fator de Expansão de Biomassa
(feb) das jabuticabeiras realizado pela equação a seguir, de acordo com IPCC (2006):

𝑓𝑒𝑏 =

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑎+ 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐿𝑒𝑛ℎ𝑜
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑒𝑛ℎ𝑜

=

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎é𝑟𝑒𝑎

(3)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑒𝑛ℎ𝑜

As determinações de densidade básica da madeira (Dens.) (g.cm-3) (Equação 1),
porcentagem de massa seca da copa das jabuticabeiras (% MS) (Equação 2) e o Fator de
Expansão de Biomassa (feb) (Equação 3), serviram como componentes nos ajustes dos
cálculos para as estimativas posteriores da biomassa (bm) por métodos indiretos que serão
apresentados a seguir neste estudo.
3.4. DETERMINAÇÃO DO VOLUME PELO MÉTODO INDIRETO
Nos métodos indiretos são utilizadas relações dendrométricas de fácil mensuração
para realização das estimativas com variáveis de difícil mensuração, como o volume e
biomassa, através da utilização desses métodos, é possível fazer as estimativas de
crescimento, biomassa e carbono (DALLA-CORTE et al., 2012).
Para a obtenção da variável volume (v) das jabuticabeiras dos dois experimentos
foram utilizadas a expressão matemática de Chave et al. (2005), que é um método indireto:
𝜋 𝐷𝑐 2

𝑣=(

4

) . ℎ𝑡 . 𝑓𝑓

(4)

Onde:
v: volume total (m3);
Dc: diâmetro do caule (cm);
ht: altura da planta (cm);
ff: fator de forma (adimensional);
Para a determinação do fator de forma (ff), previamente obteve-se as medidas de
diâmetro à altura do peito (dap), dos ramos das jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas e de quatro jabuticabeiras nativas em condição de pomar de cada
tratamento. Para a determinação, dividiu-se a copa das plantas em quatro quadrantes,
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fazendo a contagem e medição com paquímetro digital na escala milímetros (mm) de todos
os ramos na altura de 1,30 metro a partir do solo, obtendo-se assim, o número total de ramos
com seus respectivos diâmetros individuais (Figura 8).
Figura 8 - Divisão da jabuticabeira em quadrantes para realização dos dap individuais (A), medição dos ramos
de jabuticabeira para o cálculo do dap (B).

B

A

Fonte: Autoria própria (2022).

Na tabulação dos dados fez-se a transformação para somente uma medida de dap
(diâmetro único à altura do peito), pois todas as jabuticabeiras em condição de pomar
apresentam tronco ramificado desde próximo a base. Para isso realizou-se o cálculo da soma
geométrica dada por:

𝑑𝑎𝑝 = √∑(𝑑𝑎𝑝. 𝑖𝑛𝑑 2 )

(5)

Onde:
dap: diâmetro único à altura do peito,
dap.ind: diâmetros à altura do peito dos ramos individuais.
Com a determinação do dap único das jabuticabeiras pelo método anterior, utilizouse deste valor para a composição do cálculo da cubagem. Foi adaptado o método proposto
por Huber (HUSCH et al., 2003), em que usa a medida de diâmetro no centro secção do fuste
da árvore para a realização do cálculo do volume.
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Assim, para este caso em específico, considerou-se o dap da jabuticabeira como o
centro da secção onde se localiza a área da seccional (AS) a ser medida para a cubagem de
Huber. Tal adaptação foi considerada pertinente para esta espécie na realização da cubagem
das jabuticabeiras em pé, pois, a medida de dap das jabuticabeiras obtidas aproximou-se da
medida a ser considerada como o meio da secção do fuste (HUSCH et al., 2003), de modo
que, para esta situação experimental, o comprimento da secção foi considerado como sendo
a altura total das jabuticabeiras. Diante disso, utilizou-se da medida de dap para o cálculo da
área seccional apresentada na Equação 6.

𝑣 = 𝐴𝑆1,3 𝑚 * ht

(6)

Onde:
v = volume (m3);
AS1,30 m = área seccional da planta à 1,3 m do solo (m2);
ht = altura total da planta (m).
Com a definição e os ajustes necessários explicitados anteriormente para viabilizar o
cálculo do volume proposto por Huber (HUSCH et al., 2003), procedeu-se para a
determinação do fator de forma (ff). A definição de ff é a relação entre o volume do cilindro
pelo volume da cubagem rigorosa deste cilindro, por meio de:

𝑓𝑓 =

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟𝑜𝑠𝑎 (𝑚3 )
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 (𝑚3 )

(7)

Onde:
ff: fator de forma (adimensional), sendo ff < 1.
Logo, o ff (Equação 7) foi determinado pelo volume de Huber adaptado (Equação 6)
e o volume do cilindro (Equação 8) que foi obtido determinando-se a área basal do caule
(AS0,15 m) a 15 cm do solo das jabuticabeiras. Para isso, transformou-se as medidas da variável
diâmetro do caule em área, variável esta que foi mensurada ao longo dos dois experimentos.
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜: 𝐴𝑆0,15 𝑚 . ℎ𝑡

(8)
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Onde:
AS0,15 m: Área basal à altura do caule (15 cm do solo),
ht: altura total de planta (cm).
3.5. DETERMINAÇÃO DA BIOMASSA PELO MÉTODO INDIRETO
Na estimativa da biomassa arbórea de cada indivíduo foi utilizado a variável volume
(v) calculado anteriormente. Para o cálculo da biomassa procedeu-se o cálculo pela Equação
9 adaptada de Chave (2005), disposta a seguir:
𝐵𝑀 (𝑘𝑔) = 𝑣. 𝑑𝑒𝑛𝑠. 𝑓𝑒𝑏. 1000

(9)

Onde:
BM = biomassa seca das plantas (kg);
v = volume (m3)
dens. = densidade da madeira de jabuticabeira;
feb = fator de expansão de biomassa;
A densidade básica da madeira (dens.) e feb foram obtidos através do método direto
das nove jabuticabeiras com aproximadamente sete a 10 anos de idade, localizado em plantio
adensado e em linha a cerca de 20 metros do local dos experimentos.
O fluxograma a seguir, demostra a sequência de operações entre as avaliações e
tratamento dos dados até o encaminhamento para a aplicação dos modelos de crescimento
não-lineares (Figura 9).
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Figura 9 – Fluxograma de atividades desenvolvidas no trabalho, destacando a aplicação dos métodos:
direto (caixas verdes), indireto (caixas amarelas), e as caixas azuis que demostram a origem das variáveis
que foram utilizadas nos modelos de crescimento não-lineares.

Fonte: Autoria própria (2022).

3.6. ANÁLISES METEOROLÓGICAS
Os dados meteorológicos de radiação solar, temperaturas e precipitação, foram
fornecidos pela Estação Meteorológica do INMET - Instituto Nacional de Meteorologia, que
possui unidade de coleta dentro da UTFPR – Campus Dois Vizinhos, obtidos no site do
grupo de pesquisa GEBIOMET da UTFPR (https://www.gebiomet.com.br). A estação está
localizada a cerca de 100 metros dos experimentos. A visualização dos dados consta na
Figura 10 A (2012-2016) e 10 B (2017-2021).
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Figura 10 - Temperatura mínima, média e máxima (°C) e pluviosidade (mm) durante o período de 2012 a
2016 (A) e 2017 a 2021 (B).

[A]

[B]

Fonte: Autoria própria. Base de dados Gebiomet (2022).
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3.7. ANÁLISES DOS MODELOS DE CRESCIMENTO DE JABUTICABEIRAS
3.7.1. Modelos utilizados
O trabalho proposto testou seis modelos de regressão não-lineares, para o ajuste,
estimação e comparação dos parâmetros das funções nas variáveis de crescimento dos locais
de origem de jabuticabeiras nativas a campo e de jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas.
Os modelos são apresentados a seguir pela equação, referência e a explicação de seus
parâmetros interpretáveis.
Modelo logístico de três parâmetros:
O modelo logístico proposto por Pinheiro; Bates (2000), que é o expresso pela função
de três parâmetros conforme a equação a seguir:

𝑦=

∅1
(∅
1+𝑒 2 −𝑥)/∅3

(10)

Onde:
y = Dimensões da árvore (dc, ht, hc, v, bm);
x = Idade da árvore em meses desde o início das avaliações;
Ø1 = Assíntota (estabilização do crescimento ou crescimento máximo);
Ø2 = Inflexão ou a idade em que a árvore atinge ½ Ø1 (ponto onde a taxa de crescimento é
máxima);
Ø3 = Tempo decorrido para a árvore atingir entre ½ à cerca de ¾ de Ø1. Interpretação gráfica,
entendido como a velocidade com que se atinge a assíntota.
A interpretação gráfica deste modelo foi representada a seguir (Figura 11):
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Figura 11 - Representação gráfica dos parâmetros do modelo Logístico.

Fonte: Pinheiro e Bates (2000)

Modelo logístico de quatro parâmetros:
O modelo logístico de quatro parâmetros foi descrito por Hill (1910).

𝑦=

∅1 +(∅2− ∅1 )
1+𝑒 (∅3 −𝑥)/∅4

(11)

Onde:
y = Dimensões da árvore (dc, ht, hc, v, bm);
x = Idade da árvore em meses desde o início das avaliações;
Ø1 = Assíntota horizontal (valores mínimos de crescimento);
Ø2 = Assíntota horizontal (valores máximos de crescimento);
Ø3 = Inflexão ou a idade em que a árvore atinge ½ Ø1 (ponto onde a taxa de crescimento é
máxima);
Ø4 = Tempo decorrido para a árvore atingir entre ½ à cerca de ¾ de Ø1. Interpretação gráfica,
entendido como a velocidade com que se atinge a assíntota.
Modelo de Weibull:
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O modelo de Weibull foi descrito por Ratkowsky (1983)

𝑦 = ∅1 − ∅2 𝑒

∅
(−𝑒 (∅3 )𝑥 4 )

(12)

Onde:
y = Dimensões da árvore (dc, ht, hc, v, bm);
x = Idade da árvore em meses desde o início das avaliações;
Ø1 = Assíntota (valores máximos de crescimento);
Ø2 = Parâmetro que representa a distância da assíntota até o intercepto. Intercepto é o valor
de y quando x é 0. Pode ser entendido como a amplitude do crescimento.
Ø3 = Logaritmo natural da taxa de crescimento;
Ø4 = potência à qual x (idade) é elevada;
Modelo de Gompertz:
O modelo de Gompertz foi descrito por Draper; Smith (1981)

𝑦 = ∅1 𝑒 − ∅2 ∅3

𝑥

(13)

onde:
Ø1 = é a assíntota (estabilização do crescimento ou crescimento máximo);
Ø2 = o valor da função quando a idade é 0;
Ø3 = parâmetro de escala (velocidade para atingir assíntota);
Modelo de Michaelis Menten:
O modelo de Michaelis Menten foi descrito por Michaelis; Menten (1913).

𝑦=

∅1 𝑥
∅2 +𝑥

(14)

onde:
Ø1: valor máximo de y ou produção máxima;
Ø2: representa o valor de x no qual metade da resposta máxima é atingida. No campo da
cinética enzimática, isso é chamado de parâmetro Michaelis.
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Modelo Exponencial Negativo:
O modelo exponencial negativo foi proposto por Philip (1994).

𝑦 = ∅1 (1 − 𝑒 −Ø2 𝑥 )

(15)

Onde:
Ø1: é a assíntota (estabilização do crescimento ou crescimento máximo);
Ø2: é a taxa de crescimento.
3.7.2. Seleção do modelo, ajuste, testes de hipóteses e comparação
Os dados dos dois experimentos foram organizados em planilha digital e após
inseridos no software R (CORE TEAM, 2022) para as análises.
Inicialmente realizou-se as análises gráficas dos conjuntos de dados, para a
observação e interpretação das relações entre as variáveis de respostas e a variável preditora
(meses de avaliação) de forma visual. Em seguida, verificou a necessidade ou não de
saneamento dos dados brutos.
Após a primeira análise, os conjuntos de dados foram submetidos aos testes para
verificar quais dos modelos propostos melhores se ajustariam para cada uma das variáveis.
Na inicial, computaram-se as derivadas parciais dos seis modelos selecionados, para
geração da função com atributos da matriz da primeira derivada (gradiente) e da matriz de
segunda derivada (Hessiana) e, obtenção dos valores iniciais, de acordo com a
parametrização proposta por Pinheiro; Bates (2000). Para isso, obtiveram-se os valores
iniciais de cada modelo usando as funções SefStarted do R.
Os modelos candidatos foram ajustados usando a função nls do pacote stats
implementado no software R (R CORE TEAM, 2022). A função faz a aproximação do ajuste
pelo método dos mínimos quadrados não lineares descrito em Bates; Watts (1988).
Sempre após o ajuste de cada modelo, em todas as variáveis analisadas do conjunto
de dados dos dois experimentos, procedeu-se para a seleção do melhor modelo ajustado aos
respectivos dados, utilizando-se os dados completos dentro de cada experimento,
comparando-se os modelos pelo critério informação de Akaike (AIC) (SAKAMOTO et al.,
1986):
𝐴𝐼𝐶 = −2 ln( 𝐿) + 2 𝑘

(16)
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Onde: L: verossimilhança do modelo ajustado,
k: número de parâmetros do modelo ajustado.
Neste critério observou-se o menor valor de AIC para selecionar melhor modelo. Em
seguida, para que dois modelos concorrentes sejam considerados distintos entre si, estes
devem apresentar diferenças entre seus valores de AIC (Δ AIC) de no mínimo 2 (BURHAM;
ANDERSON, 2002).
Após a seleção dos melhores modelos segundo o critério AIC, os conjuntos de dados
dos experimentos 1 e 2 seguiram abordagens diferentes devido ao experimento 1 ser
proveniente de delineamento experimental planejado em blocos casualizados (DBC) e o
experimento 2 sem arranjo experimental e conjunto de dados desbalanceados.
Para o experimento 1, após a seleção do melhor modelo candidato, este foi ajustado
novamente à cada unidade amostral (planta observada) e também para cada variável
dependente de crescimento obtida nos diferentes níveis de intensidade luminosa, a fim de
diferenciar-se os tratamentos.
Os parâmetros obtidos com os ajustes foram submetidos a análise de variância (p ≤
0,05) e ao teste de comparação de médias de Tukey (α = 0,05). Foram realizadas as
comparações para cada um dos parâmetros do modelo selecionado, considerando cada
variável dependente das jabuticabeiras, diâmetro do caule (dc), altura total (ht), altura do
caule (hc), comprimento da brotação (cb), biomassa (bm) e volume (v).
O modelo de análise de variância seguiu o delineamento em blocos casualizados
(DBC) descrito a seguir:
𝑦 =µ+𝜏+ 𝛿+ 𝜀
Onde:
y: parâmetros do modelo,
μ: média geral associada a todas as observações,
τ: efeito do tratamento,
δ: efeito do bloco,
ε: erro associado a observação.

(17)
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Para que os parâmetros extraídos após o ajuste do modelo não-linear pudessem ser
submetidos as comparações, por meio de intervalos de confiança ou testes de médias foi
necessário que a região próxima aos parâmetros fosse aproximadamente linear (BATES;
WATTS, 1988).
Para o cálculo da curvatura relativa foi utilizado a função rms.curv do pacote MASS
(VENABLES; RIPLEY, 2002), que é implementação do método proposto por Bates; Watts
(1988).
Os mesmos autores apresentaram medida de curvatura relativa que verifica se a
superfície nas regiões paramétricas é suficientemente plana para se considerar a aproximação
linear. Segundo Carvalho (1996), desde que a medida de curvatura relativa seja inferior à
0,3, aplica-se o teste de comparação de médias para comparar parâmetros de modelos nãolineares.
Para isso foi necessário a remoção dos pontos discrepantes, pois algumas plantas
apresentaram problemas no ajuste devido mortalidade, sendo em seguida aplicados os testes
de pressupostos. Usou-se a distância de Cook, detectando observações discrepantes após o
ajuste do modelo do delineamento experimental e constatou-se necessário o expurgo da
planta 4, 34 e 35 (Apêndices 1, 2, 3 e 4).
No experimento 2, após as seleções dos modelos por AIC pelo mesmo método do
experimento 1, o modelo foi utilizado no ajuste simultâneo do sistema de equações
determinadas pelo local de origem, obtendo-se equações individuais por locais. Este ajuste
foi realizado para comparação entre os locais de origens das jabuticabeiras em condição de
pomar, aplicando-se a abordagem baseada em modelos aparentemente não relacionados ou
SUR Models (ZELLNER, 1962; SRIVASTAVA; GILES, 1987).
Esta classe de modelos de regressão multivariada pode ser estimada separadamente,
mas com estimação simultânea pode-se obter estimativas mais precisas dos parâmetros. O
processo de estimação simultânea destes modelos baseia-se na formulação do sistema de
equações na forma de um modelo univariado através da aplicação de variáveis indicadoras
ou dummy (VISMARA et al., 2015; MEHTÄTALO; LAPPI, 2020).
Um exemplo desta abordagem de ajuste simultâneo ou reparametrização do modelo
pode ser observado quando aplicado no modelo logístico de quatro parâmetros como segue:

56

𝑦=
∅3 1 +(∅3 2 − ∅3 1 )
∅3 3 −𝑥
4
1+𝑒 ∅3

∅7 1 +(∅7 2 − ∅7 1 )
∅7 3 −𝑥
4
1+𝑒 ∅7

∅1 3 −𝑥
4
1+𝑒 ∅1

𝑡𝑟𝑎𝑡3 +
𝑡𝑟𝑎𝑡7 +

∅10 1 +(∅10 2 − ∅10 1 )
∅10 3 −𝑥
4
1+𝑒 ∅10

∅1 1 +(∅1 2 − ∅1 1 )

𝑡𝑟𝑎𝑡1 +

∅4 1 +(∅4 2 − ∅4 1 )
∅4 3 −𝑥
4
1+𝑒 ∅4

∅8 1 +(∅8 2 − ∅8 1 )
∅8 3 −𝑥
4
1+𝑒 ∅8

∅2 1 +(∅2 2 − ∅2 1 )
∅2 3 −𝑥
4
1+𝑒 ∅2

𝑡𝑟𝑎𝑡4 +

𝑡𝑟𝑎𝑡8 +

𝑡𝑟𝑎𝑡2 +

∅5 1 +(∅5 2 − ∅5 1 )
∅5 3 −𝑥
4
1+𝑒 ∅5

∅9 1 +(∅9 2 − ∅9 1 )
∅9 3 −𝑥
4
1+𝑒 ∅9

𝑡𝑟𝑎𝑡5 +
𝑡𝑟𝑎𝑡9 +

𝑡𝑟𝑎𝑡10 + 𝜀

(18)

Onde:
y: variável resposta,
Øi1, Øi2, Øi3, Øi4: parâmetros do modelo logístico, onde o índice i indica cada um dos
locais de origem;
Trat1...10: Locais de origem.
ε: erro associado a observação.
A aplicação deste método permitiu a obtenção de parâmetros específicos por locais
de origem que posteriormente foram comparados dois a dois, através da aplicação de um
teste Z (p ≤ 0,05). Com este teste verificou-se a igualdade ou diferença de um certo parâmetro
do modelo, estimado a partir de indivíduos de dois locais diferentes.
Após o ajuste do modelo para cada variável observada, no experimento 2, foram
realizados os testes de pressupostos estatísticos para as validações dos modelos, pela análise
gráfica de quartil-quartil para a normalidade e distribuição da raiz quadrada do resíduo
padronizado em função dos valores ajustados para homogeneidade da variância.
Quando se observou variância heterogênea no crescimento das jabuticabeiras nativas
em condição de pomar, utilizou-se o método de transformação dos mínimos quadrados
ponderados, que cria vetor de pesos para os resíduos da regressão (SEBER; WILD, 1989).
As variáveis que sofreram tais transformações foram dc, ht, v e bm, sendo que a
variável hc não foi transformada pela interpretação da análise gráfica e pela comparação
feita por AIC (Apêndices 6, 7, 8, 9 e 10).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. DETERMINAÇÕES DAS VARIÁVEIS DO MÉTODO DIRETO E AJUSTE DO
MODELO DE REGRESSÃO
Utilizando os métodos diretos de determinação de volume (v) e biomassa (bm) nos
dois experimentos foi necessário estabelecer as relações de medidas dendrométricas (ht, cb,
hc, dc, dap) com a avaliação da biomassa fresca em diferentes compartimentos (pf, pl, pc)
quando cortadas, fracionadas e pesadas em balança.
Na Tabela 3 foram apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis determinadas
no método direto ou destrutivo.
Tabela 3 - Estatística descritiva dos dados observados da massa fresca total (pf) (kg), massa
fresca do lenho (pl) (kg), massa fresca da copa (pc) (kg), altura planta (ht) (cm), diâmetro do
caule (dc) (cm) fator de expansão de biomassa (feb), obtido pelo método direto.
Estatística
pf
pl
pc
ht
dc
feb
n
9
9
9
9
9
9
Média
27,6989
16,3211
11,3778
358,8889
9,8676
1,8235
Mínimo
10,5000
5,0000
4,5000
305,0000
6,3662
1,4823
Máximo
98,7800
63,0300
35,7500
400,0000
19,4169
2,2306
Desvio Padrão 27,6084
18,2426
9,4689
32,9562
3,9050
0,2940
CV%
99,6734
111,7727
83,2228
9,1828
39,5737
16,1224
Erro padrão
9,2028
6,0809
3,1563
10,9854
1,3017
0,0980
n: número de amostras, CV: coeficiente de variação
Diante do estudo das variáveis coletadas pelo método direto, apresentado na Tabela
3, foi possível estabelecer correlações entre elas, cujos resultados foram apresentados na
Tabela 4.
Tabela 4 - Matriz de correlação entre as variáveis da massa fresca total (pf) (kg), massa fresca
do lenho (pl) (kg), massa fresca da copa (pc) (kg), altura planta (ht) (cm), diâmetro do caule
(dc) (cm), fator de expansão de biomassa (feb), obtido pelo método direto.
pf
pl
pc
ht
dc
feb
Pf
1
Pl
0,97**
1
**
Pc
0,85
0,68
1
Ht
0,07
0,21
-0,23
1
**
**
Dc
0,88
0,96
0,50
0,40
1
Feb
-0,62
-0,78
-0,13
-0,52
-0,68**
1
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**Significativo

pelo teste p-valor de 95% de probabilidade.

Observou-se que com o pf, os coeficientes de correlação indicaram forte grau de
associação em pl, pc e dc, nos quais foram significativos. Para pl e pc já eram esperados tais
resultados, uma vez que, são variáveis derivadas de pf. Entretanto, a variável dc, não está
diretamente associada a pf. A variável dc é de fácil obtenção, o que a torna ser viável utilizála no modelo de regressão (Tabela 4).
Os valores de correlação encontrados entre a variável dc com feb apresentaram
significância e correlação negativa (-0,68), o que sugere a diminuição deste índice em função
do aumento do diâmetro do caule. A variável dc (diâmetro do caule) por ser de fácil e rápida
mensuração pode estimar de maneira indireta o comportamento de pf e feb das jabuticabeiras.
Diante de tais observações, ajustaram-se equações de regressão linear para a variável
dependente pf e feb, sendo dc como variável independente, verificando se houve atendimento
dos pressupostos de significância (Tabelas 4 e 5) e da análise gráfica (Figura 12).
Tabela 5 - Ajuste dos modelos lineares para estimar a massa fresca total (pf) e fator de
expansão de biomassa (feb).
Rcoeficientes
Rquadrado valor p
Quadrado
ß0
ß1
ajustado
pf
-13,219727
3,3601084 0,76215089 0,7026886 0,023165
feb
2,344193
-0,05302
0,464157 0,387608 0,043311
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Figura 12 - Equações ajustadas para estimar a massa fresca (pf) (A) e o fator de expansão de biomassa (feb)
(b), com a variável diâmetro do caule (dc).
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Fonte: Autoria Própria (2022).

Com o particionamento da biomassa aérea das jabuticabeiras que serviram para a
determinações pelo método direto, pegou-se parte deste material e separou-se em amostras
de partes de lenho e amostras de partes da copa contendo folhas e ramos, nas quais foram
levados para secagem em estufa de laboratório até estabilização de suas massas e realizados
os cálculos expressos na Tabela 6.
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Tabela 6 - Estatística descritiva dos dados observados da porcentagem de massa seca de
lenho (% MS lenho), porcentagem massa seca de copa (% MS copa), porcentagem massa
seca de total (% MS total) e densidade básica da madeira (dens.) (g cm-3), obtidos pelo
método direto.
Estatística
% MS lenho
% MS copa
% MS total
Dens.
n
18
18
36
18
Média
60,58
58,24
59,41
0,81
Mínimo
52,53
55,10
52,53
0,60
Máximo
73,48
62,49
73,48
0,97
Desvio Padrão
5,54
2,72
4,58
0,11
CV%
9,14
4,68
7,71
13,52
Erro padrão
1,30
0,64
0,76
0,03
n: número de amostras, CV: coeficiente de variação.
Fonte: Autoria própria (2022).

Diante de tais resultados, foram considerados para porcentagem média de massa seca
total (% MS total) o valor de 59,41% e o valor médio de densidade básica da madeira (dens.)
de 0,81 g cm-3 (Tabela 6). Como já descrito anteriormente, seriam utilizados no método
indireto, logo, foram utilizados para conversão da massa fresca (pf) para biomassa seca (bm).
Esse é o método indireto pelo ajuste de regressão (Figura 11 A e Equação 19) e, para a
determinação da biomassa seca para o método indireto pela Equação (9).
Então a estimativa da biomassa seca por regressão linear foi expressa pela seguinte
equação:
𝑏𝑚 = (3,3601𝑑𝑐 − 13,22) 0,5941

(19)

Onde:
bm: Biomassa seca individual (kg),
dc: diâmetro do caule (cm),
0,5941: porcentagem de massa seca total (% MS total).
Com a obtenção dos dados anteriores, utilizou-se nas estimativas de biomassa de
jabuticabeiras por métodos indiretos, pela fórmula de Chave (2005) (Equação 9) e por análise
de regressão ajustada (Equação 19), que são métodos de determinação descritos na literatura
(SILVEIRA et al., 2008). Desse modo, foi possível comparar os dois métodos indiretos
apresentado pela análise gráfica da Figura 13.
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Figura 13 – Relação da biomassa (kg) obtidos pelos métodos indiretos de determinação, ajuste de regressão e
por equação proposta por Chave et al. (2005).
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Fonte: Autoria própria (2022).

A correlação entre os métodos para determinação de biomassa pela linha ajustada
indicou forte relação linear (R2 = 0,87) entre as estimativas de biomassa. Porém, observouse inadequação do método da regressão para plantas com dc menores que 4 cm, estimando
alguns valores de biomassa negativos. Isso geralmente ocorreu quando se aplicou a regressão
para determinação da biomassa em períodos iniciais das avaliações, o que já era previsto,
pois, o modelo necessita de mais amostras em diferentes classes de diâmetro para melhor
ajuste dos dados observados.
Os estudos de determinação de volume e de biomassa são fundamentais para o
entendimento dos potenciais produtivos dos empreendimentos ambientais e florestais.
Entretanto, esta variável não é de fácil mensuração, o que torna necessário obtenção por
estimativas, pela possibilidade de uso por métodos indiretos (FRAGA et al., 2014).
Diante disso, após a observação das relações, para os estudos posteriores deste
trabalho, foi selecionado para a variável de biomassa (bm) a Equação (9) proposta por Chave
et al. (2005), com a utilização da dens. De 0,81 g cm-3 (Tabela 6) e o feb ajustado para cada
dc observado (Figura 12 B).
4.2. AJUSTE E ESCOLHA DOS MODELOS DE CRESCIMENTO NÃO-LINEARES
4.2.1. Experimento 1: Jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades luminosas
No experimento 1, os dados das avaliações de diâmetro do caule (dc) foram
apresentados em forma gráfica, onde a dispersão foi representada pelas linhas que
demostraram o crescimento de cada planta em relação às observações das avaliações mensais
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(meses de avaliação), em seus respectivos tratamentos (0%, 35%, 50% e 80% de
sombreamento, juntamente com 70% de sombreamento lateral apenas) representado pelas
cores de cada linha. Junto a isso, seguiu-se também a dispersão média dos tratamentos em
cada um dos blocos (1, 2, 3, 4) (Figura 14).
Figura 14 - Crescimento em diâmetro do caule (dc) (mm) de jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas, durante o período de 88 meses de avaliação.

Fonte: Autoria própria (2022).
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Após a visualização dos dados em forma gráfica (Figura 14) percebeu-se padrão de
crescimento sigmoidal, no qual relatos na literatura descrevem-no de forma teórica para o
crescimento de organismos vivos (SZPARAGA; KOCIRA, 2018).
Verificando-se os ajustes dos modelos com base nos dados de crescimento das
jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades luminosas, o modelo selecionado foi o
logístico de quatro parâmetros, quando foi observada a variável diâmetro do caule (dc)
(Tabela 7), uma vez que, segundo o critério de informação de Akaike (AIC), tal modelo tem
menor AIC e o delta AIC para o segundo colocado foi maior que 2 (Tabela 7).
Tabela 7 - Modelos ajustados para a variável dc e comparados segundo o critério de
informação de Akaike (AIC).
Modelo
k
AIC
Δ AIC
Logístico 4p.
5
23381,95
0
Weibull
5
23385,27
3,323707
Logístico 3p.
4
23472,9
90,94948
Gompertz
4
23523,26
141,3114
Michaelis-Menten
3
24632,36
1250,418
Exponencial negativo
3
24768,62
1386,669
k = número de parâmetros do modelo +1;
Fonte: Autoria própria (2022).

Na Tabela 8 observaram-se as estimativas para os parâmetros e a curvatura do
modelo não linear logístico de quatro parâmetros, para as 40 plantas em estudo, dentro do
delineamento com cinco tratamentos de intensidade luminosa, realizados em blocos
casualizados.
Verificou-se que a variável dc do experimento 1, apresentou ajustes para o modelo
logístico de quatro parâmetros, bem como, a curvatura relativa calculada para atendimento
dos pressupostos em cada planta avaliada (Tabela 8).
Tabela 8 - Ajuste do modelo logístico de quatro parâmetros com cálculo da curvatura
relativa da variável diâmetro do caule (dc) de jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas.
Tratamento

bloco

Ø1 *

Ø2 **

Ø3***

Ø4****

curvatura

0
0
0
0
0
0

1
1
2
2
3
3

19,126567
20,052131
20,624593
19,832789
21,432163
15,834782

79,77716
81,50006
79,84873
37,13205
68,1354
56,64367

41,61261
46,47757
48,76115
19,39988
42,96086
40,20487

12,426363
12,110043
14,199411
9,121329
12,207052
16,467852

0,016469
0,028571
0,025304
0,041904
0,024644
0,032766
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0
0
35
35
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
50
50
50
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
80
80
80
80
80
80
80
80

4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4

19,090662
19,32462
18,697229
14,058289
17,571566
17,615599
22,621523
19,349923
22,107792
8,808929
11,854133
22,095449
20,135249
13,631091
20,952712
16,826878
14,436736
21,150544
18,404643
11,26898
20,811034
21,840271
20,107368
22,331587
19,936634
18,648199
18,956764
-4,670134
-14,46473
18,697572
21,383132
17,097965
20,688591
18,164725

64,1792
66,98629
82,76815
68,88452
70,43509
49,72728
67,319
61,9274
62,85272
64,16394
74,75076
78,58438
68,27509
74,35595
68,28662
59,8379
62,14797
60,406
57,491
68,85736
95,90335
60,85252
54,67551
54,15448
56,68571
55,67094
42,16097
50,07689
77,0022
37,57744
46,03227
58,42069
43,19643
48,41019

48,28209
41,62088
44,76978
41,34257
43,0647
33,13435
39,35808
37,7261
36,35442
23,83601
36,10436
45,02348
38,58917
38,34726
39,59238
34,50824
34,59622
34,30459
36,54277
37,28074
48,63253
38,68753
41,71949
43,39662
38,37289
40,1973
43,74578
6,00447
35,66256
26,26039
31,71541
37,12021
35,09337
35,9294

13,215554
11,019972
15,884673
19,53782
14,250235
12,391884
11,003886
12,655078
11,953926
18,354378
17,461509
16,699336
14,557236
17,238539
13,016308
12,557775
16,321009
10,545349
14,506179
20,960861
12,549151
8,612758
11,638299
10,329014
13,512521
12,853643
18,475547
32,21567
68,075416
7,227013
10,036476
22,086966
11,390519
17,736752

0,030733
0,028193
0,022725
0,024717
0,029501
0,061893
0,02639
0,030298
0,030417
0,03806
0,028678
0,027122
0,026196
0,026169
0,035246
0,059554
0,027118
0,023693
0,034856
0,029968
0,038205
0,045158
0,031125
0,034982
0,036363
0,043105
0,057803
0,031108
0,040167
0,066853
0,035176
0,03424
0,042663
0,029949

*Ø1: Assíntota horizontal (valores mínimos de crescimento); **Ø2: Assíntota horizontal (valores máximos de
crescimento), ***Ø3: ponto de inflexão, ****Ø4: escala.
Fonte: Autoria própria (2022).

Após o cálculo, observou-se que a maioria das curvaturas relativas foram inferiores
à 0,3, o que indica ser adequado o uso do teste F, seguido pelo teste de comparação de
médias, quando os dados foram agrupados em tratamentos.
Verificando-se os parâmetros do ajuste da assíntota horizontal inferior (Ø1), os
valores entre -14,46 e 22,66 sugerem que as jabuticabeiras tiveram algum nível de
heterogeneidade inicial entre indivíduos, podendo ser devido à expressão fenotípica ocorrida
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nas diferentes condições de luminosidade em que foram submetidas inicialmente (Tabela 8).
Como não houve nenhum processo de aclimatização inicial, as mudas recém adquiridas
comercialmente foram retiradas das embalagens e plantadas a campo em cada condição
distinta de sombreamento, o que talvez tenha proporcionado tais diferenças iniciais.
Na assíntota horizontal superior (Ø2), os valores de mínimo e máximo foram de 62,9
e 95,9, respectivamente. Isso demonstra que a variabilidade se manteve até o final do
experimento (Tabela 8).
Entretanto, ao analisar cada um dos parâmetros médios ajustados individualmente
entre os tratamentos de intensidade luminosa no incremento em dc, estes não diferiram no
parâmetro Ø1 e Ø4 (Tabela 9). Porém, em Ø2 e Ø3 obteve-se diferenças significativas, com
as maiores médias ocorrendo em quase toda as condições, cuja exceção ficou para ambiente
de maior sombreamento (80%), apresentando o menor valor (Tabela 9).
Tabela 9 - Parâmetros do modelo logístico de quatro parâmetros referente a variável
diâmetro do caule (dc) do experimento 1 nos quais as jabuticabeiras híbridas foram
conduzidas em diferentes intensidades luminosas.
Sombreamento (%)
Ø1
Ø2
Ø3
Ø4
*
0
19,35507 a 71,01007 a 44,27429 a 13,09232 a
30
17,60386 a 66,00976 a 37,44825 ab 14,50399 a
50
17,63535 a 68,33058 a 37,63321 ab 14,79963 a
70% lateral somente
19,16859 a 63,03636 a 40,60373 ab 13,1203 a
80
19,16479 a 45,96633 b 34,97743 b 14,49221 a
CV (%)
18,08
15,83
12,79
24,02
*Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey ( = 0,05).
Fonte: Autoria própria (2022).

Observando graficamente os intervalos de confiança de 95% dos parâmetros da
variável dc, no modelo não linear logístico de 4 parâmetros (Figura 15), o parâmetro Ø1, não
apresentou distinção para os intervalos. Isso também ocorreu com os intervalos de Ø4.
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Figura 15 - Intervalos de 95% de confiança dos quatro parâmetros do crescimento em dc das jabuticabeiras
híbridas em diferentes intensidades luminosas aos 88 meses de avaliação pelo modelo logístico.

Fonte: Autoria própria (2022).

Em relação ao parâmetro Ø2, todos os demais tratamentos diferiram de 80% de
sombreamento, confirmando mais uma vez que este nível interferiu negativamente para o
incremento em dc das jabuticabeiras híbridas (Figura 15). Tal comportamento pode ser
observado na Figura 16, em que passou a ocorrer tais diferenças a partir do vigésimo quinto
mês de avaliação.
O crescimento das árvores consiste pela elongação e aumento da espessura das raízes,
troncos e ramos, provocando alterações em termos de tamanho e forma. O crescimento linear
(elongação) de todas as partes da árvore resulta da atividade do meristema primário,
enquanto o crescimento em diâmetro é consequência da atividade do meristema secundário
ou câmbio (HUSCH et al., 1982). Desta maneira, o crescimento das árvores é governado
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pelos fatores genéticos das espécies e pelas condições ambientais que compreendem,
basicamente, nos fatores climáticos, edáficos, topográficos e de competição (LAMPRECHT,
1990), no qual pode ser citado a condição de luminosidade observada no presente trabalho.
Acredita-se que a menor resposta em incremento ocorrido a partir do vigésimo quinto
mês na condição de sombreamento de 80% seja reflexo das jabuticabeiras em utilizar os
poucos fotoassimilados de sobra para o alongamento da parte aérea, não suprindo as
demandas do câmbio, conforme pode em partes ser comprovados pela Figura 16.
Figura 16 - Modelos ajustados de crescimento em diâmetro do caule (dc) de jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades (níveis) luminosas, durante 88 meses de avaliações.

Fonte: Autoria própria (2022).

Para avaliação da variável altura total (ht) procedeu-se da mesma forma como
realizado com a variável anterior, apresentando análise gráfica descritiva, ajuste dos modelos
testados, seleção do modelo para esta variável, ajuste aos parâmetros do modelo, curvatura
relativa, atendimento aos pressupostos estatísticos e aos testes de comparação entre os
tratamentos (Figura 17).
Pela análise gráfica, foi observada variância entre os tratamentos e, visualmente entre
os blocos do delineamento experimental. Tal fato pode ser associado ao trabalho ser
realizado à campo e pela influência de possível diferença na fertilidade do solo em cada
bloco designado (Figura 17).

68
Figura 17 - Crescimento da altura total da planta (ht) (cm) de jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas, durante o período de 88 meses de avaliação.

Fonte: Autoria própria (2022).

Analisando-se o crescimento das jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades
luminosas para a variável ht, o que melhor representou esta variável foi o modelo de Weibull,
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que também é de quatro parâmetros. Com a seleção pelo critério de informação de Akaike
(AIC), verificou-se menor AIC e delta AIC, cuja diferença foi maior que 2 (Tabela 10).
Tabela 10 - Modelos ajustados para a variável ht e comparados segundo o critério de
informação de Akaike.
Modelo
k
AIC
Δ AIC
Weibull
5
31664,46
0
Logístico 4p.
5
31670,09
5,635924
Logístico 3p.
4
31726,14
61,688
Gompertz
4
31758,61
94,15574
Michaelis-Menten
3
33377,25
1712,794
Exponencial negativo
3
34025,97
2361,516
k = número de parâmetros do modelo +1.
Fonte: Autoria própria (2022).

A Tabela 11 apresentou todos os coeficientes estimados para os parâmetros e a
curvatura do modelo não linear logístico de quatro parâmetros, para as 40 plantas em estudo,
dentro do delineamento com cinco tratamentos de intensidade luminosa, realizados em
blocos casualizados.
Verificou-se, na variável ht do experimento 1, ajustes realizados pela função do
modelo Weibull, bem como, a curvatura relativa calculada para atendimento dos
pressupostos em cada planta avaliada (Tabela 11).
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Tabela 11 - Resultado do ajuste do modelo de Weibull e cálculo da curvatura relativa da variável
altura de planta (ht) de jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades luminosas.
tratamento

bloco

Ø1 *

Ø2 **

Ø3 ***

Ø4 ****

curvatura

0
1
220,9508
105,41527 -10,24555 2,7235566 0,036849
0
1
216,9039
86,52869
-13,42575 3,4320655 0,042461
0
2
189,6287
71,883
-9,65253 2,5707757 0,053791
0
2
150,2934
31,36748
-7,90018
2,325456 0,130269
0
3
221,7799
108,5504
-8,093404 2,1671723 0,020316
0
3
171,1607
61,48923
-10,9727 2,8631443 0,030633
0
4
185,5246
75,12114
-7,313366 1,8902475 0,050824
0
4
208,889
98,67295
-8,54868 2,1523914 0,049936
35
1
264,7508
157,88325 -6,899593 1,8588792 0,021573
35
1
231,7892
112,53989 -9,832277 2,742289
0,0312
35
2
286,8012
158,1733
-9,383537 2,4562933 0,043595
35
2
251,2422
142,5613
-6,467073 1,7878373 0,041571
35
3
224,6485
100,02488 -7,107697 2,0716779 0,051925
35
3
246,6898
118,99776 -8,355477 2,1909759 0,047724
35
4
227,5002
116,24738 -7,812139 2,3420327 0,035454
35
4
243,7206
125,82249 -7,422165 2,0863344 0,036625
50
1
286,8855
152,56359 -7,007556 1,892102 0,039159
50
1
270,3855
154,43707 -8,002389 2,1788849 0,043001
50
2
261,9469
133,93041 -7,151714 2,015817 0,038623
50
2
259,6145
147,25933 -6,764373 1,9238965 0,026803
50
3
237,6523
119,18014 -5,754612 1,6234467 0,042378
50
3
199,9344
81,34567
-5,927401 1,7036594 0,047947
50
4
254,4595
151,99732 -5,144265 1,4537545 0,0411
50
4
240,3025
99,84821
-6,737696 1,8853082 0,039805
70% lateral somente
1
267,7367
154,05018 -6,828098 1,7422254 0,035968
70% lateral somente
1
284,4911
150,76785 -6,844637 1,8683103 0,049591
70% lateral somente
2
283,5653
159,74785 -5,796603 1,6412995 0,035651
70% lateral somente
2
287,8515
121,65311
-8,06785 2,1487229 0,034675
70% lateral somente
3
263,3977
126,03474 -8,224911 2,2405763 0,046198
70% lateral somente
3
259,6918
146,35035 -6,976836 2,065043 0,048458
70% lateral somente
4
232,8293
105,80275 -5,610981 1,5921135 0,048344
70% lateral somente
4
235,8535
97,73409
-5,411154 1,6538377 0,041147
80
1
232,4587
124,90328 -6,041119 1,6025294 0,058374
80
1
359,1327
235,26925 -3,313764 0,7351895 0,080316
80
2
242,8485
104,89812 -5,428266 1,5937672 0,05363
80
2
237,4182
116,37705 -6,811715 1,8599948 0,028681
80
3
231,9579
101,39175 -6,560542 1,909539 0,055262
80
3
233,4965
108,58755 -5,345085 1,6823127 0,07163
80
4
212,3832
94,45637
-9,550976 2,7746818 0,04401
80
4
223,017
104,41844 -6,019919 1,7024076 0,031917
*
Ø1= Assíntota (crescimento máximo); **Ø2= Parâmetro que representa a distância da assíntota até o intercepto.
Intercepto é o valor de y quando x é 0 (amplitude do crescimento). ***Ø3= Logaritmo natural da taxa de crescimento.
****
Ø4= potência a qual x (idade) é elevado. Fonte: Autoria própria (2022).
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Na curvatura relativa foram observados valores menores ou muito próximos de 0,3,
indicando ser seguro para os testes de comparações.
Na observação dos parâmetros ajustados no modelo de Weibull, verificou-se que no
parâmetro Ø1 o intervalo dos dados foram de 150 a 359. Este parâmetro indicou a assíntota
horizontal de crescimento máximo ou variação maior que 100%, demonstrando a
variabilidade das jabuticabeiras para altura total.
O parâmetro Ø2 mede a variação da assíntota horizontal máxima em relação ao valor
do eixo y no intercepto, ou seja, a amplitude total do crescimento em altura. Este valor variou
de 119 a 235, sendo similar a variação do primeiro parâmetro.
Os parâmetros Ø3 e Ø4 representam o logaritmo natural da taxa de crescimento e a
potência em x é elevado e que tiveram amplitude de variação, respectivamente.
Analisando-se os valores médios dos parâmetros do modelo de Weibull, os
tratamentos de intensidades luminosas diferiram significativamente para os quatro
parâmetros deste modelo (Tabela 12).
Tabela 12 - Parâmetros do modelo de Weibull referente a variável altura de planta (ht) do
experimento 1 referente as jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades luminosas.
Sombreamento
Ø1
Ø2
Ø3
Ø4
(%)
0
202,1196 b* 86,80867 b -9,75028 c 2,542765 a
35
247,1428 a 129,0313 a
-7,91
b 2,19204 ab
50
251,3976 a 130,0702 a -6,56125 ab 1,834609 bc
70% lateral somente
264,4271 a 132,7676 a -6,72013 ab 1,869016 bc
80
233,5328 ab 110,096 ab -6,03444 a 1,725092 c
CV (%)
9,29
19,09
15,38
14,58
*Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey (α = 0,05).
Fonte: Autoria própria (2022).

Em Ø1 (assíntota superior) e Ø2 (amplitude do crescimento), todos os tratamentos
com telas de sombreamento foram superiores em comparação a condição de pleno sol. Em
Ø3, tal comportamento quase que foi mantido, ocorrendo a exceção apenas para
superioridade das condições de 50% e 80% de sombreamento, bem como, de 70% de
sombreamento somente na lateral, nas quais foram seguidas pelas condições de 35% de
sombreamento e pleno sol, sendo está última de menor valor. Em Ø4, a condição de pleno
sol teve superioridade juntamente com 35 % de sombreamento em comparação as demais
condições de sombreamento (Tabela 12).
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No gráfico, com os parâmetros no intervalo de confiança de 95% da variável ht, foi
possível a visualização de que o tratamento em pleno sol diferiu significativamente, porém
com efeito negativo, cuja exceção foi com o parâmetro Ø4, onde este apresentou
superioridade aos demais, juntamente com o tratamento de 35% de sombreamento (Figura
18).
O parâmetro Ø4 do modelo de Weibulll apesar de difícil interpretação, indicou que a
resposta do crescimento foi ajustada ao modelo pelo formato sigmoidal, em que a altura das
jabuticabeiras em pleno sol apresentaram esta característica expressiva pelo maior valor
neste parâmetro (Figura 18). Uma explicação para essa condição é a necessidade de maior
período de adaptação no campo, para posterior crescimento e desenvolvimento, visto que,
plantas submetidas a condição proporcionada pelas malhas de sombreamento não
necessitaram de tal período de adaptação ao campo (Figuras 18 e 19).
Além disso, esse maior alongamento vertical ocorrido nas condições de
sombreamento seja total (35%, 50% ou 80%) ou parcial (70% somente na lateral) (Figura
19), proporcionou condição de menor luminosidade, fazendo com que as jabuticabeiras
desencadeassem uma série de respostas compreendidas como "síndrome de evitação à
sombra", em que a necessidade por radiações luminosas mais intensas modifica o
crescimento verticalizado. Tal resposta é modulada principalmente pelas mudanças na
proporção entre os comprimentos de onda na faixa do vermelho e vermelho extremo (V:VE),
com evidente envolvimento dos fitocromos, que são pigmentos fotorreceptores
especializados para que haja, então, uma complexa transdução de sinal para regulação desse
fenômeno (BALLARÉ; PIERIK, 2017).
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Figura 18 - Intervalos de 95% de confiança de quatro parâmetros do crescimento em ht de jabuticabeiras
híbridas em diferentes intensidades luminosas aos 88 meses de avaliação pelo modelo de Weibull.

Fonte: Autoria própria (2022).
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Figura 19 - Modelos ajustados de crescimento em altura total (ht) de jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades (níveis) luminosas, durante 88 meses de avaliações.

Fonte: Autoria própria (2022).

Analisando-se o crescimento em comprimento de brotação (cb), as análises gráficas,
descritiva e das curvas médias observadas, apresentaram as maiores variabilidades nas
jabuticabeiras quando submetidas ao uso de malhas de sombreamento (Figura 20). O
tratamento em pleno sol representou o menor crescimento na forma visual para esta variável,
fato que já era esperado pois cb é derivada de ht, demostrando que o crescimento das
jabuticabeiras era influenciado ou respondido ao crescimento da região apical das
jabuticabeiras.
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Figura 20 - Modelos ajustados de crescimento em comprimento de brotação (cb) de jabuticabeiras híbridas
em diferentes intensidades (níveis) luminosas, durante 88 meses de avaliações.

.Fonte: Autoria própria (2022).

Do mesmo modo que a variável ht, o modelo de Weibull melhor se ajustou aos dados
de cb das jabuticabeiras submetidas as diferentes intensidades luminosas (Tabela 13).
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Tabela 13 - Modelos ajustados para a variável cb e comparados segundo o critério de
informação de Akaike.
Modelo
k
AIC
Δ AIC
Weibull
5
31787,52
0
Logístico 4p.
5
31793,65
6,129404
Logístico 3p.
4
31849,63
62,10568
Gompertz
4
31879,36
91,83558
Michaelis-Menten
3
33131,77
1344,244
Exponencial negativo
3
33603,53
1816,007
k = número de parâmetros do modelo +1.
Fonte: Autoria própria (2022).

Pelo critério de informação de Akaike (AIC), verificou-se menor AIC e delta AIC
com diferença maior que para o segundo modelo, que foi o logístico de quatro parâmetros
(Tabela 13).
Observando-se os ajustes do modelo de Weibull nos dados de crescimento em cb
para cada árvore ajustada individualmente, a curvatura relativa apresentou valores aceitáveis
visualmente podendo ser indicado os testes de comparações dos parâmetros de cada árvore
que foi ajustada (Tabela 14).
No parâmetro Ø1, o intervalo dos dados foram de 146 a 307, o que indicou assíntota
horizontal de crescimento máximo, com média geral de ajuste para este parâmetro de 207
cm.
O parâmetro Ø2, Ø3, Ø4 apresentaram médias gerais de 105, -8,16 e 2,23,
respectivamente. Os parâmetros Ø3 e Ø4 representam o logaritmo natural da taxa de
crescimento e a potência em x é elevado, respectivamente (Tabela 14).
Tabela 14 - Resultado do ajuste do modelo de Weibull e cálculo da curvatura relativa da
variável comprimento da brotação (cb) das jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades
luminosas.
bloc
tratamento
Ø1*
Ø2**
Ø3***
Ø4**** curvatura
o
0
1
183,8652
95,16897 -11,465629 3,033823 0,043181
0
1
175,7033
68,60864 -16,699757 4,2491449 0,047833
0
2
159,9143
58,94496 -12,077878 3,2484217 0,081803
0
2
150,9486
49,38455 -15,746296 4,1091586 0,123256
0
3
180,1608
94,49991 -9,028273 2,3924932 0,028028
0
3
146,4234
58,86262 -10,460983 2,7261486 0,031374
0
4
150,125
61,25796 -7,020145 1,7349403 0,097458
0
4
183,452
86,59949
-7,89799 2,0042378 0,05616
35
1
223,2787 136,98439
-7,83508 2,0822801 0,025563
35
1
192,0486
88,997 -12,719105 3,5088509 0,042439
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35
2
255,035 150,56188 -9,946236 2,5988087
0,0472
35
2
239,2885 136,55504
-6,14091 1,7099061 0,044015
35
3
189,5777
85,90583 -7,903045 2,327121 0,072527
35
3
207,0492 112,24921 -8,665943 2,2664296 0,049108
35
4
197,5039
99,90367 -8,383682 2,4877248
0,0384
35
4
218,3311 117,69609 -6,953963 1,9522629 0,038068
50
1
256,5344 137,70188 -7,172257 1,9284537 0,043558
50
1
231,6046
124,4926 -10,262655 2,7409486 0,050061
50
2
221,5351 123,23175 -7,465303 2,0938634 0,044916
50
2
215,9126 133,50813 -7,086025 2,0098079 0,034745
50
3
201,9728 108,98134 -5,786852 1,6582559 0,047478
50
3
162,1668
68,64973 -6,402189 1,8908128 0,065039
50
4
220,6375 139,62294 -5,343071 1,4917719 0,045563
50
4
225,6378
95,32274 -6,467578 1,8092003 0,041344
70% lateral somente
1
221,4582 137,19939 -7,514629 1,9075552 0,043676
70% lateral somente
1
244,1488 133,39953 -7,156391 1,9343342 0,057572
70% lateral somente
2
263,4246
153,9438 -5,890105 1,6643906 0,037273
70% lateral somente
2
239,702 107,58717 -8,694069 2,2876355 0,040744
70% lateral somente
3
220,5522 108,40353 -8,495399 2,3536988 0,054588
70% lateral somente
3
218,4111 117,81115 -8,450698 2,4411083 0,061579
70% lateral somente
4
213,3767
98,36438 -5,653478 1,6105172 0,05605
70% lateral somente
4
187,1803
85,87628 -5,252077 1,6457598 0,046414
80
1
183,2855
88,96772 -8,627708 2,2318311
0,0658
80
1
307,4526 197,97203 -3,616441 0,8341421 0,085066
80
2
196,6715
71,76224 -7,161871 2,2206089 0,112793
80
2
230,4562 114,55684 -6,705267 1,8330851 0,029441
80
3
199,7298
94,0101 -6,365141 1,863772 0,058519
80
3
210,311
93,58477 -5,675157 1,7548166 0,072099
80
4
190,8906
85,50187 -10,126758 2,9519315 0,048945
80
4
204,2258 100,38896 -5,983809 1,6939785 0,03406
*
Ø1= Assíntota (crescimento máximo); **Ø2= Parâmetro que representa a distância da assíntota até o intercepto.
Intercepto é o valor de y quando x é 0 (amplitude do crescimento). ***Ø3= Logaritmo natural da taxa de
crescimento. ****Ø4= potência à qual x (idade) é elevado.
Fonte: Autoria própria (2022).

Analisando-se os valores médios dos parâmetros de cb do modelo de Weibull, os
tratamentos de intensidades luminosas diferiram significativamente para os quatro
parâmetros deste modelo (Tabela 15).
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Tabela 15 - Parâmetros do modelo de Weibull referente a variável comprimento da
brotação (cb) do experimento 1 que é relacionado as jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas.
Sombreamento (%)
Ø1
Ø2
Ø3
Ø4
*
0
168,5206 b 74,84894 b -10,6644 b 2,769887 a
35
215,2641 a 116,1066 a -8,5685 ab 2,366673 ab
50
217,0002 a 116,4389 a -6,99824 a 1,952889 b
70% lateral somente
226,0317 a 117,8232 a -7,13836 a 1,980625 b
80
204,1133 ab 93,87844 ab -6,75316 a 1,933015 b
CV (%)
11,64
22,94
19,55
19,29
*Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey ( = 0,05).
Fonte: Autoria própria (2022).

Em Ø1, Ø2 e Ø3, os tratamentos com telas de sombreamento foram superiores ao pleno
sol (Tabela 15). Em Ø4, as condições de pleno sol e 35% de sombreamento foram superiores
aos demais (Tabela 15 e Figura 21). Este foi o mesmo comportamento da variável ht como
descrito anteriormente (Tabela 12), o que pode ser justificado pelas mesmas hipóteses.
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Figura 21 - Representação gráfica dos intervalos de 95% de confiança dos quatro parâmetros do crescimento
em cb das jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades luminosas aos 88 meses de avaliação pelo modelo
de Weibull.

Fonte: Autoria própria (2022).

Outra observação importante no gráfico das estimativas do intervalo de confiança é
que os parâmetros de Ø2 se manteve distinto dos demais quando observado as jabuticabeiras
em pleno sol, do mesmo modo quando observado em Ø1 neste mesmo tratamento. Isso
demostra que o efeito dos tratamentos não reverteu o comportamento ou a taxa de
crescimento quando comparados ao longo do tempo (Figura 21).
Observando-se os ajustes para a variável de crescimento em cb (Figura 22), estes
foram similares ao obtido pela variável ht (Figura 19).
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Figura 22 - Modelos ajustados de crescimento em comprimento de brotação (cb) de jabuticabeiras híbridas em
diferentes intensidades (níveis) luminosas, durante 88 meses de avaliações.

Fonte: Autoria própria (2022).

Na avaliação de volume (v) procedeu-se da mesma forma como as variáveis
anteriores, apresentando análise gráfica descritiva (Figura 23), ajuste dos modelos testados,
seleção do modelo para esta variável (Tabela 16), ajuste aos parâmetros do modelo e
curvatura relativa (Tabela 17), atendimento aos pressupostos estatísticos e aos testes de
comparação entre os tratamentos (Tabela 18).
Pela análise gráfica, a variância entre os tratamentos foi menos diferenciada, exceto
em 80 % de sombreamento que apresentou menor acentuação em volume. Nas jabuticabeiras
do bloco 2, o tratamento de 70% de sombreamento na lateral e sem telado na parte superior
teve comportamento mais acentuado em volume (Figura 23). De todos os tratamentos
testados, esse foi o único que permitiu certa distribuição entre a radiação solar direta em
algum horário do dia e o sombreamento em outros horários, pois a finalidade do fechamento
lateral com abertura superior era simular uma clareira da mata. Dessa maneira, tal condição
juntamente com a posição em que o bloco se encontrava pode ter favorecido tal
comportamento, uma vez que ao norte estava outra fileira com estruturas de sombra e ao sul
fileira de jabuticabeiras nativas com maior vigor, protegendo-as talvez da maior
evapotranspiração associado a capacidade fotossintética de produção pela luminosidade
parcial em algum horário do dia (Figuras 1, 2 e 3).
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Figura 23 - Análise gráfica dos dados de incremento em volume (v) (m ) de jabuticabeiras híbridas em
diferentes intensidades luminosas, durante o período de 88 meses de avaliação.
3

Fonte: Autoria própria (2022).

Analisando-se o volume (v) das jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades
luminosas, o modelo que melhor representa esta variável foi o logístico de quatro
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parâmetros. Com a seleção pelo critério de informação de Akaike (AIC), este foi selecionado
pelo valor menor AIC e diferença de dois em delta AIC (Tabela 16).
Os modelos estudados de Michaelis-Menten e o Exponencial negativo não
convergiram no ajuste dos dados de volume (Tabela 16).
Tabela 16 - Modelos ajustados para a variável v e comparados segundo o critério de
informação de Akaike
Modelo
k
AIC
Δ AIC
Logístico 4p.
5
-34888,19
0
Weibull
5
-34887,15
1,042946
Logístico 3p.
4
-34878,68
9,505975
Gompertz
4
-34827,6
60,58896
Michaelis-Menten
3
Exponencial negativo
3
k = número de parâmetros do modelo +1.
Fonte: Autoria própria (2022).

A curvatura relativa e os parâmetros ajustados para cada planta foram apresentados
na Tabela 17. Observa-se que ajuste da curvatura foi inferior ou próximo de 0,3, indicando
que a região próxima aos parâmetros é suficientemente plana para se considerar a
aproximação linear (Tabela 17), e por isso, pode-se fazer comparações entre os tratamentos
ou entre plantas (BATES; WATTS, 1988).
Tabela 17 - Resultado do ajuste do modelo logístico de quatro parâmetros e cálculo da
curvatura relativa da variável volume (v) de jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades
luminosas.
tratamento

bloco

0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
35
35
35
35

1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3

Ø1 *
0,0003251
0,0005728
0,0004384
0,0003115
0,000292
0,0002751
0,0003789
0,0003127
0,0003932
0,0002521
0,0005715
0,0001314
0,0003901
0,0004613

Ø2 **
0,0093797
0,0091631
0,0077379
0,0014181
0,0070671
0,003554
0,0048256
0,0061977
0,0113731
0,006683
0,0087371
0,0043042
0,0069314
0,0061657

Ø3***
50,59526
54,18983
55,92158
24,36887
51,10936
50,78522
55,65051
51,56346
54,43772
50,74649
52,04745
42,50659
44,6405
47,32887

Ø4****

curvatura

9,840828
7,854118
10,607037
8,880377
11,402069
11,664188
9,842994
9,962886
11,272977
12,511887
8,221182
12,367816
10,171243
9,430082

0,018207
0,030599
0,023091
0,042327
0,025908
0,034962
0,033847
0,033335
0,024568
0,022563
0,029139
0,042039
0,026463
0,026442
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35
35
50
50
50
50
50
50
50
50
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
80
80
80
80
80
80
80
80

4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4

0,0004274
0,0003242
0,0004847
0,0006207
0,0003747
-0,0000484
0,0005946
-0,0001588
0,0000578
0,0002625
0,0001549
0,0003549
0,0008405
0,0006664
0,0004778
0,000337
0,0001887
0,0002359
0,0003509
-0,0003169
-0,0000823
0,000091
0,0003797
0,0000748
0,0002413
0,0001697

0,006013
0,0064049
0,0097688
0,0101841
0,0080818
0,0096176
0,0071776
0,0052753
0,0066354
0,0060925
0,0059238
0,008008
0,016209
0,0070082
0,0051389
0,0052632
0,0052404
0,0050123
0,0025405
0,0046393
0,0049143
0,0023493
0,0033482
0,0052426
0,0027155
0,0035117

41,63206
40,86949
49,15407
52,24611
46,84641
50,2454
47,44524
43,24809
47,3519
41,0967
49,72039
50,4678
55,29297
44,23136
47,36003
46,43752
46,19061
45,64106
50,37062
44,26755
57,51842
32,37297
36,21038
45,391
37,7914
43,98685

9,576584
10,931454
10,259966
10,688375
11,590176
14,162026
9,358724
15,488193
14,099936
11,213513
13,995549
12,346581
8,253536
6,817996
8,666458
10,675975
14,041557
12,646012
12,606885
25,052094
25,140283
11,647797
9,485069
18,505257
11,118493
15,641343

0,030811
0,025562
0,027984
0,026736
0,028881
0,029739
0,036871
0,050519
0,035247
0,024527
0,022751
0,03188
0,043728
0,03904
0,027147
0,031741
0,030533
0,039812
0,056254
0,035464
0,04005
0,042649
0,028894
0,036556
0,035699
0,026921

*Ø1: Assíntota horizontal (valores mínimos de crescimento); **Ø2: Assíntota horizontal (valores máximos de
crescimento), ***Ø1: ponto de inflexão, ****Ø4: escala.

Analisando-se cada um dos parâmetros ajustados entre os tratamentos de intensidade
luminosa em v, estes não diferiram no parâmetro Ø1 e Ø4 (Tabela 18).
Entretanto, em Ø2 e Ø3 houveram diferenças significativas, com os maiores valores
ocorrendo em quase todas as condições, cuja exceção foi no tratamento com 80% de
sombreamento (Tabela 18), fato que pode ter sido influenciado pelos mesmos fatores
utilizados para justificar as respostas em diâmetro do caule.
Tabela 18 - Parâmetros do modelo logístico de quatro parâmetros referente a variável
volume (v) do experimento 1 que é relacionado as jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas.
Sombreamento (%)
Ø1
Ø2
Ø3
Ø4
*
0
0,000371 a 0,006846 ab 52,83075 a 10,16773 a
35
0,000369 a 0,007077 ab 46,77615 ab 10,5604 a
50
0,000273 a 0,007854 a 47,20424 ab 12,10761 a

84
70% lateral somente
80
CV (%)

0,000407
0,000218
59,95

a
a

0,007225
0,003285
37

a
b

48,16772
41,02054
8,99

a
b

10,93046
13,16747
20,.49

a
a

*Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey (α = 0,05).
Fonte: Autoria própria (2022).

Os intervalos de confiança tiveram comportamentos muito semelhantes ao do teste
de médias, pois os níveis de sombreamento não diferiram em Ø1. Em Ø2, os intervalos de
confiança não se sobrepuseram quando observado em 80% de sombreamento em relação as
condições de 50% de sombreamento e de 70% de sombreamento somente lateralmente
(Figura 24).
Figura 24 - Representação gráfica dos intervalos de 95% de confiança dos quatro parâmetros do crescimento
em v de jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades luminosas aos 88 meses de avaliação em relação ao
modelo logístico.

Fonte: Autoria própria (2022).
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Figura 25 - Modelos ajustados incremento em volume (v) (m3) de jabuticabeiras híbridas
em diferentes intensidades (níveis) luminosas, durante 88 meses de avaliações.

Fonte: Autoria própria (2022).

Observou-se que o volume das jabuticabeiras híbridas, nos primeiros 36 meses
tiveram suas maiores médias nas condições em que as plantas não foram expostas ao pleno
sol, fato que mudou a partir daí, em que a condição de maior sombreamento (80%)
proporcionou o menor incremento (Figura 25).
O volume constitui uma das informações de maior importância para o conhecimento
do potencial disponível em determinados cultivos florestais ou agroflorestais, tendo em vista
que analisado individualmente fornece subsídios para a avaliação da biomassa, e assim, pode
permitir a análise do potencial produtivo desses sistemas (THOMAS et al., 2006). Diante de
tais respostas observadas na Figura 25, acredita-se que as diferenças ocorridas entre a
condição de pleno sol nos primeiros anos e depois na de maior sombreamento sejam
decorrentes da influência de cada ambiente sobre o comportamento metabólico da planta.
Como as plantas nos primeiros anos, não apresentavam crescimento favorável em pleno sol,
a quantidade de fontes produtoras de fotoassimilados pode ter sido comprometida, reduzindo
a capacidade de sequestrar carbono, fato que ocorreu após três anos de cultivo nas condições
de maior sombreamento. Sugere-se que os demais ambientes, mesmo com sombreamento na
parte superior, permitiram que a planta não manifestasse o ponto de compensação para
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luminosidade, ou seja, a luz incidente sobre as plantas permitiu saldo positivo na
carboxilação e consequentemente fotossíntese líquida, proporcionando a manutenção da
sobrevivência e do seu aumento em volume.
Tal influência também pode ser observada pelos resultados da biomassa das
jabuticabeiras híbridas (Figura 26), em que a condição de sombreamento de 80% apresentou
comportamento distinto dos demais, com a menor produção tendendo em torno dos 75
meses.
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Figura 26 - Análise gráfica dos dados de biomassa seca (bm) (kg) de jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas, durante o período de 88 meses de avaliação.

Fonte: Autoria própria (2022).

Na escolha do modelo para esta variável foi empregado o logístico de quatro
parâmetros, após a seleção pelo critério de informação de Akaike (AIC), diferença de dois
em delta AIC (Tabela 19).
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Tabela 19 - Modelos ajustados para a variável bm e comparados segundo o critério de
informação de Akaike.
Modelo
k
AIC
Δ AIC
Logístico 4p.
5
15815,31
0
Weibull
5
15816,62
1,307239
Logístico 3p.
4
15827,48
12,16445
Gompertz
4
15889,87
74,5629
Michaelis-Menten
3
Exponencial negativo
3
k = número de parâmetros do modelo +1.
Fonte: Autoria própria (2022).

Observou-se que o ajuste da curvatura foi inferior ou próximo de 0,3, indicando que
a região próxima aos parâmetros é suficientemente plana para se considerar a aproximação
linear (Tabela 20), e por isso, pode-se fazer comparações entre os tratamentos ou entre
plantas (BATES; WATTS, 1988).
Tabela 20 - Resultado do ajuste do modelo logístico de quatro parâmetros e cálculo da
curvatura relativa da variável biomassa seca (bm) (kg) de jabuticabeiras híbridas em
diferentes intensidades luminosas.
tratamento

bloco

Ø1*

Ø2**

Ø3***

Ø4****

curvatura

0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50

1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3

0,7008716
1,1798417
0,9077707
0,7374008
0,6895874
0,6068523
0,8050426
0,6428234
0,7070141
0,506863
1,1982792
0,2967117
0,9204122
1,0253665
0,8627793
0,6449651
0,9093344
1,2332603
0,7753507
-0,1498436
1,1362308

16,075294
15,800845
13,531258
3,080416
12,888944
7,059513
9,253739
11,513725
19,598799
12,524925
16,157261
8,731334
12,715902
11,794563
11,42843
12,196701
17,688842
18,035442
14,896058
17,055153
13,384445

48,16588
52,33316
53,46419
23,88824
48,89217
49,21957
54,16063
49,9713
51,73047
48,17914
50,52875
40,98767
42,57582
45,98126
39,65934
39,00823
46,95746
49,76311
44,43322
46,74153
45,55742

10,1788
8,52158
11,3109
8,90838
11,5202
12,1285
10,6188
10,6719
12,1199
12,9535
8,74969
12,5481
10,2008
9,76089
10,0557
11,4216
11,0237
11,3101
11,9775
14,4781
10,3876

0,0177
0,0295
0,0226
0,0427
0,0234
0,0327
0,032
0,0315
0,0221
0,0204
0,029
0,0418
0,0245
0,0261
0,028
0,0245
0,0263
0,0259
0,0261
0,0266
0,0351

89
50
50
50
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
70% lateral somente
80
80
80
80
80
80
80
80

3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4

-0,1609469
-0,0278292
0,67103
0,4210767
0,6974624
1,2849517
1,5082231
1,0855434
0,7644598
0,4845078
0,5808826
0,7708754
-1,1127325
-0,4693547
0,261346
0,9093808
-0,0625308
0,6210124
0,4286579

9,870479
12,73192
11,59423
11,462761
15,072684
25,966236
13,447093
10,237404
10,425419
10,168981
9,820699
5,474733
9,748479
10,165395
5,071893
6,933363
10,377384
5,683835
7,181519

40,48662
44,77692
39,35902
47,90314
48,13893
52,40888
43,33211
46,18647
44,73097
43,97276
43,54293
49,33699
40,44255
53,96782
31,85733
35,32909
41,70564
36,75671
42,09947

14,8025
14,9819
11,2025
13,9941
12,9344
9,89068
7,10581
8,88434
10,8285
13,9951
12,6174
13,2626
27,5038
27,5522
11,6145
9,42277
19,7072
10,7113
15,5305

0,0494
0,033
0,0236
0,0205
0,0298
0,0386
0,038
0,027
0,0303
0,029
0,0382
0,0545
0,0346
0,0377
0,041
0,0282
0,034
0,0349
0,0255

*Ø1: Assíntota horizontal (valores mínimos de crescimento); **Ø2: Assíntota horizontal (valores máximos de
crescimento), ***Ø1: ponto de inflexão, ****Ø4: escala. Fonte: Autoria própria (2022).

Na análise de cada parâmetro ajustado entre os tratamentos de intensidade luminosa
em bm, estes não diferiram nos parâmetros Ø1 e Ø4 (Tabela 21), repetindo-se o mesmo que
ocorreu com v (Tabela 18).
Em Ø2 houve diferença significativa, com os maiores valores em quase todas as
condições, cuja exceção também ocorreu com 80% de sombreamento (Tabela 21). Por outro
lado, em Ø3 os maiores valores foram obtidos nas condições de pleno sol e de 70% de
sombreamento somente lateral, coincidentemente os únicos em que as plantas receberam a
radiação direta sobre o dossel da planta, pelo menos em algum horário do dia (Tabela 21).
Tabela 21 - Parâmetros do modelo logístico de quatro parâmetros referente a variável
biomassa seca (bm) do experimento 1 em que jabuticabeiras híbridas foram mantidas em
cultivo em diferentes intensidades luminosas.
Sombreamento (%)
Ø1
Ø2
Ø3
Ø4
0
0,790399 a* 12,30333 ab 50,8867
a 10,70722 a
35
0,770299 a 13,14349 a 44,83133 bc 10,97627 a
50
0,548323 a 14,40707 a 44,75941 bc 12,52048 a
70% lateral somente
0,853388 a 13,32516 a 46,27702 ab 11,28128 a
80
0,488124 a 6,787121 b 39,5142
c 13,37481 a
CV (%)
56,48
31,22
8,84
19,72
*Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey ( = 0,05).
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Fonte: Autoria própria (2022).

O gráfico das estimativas do intervalo de confiança (Figura 27) corrobora com os
testes de múltiplas médias (Tabela 21) no parâmetro de Ø1, pois, não diferiu entre os
tratamentos. Em Ø2 ocorreu com 80% de sombreamento diferenças em relação aos demais
tratamentos, exceto para condição de pleno sol.
O comportamento observado com as médias para volume das jabuticabeiras híbridas
em cada condição de sombreamento ao longo dos anos (Figura 25), foi o mesmo para a
biomassa acumulada (Figuras 27 e 28).
Figura 27 - Representação gráfica dos intervalos de 95% de confiança dos parâmetros do modelo
logístico de quatro parâmetros do crescimento em bm de jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas aos 88 meses de avaliação.

Fonte: Autoria própria (2022).
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Figura 28 - Modelos ajustados incremento em biomassa (bm) (kg) de jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades (níveis) luminosas, durante 88 meses de avaliações.

Fonte: Autoria própria (2022).

Segundo Wyzykowsk et al. (2015) são necessários estudos que favoreçam o
conhecimento do crescimento, para aplicação de estratégias de gerenciamento e manejo
eficientes no processo produtivo da cultura. Para isso, o uso de modelos não lineares tem
sido cada vez mais frequentes, pois, existe uma série de modelos que descrevem tal
comportamento. Resta saber aquele que melhor se aproxima ao conjunto de dados
observados, onde há dependência de fatores, como cultura, sistema de manejo, entre outros.
Utilizando os dados de crescimento dos mesmos indivíduos do presente experimento,
mas em datas distintas, Dotto (2015) e Porto (2018) confirmaram esta afirmativa, verificando
que o incremento em dc foi significativamente menor quando aplicado o tratamento com
80% de sombreamento.
Verificando-se o crescimento inicial das mesmas jabuticabeiras híbridas nos anos
iniciais após o plantio a campo, as maiores médias ocorreram quando utilizado 80% de
sombreamento, cuja hipótese ficou para ação do fitocromo presente na planta, pois esse
pigmento pode interferir para seu estiolamento (DOTTO, 2015).
Porém, tal comportamento não foi mantido nestas mesmas plantas durante todo o
ciclo de avaliação, pois tal condição diferiu com obtenção de médias inferiores, o que pode
ser já em decorrência da aclimatização da planta a tal condição de ambiência, evitando-se
consumir as poucas reservas para o crescimento mais verticalizado.

92
As jabuticabeiras híbridas submetidas as malhas de 80% de sombreamento tiveram
o incremento em dc afetado negativamente em relação as demais plantas. Evidenciou-se
também que, em ambientes até 70% de restrição de luz, que as jabuticabeiras híbridas não
tiveram o padrão de crescimento reduzido de forma significativa, sendo dentro deste
intervalo de sombreamento o nível em que resulta de maneira negativa o crescimento nesta
variável.
Tal fato se deve, provavelmente, que as jabuticabeiras submetidas ao sombreamento
excessivo (80%) já terem atingido o limite da plasticidade adaptativa.
Algumas espécies apresentam plasticidade no desenvolvimento, crescendo como
plantas de sol ou plantas de sombra. Esse crescimento é influenciado por fatores ambientais,
sendo a luz agente determinante para alterações morfológicas e anatômicas foliares (COSTA
et al., 2010).
A plasticidade é característica do mecanismo de adaptação observada em
determinadas plantas em condições de estresse, a qual torna possível alterações bioquímicas
e morfoanatômicas visando compensar as situações adversas do ambiente de cultivo, em que
se, alteram teores de fitocromos, clorofilas, carotenoides, antocianinas, assim como se
modificam algumas estruturas anatômicas foliares para adaptarem-se às novas condições de
ambiente (ALBUQUERQUE et al., 2016).
Segundo Souza et al. (2010), são respostas de determinadas espécies que submetidas
as diferentes condições ambientais, principalmente com os processos relacionados à
fotossíntese e outras características inerentes ao crescimento da planta. Há hipótese que as
jabuticabeiras híbridas, quando submetidas até 70% de sombreamento lateral tiveram o
crescimento favorecido, por permitirem maior capacidade fotossintética com menor perda
de água por não estarem diretamente expostas a sombra ou ao sol constantemente.
A respeito da estabilização do crescimento, o dc ficou em torno de 67 mm para os
níveis até 70% de sombreamento somente lateral, que ocorreu aproximadamente no mês de
maio de 2020 (05/2020). Enquanto, o tratamento de 80% de sombreamento teve seu
incremento máximo em dc de 45 mm, atingidos no segundo trimestre de 2019.
A relação altura e diâmetro é influenciada pelo sombreamento, sendo que quando
promove maior altura das plantas ocorre consequentemente menor diâmetro (CHAVES;
PAIVA, 2004). Este é mecanismo importante de adaptação das espécies, pois a capacidade
de crescer rapidamente quando sombreada constitui-se como uma das estratégias para
escapar das condições de baixa intensidade luminosa (MORAES NETO et al., 2000).
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Tal fato, pode ser aplicado nas jabuticabeiras, que atingindo o limite de plasticidade
adaptativa, passaram a utilizar este método de sobrevivência, provocando a translocação da
biomassa que seria direcionada do caule para outras partes da planta.
Considerando-se a data de plantio do experimento no pomar em setembro de 2013 e
o ponto que relaciona a época de maior crescimento explicado pelo parâmetro de inflexão
(Ø2), a época de maior incremento em dc para os melhores ambientes de sombreamento
descritos acima foi na transição do quarto para o quinto ano após o plantio (2016/2017).
Com base nos resultados do presente trabalho observou-se que as jabuticabeiras
deslocam o crescimento em busca de melhores condições de intensidade luminosas, podendo
não haver reservas necessárias para seu incremento em diâmetro (Figuras 15 e 16). O inverso
também é verdadeiro, uma vez que jabuticabeiras em pleno sol obtiveram médias em dc
semelhantes as condições de sombreamento intermediário, porém, em ht o resultado diferiu
de forma negativa.
Os principais fatores que afetam o crescimento inicial da planta são a luz,
temperatura, água e as condições edáficas (FERREIRA et al., 1977; AGUIAR; BARBEDO,
1996). Esses fatores ambientais não atuam de forma isolada sobre a planta, contudo a luz é
fundamental como fonte direta de energia para o desenvolvimento de todos os vegetais
(ENGEL; POGGIANI, 1990).
Isso ocorre porque as condições de luz influenciam diretamente no crescimento e
desenvolvimento, pois são relacionados diretamente ao processo fotossintético e da
morfogênese do vegetal. Segundo Martins et al. (2007), a condição de luminosidade é um
dos elementos que afetam o desenvolvimento da maioria das espécies vegetais.
No manejo da luminosidade das jabuticabeiras é esperado a antecipação da adaptação
no campo e o equilíbrio das variáveis de crescimento, verificando-se as melhores respostas
e a tolerância a certas condições de luz.
O que o parâmetro Ø2 traduz é que nos tratamentos de 70% de sombreamento
somente lateral e, de 50% e 35% de sombreamento total alcançaram-se o maior crescimento
acumulado, que está relacionado com o nível do contato luminoso durante certos períodos
do dia ou pela condição de menor sombra, modificando a estrutura molecular do fitocromo
(PORTO, 2018). A simulação da clareira na mata faz com que o fitocromo a seja degradado
na luz e com isso prevalece o b, que é estimulado pelo contato direto com a luminosidade a
induzir para o estiolamento da planta (TAIZ; ZEIGER, 2013).
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Sugere-se que estes ambientes podem ter gerado condições favoráveis para o
crescimento em relação aos tratamentos mais discrepantes em luminosidade (pleno sol e
80% de sombreamento). Supõe-se que uso de malhas de sombreamento podem ter alterado
o microclima interno e a qualidade da radiação solar, após a incidência sobre as malhas de
sombreamento que envolviam as jabuticabeiras.
Como a jabuticabeira tem o hábito da caulifloria, produzindo frutos ao longo dos
ramos e tronco, isso pode ser vantajoso para o produtor se as dimensões de crescimento das
plantas maiores tiverem relação positiva com sua produção (DOTTO, 2015).
Nos modelos ajustados por tratamento, observou-se crescimento contínuo das
jabuticabeiras ao longo dos anos de avaliação (88 meses), com comportamento variando
conforme cada condição, podendo ser interpretado como de acúmulo dos “surtos” que
ocorrem durante os anos, também observados por Dotto (2015), Radaelli (2016) e Porto
(2018) em mesmo ambiente e com mesma fruteira.
A obtenção do volume (v) e biomassa (bm) são importantes indicadores de avaliação
em agroecossistemas, pois mensuram a sustentabilidade da área de cultivo.
A qualidade da radiação solar é definida pelo comprimento de onda (λ) emitido,
sendo este utilizado pelos pigmentos fotossintetizantes presentes nas folhas durante a
fotossíntese (TAIZ et al., 2013).
Quando a luz passa pelo dossel de florestas, nuvens e outras condições atmosféricas
ou no caso do presente trabalho, pela malha de sombreamento ocorre alterações na radiação
fotossinteticamente ativa, faixa que corresponde 400 a 700 nm (BAILEY et al., 2001).
Desse modo, diante de alterações, as plantas desenvolvem respostas adaptativas para
detectar e interpretar as mudanças na quantidade e qualidade da luz, realocando recursos de
crescimento em outros órgãos específicos da planta, podendo ocasionar, menor rendimento
em biomassa e acelerar do desenvolvimento reprodutivo (PEDMALE et al., 2016).
Pelo fato do sombreamento causar a redução da radiação solar que atinge as folhas
e, assim, diminuir a quantidade de radiação absorvida pelo aparato fotossintético
(AUMONDE et al., 2013), explica-se o envolvimento do excesso de sombreamento causado
pelo nível de 80% nas jabuticabeiras e também associado à sua plasticidade.
A quantidade de luz incidente sobre uma planta está diretamente ligada ao processo
de fotossíntese que, resulta nos teores de carboidratos da estrutura vegetal, durante a
fotossíntese, proporcionando uma série de reações que geram moléculas de açúcar com seis
átomos de carbono (hexoses) (RAWITSCHER, 1979). Isso pode ter sido fator determinante
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para as jabuticabeiras híbridas quando cultivadas em 80% de sombreamento, pois houve a
redução nas variáveis v e bm (Figuras 24 e 27, respectivamente).
Verificando-se os dados meteorológicos, observa-se que não foi registrado
precipitações nos períodos entre os meses de julho a outubro de 2019 (Figura 10), sendo tal
período o que antecedeu próximo ao parâmetro assintótico, no qual poderia ter influenciado
na estabilização do crescimento das variáveis analisadas (dc, ht, cb, v e bm).
O parâmetro Ø3 estima o período de tempo relacionado com o valor de maior taxa de
incremento em v (m3) e bm (kg). Então, para os melhores ambientes de sombreamento foram
em torno do 45° ao 50° mês de avaliação em tais variáveis, período que correspondeu em
avaliações de agosto de 2017 a janeiro de 2018, ou seja, entrando no sexto ano de cultivo a
campo. Já a condição de 80% de sombreamento foi percebida por volta de 07/2017 em Ø3
para o v e 02/2017 em bm, ou seja, no quinto ano após plantio.
Observando-se o histórico dos dados meteorológicos (Figura 10), os períodos que
antecederam os pontos de inflexão (Ø3) foram registradas ocorrências de temperaturas
negativas nos invernos de 2016 e 2017 e, baixo índice pluviométrico no inverno de 2017 (<
60 mm), podendo tais fatos estarem relacionados a diminuição do desenvolvimento destas
jabuticabeiras, observado pelas diminuições das taxas de crescimento (Figura 25 e Tabela
18).
No parâmetro Ø2, que expressa a assíntota de máximo crescimento, os meses
previstos para atingir os resultados ficaram entre o 100° e 150° meses de avaliação com
diminuição gradativa do incremento em volume e tendendo sua estabilização (Figura 25).
As médias obtidas com o nível de sombreamento 80% foram mais uma vez inferiores
aos demais no parâmetro assintótico e observado pela modelagem haver atingido o ponto de
máximo incremento já nas avaliações anteriormente realizadas (Tabela 18 e Figura 25).
Segundo Mattos (1983) a jabuticabeira tolera curtos períodos de falta de água e
necessita de precipitação no volume de 1.200 a 1.500 mm ano-1, distribuídos regularmente
ao longo do ano, com precipitação mínima de 100 mm mensais.
A jabuticabeira tem forte relação com disponibilidade de água e habitats de várzea,
com solos saturados de água, pois apresenta plasticidade às diferentes condições edáficas,
observando a proximidade da espécie a fontes de água em fragmentos florestais de origem
(RADAELLI, 2019).
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Foi observada ocorrência de temperatura mínima registrada (-3°C) em mesma época
do início da ocorrência de falta de precipitações. A soma destas condições extremas pode ter
desencadeado fator de estresse e estagnado em partes o crescimento das plantas.
Considerando o experimento 1 de jabuticabeiras híbridas cultivadas em diferentes
intensidades luminosas, o aporte de Carbono pode ser relacionado à fitomassa acumulada
pelas plantas.
Segundo trabalhos de Higuchi (2004), a quantidade de carbono estocado pelas
plantas pode ser obtido pela biomassa vegetal, sendo sua concentração na fitomassa em torno
de 48%, valor que representa a média de concentrações em florestas tropicais (entre 46 e
52%) (HIGUCHI; CARVALHO JR, 1994).
Para efeito de cálculos de biomassa seca em concentração de carbono sequestrado,
assumiu-se o valor de 50% nas jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades.
Considerando o espaçamento de plantio de 5 x 5 m das jabuticabeiras híbridas nas
diferentes intensidades luminosas, a densidade de plantas resultaria em 400 plantas ha-1.
Considerando-se os valores de bm por hectare com o uso de malhas de 50% de
sombreamento, esta resultaria em 5,76 t ha-1 (toneladas por hectare) de biomassa seca,
convertendo em C, estima-se 2,88 t C ha-1, quantidade presente na biomassa aérea sem
considerar biomassa de raízes e, biomassa adicionada ao solo via serrapilheira e com a adição
de manejo solo com plantas de cobertura nas entrelinhas.
Do mesmo modo, sem o manejo do sombreamento ou sombreamento inadequado
resultaria em 4,9 t ha-1 de biomassa seca e carbono em 2,46 t C ha-1, quando cultivadas em
pleno sol, e 2.7 t ha-1 de biomassa seca e 1.36 t C ha-1 (carbono), se expostas ao
sombreamento excessivo.
Segundo dados de Palm et al. (1999), no Brasil estima-se que os estoques de carbono
acima do solo em florestas primárias são de 300 t C ha-1, para florestas manejadas 100 a 200
t C ha-1. Em usos alternativos do solo como sistemas agroflorestais complexos, com idades
de 25 a 30 anos, o estoque foi definido entre 40 a 60 t C ha-1, em plantios florestais em 11 a
61 t C ha-1, sistemas agroflorestais inicias e regenerações de florestas com menos de cinco
anos estimados em 5 t C ha-1.
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4.2.2. Experimento 2: jabuticabeiras nativas em condição de pomar
No experimento 2 foram avaliadas durante o período de 113 meses, 94 jabuticabeiras,
muitas das quais de origens distintas. O local que apresentou maior número de jabuticabeiras
foi o denominado José, oriunda de Vitorino (PR), com 29 plantas avaliadas durante tal
período, seguido de Marcolina (oriunda de Coronel Vivida – PR), Klein (origem Clevelândia
– PR), Fazenda Jaboticabal (oriunda de Chopinzinho – PR), Sabará (Viçosa - MG), IAPAR
(Pato Branco – PR) com número de indivíduos que variaram de 17 a 7. Entretanto, Fernando
Xavier (Dois Vizinhos), Açu (Viçosa – MG), Imbituva (Imbituva – PR), contaram com
quatro plantas por local de origem (Figura 28) (DANNER, 2009; RADAELLI, 2016).

Figura 29 - Locais de origens e número de indivíduos de jabuticabeiras ativas em condição de pomar avaliados
durante 113 meses.

Fonte: Autoria própria (2022).
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Visualizando os conjuntos de dados foi possível observar que as jabuticabeiras
tiveram seu crescimento influenciado pelo local de origem e também quando observado
dentro dos locais, pelos genótipos (Figura 30).
Figura 30 - Análise gráfica dos dados de diâmetro do caule (dc) (mm) de jabuticabeiras nativas em condição
de pomar, durante o período de 113 meses de avaliação.

Fonte: Autoria própria (2022).
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Observando o local de origem, Fernando Xavier foi o local de origem em que as
plantas apresentaram a maior média no parâmetro Ø2 (assíntota superior), demonstrando o
maior incremente em dc entre os grupos observados.
Visualmente o que também se pode relatar é que o local Açu apresentou a maior
variação entre plantas em função da idade (Figura 30).
Após as análises gráficas do crescimento em dc, do mesmo modo que o experimento
1 realizou-se a seleção do melhor modelo para representar os dados de crescimento em dc
das jabuticabeiras nativas em condição de pomar, entre os seis modelos candidatos pelo teste
do critério de informação de Akaike (AIC) (Tabela 22).
Tabela 22 - Modelos ajustados para a variável dc e comparados segundo o critério de
informação de Akaike.

Modelo
Logístico 4p.
Logístico 3p.
Weibull
Gompertz
Michaelis-Menten
Exponencial negativo

k
5
4
5
4
3
3

AIC
94826,68
94843,2
94882,08
94911,59
96286,59
96326,76

Δ AIC
0
16,51917
55,39865
84,90612
1459,912
1500,084

k = número de parâmetros do modelo +1.
Fonte: Autoria própria (2022).

Para o conjunto de dados de dc das jabuticabeiras nativas em condição de pomar, o
modelo logístico de quatro parâmetros foi o que melhor representou os dados para esta
variável, com menor valor de AIC e o delta > 2 (Tabela 22).
Considerando o parâmetro Ø1, os locais de origem não diferiram de nenhuma forma
pelo teste Z de pareamento um a um, indicando não haver diferença significativa em dc nos
períodos iniciais de avaliação (Tabela 23).
Tabela 23 - Parâmetros do modelo logístico referente a variável diâmetro do caule (dc) do experimento
2, jabuticabeiras nativas em condição de pomar.
Local
de
Ø1
Ø2
Ø3
Ø4
origem
1
9,829 (7.112)** a* 220.191 (22.898) ab 73.953 (6.442) a 36.492 (5.314) ab
2

-10,341

(9.004)

a 194.744 (22.125) ab 72.243 (6.916) ab 46.895

(7.254) ab

3

-20,486

(8.334)

a 256.728 (20.631) a 72.520 (4.874)

(5.083)

4

-13,187

(9.613)

a 212.745 (14.908) ab 57.326 (3.002) ab 37.892

a

48.052

a

(4.759) ab

100
5

3,213

7

-22,353

8

-125,447 (356.89) a 332.417 (571.85) ab 79.534 (120.89) ab 121.473 (244.21) ab

9

0,014

10

-26,454

(3.894)

32.489

(2.289) ab

(18.322) a 287.150 (39.693) ab 65.704 (7.174) ab 41.350

(8.346) ab

(6.685)

a 209.884 (8.734) ab 63.484 (2.120)

a 181.464 (8.467)

b 51.203 (1.969)

a

b

29.429

(3.153)

b

(25.993) a 174.924 (51.815) ab 69.935 (16.855) ab 56.941 (22.512) ab

*

Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem uma a uma pelo teste Z (ρ≤0.05). ** números entre
parênteses é o erro padrão estimativa. 1: Sabará, 2: Klein, 3: José, 4: Faz. Jaboticabal, 5: Marcolina, 7: Xavier,
8: Açu, 9: IAPAR, 10: Imbituva. Fonte: Autoria própria (2022).

Todavia, nos parâmetros Ø2, Ø3 e Ø4 os maiores valores ocorreram em quase todos
os locais de origem, com exceção daquelas denominadas como IAPAR (Tabela 23).
Isso demostra que as jabuticabeiras de origem denominada Fernando Xavier, apesar
de obter as maiores médias em incrementos em dc, não diferiram seus valores quando
comparados as plantas de outras origens (Tabela 23). Pela Figura 30, as jabuticabeiras cuja
origem foi Imbituva pareceram apresentar menor incremento em dc ao longo do tempo.
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Figura 31 - Modelos ajustados de diâmetro do caule (dc) (mm) de jabuticabeiras nativas em condição de
pomar, durante 113 meses de avaliações.

Fonte: Autoria própria (2022).

A altura total (ht) também apresentou variâncias heterogêneas durante os meses de
avaliação, sendo mais perceptíveis quando observado os grupos Klein, Fazenda Jaboticabal,
Marcolina, Açu e IAPAR (Figura 32).
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Figura 32 - Análise gráfica dos dados de altura total (ht) (cm) de jabuticabeiras nativas em condição de pomar,
durante o período de 113 meses de avaliação.

Fonte: Autoria própria (2022).

No teste de seleção dos modelos candidatos pelo critério de informação de Akaike
(AIC), observou-se que o modelo que melhor representou ht entre os seis candidatos foi o
modelo de Weibull segundo as considerações para escolha do modelo (Tabela 24).
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Tabela 24 - Modelos ajustados para a variável ht e comparados segundo o critério
de informação de Akaike.
Modelo
k
AIC
Δ AIC
Weibull

5

105157,9

0

Logístico 4p.

5

105162,6

4,696589

Gompertz

4

105177,1

19,19673

Logístico 3p.

4

105253,7

95,81936

Michaelis-Menten

3

108728,1

3570,221

Exponencial negativo

3

109489,6

4331,709

k = número de parâmetros do modelo +1.
Fonte: Autoria própria (2022).

Visualizando o parâmetro Ø1, que representa a assíntota superior de ht no modelo de
Weibull, o local de origem Marcolina e José apresentaram os menores valores (Tabela 25).

Tabela 25 - Parâmetros do modelo de Weibull referente a variável altura total (ht) do experimento 2 relacionado
as jabuticabeiras nativas em condição de pomar.
Local
de
Ø1
Ø2
Ø3
Ø4
origem
1
791,11 (336,11)** ab* 682,6 (339,08) ab -5,1364 (0,2343) acdfghi 0,9435 (0,095) ac
2

367,885

(13,37)

a

261,7 (14,274) a -6,0909 (0,1838)

bdefh

1,4137

3

490,84

(23,337)

b

392,18 (24,309) b -4,9569 (0,0804)

acfgh

1,0928 (0,0356) ac

4

478,91

(36,549)

ab 380,46 (37,843) ab -5,7636 (0,1636)

abdefgh

1,2727 (0,0655) abc

5

490,015 (29,694)

b

7

490,87

ab 404,46 (73,555) ab -5,435 (0,1994) abcdefghi 1,1705 (0,0933) abc

8

588,734 (137,21)

ab

500,4 (139,88) ab -5,1076 (0,1584)

9

476,86

ab

401,5 (64,785) ab -5,3667 (0,1476) abcdfghi 1,1401 (0,0744) abc

10

458,989 (118,38)

(71,556)
(63,184)

397,93 (30,523) b

-6,054 (0,1133)

ab 393,63 (120,6) ab -4,9314 (0,1518)

bdef
acdfghi
acfghi

(0,06)

1,3192 (0,0469)

bc

b

1,043 (0,0974) ac
0,9939 (0,0973) ac

*

Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem uma a uma pelo teste Z (ρ≤0.05). ** números entre parênteses é o
erro padrão estimativa. 1: Sabará, 2: Klein, 3: José, 4: Faz. Jaboticabal, 5: Marcolina, 7: Xavier, 8: Açu, 9: IAPAR, 10:
Imbituva. Fonte: Autoria própria (2022).

O parâmetro de Ø2 que para este tipo de modelo retrata a amplitude crescimento, o
teste Z de pareamento foi exatamente idêntico ao parâmetro Ø1, em que as menores médias
foram de jabuticabeiras cuja origem foi José e Marcolina, com as demais sendo maiores. Isso
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também retrata que as plantas possivelmente tinham suas alturas em tamanhos uniformes no
momento do plantio do pomar, uma vez que a coleta e preparo da muda ocorreu no mesmo
período (Tabela 25).
Quando comparados estes parâmetros no crescimento em ht de jabuticabeiras nativas
pode-se sugerir a ocorrência de surtos de crescimento nas regiões apicais da copa e quando
somados durante todo o período de avaliação resultou na superioridade estatística destes
indivíduos nos parâmetros (Tabela 25).
No parâmetro Ø3 que expressa a taxa de crescimento, tiveram seus menores valores
também com jabuticabeiras Marcolina, porém juntamente com Klein. O mesmo também
ocorreu nas respostas em Ø4 (Tabela 25).
O ajuste dos modelos em ht, de acordo com os locais de origem (Figura 33), também
demonstrou o crescimento distinto pelo formato das curvas oriundas de Imbituva.
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Figura 33 - Modelos ajustados de altura total (ht) (cm) de jabuticabeiras nativas em condição de pomar, durante
113 meses de avaliações.

Fonte: Autoria própria (2022).

No estudo da altura do caule (hc) não considerou as variâncias heterogêneas durante
o período de avaliação (Figura 34), testes de pressupostos (Apêndice 8), e na seleção por
AIC entre os modelos, o sem ponderação foi melhor que o ponderado. Desse modo, não foi
aplicada transformação para esta variável.
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Figura 34 - Análise gráfica dos dados de altura do caule (hc) (cm) de jabuticabeiras nativas em condição de
pomar, durante o período de 113 meses de avaliação.

Fonte: Autoria própria (2022).

No teste de seleção de AIC, observou-se que o modelo que melhor representou hc
entre os seis candidatos foi o de Gompertz, porém, não diferiu do modelo logístico de três
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parâmetros, segundo as considerações para escolha. Desse modo, optou-se pela utilização
do modelo logístico de três parâmetros (Tabela 26).
Tabela 26 - Modelos ajustados para a variável hc e comparados segundo o critério
de informação de Akaike.
Modelo
k
AIC
Δ AIC
Logístico 3p.

4

74852,73

1,088762

Gompertz

4

74851,64

0

Michaelis-Menten

3

75761,96

910,318

Exponencial negativo

3

76479,85

1628,214

Logístico 4p.

5

-

-

Weibull

5

-

-

k = número de parâmetros do modelo +1.
Fonte: Autoria própria (2022).

O que foi observado em hc quando ajustado ao modelo logístico de três parâmetros,
e comparando os parâmetros de cada local de origem um a um pelo teste Z, que os resultados
em Ø1 que representa a assíntota superior ou o máximo crescimento, teve na Faz. Jaboticabal
o menor valor, diferente dos demais que foram superiores (Tabela 27).
Em Ø2, apenas as jabuticabeiras cujo local de origem foi IAPAR apresentaram o
menor valor. Em seguida, o parâmetro de Ø3 que representa a velocidade de crescimento,
este não apresentou diferenças entre as combinações das jabuticabeiras segundo cada local
de origem pelo teste Z de pareamento (Tabela 27).
Tabela 27 - Parâmetros do modelo logístico referente a variável altura do caule (hc)
do experimento 2, jabuticabeiras nativas em condição de pomar.
Local de
Ø1
Ø2
Ø3
origem
1
63,951* (60,067)** ab 136,86 (179,29) ab 102,56 (47,374) a
2

36,064

(3,877)

ab

-19,43

(9,652)

a

70,85

(22,435) a

3

38,135

(1,479)

a

-12,651

(2,721)

a

53,852

(7,465) a

4

27,386

(1,052)

b

-11,369

(4,723)

a

34,877

(8,02)

5

38,77

(3,575)

a

-12,959

(9,121)

ab

69,961

(17,653) a

7

37,422

(14,647) ab

27,885

(63,767) ab

80,644

(47,188) a

8

33,306

(1,405)

a

-4,769

(4,371)

ab

31,981

(7,67)

9

33,438

(2,856)

ab

19,763

(7,569)

b

44,155

(9,152) a

a

a

108
10

41,063

(5,398)

ab

11,676

(13,448) ab

55,863

(17,045) a

*

Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem uma a uma pelo teste Z (ρ≤0.05). **
números entre parênteses é o erro padrão estimativa. 1: Sabará, 2: Klein, 3: José, 4: Faz.
Jaboticabal, 5: Marcolina, 7: Xavier, 8: Açu, 9: IAPAR, 10: Imbituva. Fonte: Autoria própria
(2022).

No ajuste dos modelos de crescimento em hc por diferentes locais de origem (Figura
35), proporcionou diferentes padrões no formato das curvas de crescimento, demostrando
haver jabuticabeiras que ainda apresentam crescimento nesta variável e outras em
estabilização.
Figura 35 - Modelos ajustados de altura total (ht) (cm) de jabuticabeiras nativas em condição de pomar, durante
113 meses de avaliações.

Fonte: Autoria própria (2022).
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Na variável volume (v), as jabuticabeiras nativas de diferentes locais de origem
também apresentaram variâncias heterogêneas durante os meses de avaliação com exceção
daquelas oriundas de Fernando Xavier e Imbituva (Figura 36).
Figura 36 - Análise gráfica dos dados do volume (v) (m3) de jabuticabeiras nativas em condição de pomar,
durante o período de 113 meses de avaliação.

Fonte: Autoria própria (2022).
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No teste de seleção de AIC, observou-se que os modelos que melhor representaram
o v foram logísticos de três e quatro parâmetros, pelos critérios de escolha. Desse modo
optou-se pela utilização do modelo logístico de três parâmetros (Tabela 28).
Tabela 28 - Modelos ajustados para a variável v e comparados segundo o critério de
informação de Akaike.
Modelo
k
AIC
Δ AIC
Logístico 3p.

4

-60528,4

0

Logístico 4p.

5

-60526,4

1,975662

Gompertz

4

-60488,4

39,92571

Weibull

5

-

-

Michaelis-Menten

3

-

-

Exponencial negativo

3

-

-

k = número de parâmetros do modelo +1.
Fonte: Autoria própria (2022).

Visualizando o parâmetro Ø1 que representa a assíntota superior de v do modelo
logístico de três parâmetros, todos os locais de origem diferiram nos testes de parâmento um
a um (Tabela 29). Sabará diferiu de maneira significativa quando comparada com Klein,
Fernando Xavier, Açu, IAPAR e Imbituva. Quando observado o local Klein este diferiu-se
de José, Faz. Jaboticabal, Marcolina, Fernando Xavier e Imbituva (Tabela 29).
Observando o local de origem José, além de diferir de Klein também diferiu de
Fernando Xavier, Açu, IAPAR e Imbituva. Observando Faz. Jaboticabal diferiu de Fernando
Xavier, Açu, IAPAR e Imbituva. Em Marcolina, esta diferiu-se de Fernando Xavier, Açu,
IAPAR, Imbituva. Analisando Fernando. Xavier este local diferiu com superioridade de
todas as demais (Marcolina, Faz. Jaboticabal, José, Klein, Sabará, Açu, IAPAR e Imbituva)
(Tabela 29).
Considerando Açu nas comparações isoladas verificou-se diferenças significativas
com os demais locais de origem, com exceção de Klein e IAPAR. Em IAPAR, esta diferiu
significativamente de Fernando Xavier, Marcolina, Faz. Jaboticabal, José, Sabará e Imbituva
(Tabela 29).
O local de origem de Imbituva diferiu significativamente, porém com inferioridade
estatística comparando-se com todas dos demais locais (Tabela 29).
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Tabela 29 - Parâmetros do modelo logístico referente a variável volume (v) do
experimento 2 que é relacionado as jabuticabeiras nativas em condição de pomar.
Local de
Ø1
Ø2
Ø3
origem
1
0,09538* (0,0063)** a
89,95 (2,4507)
a
20,252 (0,3779) a
2

0,05119

(0,0020)

b

83,852 (1,4681)

a

18,896 (0,2638) a

3

0,08043

(0,0019)

a

79,869 (0,8678)

a

17,74

4

0,07568

(0,0028)

a

75,933 (1,2721)

a

16,127 (0,2597) a

5

0,08104

(0,0023)

a

80,367 (0,9605)

a

16,435 (0,1702) a

7

0,1043

(0,0058)

c

77,268 (1,8528)

a

15,892 (0,3572) a

8

0,0556

(0,0038)

b

80,066 (2,6306)

a

19,094 (0,5082) a

9

0,05647

(0,0021)

b

70,555 (1,2989)

b

14,98

10

0,02355

(0,0014)

d

77,445 (2,1269)

a

17,253 (0,4176) a

(0,1662) a

(0,2855) a

*

Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem uma a uma pelo teste Z (ρ≤0.05). **
números entre parênteses é o erro padrão estimativa. 1: Sabará, 2: Klein, 3: José, 4: Faz.
Jaboticabal, 5: Marcolina, 7: Xavier, 8: Açu, 9: IAPAR, 10: Imbituva. Fonte: Autoria própria
(2022).

No parâmetro Ø2, as diferenças foram em relação ao local IAPAR quando
comparadas com Sabará, Klein, José e Marcolina. Nas demais comparações não houve
diferenças estatísticas. O parâmetro de Ø3 não apresentou diferenças entre nenhum tipo de
comparação (Tabela 29).
Na apresentação dos modelos ajustados em v observa-se visualmente as diferenças
entre os modelos ajustados pelos locais de origem, sendo que as jabuticabeiras de Imbituva
tiveram o menor incremento e, Fernando Xavier superioridade estatística (Tabela 29) e
quando observado o ajuste visualmente (Figura 37).
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Figura 37 - Modelos ajustados do volume (v) (m3) de jabuticabeiras nativas em condição de pomar, durante
113 meses de avaliações.

Fonte: Autoria própria (2022).

Na variável biomassa seca (bm) de jabuticabeiras nativas em condição de pomar é
observado as variâncias heterogêneas (Figura 38), do mesmo modo que nas variáveis de ht,
dc e v. Dessa forma, aplicou-se a transformação ponderada para atendimento dos
pressupostos (Apêndice 10).
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Figura 38 - Análise gráfica dos dados de biomassa (bm) (kg) de jabuticabeiras nativas em condição de pomar,
durante o período de 113 meses de avaliação.

Fonte: Autoria própria (2022).
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No teste de seleção por AIC, semelhante a variável v, observou-se que os modelos
que melhores representaram bm foram logísticos de três e quatro parâmetros, pelos critérios
de escolha, procedendo-se com a utilização do modelo logístico de três parâmetros (Tabela
30).
Tabela 30 - Modelos ajustados para a variável bm e comparados segundo o critério
de informação de Akaike.
Modelo
k
AIC
Δ AIC
Logístico 3p.

5

86524,34

0

Logístico 4p.

4

86525,93

1,58886

Weibull

5

86545,11

20,76785

Gompertz

4

86572,38

48,04059

Michaelis-Menten

3

-

-

Exponencial negativo

3

-

-

k = número de parâmetros do modelo +1.
Fonte: Autoria própria (2022).

Para bm, observou-se no parâmetro Ø1 que os locais de origem diferiram de forma
significativa quando comparados pelos testes de pareamentos individuais (Tabela 31).
Na primeira observação e tomando-se o local Sabará como referência, os
pareamentos com Klein, Açu, IAPAR e Imbituva, as diferenças foram significativas
estatisticamente e com superioridade de Sabará sobre estes locais (Tabela 31). Isolando-se o
local Klein como referência, este diferiu-se de José, Faz. Jaboticabal, Marcolina, Fernando
Xavier e Imbituva. Entretanto, Klein, foi inferior aos demais locais, com exceção de
Imbituva (Tabela 31).
Após, com local José, as diferenças foram entre Klein, Marcolina, Açu, IAPAR e
Imbituva. Em seguida, comparou-se Faz. Jaboticabal com os demais locais e as diferenças
significativas foram com Klein, Fernando Xavier, Açu, IAPAR e Imbituva. No local de
origem Marcolina, as diferenças foram com Klein, José, Fernando Xavier, Açu, IAPAR,
Imbituva (Tabela 31).
O local de origem Fernando Xavier, nas comparações pareadas, foi superior
estatisticamente a quase todos os demais, exceto, quando comparadas com Sabará e José,
não havendo diferenças nestes dois locais. Já Açu como referência, diferiu de Fernando
Xavier, Marcolina, Faz. Jaboticabal, José, Sabará e Imbituva. Nas observações pareadas com
IAPAR, as diferenças significativas foram com Imbituva, Xavier, Marcolina, Faz.
Jaboticabal, José e Sabará (Tabela 31).
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No teste Z de Imbituva como referência, houve diferenças estatísticas significativas
com todos os locais de origem (Sabará, Klein, José, Faz. Jaboticabal, Marcolina, Fernando
Xavier, Açu e IAPAR). Entretanto, Imbituva foi inferior a todos os demais (Tabela 31).
Tabela 31 - Parâmetros do modelo logístico referente a variável biomassa (bm) do
experimento 2 que é relacionado as jabuticabeiras nativas em condição de pomar.
Local
de
Ø1
Ø2
Ø3
origem
1
101,254* (5,187)** acdef 82,489 (2,1466) abc 20,963 (0,4123) ab
2

61,3375 (1,9135)

b

78,015 (1,2661) abc

19,295 (0,2658) ab

3

88,637 (1,6762) acdf

73,107 (0,7577) abc

18,113 (0,1755) a

4

84,7136 (2,4786) acde

70,24 (1,1131) abd

16,509 (0,2619) ab

5

89,0545 (2,0366)

ade

74,41 (0,8402) abcd 16,864 (0,1746) b

7

103,567 (4,5232)

acf

70,131 (1,6378) abcd 16,326 (0,3848) ab

8

66,1008 (3,5891)

b

74,118 (2,3064) abcd 19,506 (0,5242) ab

9

67,1271 (2,1299)

b

66,546 (1,1803)

10

32,9063 (1,6396)

g

74,362 (1,9014) abcd 17,585 (0,4104) ab

d

15,467 (0,2898) b

*

Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem uma a uma pelo teste Z (ρ≤0.05). **
números entre parênteses é o erro padrão estimativa. 1: Sabará, 2: Klein, 3: José, 4: Faz.
Jaboticabal, 5: Marcolina, 7: Xavier, 8: Açu, 9: IAPAR, 10: Imbituva. Fonte: Autoria própria
(2022).

No parâmetro de Ø2, observou que IAPAR diferiu-se significativamente de Sabará,
Klein e José. Em seguida, Faz. Jaboticabal diferenciou-se de José, não havendo mais
diferenças entre os locais neste parâmetro (Tabela 31).
No parâmetro de Ø3, houve diferenças somente do local José como referência sobre
Marcolina e IAPAR (Tabela 31).
Nos modelos ajustados de bm, visualmente foi observado que os maiores incrementos
entre os locais de origem foram com Fernando. Xavier, Sabará e José (103, 101, 88 kg,
respectivamente) (Figura 38). Porém, sem diferença estatística quando comparados com o
local Fernando Xavier, que obteve a maior média entre os locais (Tabela 31).
Observou-se os menores incrementos em bm, em que os resultados no parâmetro phi1
diferiram de forma negativa de todas as demais quando tomado como referência no
pareamento o local Imbituva (Figura 39).
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Figura 39 - Modelos ajustados de biomassa (bm) (kg) de jabuticabeiras nativas em condição de pomar,
durante 113 meses de avaliações.

Fonte: Autoria própria (2022).

As condições meteorológicas que compreenderam o período de avaliação deste
trabalho foram observadas dentro do período dos anos de 2012 a 2021, sendo verificado
épocas de temperaturas negativas que provavelmente ocasionaram geadas nos invernos de
2013, 2016, 2017, 2019, 2021 (Figura 10).
Ainda em relação as condições do clima, as temperaturas médias dos meses se
mantiveram próximas da faixa de 15°C a 25°C (Figura 10).
Quanto ao regime pluviométrico, as chuvas foram distribuídas ao longo dos meses
do período avaliado (2012-2021). Entretanto, verificou-se épocas de veranicos e períodos
com maiores precipitações (Figura 10).
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Os períodos de menores precipitações foram verificados nos invernos de 2012, 2014,
2017, 2018, 2019, 2021. Nos verões mais secos foram os meses/anos de jan/2014, mar/2017,
out/2019 e dez/2021 (Figura 10).
A variável dendrométrica de dc, além de ser importante para a sustentação da planta
no crescimento inicial a campo e também em condições de viveiro (SCALON et al., 2001),
é variável diretamente relacionada com a produção de lenho e biomassa seca das
jabuticabeiras nativas, o que pode ser relacionada a produção de frutos, pois estas espécies
possuem o hábito de florescimento por caulifloria.
Além disso, o dc das jabuticabeiras compõe as variáveis v e bm que associam o
acúmulo de carbono e a eficiência dos sistemas produtivos, de modo que, esperava-se plantas
com maiores incrementos iniciais e finais.
Conforme descrito nos resultados estatísticos em dc, apesar de não haver muitas
diferenças significativas (Tabela 23), os locais de origem Fernando Xavier e José
apresentaram maiores médias numéricas nesta variável.
O local de origem Sabará, Xavier, Açu e José, foram os que apresentaram as maiores
médias numéricas após os ajustes e transformação, além de apresentarem diferenças sobre
certas comparações pareadas nos parâmetros de ht (Tabela 25). Estes locais de origem
demonstraram melhores adaptações no crescimento para esta variável quando cultivadas no
local do experimento em pomar.
Relacionando-se os locais de origem que obtiveram diferenças com superioridade ou
apresentaram maiores valores numéricos entre os parâmetros das variáveis analisadas com
as condições meteorológicas apresentadas na Figura 4, supõe-se que quando observado as
variáveis dc, ht, v e bm, o local de origem Fernando Xavier foi o que expressou bom
desenvolvimento (Figura 24), possivelmente pelo fato de estar na sua área de ocorrência
natural, o município de Dois Vizinhos (RADAELLI, 2016).
Quando avaliado o crescimento destas plantas dentro de cada mês e durante o período
de 2012 à 2014, Radaelli (2016), observou que o grupo José foi o que mais diferenciou-se
no período avaliado. A autora sugeriu que o fato das plantas de determinados grupos de
origem como José se diferirem dentro de curtos períodos de avaliação é relacionado aos
“picos” ou surtos de crescimentos pontuais em determinadas épocas do ano, podendo ocorrer
inclusive mais de um surto de crescimento dentro de um mesmo ano de avaliação.
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Outro ponto observado pelo autor que pode corroborar em partes com este trabalho
é que plantas do grupo Klein e Fazenda Jaboticabal demonstraram comportamento mais
linear e sem picos no crescimento, o que diferiu em menor crescimento (Figura 32).
Os parâmetros de Ø3 e Ø4 retratados no modelo de Weibull, são taxas de crescimento
dos grupos, nos quais aqueles que se diferiram responderam com maior ou menor
crescimento em ht nos anos iniciais de cultivo. Estes resultados reforçam a ligação com os
“surtos” de crescimento citados por Radaelli (2016) quando observou o crescimento das
brotações principais, pois grupos de plantas com superioridade neste parâmetro corroboram
com os citados no trabalho anterior.
Segundo Lorenzi et al. (2006), as jabuticabeiras podem alcançar 6 metros ou mais de
altura. Isso pode ser visualizado com os modelos preditos de ht neste trabalho (Figura 33),
pois apesar dos locais de origem estarem tendendo a assíntota ou reduzindo a taxa de
crescimento, nos modelos ainda estão previstos crescimento nesta variável.
Supõe-se que os locais de origem dos genitores destes indivíduos em condição de
pomar serem de regiões de maiores altitudes, o que podem ser favorecidos quando cultivados
em regiões de menores altitudes, e consequentemente maiores taxas de crescimento
(DANNER, 2009; RADAELLI, 2016).
Com base nestas diferenças entre genótipos ou aqui chamados de locais de origem, a
adaptação em ambientes específicos faz diferença quando temos expectativas entre
cultivares em uma dada região (DIAS et al., 2009; CARDOSO et al, 2012).
As jabuticabeiras nativas em condição de pomar são oriundas de propagação
seminífera de genitores denominados pelo local de origem como a Faz. Jaboticabal, Klein,
IAPAR, José e Marcolina localizados nos municípios de Chopinzinho-PR, Clevelândia-PR,
Pato Branco-PR, Vitorino-PR e Coronel Vivida-PR, cuja altitude descrita é de 717 metros,
exceto Marcolina em que a região possui menos de 650 metros de altitude (DANNER, 2009).
Dentro do contexto dos locais de origem de genitores, José, Klein e IAPAR foram
oriundas de regiões caracterizadas segundo a classificação de Koppen como clima Cfb ou
regiões muitos próximas em zona de transição climática. Em Cfb, o clima subtropical úmido,
sem estação seca, verões amenos, invernos intensos e temperatura média inferior a 18ºC,
com geadas frequentes e verão com temperatura média inferior a 22ºC, e precipitação média
anual entre 1900 e 2200 mm (ALVARES et al., 2013).
As jabuticabeiras com a denominação José demonstraram boa adaptação,
considerando-se as variáveis dc, hc, v e bm devido aos valores obtidos nos parâmetros
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(Tabelas 23, 27, 29 e 31, respectivamente), o que possibilitou a hipótese de que as condições
meteorológicas descritas e apresentadas na Figura 4 e a menor altitude de origem poderia ter
favorecido seu desenvolvimento (Figuras 31, 33, 37 e 39).
Ligado a isso, quando cultivadas e comparadas neste trabalho em condição de pomar
no município de Dois Vizinhos-PR com menor faixa de altitude, em torno de 520 metros, os
demais indivíduos oriundos de regiões climáticas classificadas como Cfb apresentaram
inferioridade ou não diferiram nas variáveis analisadas, no final dos 113 meses de avaliação.
Danner (2009), em estudo de caracterização de jabuticabeiras nativas em diferentes
sítios de ocorrências no Sudoeste do Paraná, correlacionou as regiões de menor altitude e
com maior temperatura média anual com altura total de plantas, sendo estas mais altas.
A exemplo de José, as respostas adaptativas no crescimento de jabuticabeira nesta
região de cultivo foram diferenciadas dos outros indivíduos que pertenciam a regiões de
mesma classificação climática, onde se encontravam os seus genitores, o que possivelmente
resultou em diferentes parâmetros de crescimento nas variáveis observadas (Tabelas 23, 25,
27, 29 e 31).
Porém, Martins (2013) na caracterização genética destes locais de origem (acessos)
utilizando marcadores microssatélites observou que entre as jabuticabeiras nativas em
condição de pomar, existir nível considerável de diversidade genética quando observados os
diferentes locais origem do Sudoeste do Paraná, em único grupo de genótipos, tendo como
hipótese possível proximidade de parentesco.
Trabalhos de Oliveira et al. (2016) em determinações de volume de árvores
individuais em ecossistemas florestais no Sul Brasil, estimaram valores próximos aos
aferidos neste trabalho com jabuticabeiras, como observado para Helietta apiculata Benth
(0,07 m3), Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk. (0,09 m3), Cupania vernalis
Cambess. (0,17 m3), Prunus myrtifolia (L.) Urb. (0,28 m3), Campomanesia xanthocarpa O.
Berg (0,03 m3), Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg. (0,1 m3), Parapiptadenia
rigida (Benth.) Brenan (0,07 m3), Dalbergia frutescens (Vell.) Britton (0,1 m3), Sebastiania
brasiliensis Spreng. (0,07 m3), Ilex paraguariensis A. St.-Hil. (0,07 m3), muitas das quais
são também da família Myrtaceae.
Para efeito de cálculos de biomassa seca em concentração de carbono sequestrado,
assumiu-se também o valor de 50% nas jabuticabeiras nativas em condição de pomar.
O espaçamento de plantio de 6 x 6 m, resultou em 277,74 plantas ha-1. Analisandose os locais de origem que foram superiores e não diferenciaram entre si na variável bm, os
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valores convertidos em C para Fernando Xavier foram de 14,4 t C ha-1, Sabará 14 t C ha-1,
Marcolina 12,4 t C ha-1, José 12,3 t C ha-1 e Faz. Jaboticabal com o acúmulo de carbono de
11,7 t C ha-1.
O segundo grupo de locais de origem que obtiveram médias semelhantes entre si na
variável bm, tiveram acúmulo de carbono estimado para IAPAR em 9,3 t C ha-1, Açu em 9,1
t C ha-1 , Klein com 8,54 t C ha-1. Em seguida, no local de origem de Imbituva que apresentou
as menores médias em quase todas as variáveis analisadas foi estimado o valor de 4, t C ha1

.

5. CONCLUSÕES
O modelo não linear logístico de quatro parâmetros foi o que melhor ajustou-se para
ao estudo das variáveis de crescimento dc, v e bm das jabuticabeiras híbridas em diferentes
intensidades luminosas.
Para as análises de crescimento em ht e cb, o modelo de Weibull melhor se aderiu ao
conjunto de dados de jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades luminosas.
As jabuticabeiras híbridas em diferentes intensidades luminosas obtiveram melhor
crescimento quando submetidas as condições de sombreamento de 35% ou 50% e, de 70%
de sombreamento somente nas laterais.
Nos estudos de jabuticabeiras nativas em condição de pomar os modelos logísticos
de três e quatro parâmetros, juntamente com o modelo de Weibull foram os que melhor
descreveram o crescimento nas variáveis analisadas.
Com a utilização dos modelos ponderados reparametrizados com a variável dummy,
foi possível validar e comparar os locais de origem das jabuticabeiras nativas em condição
de pomar.
Os locais de origem denominados como Fernando Xavier e José apresentaram melhor
adaptação na condição de pomar.
Os locais de origem denominados como Fernando Xavier, Sabará, Marcolina, José,
F. Jaboticabal foram as que aportaram maior C nas condições avaliadas.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados obtidos com o uso das malhas de sombreamento, as
jabuticabeiras híbridas podem ser utilizadas em plantios de pomares solteiros, agroflorestas,
enriquecimento de reservas legais ou outros projetos ecológicos desde que não sejam
submetidas as condições de sombreamento excessivo.
O uso de malhas de sombreamento de 50% aumentou o aporte de C em 17% em
relação ao não uso em jabuticabeiras híbridas.
O uso de malhas de 80% de sombreamento em todas as direções ultrapassou o limite
da plasticidade adaptativa, prejudicando o crescimento de jabuticabeiras híbridas.
Recomenda-se estudos e avaliações de determinação de biomassa e carbono pelo
método direto, para composição de banco de dados para interesses futuros, não só de
jabuticabeiras, mas de outras espécies de fruteiras nativas e espécies de interesse para
composição de sistemas agroflorestais, pois estes estudos de crescimento, biomassa e
sequestro de carbono, mensuram a eficiência de sistemas agroflorestais.
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APÊNDICES
Apêndice 1. Pressupostos dos parâmetros (Ø1, Ø2, Ø3 e Ø4) do modelo logístico de quatro
parâmetros da variável diâmetro do caule (dc). (normalidade, homogeneidade e distância de
Cook).

Apêndice 2. Pressupostos dos parâmetros (Ø1, Ø2, Ø3 e Ø4) do modelo de Weibull da variável
altura de planta (ht). (normalidade, homogeneidade e distância de Cook).
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Apêndice 3. Pressupostos dos parâmetros (Ø1, Ø2, Ø3 e Ø4) do modelo de Weibull do
comprimento de brotação (cb). (normalidade, homogeneidade e distância de Cook).

Apêndice 4. Pressupostos dos parâmetros (Ø1, Ø2, Ø3 e Ø4) do modelo logístico de quatro
parâmetros da variável volume (v). (normalidade, homogeneidade e distância de Cook).
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Apêndice 5. Pressupostos dos parâmetros (Ø1, Ø2, Ø3 e Ø4) do modelo logístico de quatro
parâmetros da variável volume (v). (normalidade, homogeneidade e distância de Cook).

Apêndice 6. Teste de normalidade e homogeneidade do modelo logístico de quatro
parâmetros parametrizado e parametrizado ponderado com a variável dummy em dc do
experimento 2.

140

Apêndice 7. Teste de normalidade e homogeneidade do modelo de Weibull de quatro
parâmetros parametrizado e parametrizado ponderado com a variável dummy em ht do
experimento 2.
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Apêndice 8. Teste de normalidade e homogeneidade do modelo logístico de três parâmetros
parametrizado e parametrizado ponderado com a variável dummy em hc do experimento 2.

Apêndice 9. Teste de normalidade e homogeneidade do modelo logístico de três parâmetros
parametrizado e parametrizado ponderado com a variável dummy em v do experimento 2.
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Apêndice 10. Teste de normalidade e homogeneidade do modelo logístico de três parâmetros
parametrizado e parametrizado ponderado com a variável dummy em bm do experimento 2.

