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Espécies frutíferas nativas dos cerrados de Goiás: 
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Resumo 

Devido à importância que as frutíferas nativas dos cerrados representam 

para Goiás e ao pouco conhecimento científico sobre estas espécies, este 

trabalho se propôs a caracterizar variáveis de plantas, solo e clima, bem como 

possíveis inter-relações de fatores do clima e do solo com variáveis de cinco 

frutíferas nativas dos cerrados de Goiás que apresentam potencial para a 

exploração econômica. As frutíferas em estudo foram: araticum (Annona 

crassiflora Mart.), caju arbóreo (Anacardium othonianum Rizz.), cagaita (Eugenia 

dysenterica D.C.), mangaba (Hancomia speciosa Gomez) e piqui (Caryocar 

brasiliense Camb.). Este estudo cobriu uma região com aproximadamente 

200.000 km
2 

em 37 municípios do Estado de Goiás, com pontos variando desde 

14º 31' 5,48" a 18° 44' 51,64" de Latitude Sul e de 47° 46' 13,95" a 52° 39' 53,42" 

de Longitude Oeste, onde foram plotadas 50 áreas amostrais com um hectare 

cada, sendo estas áreas subdivididas em quatro quadrantes de 0,25 ha. Para a 

escolha das áreas procuraram-se locais onde ocorresse, em todos os quadrante, 

pelo menos uma das frutífera selecionada em vegetação cerrado e que houvesse 

a menor ação antrópica possível. Foram levantados os dados relativos às 

características físicas das áreas, das plantas em cada área e dos solos destas 

áreas, até a profundidade de 80cm. Procederam-se às análises laboratoriais e 

estatísticas necessárias, obtendo-se os seguintes resultados: As cagaiteiras 

ocorrem de forma mais gregárias, enquanto os araticunzeiros e principalmente os 

piquizeiros apresentam ampla dispersão nos cerrados de Goiás. Em média, as 

espécies frutíferas estudadas apresentam porte baixo, reduzida área basal do 

tronco e forma de copa variando de globosa nos cajueiros e piquizeiros até com 
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tendência a colunar nas cagaiteiras e araticunzeiros, porém todas, com forte 

influência da competição por luz. As espécies frutíferas tendem a apresentar 

maior densidade em áreas de maior altitude e com temperaturas médias anuais 

menores. Os araticunzeiros e as cagaiteiras apresentam maiores densidades nos 

Latossolos Vermelho Amarelos e os piquizeiros e os cajueiros, nos Litossolos. As 

espécies frutíferas estudadas possuem estratégias de sobrevivência que lhes 

conferem grande habilidade de estabelecimento e de desenvolvimento em 

ambientes extremamente pobres em nutrientes de solo e com elevado teor de 

alumínio tóxico, apresentando, nestas condições, teores nutricionais foliares 

próximos aos considerados adequados. Os araticunzeiros e piquizeiros tendem a 

ocorrer em solos que apresentam valores médios de potássio, cálcio, magnésio, 

e zinco, inferiores, aos observados onde estas espécies não ocorrem. As 

cagaiteiras tendem a ocorrer em solos que apresentam valores médios de 

potássio, cálcio, magnésio, manganês e argila, superiores, aos observados onde 

esta espécie não ocorre. Os cajueiros e piquizeiros apresentam maior densidade 

com o aumento da acidez do solo e maiores áreas basais, com diminuição da 

saturação em alumínio. A densidade das cagaiteiras é reduzida com o aumento 

dos teores foliares de potássio e a dos araticunzeiros, com o aumento do cálcio 

foliar. A altura dos cajueiros aumenta com o incremento dos teores foliares de 

zinco e a dos piquizeiros, com o aumento de potássio e de manganês. As áreas 

de ocorrência natural das frutíferas em estudo estão sofrendo um intenso 

processo de antropização. 
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Abstract 

XXl 

Native fruit species represent an important role in the Brazilian State of 

Goiás. Due to the limited scientific knowledge on these species, the current work 

aimed the characterization of plants, soil and climate, with their inter-relationships 

for five Goiás-native fruit trees present in the cerrado (a type of Brazilian 

savanna) with potential for economic exploration. Studied fruit trees were: 

araticum (Annona crassíflora Mart.), caju-arbóreo-do-cerrado (Anacardium 

othonianum Rizz.), cagaita (Eugenia dysenterica D.C.), mangaba (Hancomia 

speciosa Gomez) and pequi (Caryocar brasiliense Camb.). Thirty seven Goiás 

cities were covered in about 200000 km2
, between 14° 31' 5.48" and 18° 44' 

51.64" South Latitude and 47° 46' 13.95" and 52° 39' 53.42" West Longitude. 

Fifty sampling areas with 1 ha each were divided in four 0.25 ha quarters. At least 

one selected fruit tree was present in the chosen cerrado area, with the lowest 

possible human action. Area, plant and soil till 80 cm deep features were 

statistically analyzed and the results showed that E. dysenterica trees are 

distributed in a more gathered pattem, whereas A. crassfflora and mainly C. 

brasiliense trees are amply dispersed among Goiás cerrado. The studied species 

are generally short in size, present small basal area and show canopy shape 

varying from global on A. othonianum and C. brasiliense and columnar on E. 

dysenterica and A. crassiflora trees. Strong light competition is very frequent 

among these species. Greater densities are present in higher altitude areas with 

lower average annual temperatures. A. crassiflora and E. dysenterica trees are 
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more frequent in soil "Latossolo Vermelho Amarelo", while C. brasiliense and A. 

othonianum present higher densities on soil "Litossolo". Studied species show 

survival strategies that give them establishment and development ability on 

extremely soil-nutrient poor environments, with high toxic aluminum levels. Even 

in those conditions, leaf levels of nutrients are adequate. A. crassiflora and C. 

brasiliense trees tend to occur in soils with lower levels of potassium, calcium, 

magnesium and zinc when compared with soils where these species do not occur. 

E. dysenterica trees tend to occur in soils with potassium, calcium, magnesium, 

manganese and clay in higher levels than areas where the species is not present. 

A. othonianum and C. brasiliense densities increases with highest acidity and ~ 

basal area oi this frui! trees increases with lowest aluminum saturation. E. \~ 
dysenterica tree densities decrease with the increase of foliar leveis of potassium, 

while A. crassiflora tree densities decreases with foliar calcium increase. A. 

othonianum height is increased with the increment of foliar leveis of zinc, whereas 

C. brasiliense trees are taller when potassium and manganese are increased on 

the leaf. Areas with natural occurrence of the studied fruit trees are suffering an 

intense human action. 



1. INTRODUÇÃO 

O cerrado era considerado como uma área perdida para a economia 

brasileira até a época da construção de Brasília e também algo indesejável sob o 

aspecto estético e até mesmo sob o prisma faunístico e florestal (Nogueira Neto, 

1977). As atividades agrícolas no Brasil sempre estiveram mais concentradas nas 

áreas sub-tropicais (Regiões Sul e Sudeste), refletindo o maior desenvolvimento 

da pesquisa nessas regiões e também graças à possibilidade de transferência de 

tecnologias geradas por outros países com clima similar (Goedert, 1989). 

A região dos cerrados brasileiros apresenta solos pobres em nutrientes 

e, normalmente, altos teores de alumínio tóxico para a maioria das plantas 

cultivadas. No entanto, está sendo, a partir das décadas recentes, incorporada 

rapidamente ao processo produtivo, devido aos avanços da pesquisa 

agronômica, que viabilizou a correção da acidez, pela adição de calcário e a 

utilização balanceada de nutrientes; além disso, esta região é favorecida por seu 

relevo adequado à mecanização, sua posição geográfica bem situada, em 

relação ao mercado consumidor brasileiro e por condições de infra-estrutura, 

principalmente, de energia elétrica, estradas, rede de armazéns e também por ter 

recebido fortes estímulos governamentais através de recursos subsidiados. 

Todos estes fatores contribuíram para que esta região se tornasse a mais 

promissora fronteira agrícola em condições tropicais do mundo. Porém, a 

utilização e a ocupação desta grande e diversificada área do território brasileiro 

está se processando de modo desordenado e muitas vezes equivocado, sem 0 

conhecimento necessário da utilidade e do comportamento da maioria de suas 

espécies vegetais nativas. Neste contexto, há de se ressaltar o grande número 

de espécies frutíferas nativas desta região que estão sendo sistematicamente, 
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dizimadas, sem que ao menos se possa conhecer e preservar suas 

características. 

As espécies frutíferas nativas do Brasil e, em especial, dos cerrados, 

têm apresentado, nos últimos anos, características próprias, pois têm sido 

relativamente lembradas e exaltadas suas qualidades, enquanto produtoras de 

frutos ou de outros tipos de produtos para o aproveitamento humano. Porém, 

muito pouco se tem realizado no sentido de seu aproveitamento racional. 

Para que se possa iniciar um processo de aproveitamento econômico e 

racional, dessas frutíferas nativas dos cerrados, é de fundamental importância 

conhecer melhor as suas interpelações com os ambientes nos quais vivem. Sem 

este conhecimento básico, muitos trabalhos poderão ser perdidos, por carência 

de informações importantes do comportamento destas plantas a nível natural. 

O presente trabalho teve por objetivos determinar, nas condições dos 

cerrados do Estado de Goiás, características químicas e físicas das plantas e 

fatores do clima e dos solos, que exercem influência sobre a distribuição, 

densidade, freqüência, dominância e o desempenho vegetativo das seguintes 

Espécies frutíferas nativas: Annona classiflora Mart. (araticum), Anacardium 

othonianum Rizz. (caju arbóreo do cerrado), Hancomia speciosa Gomez 

(mangaba), Eugenia dysenterica D.C. (cagaita), Caryocar brasiliense Camb. 

(piqui). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Savanas 

As savanas tropicais cobrem em torno de 23 milhões de km2 entre as 

florestas pluviais equatoriais e os desertos e estepes de média latitude (Cole, 

1986). A maior parte das savanas no mundo ocorrem em áreas entre 5° e 25° de 

Latitude Sul (Laurie, 1975). As savanas compreendem 28% dos trópicos 

americanos, 57% da África tropical, 34% da Ásia tropical e do Pacífico, 

principalmente da Austrália (Sanchez, 1981). Na América do Sul, além do Brasil, 

as savanas cobrem parte significativa de outros países, tais como, Venezuela, 

Colômbia, Bolívia (Goedert, 1989). 

O termo savana é muito amplo e vago para servir de unidade ecológica 

de classificação. No entanto, é um conceito que proporciona uma idéia geral de 

um tipo de vegetação cuja característica é uma cobertura herbácea, em que pode 

ou não haver vegetação lenhosa, sendo esta irregular quando existente (Laurie, 

1975). É um termo de índole fisionômica, utilizado pela primeira vez por Oviedo e 

Valdes em 1535, para descrever os Lhanos da Venezuela (Rizzini, 1976; Cole, 

1986) e indica, fundamentalmente, a ocorrência de um extrato herbáceo 

dominado por gramíneas (Rizzini, 1976). Com o passar do tempo a existência 

de dois andares tornou-se parte efetiva do conceito de savanas em geral. 

As árvores e os arbustos das savanas mostram uma variedade de 

formas com marcado contraste entre os continentes(Cole, 1986), não existindo 

um tipo de vegetação de savanas definido (Menaut, 1983). As savanas ocorrem 

em áreas relativamente planas (Rizzini , 1976); em altitudes que oscilam entre 
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300 e 1500 metros e, de ocidente ao oriente, formam um vasto arco (Laurie, 

1975). 

As savanas se encontram em zonas compreendidas entre 1500mm 

(mosaico de savana e bosque) e 200mm (estepe) de precipitação (Laurie, 1975). 

São caracterizadas por um regime típico de fortes chuvas de verão e com 

períodos secos que duram de 4 a 8 meses durante a estação mais fria (Garrido, 

1977; Cole, 1986). Para as savanas, a distribuição estacionai das precipitações é 

um dado mais importante do que a precipitação total anual (Laurie, 1975). A área 

de distribuição das savanas no mundo coincide grandemente com os climas 

estacionais, porém a recíproca não é necessariamente válida (Adâmoli et ai., 

1985). 

Como no caso do clima, existe uma grande variedade de solos na região 

das savanas, não existindo um tipo de solo definido (Menaut, 1983), porém, em 

grande parte, estes são pouco férteis , devido à pobreza da rocha matriz, a ação 

do intemperismo e, em outros casos, seu esgotamento, é decorrente da ação do 

homem (Laurie, 1975). Um fato inevitável em grande parte das savanas de clima 

tropical semi-úmido é o fogo e alguns ecólogos consideram que todo tipo desta 

vegetação é um clímax de incêndios (Laurie, 1975). 

As savanas ocupam lugar de destaque entre os ambientes tropicais do 

mundo, tanto pelas suas particularidades ecológicas, quanto por apresentarem a 

mais extensa área de ampliação da fronteira agrícola, devido ao seu potencial 

produtivo (Adámoli et ai., 1985; Cochrane & Azevedo, 1988). Os cerrados 

brasileiros fazem parte do ecossistema das savanas (Goedert, 1989). Segundo 

Veloso et a/.(1991), resolveu-se adotar o termo savana de forma geral e cerrado 

como sinônimo regionalista, por este apresentar uma fitofisionomia ecológica 

homóloga às savanas da África e da Ásia. 

2.2. O Estado de Goiás 

2.2.1. Histórico 

Existem indícios da presença humana em Goiás há pelo menos 11.000 

anos AP (antes do presente), com o aparecimento de grupos de caçadores e 

coletores de frutas e de outros alimentos naturais (Barbosa & Nascimento, 1993; 
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Embrapa, 1994). Essas populações desenvolveram importantes processos 

culturais que moldaram estilos de sociedades bem definidas, em que a economia 

de caça e coleta imprimiu modelos de organização espacial e social com 

características peculiares (Barbosa, 1996), como podem ser constatadas nos 

sítios arqueológicos localizados, principalmente nos arredores da cidade de 

Serranópolis (Barbosa et ai., 1993). 

Por volta de 3000 anos AP, a cultura desses povos primitivos começou a 

sofrer grandes mudanças em virtude da introdução de conhecimentos de técnicas 

de cultivo difundidas e utilizadas no Planalto Central ào Brasil (Gomes & Teixeira 

Neto, 1993). Esta situação permaneceu relativamente inalterada até a descoberta 

do Brasil. Porém, pode-se considerar que o ponto zero do Brasil não foi a 

chegada das caravelas portuguesas. O evento fundante deste país foi ~ 
abandono da costa rumo ao deserto das terras interiores (Chaul, 1997). A}~~·,;.;::
primeiras tentativas de penetração branca na região datam do século XVI, pelos 

espanhóis, e mais tarde pelos portugueses, com o objetivo de escravização dos 

indígenas e apropriação do território (Bertran, 1988). 

A partir de 1700, a busca do ouro e de pedras preciosas, motivou a 

ocupação humana no interior do Brasil (Bertran, 1988). Assim, em 1726, foi 

fundado o Arraial de Sant'Anna, junto às minas auríferas do Rio Vermelho (Chaul, 

1997). Em 1748, foram instaladas as capitanias de Goiás e de Mato Grosso, com 

administrações independentes de São Paulo (Bertran, 1988). 

A fase áurea da mineração de ouro em Goiás ocorreu por volta de 1778, 

passando daí em diante a declinar (Bertran, 1988). A exploração aurífera em 

Goiás foi uma sucessão de "fogo de palha": as minas brilhavam e de repente se 

apagavam, como se fossem meteoros rasgando o céu da história econômica da 

terra (Nogueira, 1980). 

Em menos de 50 anos, a mineração em Goiás causou imensos 

prejuízos à população e à cultura indígena. Tudo aquilo que havia sido 

acumulado nos últimos 10.000 anos foi parcialmente perdido durante o processo 

de dominação imposta aos índios (Gomes & Teixeira Neto, 1993). Esta, parece 

que foi facilitada por fortes alterações climáticas que ocorreram entre os anos de 

1776 e 1781 (Bertran, 1991). 
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Ao olhar dos viajantes europeus do século XVIII, que percorreram Goiás, 

a riqueza e o esplendor da terra, estavam ligados ao ouro. Quando a extração 

deste declinou, estes cientistas, pintaram um quadro de decadência, desânimo e 

apatia, que não correspondia à realidade, como relata Chaul (1997}. Porém, 

Goiás, nestas condições não era decadente, nem atrasado, apenas caminhava 

de acordo com suas possibilidades. Os viajantes não conseguiam compreender a 

multiplicidade de imagens específicas dos sertões de Goiás: registraram apenas 

as adversidades do meio e a incapacidade do homem de enfrentá-las. 

Como conseqüência da atividade mineradora, foram surgindo pequenas 

povoações na região Central do Brasil, principalmente ao longo dos rios 

(Goedert, 1989}. Com a decadência das minas auríferas, a população de Goiás 

passou a se dedicar à agricultura de subsistência e especialmente à pecuária 

extensiva. Assim como a atividade de mineração, num segundo momento, a 

pecuária foi , também, um importante fator de urbanização (Gomes & Teixeira 

Neto, 1993}. 

Ao longo do século XIX, a agricultura, manteve-se como atividade de 

subsistência, principalmente por falta de mercado (Chaul , 1997) e de condições 

para escoamento do excedente (Saint-Hilaire, 1975). 

Surgiram em Goiás duas levas de ocupação, a primeira, chamada de 

pecuarista, ocorreu entre 1822 e 1890 e a segunda, chamada de ocupação 

agrícola, ocorreu entre os anos de 1890 e 1930. A primeira ocupou uma área 

bem maior e bem mais dispersa, utilizando vastas áreas de pastagens naturais, 

relativamente pobres, mas adaptadas à criação extensiva de gado, 

principalmente no Sul, Sudeste e Nordeste de Goiás. A segunda foi mais 

localizada na região do Mato Grosso Goiano, em terras de mato, com melhor 

fertilidade natural, ou fora destas, ao longo das matas ciliares da região (Veloso, 

1948a; Ab'Sáber & Costa Júnior, 1950; Nogueira 1980; Chaul , 1988; Ab'Sáber, 

1992}. Tornou-se comum na região a afirmação: terras boas de matas para 

plantar e campos de criar (Borges, 1981). 

Em Goiás, o motor da expansão era a existência de terras férteis , aptas 

a um uso agrícola por três ou quatro anos, geralmente sobre solos de matas 

derrubadas. Dos 642.036 km
2 

da área original de Goiás, estima-se que sua 

cobertura de matas não passasse de 100.000 km2
, sendo, portanto, o Estado 
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pouco privilegiado neste aspecto (Bertran, 1988). A identificação da cobertura 

vegetal natural com terras cultiváveis vai tão longe que, em muitos mapas 

cadastrais de Goiás, o mato não é classificado como floresta, mas como cultura 

(Weibel, 1948). Neste ambiente, o fogo era o principal instrumento dos 

agricultores e criadores rotineiros (Veloso, 1948a; Ab'Sáber & Costa Júnior, 

1951). 

Os administradores de Goiás, desde o século XVIII, imaginavam que a 

conquista do interior só poderia se consolidar através da navegação pelos rios da 

região, apesar das conhecidas adversidades naturais. Isto poderá ajudar a 

compreender a relutância posterior dos grupos políticos em aceitar plenamente 

os projetos ferroviários (Chaul, 1997). 

A partir de 1912, a chegada da estrada de ferro a Goiandira e até 1935, 

quando esta finalmente ligou São Paulo à cidade de Anápolis, teve como um dos 

efeitos imediatos, ao penetrar pelo sudeste goiano, levar mais além a fronteira 

rural e aumentar as aglomerações urbanas ( Bertran, 1988; Cunha et ai., 1994). 

Em nome do progresso, propôs-se uma nova capital para o Estado, promovendo 

a integração da região à nação (Chaul, 1997). 

O desenvolvimento econômico dos anos 30 proporcionou suporte para 

um revigoramento econômico regional, através do qual seria possível uma 

ocupação efetiva da região, facilitando o projeto da "Marcha para o Oeste", 

idealizada pelos adeptos de Getúlio Vargas (Nogueira 1980; Chaul, 1997). 

A partir de 1970 iniciou-se efetivamente, a utilização de uma agricultura, 

que tinha como parâmetro a tendência à monocultura, a utilização de espécies 

exóticas e um grande desconhecimento sobre a flora nativa, onde esta constituía

se de apenas mais um passo na implantação da exploração agrícola comercial, 

pois deveria ser removida em sua quase totalidade. Uma das poucas citações do 

uso de plantas da flora nativa do Estado de Goiás em atividades da 

agropecuária, são relatadas por Znameskiy (1967). 

O aumento populacional, oriundo das altas taxas de natalidade e de 

uma forte corrente migratória para a região Centro Oeste, de contingentes 

humanos atraídos pelas novas oportunidades, aliada a um processo intenso de 

urbanização, propiciou a criação de cidades e a expansão desordenada dos 

núcleos maiores. Em 1940, 18% da população de Goiás estava nas cidades 
1 
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sendo que, em 1991, a taxa de urbanização já era de 67% (Gomez & Teixeira 

Neto, 1993). 

Este processo de conquista do cerrado trouxe muitos benefícios e 

malefícios à economia e à ecologia da região (Queiroz & Pereira, 1993). A sua 

fisionomia foi sendo alterada pela abertura da frente agrícola de expansão e toda 

estrutura sócio-econômica existente se desmoronava, dando lugar a um 

amálgama economicamente próspero, mas culturalmente indefinido (Aragão, 

1993). 

2.2.2. Situação Atual 

O Estado de Goiás apresenta, atualmente, uma área de 341.289,50 km2 

(IBGE, 1997a), distribuída em 242 municípios (Silva, 1996) e com uma população 

total de 4.515.868 habitantes, sendo 3.873. 722 na área urbana e 642.146 no 

meio rural (IBGE, 1997b). 

O Estado de Goiás é responsável por 30% de toda a produção de grãos 

da região Centro Oeste e por 10% da produção nacional de grãos {Silva, 1996), e 

detém o segundo maior rebanho bovino do país (EMCIDEC, 1989). 

Goiás, apresenta uma boa infra-estrutura em estradas, eletrificação, 

telefonia, educação e saneamento, além de condições de solo e de clima 

favoráveis às atividades agropecuárias. A presença de fontes de calcário bem 

distribuídas na região favorece o crescimento destas atividades, além de um bom 

mercado consumidor local e de outros relativamente próximos. No entanto, a 

cobertura vegetal natural tem sido devastada de modo inadequado, sem um 

planejamento de longo prazo. 

2.3. Cerrado 

2.3.1. Conceito 

Cerrado quer dizer fechado, isto é, uma vegetação densa que bloqueia a 

vista e o livre movimento, ao contrário do que ocorre nos campos {Borges, 1985; 

Alho & Martins, 1995). Em geral é chamado "Gerais" no Norte de Minas Gerais 
' 

"Chapada" no Maranhão e Piauí, "Agreste" na Chapada do Araripe e "Tabuleiros" 

na parte leste do Nordeste (Eiten, 1983). 
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Os cerrados podem ser conceituados pelos aspectos fisionômicos, 

florísticos e ecológicos (Coutinho, 1978; Adámoli et ai., 1985). A grande maioria 

dos autores modernos conceitua o cerrado como savana, termo que tem uma 

conotação essencialmente fisionômica (Coutinho, 1978). Porém, este tipo de 

conceituação contempla apenas as formas intermediárias entre o cerradão e o 

campo limpo, que estariam de acordo com a fisionomia de savana. 

O conceito florístico para o cerrado é muito criticado, pois não existe 

uma flora permanente para este, mas uma flora característica para cada área 

(Castro, 1994). A vegetação do cerrado, embora fisionomicarnente homogênea, 

apresenta uma contínua variação na composição florística (Silva Jr. et ai., 1987). 

Muitas árvores dos cerrados, pertencentes a famílias bem diferenciadas do ponto 

de vista sistemático, tem aspecto bastante correlacionado (Hueck, 1957). 

Ecologicamente, os dois principais fatores determinantes da presença 

dos cerrados são os solos ácidos, com baixa disponibilidade de nutrientes e 

muitas vezes com alta saturação de alumínio e o clima tropical estacionai 

(Adámoli et ai., 1985; Adámoli et ai. , 1987). 

2.3.2. Origem 

A origem dos cerrado sempre foi assunto que preocupou os cientistas, 

existindo, conforme a época, teorias a respeito deste assunto que dominavam 

por algum período, sendo logo substituídas por outra. 

No passado, esta formação vegetal era bem mais distribuída, cobrindo 

áreas que hoje correspondem às florestas (Veloso, 1948b; Hueck, 1972; Cole, 

1986; Ab'Sáber, 1992). O último período de glaciação é representado nos 

trópicos por um aumento da precipitação, com isto as áreas de florestas 

avançaram sobre as savanas (Van der Hammen, 1983). 

Os avanços e os recuos da floresta sobre a savana parecem estar 

ligados às alterações climáticas de longos períodos (Cole, 1986). No Norte de 

Rondônia, onde atualmente a região é coberta com selva tropical , encontrou-se 

em perfurações nos sedimentos do Quaternário uma flora de pólen de selva 

tropical úmida; mais acima foram encontrados sedimentos com uma flora 

totalmente distinta composta de savanas de gramíneas. Em sedimentos recentes 
' 
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(Holoceno), próximo à superfície, observou-se nestas perfurações uma flora de 

pólen correspondente à selva tropical úmida (Van der Hammen, 1972). 

A dinâmica de ocupação dos solos intertropicais pela floresta ou pela 

savana produziu complicada distribuição dos ancestrais da flora e da fauna e a 

fragmentação das populações tem possibilitado uma exuberante especiação 

(Ratter & Ribeiro, 1996). 

Desde o fim da última glaciação, nas interrelações floresta/cerrado, a 

floresta tem expandido dentro do cerrado em muitos locais (Ratter, 1992). 

A vegetação dos cerrados, tendo se adaptado e se desenvolvido, em 

algum momento do Quaternário, ou mesmo do Terciário, a esta estrutura de 

paisagens, de planaltos tropicais interiorizados, dotados de solos lateríticos, é 

certamente um dos quadros mais arcaicos do país (Ab'Sáber, 1971b). 

Os cerrados apresentam uma florística eminentemente amazônica, 

adaptada através do tempo aos ambientes de clima estacionai e aos solos 

álicos, lixiviados, pobres em nutrientes e muitas vezes arenosos (Veloso et ai., 

1991 ). 

A investigação mais sistemática sobre a vegetação dos cerrados 

somente se iniciou a partir da publicação de Warming (1892), citado por Warming 

& Ferri (1973). Este livro tornou os cerrados conhecidos da comunidade científica 

internacional, levantando uma série de dúvidas e questionamentos sobre esta 

vegetação, aos quais os pesquisadores até hoje não encontraram respostas 

muito adequadas. O autor, observando o aspecto da vegetação dos cerrados, 

atribuiu a ela um caráter xerófilo. Estudos posteriores verificaram que as plantas 

dos cerrados não são xerofíticas, pois nem a reação estomatal nem a proteção 

cuticular são adequadas para proporcionar uma proteção eficiente contra a seca. 

A razão do desenvolvimento das plantas dos cerrados, em geral, não ser limitado 

pela escassez de água seria devido à profundidade do sistema radicular das 

plantas arbóreas. Na verdade, a vegetação dos cerrados aparenta xeromorfismo, 

que é, todavia, pseudo-xeromorfismo (Rawitscher et ai., 1943, Ferri, 1971). 

Porém, Alvim e Silva (1982) contestam em parte esta teoria, pois afirmam que 

durante a estação seca, mesmo as plantas perenes de raízes profundas tem 0 

seu crescimento cambial reduzido pela deficiência de água no solo. 
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De acordo com Sanchez (1981 ), a vegetação dos trópicos está 

estreitamente correlacionada com o clima, principalmente, com a disponibilidade 

de água que é um fator preponderante na determinação da cobertura vegetal de 

uma região (Camargo, 1971 }. Porém tem sido demonstrado que não existe 

"savana climática", sendo que a vegetação do cerrado estaria mais na 

dependência dos fatores pedológicos, pois neste ambiente o clima não exerce 

uma influência preponderante como no caso da caatinga, onde este fenômeno é 

facilmente evidenciado. A condição climática que determina o cerrado é a mesma 

responsável pelo aparecimento da mata (Camargo, 1971; Reis, 1971 ; Eyre, 

1979). 

A teoria da influência dos fatores pedológicos na definição da vegetação 

dos cerrados foi defendida por Alvim & Araujo (1952} e Alvim (1954), onde 

afirmam que a distribuição dos cerrados, dentro de seu próprio marco 

fitogeográfico, está regulada pelo solo, mais do que por qualquer outro fator 

ecológico. Porém, esta teoria foi contestada, em parte, por outros pesquisadores, 

bem como por Alvim & Silva (1982), ao citarem que não se pode atribuir a 

formação dos campos cerrados unicamente à pobreza mineral dos solos, pois 

encontraram vegetação de floresta pluvial na Amazônia e nos tabuleiros da 

Bahia, em solos de mais baixa fertilidade que os dos cerrados. Segundo estes 

autores, a origem dos cerrados está associada, não apenas à pobreza mineral do 

solo, mas também à deficiência hídrica durante a estação seca. 

Em 1958 surge a teoria do escleromorfismo oligotrófico, que defende 

que nos solos de cerrados, bastante diferentes entre si , a pobreza nutricional é a 

única característica comum, e esta propriedade teria selecionado a vegetação 

arbórea e arbustiva e imprimido a fisionomia de pseudo-xeromorfismo (Arens, 

1971 ). 

Goodland (1971) sugere que o alumínio deveria ser considerado como 

fator principal da acidez do solo dos cerrados em detrimento da toxidez do próton 

H+, definindo o problema dos cerrados, como solos carentes de nutrientes e com 

bastante alumínio. 

Sanchez (1981) considerou que a baixa fertilidade do solo e uma 

formação de laterita são fatores que favorecem a vegetação de savanas. 
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Giannotti (1988) considerou que embora pareça haver uma supremacia 

dos fatores edáficos sobre os climáticos, quanto à origem dos cerrados, é 

necessário conjugar os conhecimentos de ambos para melhor compreender a 

existência destes. No entanto, Cochrane & Sanchez (1981) afirmam que os solos 

pobres em que se encontram muitas savanas podem ser o resultado, muito mais 

do que a causa, desta vegetação. 

Os fatores antrópicos ajudaram a criar ou a expandir as atuais savanas, 

principalmente na África e na Ásia, onde, a presença de uma fauna mais 

agigantada e de agrupamentos humanos com uma pré-história de mais de 

500.000 anos, causaram modificações mais incisivas na cobertura vegetal, 

príncipalmente pero uso do fogo. No Brasil, onde a presença humana, 

constatada é bem mais recente, provavelmente nos últimos 10.000 anos esta \õ F 1 
, , e ··entrou como mais um elemento para compor a evolução da paisagem (Ab'Sáber, -

1971a; Bourliere & Hadley, 1983). 

O fogo é presença constante nas savanas há mithares de anos 

(Magnanini, 1952; Laurie, 1975; Coutinho, 1982); ateado pelo homem, 

principalmente em atividades de pecuária extensiva, por acreditar ser um método 

mais barato e rápido para diminuir a vegetação arbustiva e permitir a rebrota dos 

capins nativos (Pivello, 1992). Os incêndios nesta área podem também ser de 

causas expontâneas, provocados por agentes de combustão natural ou por 

descargas elétricas (Cruls, 1957). 

Beiguelman (1963) afirma que em valas construídas pelos escravos, 

para servirem de contenção de animais, na região dos cerrados, criaram-se 

condições para o desenvolvimento de uma vegetação menos xeromorfa, pois 

ocorreu nestes ambientes maior acúmulo de matéria orgânica e de água, bem 

como uma menor presença do fogo. 

Os cerrados têm convivido com o fogo durante a sua evolução; neles, o 

fogo selecionou as espécies pirofiticas, que chegam a exigir a ocorrência de 

queimadas a intervalos determinados de tempo (Coutinho, 1992). 

Vários fitoecologistas chegaram à conclusão que a savana africana 

resulta, em grande parte, da queima excessiva da floresta pluvial para fins 

agrícolas (Kuhlmann, 1954). Entretanto, segundo Eyre (1979), isto parece ser 

impossível, porque somente a atividade humana, através do fogo , não seria 
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capaz de condicionar o aparecimento de uma área tão grande como a das 

savanas naquele continente. 

Sabe-se que a proteção contra incêndios, nas savanas, tem por 

conseqüência um aumento da densidade das árvores, principalmente nas áreas 

de maior índice de pluviosidade (Laurie, 1975), por isto, na competição entre 

espécies do cerrado e da mata, as últimas poderão vencer desde que persista a 

proteção contra o fogo, porque as plantas do cerrado não apresentam a 

habilidade das plantas do mato, para uma intensa concorrência por luz e sabe-se 

que o fogo ªabre" os ambientes, facilitando a permanência das plantas dos 

cerrados (Ferri , 1973). 

Segundo Rizziní (1976), ou o fogo ou o solo gerou os cerrados, 

naturalmente ajudado pelo clima e pelo homem. 

Ramos & Rosa (1992) e Frost et ai. , (1986), citados por Klink (1993), 

afirmaram que as savanas são determinadijs por quatro fatores básicos: pobreza 

nutricional dos solos, sazonalidade hídrica, herbivoria e fogo. 

De acordo com Adámoli et ai., (1987), os cerrados típicos ocupam 67% 

da superfície da região, e quando aos condicionantes ambientais destes cerrados 

se somam outros elementos limitantes, como solos arenosos, litólicos ou 

hidromorfos, que implicam em limitações adicionais, as fisionomias resultantes 

tendem às formas abertas de "campos". Quando ocorrem compensações parciais, 

hídricas ou edáficas, as fisionomias tendem a formas mais densas, chamadas de 

cerradão. Em condições de compensações plenas aos fatores limitantes, os 

cerrados são substituídos por matas: de galeria, quando a compensação for 

hídrica, e mesofitica quando a compensação for edáfica. Quando um fator 

limitante atua plenamente, como a saturação hídrica, aparecem as "veredas". 

2.3.3. Características 

O cerrado apresenta uma área contínua de 2.064.676 km2
, que 

corresponde a 24,25 % do território nacional; porém, esta formação vegetal, 

ocorre de forma descontinua desde 4º de latitude Norte a 24° de latitude Sul e 

42° a 65° de longitude Oeste (Ranzani , 1971). Sua população, em 1991 , atingiu 

21.064.910 habitantes, ou seja, 14,34% da população do país, com uma 

densidade demográfica de 10,20 habitantes/ km2 (Pereira et ai., 1997). 
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A população do Centro Oeste, área central dos cerrados, cresceu seis 

vezes, entre 1950 e 1990; este crescimento não foi apenas vegetativo, mas 

resultante da intensa migração. Entretanto, a população da região dos cerrados 

apresenta-se altamente agregada, com oitenta por cento desta vivendo em áreas 

urbanas (Embrapa, 1994). 

Os cerrados formam o trecho central da longa faixa de savanas e matas 

secas que atravessa a América do Sul, obliquamente, do Nordeste do Brasil até 

os Andes, e que separa as matas pluviais da Bacia Amazônica das matas úmidas 

do Sudeste do Brasil. As Caatingas extremamente secas do Nordeste do Brasil , 

os Cerrados, com estação seca definida, do Brasil Central, e as matas secas do 

Chaco, na parte ocidental, formam esta zona de 1.000 a 1.200 km de largura 

(Hueck, 1972). q"é; 
Os cerrados distribuem-se, no Brasil, em duas áreas principais. A árlY1.,,

1
. e..:~·-

"core" essencialmente de cerrados, no Planalto Central, cobre o Distrito Federal 

e os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Inclui também a parte 

sul de Mato Grosso, oeste da Bahia, oeste e norte de Minas Gerais, sul do 

Maranhão, grande parte do Piauí e prolonga-se, em forma de corredor, até 

Rondônia. No Nordeste o cerrado típico ocupa uma área de 24, 7 milhões de 

hectares, sendo, respectivamente, 9,2, 9,5 e 6,0 milhões de hectares no Piauí, 

Bahia, e Maranhão e, ainda, 7,0 milhões de hectares no Norte de Minas Gerais 

(França, 1996). Os cerrados ocorrem ainda em áreas periféricas distribuídas ao 

Norte, Nordeste e para o Sul, até o Estado do Paraná (Ferri, 1977; Barbosa, 

1996). Ao Norte, o cerrado aparece em áreas descontínuas, principalmente em 

Roraima e no Amapá (Brazão et ai., 1993). 

Os cerrados ocorrem desde o nível do mar até mais de 1200m de 

altitude, mas 72,7% de sua área estão entre 300 e 900m de altitude (Azevedo & 

Adámoli, 1988). Na área "core" dos cerrados encontra-se o divisor da água das 

três grandes bacias hidrográficas mais importantes do país (Amazônica, Paraná e 

São Francisco) (Resk & Gomes, 1995). 

O cerrado, pela sua composição florística e pela análise dos aspectos 

biológicos formados, é uma vegetação distinta das savanas da África Central 

(Mantovani , 1983). Na África predomina um arranjo transicional gradativo para os 

diversos tipos de savanas, onde a densidade arbórea é dependente do grau de 

_..;..--
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pluviosidade (Eiten, 1993), com as savanas distribuindo-se ao redor das florestas 

centrais do co.ntinente e expandindo-se até aos desertos ao Sul e ao Norte 

(Menaut, 1983). No Brasil, cerrados e cerradões se repetem por toda a parte, 

formando um grande mosaico de vegetação no interior e margens da área 

nuclear dos domínios morfoclimáticos regionais, com índices de precipitação 

variando de 800 a 2000mm anuais (Ab'Sáber, 1992; Coutinho, 1992). 

Comparando os cerrados com as savanas africanas ou australianas, 

podem ser constatadas algumas diferenças básicas. As savanas africanas e 

australianas apresentam um índice de precipitação mais baixo do que as savanas 

do Centro da América do Sul, os Cerrados (Transeau, 1957). Nos cerrados 

predominam solos de baixa fertiíidade, ácidos e com altos teores de saturação de 

alumínio, em contraste com os solos de parte da savana africana e em contraste 

mais profundo ainda com os da savana australiana (Laurie, 1975, Adámoli et ai., 

1985). Os animais silvestres herbívoros, na África, ainda permanecem em grande 

quantidade e diversidade; na Austrália são animais mais uniformes, embora 

abundantes, e na América do Sul são animais pequenos e em menor quantidade 

(Cole, 1986). As homologias florísticas entre a África e a América tropical estão a 

nível de famílias e gêneros comuns (Schnell & Curie, 1978). 

Até os anos 50, a paisagem do cerrado praticamente permaneceu 

inalterada, potS considerava-se este ambiente inadequado para a prática 

agrícola, como relata Freitas et ai. (1971), onde afirma que as terras dos cerrados 

continuavam sendo preteridas pelas áreas de culturas, mesmo quando velhas 

e cansadas por uma agricultura depredadora. Havia uma atitude generalizada de 

desprezo pelos campos, onde, por melhor que pudessem ser, crescia apenas o 

"capim branco" (Aragão, 1993). 

A partir de 1950, começaram a surgir resultados de pesquisa, que 

apontavam a viabilidade da agricultura em solos sob cerrado típico, 

principalmente pelo uso da calagem e da adubação fosfatada (Menezes & 

Araújo, 1964; Coimbra, 1971; Alvim, 1978). 

Trabalhos de McC Lung et ai., (1958), Valladares et ai. (1971) e Freitas 

et ai. (1971), vieram confirmar a necessidade de calcário e do uso de macro e 

de micronutrientes, para o sucesso da agricultura nos cerrados. Com isto, a 

agricultura comercial, sobretudo o arroz e, posteriormente, as pastagens 
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implantadas, atingiram o espaço dos cerrados, deslocando fronteiras- agrícolas e 

viabilizando a economia rural de grandes espaços, até então mal aproveitados e 

improdutivos (Fernandes, 1983; Ab'Sáber 1992). 

Até 1970, não se sabia cultivar os cerrados (Cunha et ai., 1994) e 

tamanha era a convicção de ser impraticávet a agricultura neste ambiente, que o 

governo, à época, optou pela colonização da Amazônia, mal situada em relação 

aos mercados e cuja ocupação pela agricultura, como depois se verificou, seria 

muito difícil, arriscada e onerosa. 

A ignorância quanto à forma de aproveitamento dos cerrados pela 

agricultura permitiu que subsistisse, em seu estado natural, uma região 

equivalente a um quarto do territórío nacíonal, estrategicamente locaíizada no 

centro do país (Hueck, 1972; Cunha et ai., 1994). 

A partir de 1957, em ritmo acelerado, construiu-se Brasília. A cidade em 

si pouco alterou o contexto econômico regional, já o plano rodoviário, que visava 

ligá-la a todas as capitais estaduais, teve um efeito de choque sobre as 

estruturas geográficas e econômicas de Goiás e de Mato Grosso (Bertran, 1988). 

Além de Brasília, outros fatores vieram contribuir para a ocupação dos 

espaços da região, como a adoção de estratégias políticas de desenvolvimento e 

investimentos em infra-estrutura, entre 1968 e 1980 (Alho & Martins, 1995). 

Nos anos 70/80, o crédito subsidiado abundante e os prazos dilatados 

assumiram papel relevante na expansão da utilização agrícola desta área 

(Fernandes, 1983), principalmente através de programas de desenvolvimento 

regional, como o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), 

que muito contribuiu para o início definitivo de ocupação dos cerrados pela 

pecuária intensiva e pela produção de grãos, principalmente de soja e milho 

(Bertran, 1988). 

A ocupação dos cerrados para fins agrícolas passou a exigir 

consideráveis quantidades de corretivos e fertilizantes, além de intensa 

mecanização. Com isto, a situação passou a exigir, portanto, altos investimentos 

de capital e uma tecnologia mais sofisticada. Surgia, então, nos cerrados, uma 

agricultura empresarial, contrastando com a rotina da exptoração agropastoril 

vigente na área (Fernandes, 1983). 
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A experimentação agrícola na região foi fortalecida a partir da década de 

70, com a criação da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA) em 

1973, da Empresa Brastleira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e da 

Empresa Brasileira de Extensão Rural (EMBRATER) em 1974, além da 

instalação dos Centros de Pesquisas da Embrapa na região: Arroz e Feijão 

(CNPAF), Cerrados (CPAC), Hortaliças (CNPH) e Recursos Genéticos 

(Cenargem), além da implantação da Universidade de Brasília em 1961 e da 

criação dos cursos de Agronomia e de Veterinária da Universidade Federal de 

Goiás em 1963. 

Segundo Gois (1969), "a Amazônia só será ocupada do seco para o 

molhado", enfatizando a importância da malha viária para o desenvolvimento da 

região e a necessidade de se desenvolver primeiro a região Centro Oeste para 

dar sustentação ao processo de ocupação da região amazônica, mais difícil , e 

onde existe o desafio de se encontrar novos sistemas de produção 

ecologicamente adequados à exploração dos trópicos úmidos (Alvim, 1978). 

A capacidade produtiva dos solos dos cerrados é pequena em 

condições naturais, contudo, o potencial é grande, uma vez corrigidas as 

deficiências nutricionais (Goedert et ai., 1980), pois, do ponto de vista técnico, os 

cerrados não apresentam nenhum problema sério para sua transformação num 

enorme celeiro agríco~a (Ferraz, 1987). 

A região possui fontes consideráveis de fósforo e calcário e a pesquisa 

agrícola já se encontra bem adiantada (Wagner, 1981). Nos Estados de Goiás, 

Mato Grosso Minas Gerais e no Distrito Federal estão 50% dos calcários , 

disponíveis ao país (Resk, 1991 ). 

Na América do Sul, além do Brasil, as savanas da Venezuela e da 

Bolívia contribuem quase que totalmente com o abastecimento destes países, 

com cereais, oleaginosas e fibras. Estas áreas, tão pouco utilizadas até 

cinqüenta anos atrás, se converteram em espaços estratégicos para suas 

economias agrícolas (Billaz & Palma, 1996). 

Juntamente com as pastagens implantadas, o reflorestamento com 

espécies exóticas foi uma das primeiras atividades agrícolas a ocupar os solos 

dos cerrados (Magalhães Neto, 1982). 
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Atualmente a região dos cerrados é responsável por cerca da terça 

parte da produção brasileira de grãos (20 milhões de toneladas por ano), 

ocupando 1 O milhões de hectares. Produz 1, 7 milhão de toneladas de carne por 

ano, em 35 milhões de hectares de pastagens e apresenta, também, 2 milhões de 

hectares com culturas perenes. Dos 136 milhões de hectares possíveis de 

utilização agrícola, descontados os 47 em utilização, sobram 89 milhões para a 

expansão da fronteira agrícola e 71 milhões de hectares para áreas de 

preservação (Macedo, 1996). 

Na região dos cerrados, entre os anos de 1970 e 1984, enquanto a 

produtividade das culturas anuais cresceu em 18,8%, a área cultivada teve um 

aumento de 46,5%, estando o aumento da produção fortemente atrelado ao 

crescimento da área cultivada (Scolari, 1986). 

Os cerrados vêm sofrendo profundas alterações antrópicas, com a 

instalação e manutenção de atividades da agricultura, pecuária, reflorestamento, 

extração de carvão vegetal, garimpo do ouro, vinhoto, construção de rodovias, 

cidades, barragens e outras atividades humanas. Áreas inaptas para lavouras 

estão sendo submetidas a cultives intensos e a baixa capacidade de suporte do 

ecossistema à exploração agrícola é ignorada pelos planos de construção de 

cidades, rodovias e ferrovias , o que tem contribuído para que o biorna cerrado 

seja um dos mais ameaçados do Brasil no momento (Pádua, 1992; Cunha et ai., 

1994). A construção de Brasília, por exemplo, trouxe muitos benefícios à região, 

no entanto, provocou forte impacto sobre os recursos naturais, como madeira, 

argila e cascalho, empregados, principalmente, na sua edificação (Rizzo, 1996). 

Em muitas áreas deste biorna a vegetação está restrita aos solos 

concrecionários, pois são pouco propícios à exploração agrícola (Carvalho Filho 

et ai., 1993). O grande dilema residirá sempre no desenvolvimento das técnicas 

de seleção de subespaços efetivamente agricultáveis, sem prejudicar a 

preservação relativa dos patrimônios naturais dos cerrados (Ab'Sáber, 1992). 

Outro exemplo de descaracterização da fisionomia original ocorreu em São 

Paulo, onde, em 1962, existiam 3,85 milhões de hectares cobertos com formação 

de cerrados, representando 15,4% da área total do Estado (Borgonovi & Chiarini, 

1965). Nos dez anos seguintes, esta área de cerrado foi reduzida para 4,36% em 

1971n2 (Serra Filho et ai., 1974). 
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2.3.4. Clima 

Uma característica decisiva dos fatores climáticos nas savanas tropicais 

é o forte regime de estacionalidade na distribuição das chuvas (Nix, 1983). Os 

cerrados mostram o mesmo fenômeno, sendo que com relação à precipitação 

pluviométrica ocorrem dois períodos marcantes: um seco e outro chuvoso (Nimer 

& Brandão, 1989; Castro et ai., 1994). Sendo que, acima de 80% do total anual 

das chuvas caem durante o período chuvoso (Goedert, 1989). 

A duração do período chuvoso valia de três a seis meses, podendo ir 

além em certos casos (Rizzini, 1976; Klink, 1993), com déficit hídrico variando de 

um a dez meses, dependendo do local dentro dos cerrados {Adámoli et ai., 1987). 

A precipitação total nos cerrados varia de 1000 a 2200 mm/ano, 

dependendo do local, pois existe uma tendência de decréscimo da precipitação 

de noroeste para sudeste, nesta região (Nimer & Brandão, 1989). Porém, 

63,55% da área dos cerrados recebe um total de chuvas anual entre 1200 e 1800 

mm/ano (Adámoli et ai., 1987). 

Durante o período chuvoso a água cai pesadamente de 200 a 

350mm/mês (Rizzini , 1976), podendo, em certos casos, haver precipitação 

superior a 90mm/dia (Assad et ai., 1992). Podem ocorrer também durante a 

estação chuvosa, períodos de estiagem, chamados de "veranicos", com 

Probabilidades em 92% dos casos estudados, de apresentar duração superior à 8 

dias sem precipitação (Wolf, 1977). Ambos os fenômenos são de conseqüências 

indesejáveis para a agricultura. 

A temperatura não exerce, como a precipitação, uma atuação marcante 

na região dos cerrados. É de pouca significância a variação da temperatura 

média durante o ano, porém, as mínimas e máximas diárias apresentam 

profundas diferenças. Enquanto na primavera as máximas e mínimas diárias 

mantêm-se sempre elevadas, no inverno, as mínimas e máximas diárias, mantêm

se muito baixas, tratando-se de região tropical, principalmente na porção Centro 

Sul da região (Nimer, 1972). 

O mapa de temperatura médra mensal anual de Goiás mostra um 

gradiente crescente de temperatura no sentido Leste-Oeste, com os menores 

Valores de temperatura na reg íão de Brasília, em tomo de 20°C-21ºC e os 
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maiores índices térmicos na região Nordeste do Estado, em tomo de 24ºC-25ºC 

(Lobato et ai. , 1997). 

A radiação solar apresenta índices que variam de 475 a 500 cal/cm2.dia, 

portanto, adequados para o crescimento vegetal (Adámoli et ai. , 1987), pois 

sabe-se que só é possível a agricultura nos meses do ano em que a radiação 

solar estiver acima de 250 cal/cm2.dia. Na maior parte do hemisfério Norte essa 

quantidade de radiação não está disponível nos meses de inverno (Ferraz, 1987). 

2.3.5. Solos 

Os solos que ocorrem sob os cerrados apresentam grande variação em 

suas características morfológicas e físicas (Jacomini, 1964), não existindo um 

tipo característico de solo de savanas (Montgomery & Askew, 1983). Entretanto, 

os solos sob cerrados apresentam como características comuns elevada acidez, 

toxidez de alumínio e, em certos casos, de manganês, alta deficiência de 

nutrientes, especialmente de N, P, K, ca, Mg, S, B, Cu e Zn, devido ao alto grau 

de intemperização, alta capacidade de fixação de fósforo e baixa capacidade de 

troca de cátions, que facilita a lixiviação dos cátions do solo e necessidade 

generalizada de fósforo para as plantas, sendo este o nutriente mais deficiente 

(McC Lung & Freitas, 1958; Hardy, 1962; Almeida Neto, 1980; Lopes, 1985; 

Peres, 1987; Cochrane & Azevedo 1988). 

A deficiência de fósforo nos solos de cerrado é agravada pela alta 

capacidade de retenção deste nutriente em formas sólidas pouco solúveis às 

plantas (Mata, 1971), principalmente devido ao baixo pH e aos elevados teores 

de sesquióxidos de ferro e de alumínio nestes solos (Volkweiss & Van Raij, 

1977). 

Em decorrência da intensidade das intempéries, especialmente da 

chuva e da temperatura, que atuam desde milhões de anos, os solos perderam, 

por lixiviação, grande parte dos cátions, como K, Ca, Mg, Na e até Si. Desta 

forma, na fração argila predomina a caulinita e óxidos de ferro e de alumínio, 

resultando, então, a grande capacidade de absorção de ânions mostrada por 

estes solos (Goedert, 1980). A capacidade de troca catiônica é muito baixa e a 

soma de bases trocáveis (K ,Ca e Mg), em conseqüência, é baixa. 
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A classe de solos mais extensiva na região é o Latcssolo, que ocorre 

em aproximaàamente 54% da área totai e está associado à vegetação de cerraào 

típico. Estes Latossolos, nom,almente estão em declividades infeiiores a 8%. Os 

Cambissolos distróficos encontram-se em terrenos com mais de 8% de 

declividade e estão associados a formas mais abertas de vegetação, como os 

campos limpos e sujos e os Podzólicos estão associados às florestas semi

decíduas (Haridasar. , 1993). 

O conteúdo de argila varia de menos de 5% a mais de 90%, porém, 

com o aumento do teor de argila, aumenta-se a capacidade de retenção de água, 

mas quase não aumenta a fertilidade, porque a arg;la presente está nas formas 

de caulinita e ilita, mais sesquióxidos áe ferro e af umínio, que seguram poucos 

íons, sendo que raramente se encontra argila expansível do tipo montmorilonita, 

(Eiten , 1993). 

Os Latossolos sob cerrado tendem a ser ricos em gibbsita, 

apresentando uma estrutura granular bem desenvolvida, que facilita a infiltração 

de água, sendo que nestas condições, os cursos de água tendem a ser mais 

perenes do que os de outros ecossistemas, como pOí exemplo, o amazônico (Ker 

& Resende, 1996). 

A fração granulométrica correspondente à argila é dominada por óxidos 

e hidróxidos de feiro e de alumínio (hematita, goethita, gibbsita) e pOi argilas 

Propriamente ditas que são, em geral, alum:nossílicatos do tipo 1 :1 (sílica: 

alumínio}, como a caulinita. Em geral a carga líquida é negativa, ou seja, o solo 

apresenta uma capacidade de troca catiônica (CTC), maior que a capacidade de 

troca aniônica (CTA), sendo a CTC dependente da matéria orgânica e do pH 

(Malavolta & Kliemann, 1985). 

A maior concentração de Gibbsita nos Latossolos da região dos 

cerrados reflete um maiOí estádio de intemperismo desses solos, quando 

comparados com os das regiões mais úmidas do Sul ou da região Amazônica , 

onde predomina a caulinita . Os baixos valores de "Ki" (Si02'Ab03}, indic.am uma 

maior dessilicação e, portanto, maior tempo de atuação dos processos 

Pedogenéticos, sendo as superfícies do Brasil Central as mais estáveis e antigas 

do País (Adámoli et ai., 1985). 
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Os solos dos cerrados, devido ao seu alto grau de intemperismo, têm 

uma baixa capacidade de troca catiônica (CTC), que é ocupada, na maior parte, 

por íons hidrogênio e alumínio, do que resulta uma elevada acidez e alta 

saturação de alumínio (Miranda et ai., 1982). 

Em ralação ao caráter álico, os solos do Distrito Federal apresentam 

diversas modalidades dentro de uma mesma classe, pois podem ser álicos só na 

parte superficial do solo (epiálicos), ou só na parte subsuperficial deste 

(endoálico), ou álico ao longo de todo o perfil (álico), (Embrapa, 1978). 

O principaJ efeito do alumínio para o solo dos cerrados é o de aumentar 

a acidez e esta, por sua vez, provoca deficiência nutricional. O alumínio diminui 

também diretamente a disponibilidade de nutrientes, como o P e o K, além de 

concorrer com o Ca, que é o nutriente mais abundante, provocando uma 

adicional e crescente acidez. Sendo a influência do alumínio sobre as plantas, 

principalmente indireta, a concentração de íons alumínio no solo não é o melhor 

índice de sua toxidez. As reações das plantas relacionam-se mais intimamente 

com a saturação de alumínio, ou seja, com o equilíbrio entre cátions de alumínio 

e os cátions totais do solo (Goodland, 1979). 

Bennema & Camargo (1964), citados por Adámoli et ai. (1985), 

subdividiram os Latossolos com base nos teores relativos de ferro, sendo: 

Latossolo Roxo, acima de 18%, Latossolo Vermelho Amarelo, entre 9 e 18% e 

Latossolo Amarelo, abaixo de 9%. No entanto, Wever (1974), Rodrigues (1977), 

Volkoff (1978), Souza (1979), citados por Adámoli et ai. (1985), têm demonstrado 

que os Latossolos estão mais relacionados com o tipo de ferro presente do que 

com a quantidade deste. Os Latossolos Roxos possuem apenas hematita, 

enquanto nos demais Latossolos ocorrem hematita e goethita, com predomínio da 

segunda e tendência de seu incremento, quanto mais amarela for a cor do solo. 

Nos solos sob vegetação de cerrados, o pH aumenta com a 

Profundidade destes (Ranzani, 1971; Silva Júnior et ai., 1987). No intervalo de O 

a 20 cm, Lopes (1983), encontrou para o pH em água valores entre 4,3 e 6,2, 

estando 58% destes valores entre 4,8 e 5,2. 

A soma de bases trocávetS (S), e a capacidade de troca de cátions 

(CTC), diminuem com a profundidade do solo. Adámoli et ai. {1985) encontraram 

valores da CTC, para a maioria dos Latossolos, variando de 0,2 a 3,8 cmolc.dm...J 
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nos horizontes superficiais, com exceção dos desenvolvidos a partir de rochas 

básicas, em que os valores situavam-se em tomo de 6, 1 cmolc.dm-3. Ranzani 

(1971) encontrou valores da CTC, de 0,3 a 0,6 cmolc.dm-3, nas camadas 

inferiores do perfil. Lopes (1983) obteve valores em solos de cerrado para a CTC 

variando entre 0,35 e 8, 1 cmolc.dm-3, ficando a mediana em 1, 1 cmolc.dm-3
. 

Para o alumínio trocável , o cátion dominante do complexo de troca, 

Lopes (1983) obteve valores de 1, 1 a 89,4 de saturação de AI (%), sendo que a 

mediana ficou em 59,0 de saturação de AI(%). 

A percentagem de saturação de bases (V%) , na maioria dos Latossolos, 

é infeíior a 50%, o que caracteriza solos distróficos (Adámoli et ai. , 1985), sendo 

que esta propriedade, juntamente cem o pH, apresentam tendência de aumento 

com a profundidade no perfil do solo (Ranzani, 1971). 

Mendes (1972) analisou 1200 amostras de solos sob vegetação natural 

dos cerrados e encontrou que estes apresentam uma deficiência nutricional 

generalizada, o que os coloca entre os solos menos férteis do Brasil. Obteve 

66,4% das amostras com valores de pH em água menores do que 5,49; 59% dos 

valores do cálcio foram inferiores a 1,0 cmolc.dm-3; 61 ,4% do magnésio foi inferior 

a 0,3 cmolc.dm-3; 83,2% do potáss:o foi inferior a 0,24 cmolc.dm-3 e 42,9% do 

fósforo assimilável foi inferior a 5 mg.dm-3. 

Lopes (1983) analisou 518 amostras superficiais compostas (de O a 

20cm), coletadas sob vegetação natural, em diferentes tipologias dos cerrados, 

em uma área aproximada de 600.000km2
, nos Estados de Minas Gerais, Goiás e 

Tocantins. Obteve, para o cálcio trocável , valores de 0,04 a 6,81 , com mediana 

em 0,25 cmolc.dm-3; para o magnésio trocável, de 0,00 a 2,02, com mediana em 

0,09 cmolc.dm-3; potássio trocável, de 0,02 à 0,81, com mediana em 0,08 

cmolc.dm-3; alumínio trocável , de 0,08 a 2,4, com mediana em 0,56 cmolc.dm-3; 

fósforo solúvel , de 0, 1 a 16,5, com mediana em 0,4 mg.dm-3; matéria orgâiiica, 

de 7 a 60 com mediana em 22 g.dm-3; zinco solúvel , de 0,2 a 2,15, com mediana 

em: 0,6 mg .dm-3; cobre solúvel , de 0,0 a 9,7, com mediana em 0,6 mg.dm-3; ferro 

solúvel , de 3,7 a 74, com mediana em 32,5 mg.dm-3; manganês solúvel , de 0,6 a 

92,2, com mediana em 7,6 mg.dm-3. 

Não têm sido observados resultados positivos da aplicação de 

fertilizantes contendo ferro e manganês, nestes solos, porém problemas de 
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toxidez de ferro e de manganês têm sido observados em áreas esparsas, 

associados a manchas de má drenagem no solo (Lopes, 1983). 

Ratter et ai. (1977) encontraram nos Estados de Mato Grosso, Goiás e 

Minas Gerais um tipo de cerradão, chamado mesotrófico, sendo reconhecido pela 

presença de espécies indicadoras. O pH destes solos varia de 5,2 a 6,5, com 

níveis de cálcio trocável de 1,7 a 9,3 cmolc.dm-3 de solo. Estes dados contrastam 

com os que estes mesmos autores obtiveram em outros tipos de cerradão, nos 

quais o pH é geralmente menor do que 5,0 e o cálcio trocável normalmente, muito 

abaixo de 1,0 cmolc.dm-3 de solo. 

Araújo (1984) observou que estes dois tipos de solos de cerradões 

apresentam diferenças importantes, principalmente com relação aos 

cálcio e que, em solos distróficos, todos os nutrientes diminuíram com a · 

profundidade. No solo mesotrófico ocorreu o mesmo fato, exceto com o AI , Fe, e 

Cu, que mostraram menores concentrações na camada superficial (O a 15 cm). 

2.3.6. Vegetação 

O cerrado possui fisionomia própria, sugestiva e personalística, sendo o 

aspecto retorcido das árvores o que mais o individualiza (IPEA, 1973). Esta 

vegetação caracteriza-se pela alta diversidade de espécies lenhosas coexistindo 

sob condições de baixo suprimento de nutrientes (Kozovits, 1977). 

A vegetação dos cerrados é constituída, basicamente por dois extratos, 

um arbóreo/arbustivo de caráter lenhoso e o outro herbáceo/subarbustivo, 

formado por gramíneas, outras ervas e pequenos subarbustos (Coutinho, 1992). 

Ferri (1977) divide esta vegetação em três grupos: o das plantas 

permanentes, de raízes profundas, o das espécies efêmeras, de raízes 

superficiais , e o das gramíneas que podem ser permanentes ou efêmeras, 

embora todas vegetem no verão. 

De acordo com Goedert (1989) , a vegetação é o recurso natural que 

melhor expressa a fisionomia da região dos cerrados, contudo existe uma grande 

variação nos seus domínios vegetativos, desde pura vegetação rasteira (campos 

limpos), passando por situações intermediárias de cobertura rasteira e arbórea 

(campos sujos e cerrados) , até a predominância da vegetação arbórea 

(cerradão) . 
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Eiten (1993) classificou a vegetação na província dos cerrados em: a) 

tipos no interflúvio; b) tipos associados com os cursos d'água. 

O cerrado, no sentido lato, foi classificado de acordo com Coutinho 

(1992) e Eiten (1993), em: cerradão, cerrado (sentido estrito) , campo cerrado, 

campo sujo de cerrado, campo limpo de cerrado. 

Veloso et ai. (1991 ), classificaram o cerrado "lato sensu" em quatro sub

grupos: a) savana florestada (cerradão); b) savana arborizada (campo cerrado) ; 

savana parque (parque de cerrado); c) savana gramíneo - lenhosa (campo). 

O cerradão tem um dossel arbóreo com nível geral de 7,0m ou mais de 

altura e com uma cobertura de solo acima de 30% (Eiten, 1983). O cerradão 

apresenta, também, plantas com caules menos tortuosos que as do cerrado 

típico. 

Dentro da província do cerrado, cerca de 85% do terreno é coberto com 

a própria vegetação do cerrado, em uma ou outra densidade (Eiten, 1993). Os 

outros 15% da área dos cerrados são ocupados por florestas de galerias, 

florestas de interflúvio, campos úmidos e veredas. Quando se refere à região dos 

cerrados, está se tratando de todas as formações do cerrado no sentido lato, 

mais todas as incursões que ocorrem nesta grande área do território brasileiro. 

Os cerrados são caracterizados por uma combinação de espécies muito 

regular como Kielmeyera coriaceae, Curatella americana , Byrsonima verbascifolia 

e muitas outras, que são encontradas nos cerrados do Sul do Brasil, nos Estados 

de São Paulo e Paraná, bem como na região Amazônica e ainda mais ao Norte, 

até a região do Caribe. Isto representa uma distribuição de mais de 5000 km 

(Hueck, 1972). Estas espécies características dos cerrados, que aparecem com 

bastante constância , são, no entanto, muito variáveis no porte e na forma do 

tronco (Kuhlmann, 1954). 

Os cerrados, embora apresentando algumas espécies de ampla 

dispersão, são caracterizados muito mais pelo seu aspecto fisionômico do que 

por sua florística, pois esta varia muito dentro deste biorna. 

A flora lenhosa do cerrado compõe-se, até agora , de 537 espécies, 

Pertencentes a 242 gêneros e a 70 famílias (Rizzini , 1971). 

Ratter et ai. (1995) afirmam que uma estimativa realista para o biorna 

cerrado destacaria cerca de 5000 espécies de plantas vasculares, das quais 80% 
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pertencentes à flora herbáceo-arbustiva. Porém, Castro (1994) estima a flora total 

dos cerrados de 5000 a 7000 espécies, sendo 38% destas desconhecidas. 

Ribeiro et ai. (1997) encontraram, para a região dos cerrados, 534 

espécies lenhosas, sendo que 158 delas (30%) ocorreram em apenas um local , 

enquanto não houve uma espécie que aparecesse em todos os locais estudados, 

sendo que somente 28 espécres foram encontradas em mais de 50% das áreas 

avaliadas. 

A região dos Cerrados tende a apresentar um número maior de espécies 

por área em locais relativamente mais próximos da sua base nuclear. Ribeiro et 

a/. (1997) encontraram 150 espécies lenhosas por ha em Mato Grosso e menos 

de 1 O espécíes lenhosas por ha, nos cerrados do Amazonas. Ao se afastar de 

sua área nuclear, principalmente nas áreas marginais, como em São Paulo, 

Paraná, Amapá, nas Guianas e nos Lhanos da Venezuela, existe uma tendência 

de diminuição do número de espécies arbóreas por área, tornando as plantas 

mais distante uma das outras. Em alguns locais, principalmente nas regiões 

meridionais, existe uma tendência de diminuição bem acentuada do porte das 

plantas arbóreas, tendendo, em alguns casos, a indivíduos raquíticos, 

ananizados (Kuhlmann, 1952; Magnanini, 1952; Azeredo, 1967; Ferri, 1969; 

Barradas, 1972; Melo et ai. , 1979; Underman & Mori, 1989; Mori , 1989). 

A vegetação lenhosa dos cerrados apresenta características bem 

peculiares, que a distingue das outras formações vegetais brasileiras. É comum 

a presença de indivíduos lenhosos com brotos foliares bem protegidos, casca 

grossa e rugosa, esgalhamento profuso, grandes folhas coriáceas e perenes e 

órgãos de reserva subterrâneos (xilopódios), geralmente profundos (Weibel , 

1948; Brazão et ai. , 1993). 

O cerrado é quase sempre semidecíduo, raramente encontrando-se uma 

área de cerrado que seja perenifólio ou completamente decídua (Eiten, 1983). 

Rizzo et ai. (1971) observaram, em levantamento realizado próximo a Goiânia, 

que 77% das árvores da mata, com altura superior a dez metros, perdem suas 

folhas e 90% das espécies do cerrado, com altura superior a um metro, perdem 

também suas tolhas, durante a estação seca de junho a setembro. 
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Weibell (1948) chama a atenção para o fato de que a queda geral de 

folhas nos cerrados não começa no início da estação desfavorável, conforme 

ocorre nas zonas temperadas, mas no fim desta. 

As espécies arbustivo-arbóreas florescem, em geral, em resposta às 

mudanças climáticas que ocorrem na primavera e produzem frutos , na sua 

maioria carnosos e zoocóricos, na estação chuvosa e quente do ano (Mantovani , 

1983). Algumas espécies lenhosas dos cerrados, como as Myrtaceas, seguem 

esta regra, apresentando um período de formação dos frutos relativamente 

rápido, entre dois a três meses. Outras, porém, apresentam um período de 

formação de frutos muito mais longo, florescendo, por exemplo, na primavera e 

frutificando no segundo semestre do ano seguinte (Warming & Ferri, 1973). 

Outro aspecto interessante da vegetação arbórea dos cerrados é o 

comprimento de seu sistema radicular, estabelecendo-se bem profundo no solo e 

conseguindo suprimento de água mesmo no período seco, tomando, com este 

fato, estas plantas menos sensíveis em suas reações estomáticas (Rachid , 1947). 

Do ponto de vista ecológico, o crescimento mais acentuado do sistema radicular 

em relação à parte aérea é um fator adaptativo importante para estas espécies 

(p . . 1ª73) og1an1, ...,. . 

Outra característica interessante das plantas lenhosas dos cerrados é a 

habilidade que algumas destas apresentam em acumular alumínio em suas 

folhas. Enquanto o teor médio, nas folhas, das espécies acumuladoras é de 

aproximadamente 12 g.kg·1, nas espécies não acumuladoras, este valor é de 0,3 

9.kg·1
. Embora o alumínio seja tóxico em altas concentrações, este parece não 

interferir na absorção de nutrientes nas plantas que o acumulam em suas folhas 

(Haridasan, 1982; Medeiros, 1983). 

Ao comparar um cerrado denso e um cerradão em solos distróficos do 

Distrito Federal Ribeiro & Haridasan (1990) encontraram que a participação de 

espécies acumuladoras de alumínio somou 44% do IVI (Índice de Valor de 

Importância) , no Cerrado Denso, e apenas 15% no Cerradão. 
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2.3.7. Espécies frutíferas nativas 

2.3. 7 .1. Aspectos gerais 

A região dos ceírados é muito rica em espécies frutíferas nativas, 

oferecendo uma grande quantidade de frutos comestíveís, alguns de excelente 

qualidade, cujo aproveitamento por populações humanas dá-se desde os 

primórdios da ocupação (Barbosa, 1996). 

Os cientistas que percorreram o interior do Brasil, especialmente o 

Estado de Goiás, na primeira metade do século XIX, ficaram impressionados com 

a oferta de frutos nativos, que eram normalmente utilizados pela população 

civilizada loca:, bem como pelos índios. Existem referências ao piqui (Cariocar 

brasiliense Camb.) , puçá (Mouríri eflíptíca Mart.), mangaba (Hancomia speciosa 

Gomez), jatobá (Hymenaea stignocarpa Mart.), araçá (Psidium guineense Swart) , 

cagaita (Eugenia dysenterica D.C.), bacupa,i (Salacia campestíis Peye,), e, 

especialmente, o caju arbóreo do cerrado (Anacardium othonianum Rizz.), bem 

como um número elevado de espécies de palmeiras, fornecedoras de frutos, que 

eram quebrados diariamente pelos silvícolas (Gardner, 1975; Saint-Hilaire, 1975; 

Pohl, 1976). 

Os frutos nativos, ainda hoje, são fontes importantes de alimentos para 

os animais silvestres, bem como para a população local dos cerrados, embora 

até hoje sejam aproveitados de forma artesanal (Ferreira, 1973a; Pinto & Geiiú, 

1988). 

Para o fornecimento de frutos, um grande número de famílias botânicas 

concorre com gêneros bem diversificados, cujas espécies ostentam frutos 

variados, quanto ao formato, tamanho, cor e sabor (Ferreira, 1980). 

Embora a utilização dos frutos nativos dos cerrados, tanto ao natural 

quanto processados, seja realizada unicamente de forma artesanal , há de se 

reconhecei que existe na região uma cultura, recebidã dos antepassados, 

desenvolvida e adaptada para a coleta , transporte, processamento e 

comercialização destes recursos (Almeida et ai., 1991; Almeida & Silva, 1994; 

Silva et ai., 1994a). 

A maioria dos frutos dos cerrados amadurece no início da estação 

chuvosa, que na região ocorre de setembro a dezembro (Rizzini, 1976; 
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Malheiros, 1997). No entanto, Barbosa (1996) afirma que essa concentração de 

oferta diminui à medida que se distancia da época chuvosa, mas que, com 

exceção do mês de maio, os meses que correspondem à época seca, mesmo em 

menores quantidades, apresentam regularidade desses recursos. Os frutos 

devem ser coletados maduros, no chão, logo após a sua queda natural (Silva et 

a/., 1997). 

Algumas frutíferas dos cerrados apresentam dentro deste biorna uma 

maior dispersão, como o araticum, o piqui e a mangaba (Mantovani, 1983, Ribeiro 

et ai., 1997). 

2.3. 7 .2. Anonáceas 

As anonáceas constituem 46 gêneros e 500 a 600 espécies e são 

árvores ou arbustos nativos das regiões tropicais da Ásia, África e América 

(Crane & Campbell, 1990). É uma das famílias mais primitivas e se caracteriza 

pela disposição em espiral dos estames e carpelos. É notável por apresentar um 

bom número de espécies frutíferas e também de plantas produtoras de óleos 

essenciais (Leon, 1987). Na América do Sul, entre os gêneros desta família, que 

produzem frutos comestíveis, encontram-se Annona, Rollinia e Xylopia (Ferreira, 

1973a). 

O araticum, Annona crassif/ora Mart., também denominado maroto, bruto 

e cabeça de negro, ocorre no cerradão, no cerrado e no campo sujo do Distrito 

Federal, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Bahia. Possui flores, folhas e ramos jovens com densa pilosidade marrom 

avermelhada, porém os órgãos vegetativos se tornam glabescentes com a idade. 

Apresentam folhas alternas, simples, pecioladas e as flores com 2,0 a 3,5cm, 

isoladas, axilares e hermafroditas (Ribeiro et ai., 1986). O araticunzeiro 

apresenta altura de árvore e diâmetro de copa, respectivamente, nos seguintes 

intervalos: 6 a 8m e 4 a 6m (Silva et ai., 1997). A sua madeira é boa, mas não se 

presta para lenha. Entretanto, ela é utilizada para carvão vegetal, sendo cortada 

para esse fim (Heringer, 1958). 

o araticunzeiro fornece, em condições naturais, frutos maduros entre 

fevereiro e março (Sílva et ai., 1997). Estes apresentam cheiro característico, 

peso aproximado de 1,0kg, grande número de sementes, 104 em média, e 
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densidade maior do que um, além de serem muito desuniformes, com grandes 

variações de peso, formas e volume (Naves et ai., 1995). A sua polpa é 

consumida "in natura" ou na forma de sorvetes, sucos, geléias, doces licores e 

recheios para bolos e chocolates (Silva et ai., 1994a). 

O araticunzeiro apresenta problemas com relação à baixa taxa de 

frutificação, necessitando serem melhor estudadas as suas causas, visando seu 

aproveitamento econômico (Ribeiro et ai., 1981). Os seus frutos sofrem intenso 

ataque de insetos, principalmente das ordens Coleóptera e Lepidóptera (Veloso 

et ai., 1993; Veloso, 1997). A germinação das sementes de araticum é lenta e 

desuniforme. Rizzini (1971) afiima que o embrião precisa primeiro constituir os 

seus órgãos, para depois germinar. 

O araticum não aparece nas estatísticas da Central de Abastecimento 

de Goiás (CEASA-GO, 1995), embora, exista um razoável comércio informal 

desta fruta em Goiânia e em cidades do interior de Goiás, no período de 

maturação de seus frutos, nos meses de fevereiro e março. 

2.3.7.3. Anacardiáceas 

A família Anacardiaceae apresenta árvores ou arbustos de folhas 

alternas, coriáceas, com flores hermafroditas e unissexuais, sendo que as 

masculinas aparecem no início da floração, e as hermafroditas no fim. O fruto é 

um aquênio, o pedúnculo se desenvolve em pseudo-fruto (caju), que tem forma 

variada e cor indo de amarela a vermelha (Ferreira, 1973b; Paula & Heringer, 

1978). 

o gênero Anacardium apresenta um pequeno número de espec1es, 

todas e1as originárias das Américas Centra! e do Sul, à exceção de Anacardium 

encardium, provavelmente procedente da Malásia. Das 22 espécies relacionadas, 

apenas quatro não são encontradas vegetando naturalmente no Brasil (Lima, 

1988). 

A espécie de maior importância é, sem dúvida, A occidentale L. a qual 

só no Brasil, é cultivada em, cerca de 450.000 hectares na região Nordeste. Ê 

uma cultura típica de exportação, pois mais de 90% dos deíivados da castanha 

(ACC-Amêndca de castanha de caju, e LCC-Líquido da castanha de caju} , 

destinam-se ao mercado externo (França, 1988). 
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Pohl (1976) percorreu o Brasil Central entre 1817 e 1821 e chama a 

atenção para o fato de que em suas caminhadas pelos campos secos desta 

região, encontrava com freqüêncta cajueiros da altura de um homem, que eram 

próprios da região e os seus suculentos frutos ácidos, à fa!ta de água, forneciam 

um caldo refrescante que aliviava a sede. 

Em Goiás, ocorrem naturalmente, principalmente três espécies de caju 

arbóreo e duas de caju herbáceo: a) A. amilcarianum O. March., nativa do Brasil 

Central, habitando a Ilha do Banana!, arbusto de, aproximadamente, cinco metros 

de altura (Machado, 1949); b) A. curatellifolium St Hil., espécie nativa do Planalto 

Central do Brasil, habitando, de preferência, solos lateríticos, forma troncos 

grossos, curtos e tortuosos (Rizzini, 1969; Paula & Heringer, 1978); c) A. 

othonianum Rizz., espécie típica dos cerrados do Planalto Central do Brasil, 

dispersa pelo Distrito Federal e Goiás, árvore mediana de três a seis metros de 

altura e tronco de 20 a 40 centímetros de diâmetro (Rizzini, 1969; Ferreira, 

1973b); d) A. humile St. Hil., arbusto de tronco subterrâneo, abundante nos 

cerrados arenosos do Brasil Central, ocorrendo, ainda, em São Paulo e Minas 

Gerais (Ferreira, 1973b); e) A. nanum St. Hil., arbusto de caule tortuoso, rasteiro 

e subterrâneo, com dispersão pelo Distrito Federa!, Goiás, Minas Gerais, até São 

Paulo (Ferreira, 1973b ). G i 1,o / 0 

A espécie arbórea de caju nativo dos cerrados mais citada é A. 

othonianum Rizz. Seu nome é uma homenagem ao Dr. Othon Xavier de Brito 

Machado, primeiro botânico a descrever um cajueiro arbóreo do cerrado (Rizzini, 

1969). Esta espécie é bastante produtiva, floresce de setembro a outubro e 

frutifica em novembro. Suas sementes germinam com facilidade e suas folhas 

entretanto, apresentam-se norma!mente bastante atacadas por fungos (Ferreira, 

1973b). o caju arbóreo do cerrado apresenta altura de árvore e diâmetro de copa 

compreendidos entre 4,0 a 6,0m (Silva et ai., 1997). 

A polpa do caju de árvore do cerrado é consumida "in natura" ou na 

forma de sucos, licores, compotas, doces, geléias passas, vinhos e aguardentes, 

quando os pseudo-frutos estão maduros. Verde, acompanha pratos de peixes, 

camarão e carnes. A castanha torrada é consumida com sal ou, se moída, entra 

como ingrediente em vários pratos da cozinha brasileira {Ferreira, 1973b; Silva et 

a/., 1994a). 
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2.3.7.4. Mirtáceas 

O nome da família Myrtaceae vem do grego "Myrtos = perfume". É 

representada por árvores, arbustos e sub-arbustos, de fothas inteiras, opostas 

ou raramente alternas. Compreende 100 gêneros com aproximadamente 3000 

espécies (Ferreira, 1972). 

A espécie Eugenia dysenterica DC chamada de cagaita ou cagaiteira, 

apresenta uma área de dispersão no cerradão, cerrado e campo sujo, do Distrito 

Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e- Bahia. São árvores com até de-z 

metros de altura, casca do tronco profundamente sulcada, folhas opostas, 

simples, pecioladas, brancas e hermafroditas. Produz nova folhagem, floresce e 

frutifica no espaço de um mês entre agosto e setembro, no máximo no começo de 

outubro (Ribeiro et ai., 1994). Esta espécie apresenta um sistema radicular bem 

desenvolvido (Sano et ai., 1995) e não apresenta problemas de germinação em 

suas sementes, sendo que (Naves et ai., 1992) obtiveram 93,75% de plantas 

emergidas em 29 dias de observações. 

A cagaiteira apresenta florescimento típico das Myrtaceas, pois as 

espécies desta família tendem a florescer em um período muito curto (Hoehne, 

1946). No entanto, o florescimento desta espécie chama a atenção, mesmo 

dentro das numerosas espécies desta família, pois na realidade, ocorre uma 

"explosão de flores" em árvores completamente sem folhas, no auge do período 

seco, causando um forte efeito visual, pelas suas flores brancas, acompanhadas 

dos primórdios foliares acobreados que aparecem sincronizados em plantas 

individuais (Proença & Gibbs, 1994). 

A cagaiteira não é uma espécie muito comum nos cerrados, pois sua 

presença não foi registrada em vários estudos fitossociológicos realizados na 

região (Sano et ai. 1995). 

A cagaiteira fornece frutos que são consumidos ao natural, ou na forma 

de sucos, compotas, geleias, sorvetes e licores (Ferreira, 1972; Silva et ai., 

1994a). Esta espécie apresenta alto potencial para produção de frutos. No 

entanto, estes, estão disponíveis em um pequeno período para a colheita, mais 

ou menos de 15 dias, sendo, por sua natureza, de difícil colheita e transporte, 

por serem extremamente sensíveís ao manuseio. São também bastante atacados 
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por moscas das frutas, principalmente da espécie Anastrepha obliqua (Veloso, 

1997). 

2.3.7.5. Apocináceas 

A família das Apocinaceas inclui várias espécies frutíferas de 

importância secundárra na Europa e na América, Além dos frutos, de algumas 

espécies também explora-se o látex e de outras, obtêm-se alcalóides de uso 

medicinal. As apocináceas contém látex em toda a planta (Leon, 1987). 

Hancomia speciosa Gomez (mangaba, manguaba, tembiú, tembiucatu) 

já era bastante conhecida pelos índios, quando da descoberta do Brasil, que a 

batizaram com o nome que em tupi quer dizer ªcoisa boa de comer = mangaba" ru 
(Ferreira, 1973a). Segundo Souza (1587), citado por Cavalcante (1976), "na I"~ 
vizinhança do mar da Bahia se dão umas árvores nas campinas e terras fracas, 

que se chamam mangabeiras ... Essa fruta se come toda sem deitar nada fora .... 

que é muito medicinal e gostosa". 

Pe.lo fato dessa planta apresentar-se sob uma multiplicidade de formas,. 

várias espécies foram descritas para o gênero Hancomia, porém os trabalhos 

taxonômicos mais recentes concluíram pelo "status" monoespecífico do gênero, 

considerando as outras entidades como sinônimos, formas ou variedades 

(Cavalcante, 1976). Leon (1987) afirma que a mangabeira é uma espécie 

polimorfa da qual têm sido descritas numerosas variedades que diferem 

especialmente em· suas características de folhas. 

Rizzo & Ferreira (1990) verificaram, em Goiás, as variedades gardneri, 

pubescens e speciosa. A variedade típica H. speciosa Gomez. variedade 

speciosa tem maior ocorrência nas regiões de Goiás, próximas à Bahia, Piauí e 

Maranhão, podendo atingir a margem direita do rio Tocantins até a divisa com 0 

Maranhão e, ao Sul, até o paralelo 13º S. As outras duas apresentam distribuição 

em quase todo o Estado. A variedade speciosa, apresenta pecíolo maior e lâmina 

foliar menor do que as variedades pubescens e gardner. A variedade típica 

apresenta-se de porte mais avantajado, com diâmetro do tronco superior ao das 

outras variedades e se presta melhor para a extração do látex. Porém os frutos 

das três são utífízados para o consumo humano. 
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A mangabeira apresenta uma ampla dispersão nos cerrados, ocorrendo 

tanto na área CentraJ, como nas formações savânicas do Norte e do Nordeste do 

Brasil (Kuhlmmann, 1954; Cavalcante, 1976; Donadio, 1985; Leon, 1987; Lemos 

et ai., 1989). Esta espécie encontra, em determinadas savanas equatoriais 

amazônicas, condições favoráveis para um desempenho máximo de seu 

potencial (Ledoux, 1968). 

A mangabeira é uma árvore de porte baixo, latescente, esgalhada, de 2,0 

a 7,0m de altura, de casca escura, folhas opostas simples, de ovais a 

lanceoladas, flores brancas, hermafroditas e coriáceas. O fruto é uma baga, com 

até 5,0cm de diâmetro, polpa cremosa e esbranquiçada, possui muitas sementes 

que germinam com faciTídade (Heringer, 1958; Ferreíra, 1973a). Esta espécie, 

floresce de agosto a outubro e frutifica de novembro a janeiro no Brasil Central 

(Ribeiro et ai., 1994). Nas condições do Nordeste, a mangabeira apresenta um 

período de maturação de frutos de dezembro a maio, com concentração de 

dezembro a abril (Lederman et ai., 1992). No Norte esse fruto aparece 

regularmente no mercado de Belém, a partir de setembro e se prolonga até 

março do ano seguinte (Cavalcante, 1976). 

No litoral paraibano, Lemos et ai. (1989} caracterizaram fenológicamente a 

mangabeira que cresce espontaneamente na região e encontraram que, 

naquelas condições, as plantas apresentam em média 5,0m de altura, 7,0m de 

diâmetro de copa e 0,3m de diâmetro de caule. 

Além de frutos a mangabeira é dotada de outras utilidades, sua madeira 

não tem valor econômico, mas é uti.lizada como lenha. Seu látex foi explorado 

principalmente durante a segunda guerra mundial como substituto da borracha de 

seringueira. Na terapêutica, seu leite é empregado no combate à tuberculose e 

no tratamento de úlceras (Ferreira, 1973a). 

A colheita do fruto da mangaba deve ser realizada quando este cai. Se 

colhido de vez, ele não amadurece, tomando-se endurecido e amargo (Brandão, 

1994). A excelente qualidade dos frutos da mangaba é relatada por todos que 

tiveram ou têm a oportunidade de saboreá-los em condições adequadas de 

maturação (Hoehne, 1946; Cruls, 1957; Heringer, 1958; Ferri, 1969), inclusive 

chamando a atenção pero seu alto valor nutritivo (Parente et ai., 1985). A polpa 

da mangaba é consumida "in natura" ou na forma de sorvetes, doces, geléias, 
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licores, compotas, refrescos, vinho e vinagre (Ferreira, 1973a; Silva et ai., 

1994a). Esta fruta se presta também ao aproveitamento industrial, criando 

condições para a expansão de sua utilização alimentar (Lederman et ai., 1992). 

A mangaba tem sido colhida e comercializada de modo artesanal em todas 

as regiões produtoras, principalmente nos Estados do Nordeste, onde, somente 

na CEASA de Recife foram comercializadas, em média, entre os anos de 1984 e 

1988, cerca de 310 t/ano, de frutos de mangaba, provenientes de plantas 

expontâneas da região (Lederman et ai., 1992). \. o-r---

2.3. 7 .6. Cariocaráceas 

A pequena família Caryocaraceae é composta por várias espécies 

arbóreas da bacia amazônica, sendo notável por conter várias espécies 

produtoras de nozes e de azeite (Leon, 1987). O gênero Caryocar conta com 

muitas espécies no Brasil, quase todas de grande porte e pertencentes às 

florestas tropicais úmidas da Amazônia (Heringer, 1962). Nestas condições, a 

espécie Caryocar brasiliense (piqui) constitui uma das exceções deste gênero, ao 

se estabelecer em regiões muito mais secas. 

o pequi, piq_ui ou pequi do cerrado ocorre no cerradão, cerrado e campo 

sujo do Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso, São 

Paulo, Bahia e Piauí (Ribeiro et ai., 1994). É amplamente disseminado pela 

região dos cerrados, inclusive ocorrendo com alta freqüência em muitos locais 

(Santos & Aoki, 1992; Silva et ai., 1994 b; Ribeiro et ai., 1997). 

O piquizeiro é uma árvore baixa, ramificada, normalmente de até 7,0m de 

altura, podendo no entanto apresentar indivíduos bem mais altos, sendo uma 

espécie de alta plasticidade, por ocorrer em diversos ambientes do biorna 

cerrado, estando a variação do porte das plantas em função dos fatores edáficos 

e antrópicos (Leitão Filho & Martins, 1981). Esta espécie apresenta folhas 

opostas, trifoliadas, inflorescência rácemo terminal com 1 O a 30 flores, cremes

amareladas, hermafroditas, com cinco sépalas e cinco pétalas e mais de 200 

estames. A antesis ocorre geralmente à noite e é de pouca duração. 

Normalmente floresce de junho a setembro e frutifica de novembro a dezembro 

na região centrar dos cerrados (Leon, 1987; Ribeiro et al, 1994 ). 



36 

O fruto do piqui é uma drupa de até 10cm de diâmetro, verde, pesando em 

média 104,4g, apresentando de 1 a 5 sementes normais por fruto, sendo de 

14,2g o peso médio das mesmas (Carvalho et ai., 1996; Oliveira, K.A.K.B., 1998). 

Ferreira et ai. (1987) verificaram que o fruto de piqui é constituído de 84% de 

casca, 10% de polpa e 6% de caroço, sendo a polpa o constituinte mais rico em 

óleo (61,7%), seguido da amêndoa (42,2%). O mesocarpo é amarelo, carnoso 

(porção comestível); o endocarpo é lenhoso, com espinhos por fora, 

apresentando a semente forma reniforme. 

A unidade de dispersão do prqui é o caroço ou putámem (Barradas, 1972), 

sendo sua germinação demornda e desuniforme, pois a polpa, os espinhos e o 

endocarpo reduzem sígnífícantemente a taxa e a velocidade de germinação \ U ~ 
deste pela presença de inibidores em suas partes (Melo, 1987). Trindade et ai. l.!!
(1997) encontraram uma porcentagem de emergência de plântulas de piqui em 

torno de 40%, variando de 1 % a 88% entre diferentes progênies, e com o 

período de emergência variando de 135 a 344 dias, com concentração maior em 

tomo de 300 dias após a semeadura. 

O piqui, juntamente com o buriti (Mauritia vinifera), é a espécie mais 

importante da cultura culinária da região (Ribeiro et ai., 1994). A polpa do piqui é 

usada para o consumo humano após o cozimento ou na culinária regional em 

pratos típicos, como "arroz com piqui". Da polpa extrai-se o óleo de piqui, que é 

utilizado para frituras e como condimento (Silva et ai., 1994a). Deve-se ressaltar 

que não se consome o piqui ao naturai, sendo esta, portanto, uma frutífera dos 

cerrados muito procurada para ser consumida como alimento após o cozimento 

ou pelo seu caráter condimentar, devido ao seu sabor e ao aroma bem 

característicos. 

Na CEASA-GO (1995), foram comercializadas 902,3t de piqui no ano de 

1995, nos meses de janeiro, fevereiro, outubro, novembro e dezembro, sendo 

destas 493,St procedentes do Estado do Tocantins, 348,St de Goiás, além de 

35, 1 t da Bahia e 25, 1t de Minas Gerais, representando percentualmente a 

participação de cada Estado 54, 7, 38,6, 3,9 e 2,8% respectivamente. O preço 

médio de comercialização desta fruta, em casca, na CEASA-GO (1995}, foi de R$ 

320,00/t. Estes números mostram a importância do piqui na economia informa! de 
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Goiás, uma vez que só para uma parte do que é comercializado utiliza-se este 

canal para escoar o produto coletado nas áreas naturais. 

O piquizeiro é madeira pouco recomendável como combustível, não sendo, 

normalmente, usado como lenha, no entanto, é utilizado para o fabrico do carvão 

vegetal, e sua madeira é muito procurada para postes de cercas, esteios de 

curral e para peças em que se exige grande durabilidade e resistência mecânica 

(Heringer, 1958). 

2.3.8. Espécies frutíferas nativas, clima e solos 

As plantas dos cerrados sofrem fortes influências dos fatores do clima e 

do solo, porém não tem sido fácil isolar e correlacionar alguns destes fatores com 

as diversas formações vegetaiS dos cerrados. Normalmente sua a atuação destes 

é conjunta, criando situações complexas e de interpretações mais difíceis. 

Alvim & Araujo (1952) e Benema (1964) concluíram que as 

propriedades dos solos é fator decisivo na ocorrência dos cerrados. Porém, 

Eiten (1993) afirma que dentro de uma região pequena é possível, em alguns 

casos, achar subtipos vegetacionais mais ou menos distintos, correlacionados 

com as propriedades dos solos, mas estes tipos peídem sua distinção quando se 

considera uma região maior. 

Medeiros (1983) comparando o estado nutricional de algumas espécies 

acumuladoras ou não de alumínio, nativas do cerrado do Distrito Federal, 

encontrou que naquelas condições, embora a acumulação de alumínio nas folhas 

seja uma estratégia pouco comum entre as espécies do cerrado estudado, as 

plantas acumuladoras são importantes componentes da vegetação e que o 

conteúdo de alumínio das espécies acumuladoras é sempre significativamente 

mais elevado em relação ao das não acumuladoras. Enquanto o teor médio das 

espécies do primeiro grupo é de aproximadamente 129.kg-1
, o das espécies do 

segundo grupo é de apenas 0,39.kg-
1

. 

Garcia (1990), estudando a resposta de duas espécies acumuladoras de 

alumínio à fertilização com cálcio, fósforo e magnésio, encontrou que os 

tratamentos impostos ao solo não influenciaram o crescimento das espécies, em 

termos de artura e área basai do tronco; afirmando que, possivelmente, essas 
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plantas nativas não responderiam bem a uma maior disponibilidade de nutrientes 

considerados deficientes no solo. 

Mantovani (1983), estudando os cerrados da reserva biológica de Mogi 

Guaçu, SP, encontrou que o comportamento fenológico das espécies desse 

cerrado ocorre em resposta às mudanças climáticas e consiste de adaptações 

que favorecem as ações de agentes polinizadores e dispersares, representando 

mecanismos de defesa contra o parasitismo, a herbivoria e os estresses hídricos, 

térmicos e nutricionais. 

Muitos autores contestam a predominância dos fatores químicos do solo 

na definição das formas vegetacionais dos cerrados (Ribeiro, 1983; Giannotti, 

1988; Oííveíra et ai., 1989; Haridasan, 1992a; Haridasan, 1992b), afirmando que 

outros fatores do solo poderiam ser mais importantes, tais como maior 

capacidade de retenção de água, porosidade, maior disponibilidade de água nas 

áreas próximas aos curso de água, variação na profundidade efetiva dos solos, 

na declividade, no lençol freático e presença de uma camada de laterita próxima 

à superfície. 

Gottlieb et ai. (1966) analisaram pares vicariantes da mata e do cerrado 

e encontraram grande concordância no teor nutricional nas folhas destas 

espécies, fato que consideraram interessante, tendo em vista as diferenças de 

fertilidade entre estes dois ambientes. 

Araujo (1984), comparando o estado nutricional de dois cerradões em 

solos distróficos e mesotróficos, encontrou que as espécies comuns que ocorrem 

em ambos os solos tiveram menores concentrações de P, K, Ca, Mg, e Mn em 

solos distróficos do que no solos mesotróficos. As espécies exclusivas em solos 

mesotróficos parecem limitar a absorção do Mn, apesar do elevado teor desse 

nutriente no solo, ao passo que as espécies exclusivas, em solo distrófico, 

apresentaram maiores teores desse nutriente, apesar de seus baixos índices no 

solo. 

A transição da floresta decídua e semi-decídua para o cerrado é 

ocasionada pelas condições de solo (Ratter, 1992). A floresta ocorre em solos 

mais férteis com altos níveis de cálcio e magnésio e o cerradão característico é 

encontrado em condições intermediárias de fertilidade. 
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Caracteristicamente as fronteiras entre as savanas e as florestas são 

abruptas e ocorrem onde há marcada mudança na topografia e no solo, tendo 

como causa a geologia do local, as mudanças climáticas de longos períodos e as 

chuvas (Cole, 1992). 

Ratter (1992), investigando a transição abrupta entre a floresta 

amazônica e a savana hidrológica na ilha de Maracá, em Roraima, verificou que 

este fato está relacionado com a flutuação da água no solo; estas savanas 

seriam mais tolerantes à variação do lençol freático durante o ano do que as 

florestas. 

Goodland (1979), trabalhando nos cerrados do Triângulo Mineiro, 

encontrou que toáos os fatores nutricionais aumentam do campo sujo para \\) f 
cerrado típico, com exceção do alumínio que diminui. Concluiu que o campo sujcL,~.:.,,Ç 

ocorre em solos mais ácidos, menos ricos em matéria orgânica e nutrientes. 

Concluiu também que o alumínio é o cátion trocável dominante no campo sujo e 

no cerrado e sendo parcialmente substituído pelo cálcio e magnésio no cerrado e 

no cerradão_ Nestas circunstâncias, o fator que apresentou maior correlação com 

a vegetação foi o fósforo, seguido do nitrogênio e do potássio. Isto revela que o 

nutriente que se apresentou em menor quantidade foi o que estabeleceu a mais 

estreita correlação com a vegetação. Portanto, segundo Goodland (1979) "o 

gradiente cerradão-campo sujo é, sob o ponto de vista fisionômico, de crescente 

xeromorfismo. Esta redução na densidade e na estatura das árvores pode ser 

relacionada com a crescente saturação de alumínio dos solos, que variou de. 35% 

no cerradão a 58% oo campo sujo". 

Silva (1993), estudando também a vegetação de cerrados do Triângulo 

Mineiro, analisou os teores nutricionais e físicos de solos sob três tipologias de 

cerrado: cerrado stricto sensu (ss), campo cerrado e campo sujo. Concluiu que a 

fertilidade natural do solo foi maior no cerrado ss, do que em campo cerrado e 

campo sujo. Apesar dos solos sob as três tipologias serem texturalmente 

semeihantes, apresentaram-se ligeiramente mais ácidos, com baixa capaciàade 

de troca catiônica e maior concentração de alumínio no campo sujo. Os baixos 

teores de fósforo e cálcio condicionaram a formação do campo sujo e as maiores 

concentrações destes nutrientes foram encontradas no cerrado. O conteúdo de 

matéria orgânica no solo, até 20cm de profundidade, rnfluenciou positivamente a 
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quantidade de indivíduos, e o número de espécies por unidade de área, além da 

área basal da vegetação. 

Ribeiro (1983) avaliou a participação do solo na distribuição da 

vegetação de um cerrado e de um cerradão, em Planaltina, DF, obtendo 

resultados diferentes dos obtidos por Goodland (1979) e Silva (1993), no 

Triângulo Mineiro, pois encontrou uma maior saturação de alumínio em solos sob 

cerradão .do que sob cerrado. De uma maneira geral, a mâtéria orgânica e os 

nutrientes N, P e Fe apresentaram valores mais altos e o pH, Ca, Mg, Cu e Mn, 

valores mais baixos no cerradão, sendo, entretanto as diferenças encontradas, 

insuficientes, a ponto de explicarem as variações na biomassa e na flora dos 

locaís estudados. 

Batista {1988), ao estudar a influência dos fatores edáficos sobre o 

desenvolvimento de quinze espécies nativas mais importantes do cerrado da 

Reserva Biológica de Mogi Guaçú (SP}, encontrou a seguinte ordem prioritária de 

influência dos nutrientes sobre o desenvolvimento vegetativo dessas espécies: K 

> pH = Zn > Ca > B = AI > valor S > matéria orgânica = areia fina > P > Mn > V% 

> areia grossa > silte > CTC > H+AI > areia. A altura média das árvores foi 

influenciada por K, Mn, B, Zn, Mg, AI, areia e silte, sendo que o AI teve efeito 

negativo. A área basa! por hectare foi positivamente influenciada por boro, argila, 

areia fina e silte e negativamente por pH e alumínio. 

A relação entre os parâmetros da vegetação e as características dos 

solos, de acordo com Silva Júnior et ai. {1987), foram geralmente mais fortes na 

camada superficial (0cm a 5,0cm), o que reforça, para a amostragem, a 

necessidade de estratificação do solo em camadas delgadas, indicando que a 

ciclagem de nutrientes assume papel importante para a manutenção da 

comunidaàe vegetal dos cerrados. No entanto, Batista (1988) encontrou que o 

número de correlações mais importantes entre os fatores do solo e as espécies 

estudadas foi maior de 20cm a 40cm de profundidade do que na camada de 0cm 

a 20cm 

As gramíneas e as árvores são tipos vegetais antagônicos que, 

geralmente, se excluem. Somente nos trópicos, onde ocorrem chuvas de verão, 

em solos arenosos e profundos, é que estes dois tipos coexistem (Garrido, 1977}. 

De acordo com Hueck (1972), é muito diffcil, no cerrado, traçar um limite entre 



41 

árvores e arbustos, pois muitas espécies em solos argilosos atingem de 3,0m a 

5,0m de altura e em solos arenosos não chegam a mais de 1,0m. Porém, é 

importante observar que, mesmo em tipos diferentes de solos, ambientes e 

climas, as plantas dos cerrados tendem a apresentar as mesmas características 

externas (Goedert et ai., 1980). 

Com relação ao número de espécies por área, Huston (1981) e Schubart 

(1984) encontraram em bosques tropicais uma relação inversa. Quanto mais alto 

o teor de nutrientes, menor o número de espécies. Nos solos muito lixiviados, 

nenhuma espécie de planta conseguiria crescer com uma rapidez tal que 

excluísse por competição as demais, o que resulta num número maior de 

espécíes coexístindo numa mesma área. A maior ocorrência de determinadas 

espécies em uma área, como um todo, indica maior plasticidade das mesmas às 

condições do solo (Silva Júnior et ai., 1987). A espécie Qualea parvfflora, por 

exemplo, tem sido encontrada entre as mais importantes, em levantamentos 

realizados na área central dos cerrados, demonstrando sua pequena exigência 

em relação aos fatores do solo sendo provaveimente, outros eiementos de maior 

importância na determinação de sua presença nas formações de cerrado. 

Muitas plantas dos cerrados, especialmente as frutíferas, chamam a 

atenção, pois, na sua maioria, florescem em plena estação seca ou bem no início 

da estação chuvosa, quando o solo ainda está com elevado "déficit" hídrico. A 

maioria destas plantas, neste período também emite brotações novas, total ou 

parcialmente, durante ou após o florescimento (Cruls, 1957). Outro aspecto 

interessante das frutíferas nativas dos cerrados é o fato de, normalmente, elas se 

desenvolverem em solos muito pobres em nutrientes. Porém, apresentam teores 

de elementos minerais em suas folhas e frutos que chegam a surpreender, 

indicando que estas espécies são bastante eficientes na extração de nutrientes 

do solo, sendo, portanto, dignas de maior observação, visando seu 

aproveitamento racional (Ferreira et ai., 1987; Andersen & Andersen, 1988; 

Naves et ai., 1995). 

A associação de maior oferta de espécies frutíferas nativas com as 

regiões mais elevadas da paisagem, as serras e as chapadas, sempre foi fato 

observado pelos cientistas e viajantes que percorreram o interior do Brasil. Cruls 

(1957) observou em Goiás a riqueza de frutos na Serra dos Pirrneus, Cabeceiras 
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do Tocantins e na Serra Dourada. Gardner (1975) descreveu a riqueza de frutos 

na Serra da Batalha, próximo à cidade de Natividade-TO. Saint-Hilaire (1975) 

descreveu as Serras de Jaraguá e de Caldas, em Goiás, onde, na sua parte mais 

alta, encontrou grande quantidade de caju e de mangaba em solos pedregosos. 

Andersen & Andersen (1988) afirmam que a mangabeira é mais presente em 

terrenos menos férteis, como as chapadas arenosas e secas das regiões altas. 

Algumas espécies frutíferas dos cerrados são associadas aos solos 

cascalhentos ou concrecionários, como a mangabeira e o cajueiro (Heringer, 

1953; Pohl, 1976). A mangabeira, normalmente, habita solos cobertos de 

cascalho, onde o fogo, seu grande inimigo, tem dificuldade de propagar, devido à 

escassa vegetação rasteíra (Heringer, 1953). A mangabeira também é bem 

associada a ambientes de solos pobres, secos e arenosos (Cavalcante, 1976; 

Andersen & Andersen, 1988). 

As espécies do gênero Caryocar crescem, de preferência, em locais 

altos e bem drenados (Leon, 1987). A espécie Caryocar brasiliense é uma 

indicadora da qualidade de sítio inferior, com maior facilidade de 

desenvolvimento na condição de boa luminosidade e menor fertilidade natural do 

solo (Silva, 1993). e se adapta bem em clima subtropical ou tipicamente tropical. 

O solo, de preferência, deverá ser profundo, sílico-argiloso e bem drenado 

(Andersen & Andersen, 1988). 

Em Paraopeba (MG), Fonseca & Muniz (1992) constataram que a 

espécie Annona crassiffora ocorre mais nos Latossolos Vermelho Escuro e 

Vermelho Amarelo argiloso, quando comparados com o Latossolo Amarelo 

argiloso. 

A cagaita apresenta uma distribuição que parece estar relacionada com 

o solo, sendo que esta, provavelmente, possui maior capacidade de competição 

em solos com menor disponibilidade de água e com baixa fertilidade, podendo 

ser considerada um indicador de tais tipos de solos (Silva Júnior et ai., 1987). 

Porém, contrariamente, Andersen & Andersen (1988) afirmam que a cagaita 

ocorre nos cerradões menos pobres em fertilidade e onde predominam 

condições climáticas mais amenas com relação à temperatura. 

Alves et ai. (1989), avaliando plantas de mangabeiras que crescem 

espontaneamente no Munrcípio de Conde, situado no Litoral Paraibano , 
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encontraram os seguintes valores médios: Fertilidade do solo: pH (em água) 

=5,3; P (mg.dm-3
) = 1,2; K (cmolc.dm-3

} =0,069; M.0, (g.dm-3) = 12; AI+++ = 0,4 

e Ca + Mg (cmolc.dm-3
) = 2, 1. Análise Foliar: macronutrientes (g.kg-1

): N = 0,80; 

K 0,03; P = 0,65; Ca = 0,14; Mg = 0,10; S = 0,12 e de micronutrientes {mg.kg-1
): 

Cu= 2; Fe = 85; Mn =48; Zn =12. 

Mrranda et ai. (1987) analisaram os teores de nitrogênio, fósforo e 

potássio em folhas de piqui nos cerrados do Piauí e encontraram que os teores 

mais baixos de nitrogênio (9,9 g.kg-1), fósforo (0,28 g.kg-1
) e potássio (3,9 g.kg-1

) 

foram obtidos, em maio, por ocasião da abscisão foliar e as mais altas 

concentrações de: N (13,6 g.kg-1
), P(0,46 g.kg-1

) e K (8,7 g.kg-1), contidas nas 

folhas, foram verifícadas nos meses de Juího e agosto, por ocasião das novas 

brotações. 

Naves et ai. (1995) encontraram os seguintes valores para a fertilidade 

do solo, onde ocorre naturalmente o araticunzeiro e a cagaiteira, vegetando nos 

cerrados de Goiás: Araticunzeiro: P (mg.dm-
3

) = 0,4; K (cmolc.dm-3
) = 0,066; Ca 

(cmolc.dm-3) = 0,2; Mg (cmolc.dm-3
) = 0,3; AI {cmolc.dm-3) = 0,4; M. O (g.dm-a) = 

38; pH(em água) = 4,8; e para os micronutrientes (mg.dm-3): B =0,25; Cu = 1,7; 

Fe =- 53,4; Mn =- 11,8 e Zn =- O, 7. Cagaiteira: P (mg.dm-3) =- 1,0; K (cmolc,dm-3
) =-

0,251; Ca (cmofc.dm-3
) = 0,6; Mg(cmolc.dm-3

} = 0,5; AI (cmolc.dm-3
) = 0,4; M.O 

{g.dm-3) = 26; pH(em água)= 4,8 e micronutrientes (mg.dm-3): B = O, 10; Cu= 2,0; 

Fe = 103,1; Mn = 16,4 e Zn = 0,5. 

2.3.9. Perspectivas 

A atuação dos fatores antrópicos sobre o biorna cerrado, nas últimas três 

décadas, tem sido bem mais intensa, persistente e mal conduzida do que em 

qualquer outro domínio vegetacional brasileiro, provocando, como conseqüência 

desta ocupação desordenada, o assoreamento de rios, lagos, grandes 

inundações, perdas por erosão e compactação do solo e levando certas áreas 

para a desertificação devido à sua utilização inadequada. 

Por outro lado, deve-se considerar, também, que muito pouco se conhece 

dos cerrados, enquanto vegetação (Dias, 1992). Outrossim, falta domínio 

científico sobre as próprías e severas condíções que esta vegetação foi 

submetida durante sua evolução. Neste aspecto merece destaque a importância 
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do fogo para a preservação e manutenção das plantas dos cerrados (Ramos, 

1990; Coutinho, 1992; Pivello, 1992), a necessidade de luz (Silva, 1993), a forma 

e a estratégia de competição destas espécies. 

Nos últimos anos têm sido muito divulgadas as qualidades e utilidades da 

vegetação dos cerrados, seu potencial, seu valor madeireiro e medicinal e sua 

beleza cênica, mas muito pouco se conhece sobre as interrelações desta 

vegetação com as condições de clima e de solo e, principalmente, como proceder 

para melhor aproveitá-la e preservá-la. Neste cenário, segue a ocupação dos 

cerrados, como marcha irrefreável em busca do lucro fácil e imediato, 

normalmente às expensas de seus recursos naturais. 

A grande diversidade de espécies frutíferas nativas desta região ainda 

permanece potencialmente utilizada, com uso e aproveitamento restrito às 

populações dos cerrados (Silva et ai., 1997). Sabe-se que nos dias atuais, o 

consumo de frutas e de verduras tende a crescer em todas as faixas da 

população mundial, devido principalmente às suas qualidades nutricionais e 

medicinais. Neste contexto, é de fundamental importância que se estimule e se 

criem condições para viabilizar todas as atividades de pesquisa que proponham 

melhor conhecer, analisar e encontrar alternativas de uso sustentado ou de 

preservação dessa vegetação. 

O presente trabalho se propõe a estudar características químicas e físicas 

das plantas, bem como as inter-relações de fatores do clima e do solo, com cinco 

frutíferas nativas dos cerrados de Goiás, que apresentam potencial para a 

exploração racional. 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Espécies frutiferas estudadas 

Foram realizados estudos com cinco espécies de frutíferas (Tabela 1), de 

ocorrência natural no Estado de Goiás, de janeiro de 1996 a dezembro de 1998, 

em áreas típicas de cerrado (Figura 1), sendo que a coleta de material para 

análise ocorreu de fevereiro a abril de 1996. Estas frutíferas foram eleitas por 

serem de porte arbóreo, ocorrerem em formações de cerrado típico, possuírem 

potencial para o melhoramento genético vegetal, apresentarem boa dispersão 

nos cerrados e por serem amplamente conhecidas e utilizadas pela população 

local. As Figuras 2, 3, 4, e 5 mostram uma seqüência de .plantas, flores e frutos 

destas espécies em estudo. 

3.2. Áreas estudadas 

Com O objetivo de identificação de áreas com características apropriadas 

para o estudo, foram realizadas diversas viagens de reconhecimento pelo interior 

do Estado de Goiás, de setembro de 1992 a dezembro de 1995. 

Foram adotados, como critérios para a escolha de cada área, as seguintes 

condições: menor ação antrópica possível, formação típica de cerrados, maior 

ocorrência das espécies frutíferas escolhidas, situações de clima e/ou de solos 

contrastantes, áreas representativas dos cerrados da região, possuir pelo menos 

1 o ha de área remanescente de cerrado, ser representativa da área escolhida , 

existir pelo menos quatro plantas de uma ou mais espécies a serem estudadas 
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Tabela 1. Espécies frutíferas nativas selecionadas para o desenvolvimento do 
trabalho, realizado nos cerrados do Estado de Goiás, de setembro de 
1992 a dezembro de 1998. UFG, 1998. 

Famílias botânicas Nomes científicos Nomes comuns 

Anacardiaceae Anacardium othonianum Rizz. Caju-arbóreo 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. Araticum 

Apocinaceae Hancomia speciosa Gomez Mangaba 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Camb. Piqui 

Myrtaceae Eugenia dysenterica o.e. Cagaita 
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Figura 1. Distribuição dos cerrados no Brasil: área nuclear e periféricas 
(adaptado: Embrapa, 1979a; Macedo, 1996). 1998. 

por área (uma por quadrante), ser a mais uniforme possível quanto à fisionomia 

do cerrado e ao tipo de solo. No caso da área ser considerada adequada, esta 

era numerada e, em seguida, procurava-se o proprietário ou responsável pelo 

\ 
\ 
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Figura 2. Araticum: Fruto em desenvolvimento (A), frutos maduros (8), fruto 
maduro cortado ao meio (C), flores (D), planta adulta (E). 1998. 
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Figura 3. Cagaita: Planta em florescimento (A), frutos em maturação (B), 
frutos maduros (C), detalhe de flores (D), detalhe do tronco 
(E). 1998. 



Figura 4. 
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Caju arbóreo: Planta adulta (A), frutos maduros e em 
desenvolvimento na planta (8), diferentes formas de pseudo
frutos maduros (C). Mangaba: Planta adulta (D), frutos 
maduros (E). 1998. 



Figura 5. Piqui: planta adulta (A), botões florais e flores (8), cacho de 
frutos (C), frutos maduros (D), frutos maduros abertos (E). 
1998. 

50 
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imóvel para solicitar sua permissão para o desenvolvimento dos trabalhos de 

campo. Foram identificadas 87 áreas, sendo que, posteriormente à luz dos 

critérios de seleção, observados com maior rigor, reduziu-se este número para 50 

áreas, onde o presente estudo foi desenvolvido. As coordenadas geográficas das 

áreas estudadas encontram-se na Tabela 2 e estas áreas plotadas no mapa de 

Goiás na Figura 6. 

O trabalho foi desenvolvido em 34 municípios do Estado de Goiás, tendo 

sido locada uma área por município em 23 destes, duas áreas por município em 

seis e três áreas por município em cinco municípios. Em termos extremos, as 

áreas mais distantes no sentido Leste-Oeste foram as de número 16, com 

Longitude Oeste de 47° 46' 13,95", e de número 43 com 52° 39' 53,42", cobrindo 

aproximadamente 500lcm de distância entre uma área e outra. No sentido Norte

Sul (Latitude) as áreas de número 50, com Latitude Sul de 14° 31' 5,48" e a de 

número 45 com 18° 44' 51,64", foram as mais extremas, distantes entre si 

aproximadamente 400km. 

Deve-se ressaltar que algumas regiões do Estado foram contempladas 

com mais áreas (Sudeste e parte do Sudoeste) e outras com menos áreas. Este 

fato ocorreu em muitos locais devido à intensa atividade de desmatamento 

promovida pelo homem, dificultando a locação de áreas adequadas, ou devido 

ao tipo de formação vegetacional, como exemplo, o Mato Grosso Goiano, com 

vegetação de mata caducifólia, inadequada para o desenvolvimento deste 

trabalho. Por outro lado, foram evitadas as regiões das calhas dos grandes rios 

de Goiás, principalmente o Araguaia e o Tocantins, pois, nestes domínios, 

existe uma forte vegetação de transição e, muitas vezes, tipos de solos que não 

atendiam às premissas do trabalho. 

O tamanho de cada área estudada foi de um hectare, portanto, maior do 

que as utilizadas por Batista (1982), em trabalhos de fitossociologia em 

vegetação dos cerrados. Isto porque o objetivo do trabalho foi estudar as cinco 

espécies de plantas frutíferas arbóreas eleitas e, neste caso, não seriam 

consideradas outras plantas de porte arbóreo das demais espécies de ocorrência 

nessas áreas. O número de parcelas por área foi de quatro, menor que a 

quantidade de parcelas normalmente utilizada em trabalhos de fitossociologia, 

pois, neste caso, objetivou-se estudar um maior número de áreas, melhor 
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Tabela 2. Coordenadas geográficas das áreas estudadas no Estado de Goiás. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

UFG, 1998. 

Coordenadas geográficas 

Latitude Sul 

16° 36' 8,84" 

16° 38' 15,73" 

16° 57' 36,04" 

17° 1' 6,41" 

17° 26' 34,62" 

17° 5' 31,28" 

16° 34' 11,73" 

17° 36' 47,54" 

17° 45' 38,33" 

16° 24' 27 ,37" 

17° 22' 41,50" 

17° O' 26,85" 

16° 38' 10,96" 

16° 44' 4,52" 

16° 48' 10,28" 

17° 22' 33,30" 

18° 7' 34,83" 

18° 6' 5,75" 

18° 9' 3,85" 

17° 54' 7,32" 

16° 51' 44,62" 

16° 45' 1,86" 

16° 52' 51,07" 

16° 53' 24,51" 

16° 59' 3, 17" 

Longitude Oeste 

49° 4' 4,47" 

48° 42' 17,16" 

49° 12' 10,52" 

49° 11' 59,51" 

48° 47' 2,62" 

49° 31' 26,72" 

48° 21' 46,52" 

48° 31' 21,94" 

49° 1' 2,21" 

48° 44' 24,56" 

48° 10' 11,00" 

48° 17' 35,97" 

49° 2' 47,91" 

48° 4' 8, 10" 

48° 12' 5,82" 

47° 46' 13,95" 

47° 54' 21, 12" 

48° 8' 46,36" 

48° 31' 26,52" 

48° 56' 54, 17" 

48° 47' 56,66" 

48° 32' 51,77" 

50° 29' 38,56" 

50° 27' 36,90" 

50° 38' 9,98" 

Arêâs 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Coordenadas geográficas 

Latitude Sul 

15° 37' 37,84" 

15° 8' 57 72" l 

14° 46' 38,20" 

15° 12' 17,79" 

15° 12' 29,25" 

15° 9' 40 27" l 

15° 23' 4 98" 
' 

16° 42' 53,50" 

16° 55' 48,00" 

16° 49' 29,22" 

16° 48' 33, 19" 

16° 23' 49,92" 

17° 19' 30 19" 
' 

17° 33' 4,28" 

17° 54' 43,24" 

17° 48' 52,68" 

17° 36' 51,01" 

17° 11' 31,51" 

18° 28' 41,33" 

18° 44' 51 64" 
' 

18° 42' 2,92" 

15° 31' 3,58" 

15° 57' 56,03" 

14° 42' 20, 14" 

14° 31' 5,48" 

Longitude Oeste 

49° 18' 13,79" 

48° 48' 49,54" 

49° 3' 22,96" 

48° 43' 39,03" 

52° 6' 24 73" 
' 

51° 51' 25 90" l 

51° 45' 48,68" 

51° 34'11,19" 

51° 5' 22 53" l 

51° 33, 25,63" 

51° 43' 30 71" 
' 

51° 46' 7,81" 

51° 42' 21,70" 

52° 25' 53,59" 

52° 39' 53,42" 

52° 5' 30, 13" 

52° 4' 30,22" 

51° 28' 15,22" 

50° 34' 40,48" 

50° 6' 43,97" 

49° 35' 22, 14" 

49° 52' 6,74" 

distribuídas espacialmente no território de Goiás. Procurou-se cobrir uma maior 

área, visando encontrar situações diferentes com relação às plantas, ao solo e ao 

clima. 

\ ' 
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Figura 6. Distribuição espacial das áreas estudadas em Goiás. 1998. 
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As áreas amostradas eram de forma quadrada, medindo 100m de cada 

lado, com uma área total de 1 ha, sendo tocada dentro de uma área 

remanescente com, pelos menos, 10ha. Esta forma quadrada facilitou tanto a 

delimitação como a subdivisão de cada área em quatro quadrantes regulares de 

0,25 ha cada, bem como a obtenção de áreas mais uniformes, visualmente, 

quanto ao solo e à fisionomia das plantas. Os quadrantes, em todas as áreas, 

foram numerados de Ia IV, no sentido horário. 

Para a marcação das áreas, elegia-se um ponto central em cada área a 

ser demarcada e, a partir deste, esticava-se uma corda de 100 metros em tinh~a:__--. 

reta (Figura 7,8), com o auxílio de balizas (50 metros para cada lado de~#J F G1 L_.~.c_. 
ponto). Com a ajuda de um esquadro de metal, distribuía-se a segunda corda 

perpendicular à primeira (50 metros para cada lado), formando uma cruz de 100 

X 100m (Figura 7,8). Nos extremos de cada corda esticava-se novamente, uma 

corda de 100 metros (50 metros para cada lado), no sentido perpendicular, 

fechando-se os quadrantes. 

3.3 Coleta de dados 

3.3.1. Da área 

Delimitada a área, iniciavam-se os trabalhos de coleta de dados. Para isto, 

instalava-se um "escritório", estrategicamente localizado, normalmente de baixo 

de árvores, onde todos os materiais necessários à execução dos trabalhos eram 

colocados. Ali, também, eram executadas todas as tarefas de embalagens, 

etiquetagens e encaminhamento das amostras coletadas. 

Para cada área foram elaboradas duas fichas (Anexos 1 e 2): uma folha de 

rosto e outra para as anotações biométricas em cada quadrante (Figura 7,C). Na 

folha de rosto eram anotados os seguintes dados: número da área, data, nome 

do município, nome do local, declividade, coordenadas geográficas, altitude e 

outras informações sobre o acesso ao local, além de informações sobre a área e 

de seus arredores. A altitude foi obtida com o auxílio de um altímetro e, para a 

determinação da declividade, utilizou-se um ctinômetro. As coordenadas 

geográficas foram obtidas com um GPS (Global Positioning System), modelo Geo 

Explorar. 
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3.3.2. Dados Biométricos das espécies frutíferas 

Foi considerado como sendo de porte arbóreo, para fins deste trabalho, 

todas as plantas das espécies em estudo com diâmetro, a 1 O cm do solo, igual ou 

maior que 3 cm. Foi adotado um caminhamento dentro do quadrante, no sentido 

horário, a partir de um ponto qualquer, pré-estabelecido. 

As variáveis observadas nas espécies frutíferas em estudo, para cada 

quadrante (parcela), foram: número de árvores por espécie, altura das árvores, 

circunferência do tronco a 1 O cm do solo, comprimento da projeção da copa das 

árvores no sentido Norte-Sul e Leste-Oeste, altura da primeira bifurcação, estágio 

reprodutivo aparente (jovem/adulta), bem como a ocorrência de outras espécies 

frutíferas e ocorrência de outras espécies arbóreas. ~ 

A altura das árvores e da primeira bifurcação dos galhos foi obtida com o ~ 
auxílio de uma mira de topografia de quatro metros e de uma trena de 25 metros. 

Para as plantas com altura até quatro metros, utilizou-se a mira. Para valores 

acima deste, utilizou-se a trena acoplada a um bastão de alumínio, desmontável 

de seis metros e, quando necessário, era erguido por um homem (atingindo até 

8,0 metros). Acima deste valor, estimou-se a diferença de altura das árvores. A 

altura das árvores, foi considerada a partir do nível do solo até as brotações mais 

altas da copa destas. 

O diâmetro do caule foi obtido com o auxílio de uma trena de dois metros, 

flexível, graduada em centímetros e em milímetros, obtendo-se a circunferência 

do caule, posteriormente calculou-se o diâmetro. A projeção da copa das árvores 

também foi obtida com o auxílio da trena de 25 metros. 

3.4. Coleta de folhas 

Uma vez obtidos os dados biométricos das plantas, em cada quadrante 

foram iniciadas as coletas de folhas para análise de macro e micro nutrientes. 

Essas foram realizadas por quadrante e por espécie, com o auxílio de um podão 

desmontável, com haste de até seis metros de comprimento. Para a obtenção das 

folhas foram observados os seguintes critérios: foi coletado folhas consideradas 

adultas, de árvores que aparentemente haviam produzido frutos, desenvolvidas, 

com idade de quatro a seis meses. Estas folhas foram coletadas na parte externa 
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da copa das árvores, à meia altura desta, e nas quatro faces de exposição, 

sempre após as nove horas da manhã. Quando ocorriam chuvas, somente seis 

horas após eram iniciadas as coletas. Não foram coletadas folhas que 

apresentavam danos causados por pragas e/ou doenças, ou danificadas por 

outros motivos. Para o piquizeiro, coletou-se o folíolo central das folhas em 

melhores condições e recém adultas. Do araticunzeiro e da mangabeira, coletou

se o quarto par de folhas. Do cajueiro as folhas terminais adultas e que 

estivessem em melhores condições, e da cagaiteira o segundo e o terceiro par 

de folhas. 

As amostras de folhas das plantas de cada espécie por quadrante foram 

misturadas e, dessa mistura, extraía-se uma amostra aleatória, que era embalada 

em saco de papel com capacidade para cinco litros, sendo este grampeado e 

etiquetado, ficando à sombra até o momento do transporte (Figura 7,C). 

3.5. Coleta de solo 

As amostras de solo, para fins de análises físicas e químicas, foram 

retiradas nas seguintes condições: 

a) O a 20cm de profundidade em todos os quadrantes das 50 áreas (4x50 = 200 

amostras); 

b) 20 a 40cm de profundidade em todos os quadrantes das 50 áreas (4x50 = 200 

amostras); 

c) 40 a 60cm de profundidade em todas as áreas (50 amostras); 

d) 60 a 80cm de profundidade em todas as áreas (50 amostras). 

Para a retirada das amostras de solo foram obedecidos os seguintes 

critérios: cada amostra foi composta por dez sub-amostras, coletadas 

espacialmente bem distribuídas em cada quadrante (de O a 20cm e de 20 a 40cm 

de profundidade), ou em cada área (de 40 a 60cm e de 60 a 80cm de 

profundidade), nos locais que mais representassem os solos de cada área. 

Os solos foram coletados com o auxílio de um trado tipo "holandês" 

(Figura 8,A), e também de uma cavadeira e de um cavador pesado, que foram 

utilizados para retirar amostras de solos mais pedregosos. Uma vez coletadas as 

sub-amostras, estas eram bem misturadas e extraía-se uma amostra composta 
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que era embalada em sacos plásticos próprios, etiquetados (Figura 8,0), e 

mantidos na sombra, até o momento de serem transportados. 

3.6. Dados climáticos 

Em todas as áreas foram obtidas as temperaturas médias mensais normais 

do ar, corrigidas com os dados normais obtidos em oito Estações Climatológicas 

da Rede INEMET: Instituto Nacional de Meteorologia (MARA, 1992), mais 

próximas às áreas, de acordo com o método sugerido por Tubelis & Nascimento 

(1981), utilizando-se, para isto, as altitudes e latitudes das áreas em estudo 

(Lobato et ai., 1997). 

3.7. Análises de solo 

As amostras dos solos, assim que chegavam à Escola de Agronomia da 

Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, GO, eram colocadas para secar à 

sombra e, posteriormente, passadas em uma peneira de arame de 2,0mm de 

diâmetro de malha, para separar os cascalhos e os calhaus, como proposto por 

Resende et ai. (1995). A terra fina seca ao ar, resultante destes procedimentos, 

era armazenada (Figura 8,E), aguardando para ser analisada. As frações 

grosseiras eram pesadas e comparadas em relação ao peso total da amostra. Foi 

determinada a cor do solo, em condições de solo seco e úmido, de todas as 

amostras, nas profundidades de O a 20cm e 20 a 40cm (400 amostras). 

Posteriormente, para cada área, e para cada profundidade, foi selecionado a 

matiz, o ·valor e a intensidade da cor que melhor representasse a cor do solo de 

cada área, segundo metodologia proposta por Lemos & Santos (1984), utilizando

se a escala de cores para solos de Munsell (1975). 

As análises químicas de macro e de micronutrientes e física (textura), em 

todas as amostras de solo e as análises foliares, foram realizadas no laboratório 

Solocria Laboratório Agropecuário, situado em Goiânia e sob a responsabilidade 

técnica do Engenheiro Agrônomo Orlando Cavalcante de Castro. Foram 

determinados os seguintes macronutrientes do solo: fósforo, potássio, cálcio e 

magnésio, além da matéria orgânica, do pH em água, do pH SMP, e do teor de 
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alumínio. Para os micronutrientes do solo, foi determinado: cobre, ferro, 

manganês e zinco. Com os valores do pH SMP obteve-se o índice H + AI. As 

determinações analíticas destas variáveis de fertilidade do solo foram obtidas 

segundo as marchas de extração e de determinação propostas pela Embrapa 

(1979) e Raij et ai. (1987), (Tabela 3). As análises físicas (textura) das amostras 

dos solos foram realizadas através da dispersão das partículas do solo com 

hidróxido de sódio (NaOH) e determinadas através de densf metro, de acordo com 

Embrapa (1979b). 

Foi realizada a classificação sucinta dos solos de ocorrência nas áreas em 

estudo, conforme metodologia descrita por Oliveira et ai. (1992) e Resende et ai. 

(1995). 

3.8. Análises de folhas 

\U f G\ 
\ •. c..J --

As amostras de folhas das espécies em estudo, destinadas à análise foliar, 

após a chegada à Escola de Agronomia da UFG, foram lavadas em água corrente 

e, posteriormente, em água destilada, sendo em seguida, colocadas para secar à 

sombra sobre papel poroso (Figura 7E). Posteriormente, foram colocadas em 

estufa com ventilação forçada a 65 ºC, por 72 horas. 

Após esta operação, foram trituradas em moinho de aço e armazenadas 

em sacos de papel, sendo estes envelopados em sacos plásticos (Figuras 8 B,C). 

Posteriormente foram transferidas para recipientes de plásticos com capacidade 

para 100ml, onde permaneceram até a realização das análises previstas. 

Em todas as amostra de folhas foram determinados os teores de 

nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, sódio, zinco, cobre, ferro 

e manganês. A extração e determinação analítica dos teores destes nutrientes e 

do sódio das folhas das espécies em estudo foram obtidos segundo metodologia 

proposta por Malavolta et ai., (1989). Os métodos de extração e determinação 

destes nutrientes e do sódio encontram-se na Tabela 4. 
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Tabela 3. Nutrientes, pH, AI e matéria orgânica analisados, marchas de extração 
e de determinação propostas pela Embrapa (1979b), e Raij et ai. 
(1987). UFG, 1998. 

ANALISE EXTRAÇÃO DETERMINAÇÃO 

pH (H20) Água na proporção de 1 :2,5 Potencio métrica 

pH (SMP) Solução Tampão SMP Potenciométrica 

Ca,Mg Solução 1 N de KCI Titulação com EDTA 

AI Solução 1 N de KCI Titulação com NaOH 

P (Melich) Solução de H2S04 0,025N + HCJ 0,05N Calorimétrica com molibdato 

K Solução de H~04 0,025N + HCI 0,05N Fotometria de chama 

Cu, Fe, Mn, Zn Solução de H~04 0,025N + HCI 0,05N Absorção atômica /;'.:· -: s· 
\ ~ ~ . '\ 

Mat. orgãnica Solução de bicromato de sódio Colorimétrica t,. 
1 .... 

i.,. : • 

Tabela 4: Nutrientes analisados, métodos de extração e de determinação para 
análise foliar, segundo Malavolta et ai. (1989). UFG, 1998. 

ANÁLISE EXTRAÇÃO DETERMINAÇÃO 

N Digestão Sulfúrica Semi-micro-kjeldahl 

p Digestão nítrico perclórica Colorimetria do azul de molibidênio 

K,Na Digestão nítrico perclórica Fotometria de chama de emissão 

Ca, Mg Digestão nítrico perclórica Espectrofotometria de absorção atômica 

Zn, Cu, Fe, Mn Digestão nítrico perclórica Espectrofotometria de absorção atômica 

s Digestão nftrico perclórica Turbidimetria do sulfato de bário 

3.9. Detenninação de parâmetros fitossociológicos 

Obteve-se o número de plantas estudadas por espécie em cada 

quadrante, nas áreas, assim como o número total. Com o valor da circunferência 

do tronco das plantas, obtida a 1 O cm do solo, calculou-se a área basal do tronco 

por quadrante e também a área da projeção média das copas, utilizando-se os 

diâmetros N-5 e L-W. A área das projeções das copas das plantas das espécies 

em estudo, foi calculada pela seguinte fórmula: A =[(D1xD2'4)xn], sendo D1 = 

diâmetro Norte-Sul, e D2 = diâmetro Leste-Oeste. Relacionou-se, também, a 

~ 

,. 
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Figura 7. Parte do material utilizado (A), demarcação dos quadrantes (B), 
fichas e embalagens (C). Amostras de folhas: embaladas no 
campo (D) e submetidas à secagem em ambiente natural (E). 
1998. 



Figura 8. Amostras de solo: retirada de sub-amostras (A), embaladas no 
campo (O), aguardando análise (E). Amostras de folhas: 
embaladas após serem trituradas (8) e envelopadas com sacos 
plásticos (C ). 1998. 
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ocorrência de outras espécies frutíferas, bem como de algumas espécies 

arbóreas mais importantes em cada área. 

Determinou-se o valor da densidade, dominância e freqüência absoluta e 

relativa, conforme fórmulas propostas por Cox (1976), citado por Batista (1982) . 

Neste trabalho utilizou-se, para determinar o valor relativo, somente o conjunto 

das cinco espécies em estudo e não de todas as plantas arbóreas de cada área, 

ficando, pois, o valor de uma espécie em estudo em relação às outras também 

estudadas. Para este estudo foram utilizadas as fórmulas: 

Número de indivíduos 
Densidade = ------------ ~-~e~:·· 

Área amostrada 

Densidade da espécie 
Densidade relativa = X 100 

Densidade das espécies em estudo 

Total da área basal da espécie 
Dominância = 

Área amostrada 

Dominância da espécie 
Dominância relativa = X 100 

Dominância das espécies em estudo 

Número de parcelas nas quais as espéci~s ocorrem 
Freqüência = 

Número total de parcelas amostradas 

Valor da freqüência da espécie 
Freqüência relativa = X 100 

lndice de valor 
de importância 

Total do valor de freqüência das espécies em estudo 

= Densidade relativa + Freqüência relativa + Dominância 
relativa. 

3.1 O. Distribuição de freqüência 

Confeccionaram-se gráficos de distribuição de freqüência relativa, para 

área basal, altura, projeção de copas, primeira bifurcação das plantas, área basal 
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total por área, área basal e altura média por área e freqüência, por área de 

estudo. Foram também confeccionados gráficos para todos os resultados das 

análises foliares, bem como para todas as variáveis do solo analisadas. Além 

destes, foi confeccionado também gráficos de distribuição de freqüência relativa 

para altitude, área remanescente, declividade do solo e temperatura média anual 

corrigida. 

Na confecção dos gráficos de freqüência relativa, procurou-se sempre que 

possível uniformizar as escalas dos eixos das ordenadas e das abcissas para 

uma determinada variável, normalmente localizados em uma mesma folha, pois 

estes gráficos foram reduzidos, para que pudessem ser melhor comparados. Em 

cada gráfico constam também informações sobre estatística descritiva, como 

intervalo de variação, média e coeficiente de variação para a variável em estudo. 

3.11. Fotografias 

Durante os trabalhos de campo foram realizados uma série de fotografias 

sobre plantas, folhas, frutos, solos, etc, que posteriormente foram selecionadas, 

agrupadas e algumas destas aprecem ilustrando este trabalho nos capítulos de 

Material e Métodos e de Resultados e Discussão. 

3.12. Relação das espécies frutíferas com o ambiente 

As áreas em estudo foram agrupadas em função do tipo de cerrado, da 

temperatura, altitude, da classificação sucinta dos solos, de presença ou não de 

concreções nos solos e de determinada espécie frutífera em estudo estar ou não 

presente. Procurou-se comparar estas áreas que apresentaram comportamento 

diferente através dos parâmetros fitossociológicos das plantas das espécies em 

estudo, como número total de plantas em cada grupo de área, densidade, área 

basal por área, área basal e altura média por planta. Compararam-se também os 

teores nutricionais, os elementos tóxicos às plantas e os parâmetros físicos do 

solo das áreas em estudo, onde ocorria ou não determinada espécie frutífera. 

Quando pertinente, aplicou-se o teste do qui-quadrado, para verificar a 

significância estatística das diferenças encontradas. 
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3.13. Diferenças e correlações entre características químicas e físicas 

dos solos, de características químicas das folhas e dados 

biométricos das plantas 

Realizou-se a análise de variância, para se verificarem possíveis 

diferenças entre áreas para as variáveis do solo, bem como para variáveis das 

folhas. Para o solo consideraram-se as 50 áreas com quatro quadrantes por área 

para efeito de análise. Os quadrantes foram considerados como repetições, 

utilizando-se um modelo de análise correspondente ao delineamento inteiramente 

casualizado. O teste F foi aplicado, comparando-se os quadrados médios entre 

áreas com os quadrados médios residuais, ou seja, entre quadrantes, dentro de 

áreas. Procedeu-se também à análise de variância com relação às variáveis de 

solo e aos dados biométricos das espécies em estudo, considerando-se somente 

as áreas de ocorrência de cada espécie. Para o araticum foram 37 áreas de 

ocorrência, e respectivamente, 19 de caju, 10 de cagaita, 32 de mangaba e 46 de 

piqui. Para folhas, consideraram-se as áreas onde determinada espécie em 

estudo ocorreu em pelo menos um quadrante e que esta espécie atendesse ao 

pré-requisito de já haver produzido frutos. Com isto o número de áreas foi 

reduzido, pois em algumas áreas a espécie ocorreu, mas ainda não havia 

produzido frutos. Desta forma, obtiveram-se para o araticum, caju, cagaita, 

mangaba e piqui, 34, 19, 1 O, 29 e 44 áreas, respectivamente. 

Procedeu-se ao estudo das correlações de Pearson (Steel & Torrie, 1960), 

entre as médias das variáveis de solo, entre as médias das variáveis de solo com 

os dados biométricos das plantas, considerando, neste caso, somente o total de 

áreas de ocorrência de cada espécie em estudo, entre as médias dos teores 

foliares, destes com os dados bométricos das plantas e finalmente das médias 

das variáveis de solo com as de folhas. Para as variáveis de solo utilizaram-se 

duas profundidades de O a 20 cm e de 20 a 40 cm. Porém, quando foram 

consideradas as variáveis de solo e os dados biométricos das plantas, utilizou-se 

somente a profundidade de O a 20 cm. Para as médias das variáveis de solo, 

considerou-se, para efeito de análise duas profundidades (O a 20 e 20 a 40 cm), 

bem como as 50 áreas, subdivididas em 4 quadrantes, calculando-se as 

correlações entre e dentro das áreas. Esta mesma metodologia foi adotada para 
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o cálculo das correlações residuais das médias das variáveis de solo nas áreas 

de ocorrência de cada espécie. Para as outras correlações, ou seja, entre as 

áreas de ocorrência de cada espécie em estudo, entre os teores foliares, entre as 

médias dos teores foliares e de solo e finalmente destes com os dados 

biométricos das plantas, consideraram-se somente as médias de cada área de 

estudo, não levando-se em conta os quadrantes (repetições) dentro de cada 

área. 

Nas correlações entre as médias dos elementos dos solos de ocorrência e 

das médias dos teores foliares das espécies, reduziu-se o número de variáveis 
' 

utilizando-se somente aquelas que eram comuns ao solo e às folhas. 

3.14. Análise multivariada 

Para as variáveis de solo, foi realizada uma análise multivariada 
J 

utilizando-se a técnica de variáveis canônicas, conforme Cruz e Regazzi (1997). 

Esta técnica permite a síntese das informações de um grande número de 

variáveis originais em poucas variáveis derivadas, geralmente duas, permitindo a 

plotagem dos pontos (áreas) em um plano de eixos cartesianos. 

Em uma primeira análise todas as variáveis de solo foram incluídas, 

eliminando-se gradualmente aquelas que menos contribuíram para a explicação 

da variação entre áreas. 

Após a seleção das variáveis, as duas primeiras variáveis canônicas 0Jc1 e 

Vc2) foram estimadas confeccionando-se gráficos de dispersão. Para correção 

das correlações entre as variáveis foi utilizada a matriz de covariâncias residuais, 

calculada ao nível de quadrantes. 

Os gráficos de dispersão das. áreas foram utilizados para sobrepor as 

áreas de ocorrência de cada espécie, verificando-se possíveis adaptações 

específicas a grupos de áreas. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização das espécies frutíferas. 

4.1.1. Aspectos fitossociológicos. 

o número total de plantas das espécies frutíferas selecionadas. para 

estudo em Goiás, está apresentado na Tabela 5. Verifica-se que houve 

predominância de piquizeiros, seguidos dos araticunzeiros, ficando as 

cagaiteiras, cajueiros, e as mangabeiras, com um número menor de plantas, em 

situação de equilíbrio relativo. Com relação às áreas de ocorrência das plantas 

(Pi), verifica-se que esta mesma tendência se manteve, ou seja, o piquizeiro foi a 

espécie que mais ocorreu seguido do araticunzeiro, mangabeira, cajueiro e a 

cagaiteira. Observa-se que a cagaiteira ocorreu somente em 1 O das 50 áreas de 

estudo. A área basal total por espécie (Gi) mostra, também, que houve uma 

predominância das plantas de piquizeiro, seguidos das de araticunzeiro, sendo 

que as plantas de mangabeira apresentaram, em média, somente 2,07m
2

, de 

área basal total. 
As densidades absoluta (DAi) e relativa (DRi) mostram uma predominância 

do piquizeiro, seguido do araticunzeiro, estando as outras espécies em posições 

menores com valores mais próximos entre elas. Verifica-se que as espécies, 

piquizeiro e araticunzeiro têm uma distribuição mais geral nos cerrados de Goiás, 

além de aparecerem em alta densidade. 

Ao se analisarem as freqüências absolutas e relativas, que traduzem a 

ocorrência, verifica-se que em 92% das áreas em estudo o piquizeiro ocorreu, 

seguido nestas variáveis, também, pelo araticunzeiro, mangabeira, cajueiro e 
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Tabela 5. Número total de plantas estudadas por espécie (N}, número de áreas 
que ocorrem (Pi), área basal total em m2 por espécie (Gi), densidade 
absoluta (DAi), densidade relativa (DRi), freqüência absoluta (FAi}, 
freqüência relativa (FRi), dominância absoluta (DoAi}, dominância 
relativa (DoRi) e índice de valor de importância (IVI). UFG, 1998. 

Parâmetros N Pi Gi DAi DRi FAi FRi DoAi DoRi IVI 
-Esp-.iürifci: ---- ---------------- -----M;-------p1sJiiã- ---%------------------%-----------------%- ---------------

Araticum 856 37 13.12 17,12 26,08 0,74 25,69 0,2624 26,44 78,22 

Caju 309 19 4,13 6,18 9,41 0,38 13,19 0,0827 8,33 30,94 

Cagaita 335 10 5,24 6,70 10,21 0,20 6,94 O, 1047 10,55 27,71 

Mangaba 278 32 2,07 5,56 8,47 0,64 22,22 0,0414 4,17 34,87 

Piqui 1504 46 25,05 30,08 45,83 0,92 31,94 0,5010 50,50 128,27 

Total 3282 144 49,61 100,00 100,00 100,00 

cagaiteira. Estes números, demonstram que espécies como o piquizeiro, o 

araticunzeiro e a mangabeira tendem a apresentar, na região em estudo, uma 

distribuição espacial mais contínua e uniforme, ao contrário, o cajueiro e 

principalmente a cagaiteira apresentam uma distribuição mais restrita. 

As dominâncias absolutas (DoAi) e relativas (DoRi) traduzem a área basal 

em metros quadrados por hectare de cada uma das espécies de forma absoluta e 

relativa. Esses parâmetros são muito importantes, pois mostram a ocupação 

efetiva em termos de área ocupada por espécie. Neste caso, verifica-se, também 

que existe uma predominância das plantas de piquizeiro, seguidas das de 

araticunzeiro, enquanto as outras três espécies em estudo se encontram em 

posição bem inferior. Esses parâmetros variam com o número de plantas por área 

e também com a área basal individual. Verifica-se que as plantas de piquizeiro, 

além de ocorrerem em maior densidade e freqüência, também apresentam, em 

média, maior área basal individual (Tabela 5). 

O índice de valor de importância (IVI) resume o que foi discutido, 

confirmando que o piquizeiro apresenta maiores valores de IVI, seguido do 

araticunzeiro enquanto a mangabeira, o cajueiro e a cagaiteira apresentam 

menores valores. 

Considerando-se, não o número de áreas em estudo (50), mas O número 

de parcelas (quadrantes = 200), verifica-se que de acordo com a Tabela 6, com 

este número de parcelas de ocorrência (PiQ) obtêm-se um IVI muito próximo do 
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Tabela 6. Número total de plantas por espécie (N), número de parcelas onde 
ocorrem (PiQ), número de áreas onde ocorrem (PiA), relação entre 
parcelas e áreas de ocorrência (PiQ/PiA), em número, e em 
percentagem, índice de valor de importância (IVI), das espécies 
frutíferas em estudo nos cerrados de Goiás. UFG, 1998. 

Parâmetros 

Araticum 

Caju 

Cagaita 

Mangaba 

Piqui 

Total 

N 

856 

309 

335 

278 

1504 

3282 

PiQ 

119 

58 

36 

79 

157 

449 

PiA 

37 

19 

10 

32 

46 

144 

PiQ/PiA PiQ/PiA(%) 

3,22 80,5 

3,05 76,3 

3,60 90,0 

2,47 61,8 

3,41 85,3 

3,12 78,0 

IVI 

79,03 

30,67 

28,78 

30,24 

131,29 

obtido para cada uma das espécies, quando foram consideradas as áreas de 

ocorrência. Isto mostra que existe uma certa proporcionalidade entre áreas e 

parcelas de ocorrência, ou seja, as frutíferas em estudo tendem a ocorrer na área 

como um todo, apresentando pequenas variações. Por outro lado, ao se 

considerar a relação entre número de quadrantes de ocorrência e número de 

áreas de ocorrência (PiQ/PiA), observa-se que algumas espécies, como a 

cagaiteira, têm uma tendência de ocorrer em mais quadrantes por área, 

apresentando uma distribuição dêmica; o contrário se verifica com a mangabeira. 

Em termos relativos, a cagaiteira ocorreu em 90% dos quadrantes das áreas 

onde esta espécie foi registrada e a mangabeira em 61,8%. Para as outras 

espécies verificou-se uma situação intermediária. 

Ao se observar a distribuição de freqüência, para densidade, das espécies 

em estudo (Figura 9), verifica-se que os cajueiros, as mangabeiras e as 

cagaiteiras apresentam em mais de 80% das áreas, uma densidade menor que 

1 O plantas. No entanto, as plantas de cagaiteira, quando ocorrem, tendem a 

apresentarem-se mais gregárias, sendo registradas em 90% das áreas de 

ocorrência, mais de 1 o plantas por área, inclusive a maior densidade de plantas 

por área, foi encontrada nesta espécie, alcançando 162 indivíduos por área. Já 

as plantas de araticunzeiro e de piquizeiro tenderam a ocorrer de forma melhor 

distribuída, encontrando-se desde poucas plantas por área, até próximos a 100 

indivíduos para O piquizeiro. Este é um comportamento comum nestas duas 
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espécies do cerrado, pois, tanto o araticunzeiro quanto o piquizeiro apresentaram 

uma predominância de ocorrência em muitos dos ambientes estudados (Figura 

9). 

Além das cinco frutíferas em estudo, foi anotada também a ocorrência de 

outras espécies frutíferas nativas dos cerrados (Tabela 7), embora, com relação a 

estas, tenha sido verificado somente sua ocorrência ou não na área. 

Posteriormente, estabeleceu-se o percentual de ocorrência destas espécies. 

Verifica-se que a curriola (Pouteria ramiflora Radlk.) foi registrada em 66% das 

áreas, sendo que a pitanga do cerrado (Eugenia calycina Camb.) e o ananás do 

campo (Ananas ananassoides L.B. Smith.) foi encontrado somente em uma área, 

perfazendo, esta espécie, somente 2% do total das áreas. Verifica-se que 

algumas outras frutíferas dos cerrados como a curriola, o jatobá do cerrado 

(Hymenaea stigonocarpa Mart.), a gabiroba (Campomanesia cambessedeana 

Berg.) e a marmelada nativa (Alibertia edulis Rich.) apresentam, nesta região, 

uma ampla dispersão. Outras, talvez, por requererem ambientes um pouco mais 

abertos do cerrado, diferente das condições em que este trabalho foi realizado, 

ocorreram em menor percentual, como o baru (Dipteryx a/ata Vog.), bacupari 

(Salacia campestris Peyer.) e a lobeira (So/anum lycocarpum St. Hill.) (Tabela 7). 

A porcentagem de ocorrência de outras espécies arbóreas nas áreas em 

estudo encontra-se na Tabela 8. Nota-se que, nestas áreas, existe uma forte 

presença do pau-terra-de-folha-larga (Qualea grandiflora Mart.), do pau-terra-de

folha-estreita (Qua/ea parviflora Mart.), da pimenta de macaco (Xylopia aromatica 

Mart.), da lixeira (Curatela americana L.) e do carvoeiro (Sclerolobium 

paniculatum Benth.). Estas espécies, juntamente com a sucupira branca 

(Pferodonpubescens Benth.) e o pau d'óleo (Copaifera langsdorfii Desf.), tendem 

a ocupar os ambientes do cerrado típico, na medida que o fogo for diminuindo de 

freqüência e de intensidade. Em algumas áreas, onde não se observa a presença 

do fogo há alguns anos, a ocorrência destas espécies é marcante, conferindo à 

fisionomia do cerrado uma forma que tende para a vegetação de transição desta 

para a mata caducifólia. Esta tendência já havia sido observada por Ferri (1973) 

em um cerrado protegido contra o fogo em Emas, SP, durante 30 anos. 
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Tabela 7. Outras espécies frutíferas mais comuns que ocorrem nas áreas em 
estudo, em formações de cerrados, em Goiás. UFG, 1998. 

Nome comum Nome cientifico Áreas de ocorrência 
% 

Curriola Pouteria ramiflorB Radlk. 66 

Jatobá do cerrado Hymenaea stigonocarpa Mart. 52 

Gabiroba Campomanesia cambessedeana Berg. 48 

Marmelada nativa AUbertia edu.is Rich. 48 

Caju rasteiro Anacardium humile St. Hill. 32 

Murici Birsonima crassifolia H.B.K. 28 

Araticum liso Annona coriacea Mart. 22 

PUÇá Mouriri guianensís Mart. 20 

Lobeira Solanum lycocarpum St. Hill. 20 

Bacupari rasteiro Salacia sp. 18 

Mamacadela Brosimum gaudichaudü Trec. 16 

Baru Dipteryx a/ata Vog. 12 

Araçá Psidiumsp. 12 

Bacupan Sa/acia campestris Peyer. 10 

Gravatá Brome/ia balansae Mel. 8 

Fruto de tatu CrflysophyUum soboliferom Rizz. 2 

Pitanga do cerrado Eugenia calicina Camb. 2 

Ananas Ananas ananassoides L.B.Smith. 2 

4.1.2. Dados biométricos das espécies frutíferas 

Ao se observar a distribuição de freqüência, para área basal das plantas 

de araticum, caju, cagaita, mangaba e de piqui (Figura10), verifica-se que, com 

exceça0 da mangabeira, as outras espécies tendem a apresentar um 

comportamento da área basal bem parecido, principalmente com relação às suas 

rnédias, próximas de o,015m2/pl. No entanto, verifica-se também que 0 
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Tabela 8. Algumas espécies arbóreas que ocorrem nas áreas em estudo, em 
formações de cerrados, em Goiás. UFG, 1998. 

Nome comum Nome científico Ãrêâs de ocorrência 

{%) 
Pau terra de folha larga Quales grandillora Mart. 66 

Pau terra de folha estreita Quales parviflora Mart. 58 

Pimenta de macaco Xylopia sromatica (Lam.) Mart. 46 
Lixeira Curatells americana L. 46 

Carvoeiro Sclero/obium psniculatum Benth 40 

Barbatimão Stryphnodandron adstringens Coville. 16 

Ouaresmeira Tibouchina sp 16 
Mandiocão Didimopanax rnorototoni Seem. 12 
Pau-santo Kielmayera coriacea Mart. 8 

Umburuçu Bombax pubescens Mart. et Lucc. 8 

Vinhático P/atymenia reticulats Benth. 6 

Sucupira branca Pterodon pubescens Benth. 6 

Faveira Dimorphsndra mollis Benth. 6 

Pau d'óleo Copaifera langsdorfii Desf. 4 

Jacarandá do cerrado Machserium opacum Vog. 4 

Mamica de porca Fsgara cineres Eng!. 2 

Camedevaca Roupa/a brasHiensis KJotz. 2 

araticunzeiro, a cagaiteira e o piquizeiro, apresentam exemplares de área basal 

bem maiores, superiores a 0,044m2/pl. Para a mangabeira, fica nítida a 

verificação da existência de plantas com área basal bem menor, sendo que, 

aproximadamente 70% das plantas apresentam área basal menor do que 

0,008m2/pl. 

É importante observar que, como se trabalhou em ambientes naturais 

pouco alterados pelo homem, existia uma competição muito forte entre as plantas 

nativas, e nestas condições existe um número muito elevado de plantas com área 

basal menor. Esta situação se inverte, quando se observam em áreas abertas 

plantas nativas isoladas, de qualquer uma destas espécies, pois estas tendem 

naturalmente a apresentar maior área basal. 

Quando se considera a área basal média por local de estudo (Figura 11 ), 

verifica-se que houve uma tendência, deste parâmetro de se apresentar maior do 
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que a área basal média por planta (Figura 1 O), para todas as espécies em 

estudo. Obteve-se uma área basal média por área, próxima de 0,02m2 por planta, 

para o araticunzeiro, cajueiro, cagaiteira e piquizeiro, exceto para a mangabeira 

em que obteve-se 0,011m2 por planta. 

As plantas de piquizeiro e de cagaiteira apresentaram as maiores áreas 

basais, em termos individuais, de 0,2903 e 0,2578m2 por planta, respectivamente. 

Ao se considerar a área basal total por área (Figura 12), verifica~ 

também que as espécies de mangabeira e de cajueiro apresentam as menoQ: li 
áreas basais totais, com médias, respectivamente, de 0,065 e 0,218 m2 por área. 

Verifica-se que, na composição da área basal total por área, são variáveis 

importantes a área basal, bem como o número de plantas. Neste caso, a 

mangabeira, além de apresentar uma menor área basal por planta, foi também a 

espécie que ocorreu em menor proporção, como já observado na Figura 9. Os 

araticunzeiros, cagaiteiras e os piquizeiros, apresentaram em algumas áreas de 

estudo, uma área basal total por área de estudo, com mais de 1,0m2 pois estas 

espécies tendem a ocorrer em maior densidade e também por apresentarem 

maior área basal individual de suas plantas. 

Ao se observar a distribuição de freqüência para altura das cinco espécie 

em estudo, verifica-se que a maior média pertence a cagaiteira, seguido do 

araticunzeiro e do piquizeiro, com respectivamente: 4, 16; 3,86; e 3, 19 m (Figura 

13). Nota-se que as plantas de cagaita e de araticum, apresentam no cerrado, 

uma forma de crescimento, muito mais ereta, do que as outras espécies em 

estudo, sobressaindo-se por isto na variável altura de plantas. Por outro lado, as 

Plantas de cajueiro que apresentaram áreas basal média parecida com as da 

cagaiteira e araticunzeiro, mostraram plantas bem menores em altura, 

apresentando, juntamente com o piquizeiro, uma outra forma de crescimento, 

mais aberta e até certa forma esgalhada. Até 3,0m de altura, encontraram-se 

aproximadamente 62% das plantas de cajueiro e 64% das mangabeiras. Até esta 

altura, obteve-se somente, 34% das plantas de araticunzeiro e 23% das plantas 

de cagaiteiras. Estas medidas de altura de plantas diferem um pouco das 

encontradas por Silva et a/.(1997), na região dos cerrados, próxima a Brasília, 

onde estes autores encontraram, em média, plantas mais altas. Estes autores 

Possivelmente, devem ter considerado somente árvores em produção e também 
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Pelo fato de se considerarem às vezes plantas isoladas e não em ambientes 

menos antropizados. Em termos de altura média das plantas por área (Figura 
14), também fica nítida a maior altura das plantas de araticunzeiro, cagaiteira 

e Piquizeiro, sobre as plantas de cajueiro e de mangabeiras. Observa-se que 

em termos médios por área, não se encontrou nenhuma área com média maior do 

que 4,8m para a mangabeira e 5,4m para o cajueiro. Já as plantas de 

araticunzeiro, apresentaram altura de até 6,95m em média, os piquizeiros 7, 1m,. U F 
sendo que as cagaiteiras obtiveram por área até 7,65m de altura média das .-13 . e 

Plantas. 

A distribuição de freqüência, para a projeção das copas das plantas das 

espécies em estudo, é apresentada na Figura 15. Verifica-se que, com exceção 

do Piquizeiro, as outras espécies em estudo apresentaram mais de 70% das 

Plantas com áreas da projeção das copas inferiores a 6,0m
2
. Isto representa 

Plantas com projeções de copas de diâmetros médios inferiores à 2,8m, ou seja, 

São Plantas que ocupam uma área relativamente pequena. Vale lembrar que 

foram consideradas como válidas para este trabalho todas as plantas das 

espécies em estudo com diâmetros a 10cm de altura do solo, igual ou superior a 
3,0cm. Por outro lado, como se procuraram áreas o menos antropizadas possível, 

ª competição entre as plantas, de alguma forma, forçou o crescimento em altura 

em detrimento da abertura da copa das plantas, embora esta característica não 
s . . 

e1a tão marcante nos ambientes de cerrado, como o é na condição de mata. O 

Piquizeiro, em contrapartida, mesmo em ambientes de competição entre plantas, 

conseguiu, em muitos casos, sobressair e se estabelecer como árvore de copa 

bem frondosa e de certa forma aberta. Estas observações apresentam 

importância para futuros estudos relativos a espaçamentos destas plantas em 

condições de cultivo. Porém, vale ressaltar que a escolha das áreas tendeu para 
0 cerrado típico em locais onde os fatores que contribuem para a abertura destas 

estavam atuantes, como a presença de herbívoros domésticos e, principalmente 

0 fogo, estavam presentes. Tem-se verificado que mesmo o piquizeiro, que 

ªPresenta habilidade de se estabelecer e definir um tipo de copa bem globosa, 

aberta e característica, só consegue sobressair-se, quando compete com outras 

Plantas características do cerrado e quando este ambiente não se encontra muito 

adensado. Pois, na ausência do fogo e na presença de espécies pioneiras 
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características da formação de mata caducifólia, ou mesmo de áreas de cerrado 

mais denso, como, por exemplo, o mandiocão (Didimopanax morototoni Seem.), a 

mutamba (Guazuma ulmifolia Lamb.), a pimenta de macaco (Xy/opia aromatica 

Mart.) e, principalmente, o carvoeiro (Sclerolobium panicu/atum Benth.), o 

piquizeiro vai, paulatinamente, perdendo a sua capacidade de se estabelecer e 

dominar. Possivelmente, porque nestas condições existe uma maior dificuldade 

de acesso à luz em grande parte de sua copa. Talvez seja por este fato que 

muitas plantas isoladas de piquizeiros, como as que ocorrem nas pastagens 

formadas com gramíneas exóticas no Centro Oeste brasileiro, tenhTtrf 

apresentado bons resultados na produção de frutos. &-: 
A distribuição de freqüência para a altura da primeira bifurcação das 

plantas (Figura 16) permite verificar que em termos médios, a mangabeira 

apresenta a menor altura da primeira bifurcação (0,99m), seguida do piquizeiro 

(1,22m), cajueiro (1,28m), cagaiteira (1,55m) e, finalmente, do araticunzeiro 

(1,67m). Para a mangabeira, 84,89% das plantas apresentam a primeira 

bifurcação até 1,Sm. O piquizeiro e o cajueiro, até esta altura de 1,Sm, 

apresentaram 69,41 % e 64,41 % das plantas bifurcadas, respectivamente. A 

cagaiteira e o araticunzeiro apresentaram valores próximos a 50% das plantas 

com a primeira bifurcação até 1,50m. Sabe-se que quanto mais baixo a planta 

bifurcar, mais ela tenderá a "abrir" sua copa ou seja, tenderá a apresentar uma 

copa mais aberta e mais esgalhada. Esse comportamento sugere que estas 

plantas, normalmente, não estariam habilitadas a uma competição muito forte por 

luz. Outro aspecto a ser considerado é o ângulo de inclinação da primeira 

bifurcação, pois algumas espécies, como a cagaiteira, tendem, em alguns casos, 

a se bifurcarem quase ao nível do solo, sendo que, nestes casos, o sentido de 

crescimento deste ramo bifurcado é, também, na vertical, acompanhando o eixo 

principal de crescimento da planta. Outras espécies, como o cajueiro, o piquizeiro 

e a mangabeira tendem a apresentar, mesmo em bifurcações baixas, ramos com 

ângulos de inclinação bem mais abertos, favorecendo a formação de uma copa 

mais aberta nestas condições. Em condições naturais, as plantas de cajueiros, 

pequizeiros e mangabeiras, mesmo que não se bifurquem a baixa altura, tendem 

a apresentar o tronco principal inclinado em relação ao nlvel do solo, ou seja, as 

plantas destas espécies, com freqüência não estão perpendiculares em relação 
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ao plano do solo, como normalmente ocorre com as plantas de cagaiteiras e de 

araticunzeiros. 

4.1.3. Nutrientes foliares 

4.1.3.1. Macronutrientes foliares 

Na distribuição de freqüência relativa para o teor de nitrogênio nas folhas 

das espécies frutíferas em estudo observa-se na Figura 17, que os valores 

revelados pela análise foliar estão muito próximos, com pequenas variações 

entre as diferentes espécies, apresentando um coeficiente de variação 

relativamente baixo, em se tratando de plantas nativas. Por outro lado, estes 

valores médios, ao redor de 15 g.kg-1 estão em concordância com os obtidos por 

Naves et ai. (1995) para o araticunzeiro, porém, representam a metade do que 

aqueles autores obtiveram para a cagaiteira. Alves et ai. (1989), trabalhando com 

a mangabeira no Estado da Paraíba, obtiveram 8,0 9.kg-1 para o nitrogênio, 

sendo este resultado praticamente a metade do valor obtido neste trabalho para 

a mesma espécie. Estes resultados foram considerados por Malavolta et ai. 

(1989) como adequados para o desenvolvimento normal das plantas de 

mangabeira, porém, representam a metade do que esses autores consideram 

adequados para as culturas de bananeira (Musa sp), goiabeira (Psidium guajava 

l.) e citros (Citros sp.) . 

Os valores da distribuição de freqüência relativa para o teor de fósforo em 

folhas das espécies frutíferas em estudo encontram-se na Figura 18. Verifica-se 

que, também neste caso, o teor de fósforo pouco variou entre as espécies. O 

teor médio obtido ficou próximo a 1,0 g.kg-1
. Esse valor foi superior ao obtido por 

Naves et ai. (1995), para araticunzeiro (0,8 g.kg-1
) e inferior ao obtido para a 

cagaiteira (1,4 g.kg-1
). Miranda et ai. (1987), no Estado do Piauí, também 

obtiveram valores superiores aos obtidos no presente trabalho, em folhas de 

piqui, onde os teores de P variaram de 0,28 a 0,46 g.kg-1. Porém, estes 

resultados são muito inferiores aos obtidos por Alves et ai. (1989), para o teor de 

fósforo em folhas de plantas de mangabeiras na Paraíba ( P = 6,5 g.kg-1) . Haag et 

a/. (1975), estabeleceram níveis adequados e de carência dos macronutrientes, 

Pela análise foliar, para o cajueiro cultivado (Anacardium occidentale L.) , 
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trabalhando em solução nutritiva, e obtiveram, para o fósforo, o nível adequado 

de 1,6 a 2,0 g.kg·1 e o nível deficiente de 1, 1 a 1,4 g.kg·1. Silva et ai. (1986), 

também, trabalhando em solução nutritiva com a gravroleira (Annona 

muricata L.), obtiveram valores adequados para fósforo igual a 1,4 9.kg·1 e 

deficientes de 0,6 9.kg·1
. --Verifica-se, observando a freqüência relativa para o teor de potássio, e\10 f 

folhas das espécies frutíferas em estudo (Figura 19), que os valores médi~ 

situam-se próximos a 5 g.kg·1
, com uma leve predominância das plantas de 

araticum e de cagaita com 6,13 e 6,03 g.kg·1
, respectivamente, sobre as plantas 

de piquizeiro com 4,07 g.kg·1
. Miranda et ai. (1987) obtiveram para o piquizeiro, 

teores foliares de potássio entre 3,9 e 8, 7 g.kg·1
, dependendo da época do ano. A 

não ser para a mangueira (Mangifera indica L.), que apresentou teores 

nutricionais foliares adequados entre 4,0 e 6,0 g.kg·1, para muitas outras espécies 

frutíferas cultivadas como o abacaxi, bananeira, goiabeira (Malavolta et ai., 

1989), citros (Vitti, 1988) e cajueiro, (Haag et ai., 1975), o nível de potássio 

considerado adequado é de duas a sete vezes maior que os valores obtidos 

neste trabalho. Sabendo da importância que este nutriente representa sobre a 

qualidade de muitos frutos de espécies cultivadas, é relevante a capacidade 

produtiva e a qualidade apresentada pelas espécies frutíferas do cerrado 

consideradas neste trabalho. 

Na distribuição de freqüência relativa, para o teor de cálcio nas folhas das 

espécies em estudo (Figura 20), observa-se que os menores valores médios, 

foram obtidos pelos cajueiros, 3, 11g.kg·1, e os maiores pelas cagaiteiras, 7,02 

9.kg·1
. Os cajueiros apresentaram também o menor intervalo de variação, de 2,0 

a 5, 17 g.kg·1. Nota-se que estes valores são bem superiores aos obtidos por 

Alves et ai. (1989), para mangabeiras na Paraíba (1,4 g.kg·1), e inferiores aos 

teores de cálcio foliar obtidos por Naves et al.(1995), para araticunzeiro e 

cagaiteira em Goiás, respectivamente com 11,8 e 8,4 g.kg·1
. Porém, Haag et 

ai. (1975) consideram como níveis adequados para caju cultivado, a variação 

do nível de cálcio de 2,4 a 7,5 g.kg·1, estando os valores obtidos, portanto, dentro 

desta faixa adequada. Malavolta et ai. (1989), consideram estes níveis médios de 

cálcio foliar obtidos, de 3, 11 a 7,02 g.Kg·1, adequados para o abacaxizeiro 
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(3,0 a 4,0 g.kg.1
) e para a bananeira (2,5 a 12 g.kg-1), não sendo, segundo esses 

autores, adequados para os citros (30 a 40 g.kg-1
), para a goiabeira (13 g.kg-1

) e 

para a mangueira (30 a 33 g.kg-1
). 

Ao observar a freqüência relativa para os teores de magnésio nas folhas 

das espécies em estudo (Figura 21), verifica-se que os valores médio variaw f
de 1,79 g.kg-1, para o cajueiro, até 2,58 g.kg-1, para o piquizeiro. Estes valo f!_:_..Ç, 

são considerados baixos para muitas espécies frutíferas tropicais cultivadas 

(Haag et ai., 1975; Vitti, 1988; Malavolta et ai., 1989), porém, estão em 

concordância com os obtidos por Naves et ai. (1995), em Goiás, para o 

araticunzeiro (1,7 g.kg-1
) e para a cagaiteira (2,8 g.kg-1), no entanto, muito 

superiores aos obtidos por Alves et ai. (1989) no litoral da Paraíba, para a 

mangabeira (1,0 g.kg-1
). 

Na distribuição de freqüência relativa para o teor de enxofre em folhas 

dessas espécies nativas (Figura 22), percebe-se que, em termos médios, 

praticamente não apresentaram diferenças em seus teores foliares, situando-se 

um pouco acima de 1,0 g.kg·1
. Estes valores estão próximos dos obtidos por 

Alves et ai. (1989) para a mangabeira (1,2 g.kg·1), embora os valores médios 

adequados para algumas frutíferas cultivadas, citados por Haag et ai. (1975), 

Silva et ai. (1986), Vitti (1988) e Malavolta et ai. (1989), estejam colocados um 

pouco acima. Para abacaxi, de 2,0 a 3,0 g.kg-1
, bananeira, de 2,0 a 3,0 g.kg-1, 

citros de 1,5 a 2,0 g.kg-1
, goiabeira, de 3,0 g.kg-1

, mangueira, de 1,6 a 1,8 g.kg-1
, 

gravioleira, de 1,6 g.kg·1 e caju cultivado, de 1, 1 a 1,4 g.kg·1
• 

4.1.3.2. Micronutrientes foliares 

Procedeu-se à análise dos teores foliares das espécies em estudo para os 

micronutrientes, cobre, ferro, manganês e zinco. 

Observando-se a distribuição de freqüência relativa para os teores de 

cobre em folhas destas espécies (Figura 23), verifica-se que o araticunzeiro 

apresentou a maior média deste micronutriente foliar, (6,79 mg.kg-1
), e o cajueiro, 

apresentou a menor média, (4,4 mg.kg-1
). Sarruge et ai. (1975), trabalhando com 

solução nutritiva, propuseram o nível de 7,0 mg.kg-1, como limite para o 

desenvolvimento adequado de plantas do caju cultivado. Levando-se em conta 
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este nível, nenhuma planta de caju analisada atingiria o nível adequado. Porém, 

mais de 40% dos resultados das análises foliares, de araticum e cagaita, mais de 

20% dos resultados obtidos para mangaba, e aproximadamente 10% daqueles 

obtidos para piqui, estão acima deste valor de 7,0 mg.kg-1
. Vale ressaltar que 

segundo Malavolta et ai (1989), as plantas cítricas desenvolvem-se de modo 

adequado, numa faixa de variação de 5,0 a 16,0 mg.kg-1. Levando-se em 

consideração esta faixa de teor nutricional, mais de 90% das amostras de 

araticum, 80% das amostras de cagaita, mais de 50% das de mangaba, acima de 

40% das amostras de piqui e de 30% das amostras de folhas de cajueiros 

apresentaram resultados que podem ser considerados adequados. 

Ao se observar a distribuição de freqüência relativa para o teor de ferro 

nas folhas das espécies em estudo, verifica-se que houve uma diferença bem 

marcante entre elas (Figura 24). Enquanto os araticunzeiros, os cajueiros e as 

cagaiteiras apresentaram teores de ferro, tanto no intervalo de variação, como 

em termos médios, respectivamente, de 86, 19; 73, 44; e 81,53 mg.kg-1, a 

mangabeira apresentou uma situação intermediária, com média dos teores de 

ferro de 114, 10 mg.kg-1, em posição superior, o piquizeiro, com variação de 92 a 

805 mg.kg-1, com média de 218,93. É interessante observar que o menor valor de 

ferro nas folhas de piquizeiro foi de 92 mg.kg-1
, sendo que mais de 90% das 

amostras de cagaiteiras e de cajueiros encontram-se abaixo deste valor. De 

acordo com Sarruge et ai. (1975), a faixa adequada do teor de ferro para o 

desenvolvimento normal do caju cultivado, varia de 148 a 165 mg.kg-1. Levando 

em consideração esta faixa , a maioria das plantas de cajueiros, cagaiteiras e 

mesmo as mangabeiras, encontram-se abaixo do nível considerado normal para 

o caju cultivado. Porém, Vitti (1988), apresenta um lirTHte para as plantas cítricas 

de 60 mg.kg-1 de ferro. 

Considerando a distribuição de freqüência relativa para os teores de 

manganês em folhas das espécies em estudo (Figura 25), verifica-se que existe, 

quanto a este nutriente, uma grande diferença para cada uma destas espécies. O 

Piquizeiro, apresentou o menor teor deste micronutriente em suas folhas, com 

média de 90,84 mg.kg-1. Os araticunzeiros e os cajueiros ficaram em posição 

intermediária , com média, respectivamente, de 139,33 e 160,96 mg.kg-1, 

enquanto que, a cagaiteira e a mangabeira ocuparam uma posição superior, 
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respectivamente, 321,35 e 463,66 mg.kg·1 de manganês. Com relação a -;~te 

micronutriente, nota-se que existe um comportamento bem diferenciado entre o 

piquizeiro e a mangabeira. Segundo Sarruge et ai. 1975, o nível adequado para o 

desenvolvimento do cajueiro cultivado varia de 91 a 204 mg.kg·1, embora para 

citros, Vitti (1988) considera um nível adequado de 25 mg.kg·1. Levando-se em 

consideração este teor de nutrientes, todas as amostras das espécies em estudo, 

estão acima deste referencial. Vale ressaltar que, diferente do que se obteve 

neste trabalho, Alves et ai. (1989), na Paraíba, encontraram para as folhas de 

mangabeira um teor bem mais baixo, ou seja, de 48,0 mg.kg·1. Deve-se observar 

que nenhuma das amostras analisadas, apresentou este teor de manganês, pois 

o intervalo de variação foi de 151 a 950 mg.kg·1
. 

Na distribuição de freqüência relativa para o teor de zinco nas folhas 

destas espécies {Figura 26), observa-se que houve pouca variação nos teores 

médios entre as espécies estudadas, ficando, em termos médios, próximos a 14 

mg .kg·1. Houve uma maior variação entre o araticunzeiro, com média de 16, 19 

mg.kg·1 e o cajueiro, com média de 12,60 mg.kg·1
. Sarruge et ai. {1975) 

consideram como nível adequado de zinco, nas folhas do cajueiro cultivado, a 

faixa de 12,0 a 13,0 mg.kg·1. Por este parâmetro, praticamente todas as amostras 

das espécies em estudo seriam consideradas com teores adequadas; por outro 

lado, Vitti {1988) considera, para citros, o teor mínimo de zinco de 25 mg.kg·1
. 

Neste caso, utilizando-se este nível de referência, quase todas as amostras das 

espécies em estudo poderiam ser consideradas com teores deficientes de zinco. 

4.1.3.3. Elemento útil 

Analisaram-se, também, os teores foliares de sódio para as cinco espécies 

em estudo, sendo que ao se observar a distribuição de freqüência relativa para o 

teor deste elemento nas folhas (Figura 27), nota-se que os valores médios deste 

elemento ficaram próximos a 240 mg.kg·1, para araticum, cagaita, mangaba e 

Piqui, com uma pequena variação para o cajueiro {227,54 mg.kg·1). Malavolta 

(1980), levanta a possibilidade de que, "dependendo da planta, o sódio possa 

substituir parcialmente o potássio em algumas de suas funções vitais como 
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nutriente". Talvez este seja o caso de algumas espécies frutíferas do cerrado, 

onde o nível deste elemento no solo é insignificante, mas, em muitas plantas os 

teores de sódio nas folhas sejam relativamente expressivos, compensando 

parcialmente, a deficiência aguda de potássio no solo e também nas plantas em 

estudo. 

4.1.3.4. Considerações sobre a análise foliar 

Com relação à análise foliar, algumas considerações se fazem 

necessárias. A época de coleta de folhas, foi a mesma para as cinco espécies em 

estudo. De certa forma este procedimento apresenta uma coerência, pois as 

folhas de todas as espécies apresentavam, por ocasião da coleta, idade de 3 a 6 

meses (de fevereiro a abril de 1996). Porém, sabe-se que a época de produção 

de frutos destas espécies nos cerrados de Goiás é variável, ocorrendo a 

maturação dos frutos de cagaita, mangaba e caju arbóreo, normalmente, entre 

setembro e novembro, enquanto que, a maturação do piqui ocorre entre 

novembro e janeiro, e os frutos do araticunzeiro, amadurecem entre fevereiro e 

abril. Portanto, foram colhidas as folhas para análise, conforme os procedimentos 

citados em material e métodos, de plantas que aparentemente, haviam 

produzido. No entanto, dos ramos colhidos com as folhas, não se podia 

afirmar, com certeza, se eram, ou não, ramos que haviam produzido frutos 

naquele ano. Outro fato a ser considerado é que as folhas foram colhidas de 

plantas com idades diferentes. 

Das cinco espécies frutíferas em estudo, é importante ressaltar que em 

média, estas apresentam grande capacidade de produção de frutos, em solos 

com baixos níveis nutricionais. No entanto os teores foliares obtidos, estão na 

maioria dos casos, próximos aos níveis considerados como adequados para 

muitas espécies frutíferas cultivadas. Esse fato, chama a atenção e ressalta a 

capacidade que estas espécies frutíferas têm de explorar uma área muito grande 

do solo de cerrado, tanto no sentido horizontal, e, principalmente, no sentido 

vertical, em profundidade. Este comportamento, ressalta a habilidade destas 

plantas em se estabelecerem em solos de baixíssima concentração de nutrientes 

e, de forma marcante, apresentar teores de nutrientes foliares próximos aos 
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considerados normais. Outro fato a ser considerado, é que muitas destas 

espécies trocam de folhas, florescem e frutificam em plena estação seca, ou no 

início da estação chuvosa, mas com o solo ainda com elevado déficit hídrico. 

4.2. Caracterização das áreas 

4.2.1. Aspectos gerais 

Verificando a distribuição de freqüências relativas para altitude, área com 

vegetação remanescente, declividade e temperatura média anual, observa-se na 

Figura 28, que 78% das áreas estudadas encontram-se entre 600 e 1000 m de 

altitude, mostrando uma tendência muito definida de ocorrência do cerrado no 

Brasil Central em áreas mais elevadas, mesmo porque, áreas de menores 

altitudes, só seriam obtidas mais ao Norte do Estado de Goiás e também mais 

Próximo do leito dos grandes rios que banham o Estado. Normalmente, nesses 

ambientes, encontra-se uma vegetação de transição para outras formações 

vegetacionais. Por outro lado, nas áreas mais altas, nos chapadões, a pressão 

antrópica, principalmente para a realização de culturas anuais, tem contribuído 

Para reduzir drasticamente a vegetação de cerrado nestes locais. 

As áreas com vegetação natural remanescente nos locais em estudo, 

mostram, também, a forte pressão antrópica que vem sofrendo todo o Estado de 

Goiás, pois 62% destas apresentam áreas aproximadas de até 30 ha, sendo que 

somente 6% das áreas apresentam mais de 100 ha. Este fato mostra a 

dificuldade de se encontrarem locais com vegetação natural de cerrado em 

condições pouco alteradas pelo homem neste Estado. 

A declividade das áreas em estudo teve um comportamento como era de 

· se esperar (Figura 28), pois, a maioria apresentou o seu solo classificado como 

Latossolo, sendo que esta classe de solo tende, normalmente, a ocorrer em 

ambientes de menor declividade. Verifica-se que 80% das áreas em estudo 

Possuem declividade de até 6%. Poucas áreas, principalmente as classificadas 

como Cambissolos e Litossolos, encontram-se em declividades acima de 8%. 

Estes resultados estão de acordo com aqueles apresentados por Haridasan 

(1993), para o Distrito Federal. A declividade menor, na maioria das áreas em 

estudo, contribuiu para facilitar os trabalhos de campo. 
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A temperatura média corrigida apresentou diferenças entre as áreas em 

estudo, variando também, como era esperado, com a latitude e com a altitude. 

Obteve-se uma temperatura média de 22,6 ºC e um intervalo de variação de 21, 1 

ºC a 25,5 ºC (Figura 28). Esta variação, de mais de 4 ºCentre as áreas extremas, 

em termos de temperatura média anual corrigida representa muito, contribuindo 

para modificar o comportamento de muitas espécies nesses ambientes. 

Com relação à face de exposição das áreas em estudo, verifica-se que 

houve um certo equilíbrio, pois encontrou-se pouca variação entre as áreas, com 

face de exposição em todos os quadrantes, sendo 15 áreas com exposição para 

NE, 14 para SE, 13 para SW e 8 áreas com exposição para NW. É importante 

observar que, em baixas latitudes e com declividades menores, como as 

observadas na maioria das áreas, a face de exposição perde um pouco a sua 

influência, principalmente com relação à incidência de ventos e à insolação, com 

baixos reflexos sobre o comportamento das plantas. 

Levantou-se, também, a incidência de queimadas na vegetação das áreas 

em estudo, ocorridas nos últimos 12 meses anteriores ao início desta pesquisa. 

Este levantamento baseou-se em vestígios deixados pelo fogo na vegetação, 

sendo que em alguns casos existiu certa dúvida mas, para a maioria dos locais, 

foi muito fácil verificar se ocorreu fogo ou não nestes ambientes, considerando os 

últimos 12 meses. Observou-se que em 70% das áreas não ocorreu fogo e, 

consequentemente, 30% das áreas sofreram queimadas no período em 

consideração. Este aspecto mostra que enquanto no século passado, 

Praticamente, toda a área dos cerrados era queimada durante a estação seca 

(Warming & Ferri, 1973; Gardner, 1975; Saint-Hilaire, 1975; Pohl, 1976), 

aparentemente, a área queimada na região dos cerrados tem diminuldo nos 

últimos anos, por diversas razões. Principalmente, pela maior consciência dos 

agricultores quanto aos danos causados pelo uso indiscriminado do fogo, pela 

mudança do perfil de utilização dos solos, trabalhando-se mais com pastagens 

implantadas ou com lavouras anuais, onde praticamente não se usa o fogo. Ou 

seja, o fogo está deixando de ser a "ferramenta" de nossos agricultores e 

Pecuaristas, muito usada no passado recente para promover a limpeza das 

áreas, ficando assim, as áreas de cerrado como se fossem ªilhas" nestes 

ambientes de maior ocupação com atividades agropecuárias. Por estas razões, o 
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fogo vem sendo menos utilizado na região dos cerrados a cada ano. Porém, em 

anos de menor precipitação no período entre os meses de abril e setembro, como 

se verificou em 1998, o fogo tende a ressurgir nas áreas de cerrado com muita 

intensidade. Outro aspecto que vale ser ressaltado é que a probabilidade de 

incêndio tem sido aumentada em função das alterações antrópicas próximas às 

áreas de cerrado nativo, como a construção de estradas, rodovias, ferrovias e de 

cidades. Tem-se verificado que quanto mais próximo destes ambientes alterados, 

maior a incidência de queimadas no cerrado. 

Nas figuras 29-A e 29-8 são mostrados detalhes das áreas 38 em Rio 

Verde, e da área 47 em Matrinchã, mostrando também parte das equipes de 

trabalho em campo. Verifica-se que quanto mais "aberto" for o cerrado (Figura 

29-C), a cobertura herbácea de gramíneas tende a ser maior. Por outro lado, 

quanto mais "fechado" (Figura 29-D), esta cobertura do solo tende a diminuir. 

Na Figura 29-E é possível observar forte presença de pedras e de outros 

tipos de concreções em área situada no município de Morrinhes. As áreas com 

estas características tenderam a ocorrer em declividades maiores, normalmente 

Próximas às linhas de ruptura do relevo. É importante observar que as plantas 

arbóreas do cerrado, principalmente as frutíferas, convivem normalmente com 

esses ambientes. 

Na Figura 30-A nota-se uma planta de piquizeiro se regenerando em uma 

área de estudo no município de Orizona. Ao cavar junto à planta, foram 

observados resquícios da planta antiga, que foi cortada, ou quebrada, abaixo do 

nível do solo. Verifica-se que as plantas dos cerrados apresentam um alto poder 

de regeneração vegetativa, desde que o ambiente não esteja muito alterado. Por 

exemplo, no cerrado, desmatado para a formação de pastagens, quando o solo 

for preparado, utilizando-se somente a grade aradora, a chance de rebrota de 

muitas espécies lenhosas é bem alta. No entanto, em ambientes mais alterados, 

como nas áreas de lavouras anuais onde, naturalmente, se utiliza com maior 

intensidade e regularidade a movimentação do solo, a possibilidade de ocorrerem 

rebrotas das espécies lenhosas do cerrado é bem reduzida, pois, normalmente, 

nestas condições, muitas plantas do cerrado apresentam baixa capacidade de 

regeneração, bem como de colonização deste novo ambiente, que passa a ser 
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ocupado por plantas, arbustos e, principalmente, espécies herbáceas, oriundas 

de outros ambientes, freqüentemente de matas caducifólias. 

Na Figura 30-B, é possível identificar uma área de estudo no município de 

Goiandira, que foi desmatada após a realização da coleta dos dados desta 

pesquisa, a nlvel de campo. Entre o término do levantamento principal em campo 

(abril de 1996) e a finalização das coletas de algumas outras características de 

solo das áreas (dezembro de 1997), sete áreas, ou 14% do total, já haviam sido 

desmatadas, com o agravante de que mais da metade das áreas desmatadas 

(quatro áreas), não apresentam características para a realização de agricultura 

intensiva. Essas áreas possuem severas limitações em sua capacidade de U§9",s ,;- ,-
\:'.-

tanto pela maior declividade, quanto pela presença de alta concentraç- âe 
1,., 

Pedras e, principalmente, por se tratarem, em alguns casos, de solos uito 
'0 

arenosos (Areias Quartzosas). 

As Figuras 30-C e 30-E mostram situações de cerrado típico, nas áreas 

onde se desenvolveram os trabalhos de campo, verificando-se a variação do 

Porte e da forma das plantas, como mostrados em um piquizeiro (Figura 30-C), 

nesta área, com pouco mais de 2,0 metros de altura e de um araticunzeiro 

(Figura 30-E), com mais de 6,0 metros de altura. Alguns locais estudados reúnem 

condições mais favoráveis ao desenvolvimento das plantas, ao contrário, em 

outros, as plantas atingem a idade adulta, apresentando porte bem menor. 

Observou-se, em algumas espécies, uma variação bem acentuada na 

forma de suas folhas, como as verificadas em folhas de cagaita, no Município de 

Crixás (Figura 30-D), onde é possível observaram-se folhas com limbo foliar bem 

rnaior, juntamente com outras, de área foliar considerada normal. 

4.2.2. Características químicas dos solos das áreas em estudo. 

4.2.2.1.pH, matéria orgânica e fósforo solúvel. 

Na distribuição de freqüência relativa para pH em água, dos solos dos 

locais de estudo pode-se verificar na Figura 31, que existe uma tendência de 

aurnento do pH com a profundidade do solo, e que mais de 20% das amostras de 

Solo são classificadas como fortemente ácidas, pois apresentaram pH, menor 
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Figura 29. Detalhes de áreas de estudo nos Municf pios de Rio Verde (A), 
Matrinchã (8), Catalão (C), Bela Vista (D), e Morrinhos, equipes 
de trabalho a campo (A e 8). 1998. 
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Figura 30. Detalhes de áreas de estudo: Planta de piqui regenerando-se no 
Município de Orizona (A), área de estudo desmatada em Goiandira 
(B), cerrado típico em Campo Alegre (C), folha de cagaita de 
tamanho acima do normal em Crixás (D), planta exuberante de 
araticum em Padre Bernardo (E). 1998. 
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do que 5,0, na profundidade de O a 20 cm, (Comissão de Fertilidade de Solos 

de Goiás, 1988). Conforme esta mesma Comissão, cerca de 80% das amostras, 

estão enquadradas como medianamente ácidas, nas profundidades de O a 20 cm 

e de 20 a 40 cm. Outro aspecto a ser considerado é que, nas profundidades de O 

a 20 cm e de 20 a 40 cm, nenhuma amostra atingiu valores para o pH acima de 

5,8 e, nas profundidades de 40 a 60 cm e de 60 a 80 cm, o limite superior do pH 

foi de 6,2. Deve-se ressaltar, também, que valores de pH entre 5,0 e 5,6 foram 

encontrados em todas as profundidades em estudo, em mais de 70% das 

amostras. Estes valores para pH estão muito próximos dos obtidos por Lopes 

(1983) para os solos de uma vasta área da região dos cerrados, e por Naves et 

a/. (1995), para alguns solos da região Sudeste de Goiás, onde ocorriam plantas 

de araticunzeiro e de cagaiteira, embora os resultados obtidos sejam ligeiramente 

superiores aos registrados por estes autores. Uma explicação possível seria que 

neste trabalho optou-se por ambientes com a menor ação antrópica possível, 

Premissa que não foi adotada por Lopes (1983), nem por Naves et ai. (1995). 

Ao se observarem as freqüências relativas para fósforo solúvel , nas quatro 

Profundidades (Figura 32) , verifica-se que os teores , além de muito baixos, mais 

de 85% encontram-se abaixo de 30 mg.dm·3, para teor de argila de até 600 g.kg·1 

(Comissão de Fertilidade de Solos de Goiás, 1988). Existe, uma tendência de 

decréscimo bastante acentuada, nos teores de fósforo, na medida que aumenta a 

Profundidade do solo. Deve-se observar que este nutriente correlacionou-se 

Positivamente com a saturação em bases e apresentou forte correlação negativa 

(1% de probabilidade), com o teor de matéria orgânica nas profundidades de O a 

20 cm e de 20 a 40 cm (Tabela 9). O intervalo de variação para todas as 

Profundidades em estudo não ultrapassou 0,3 mg.dm·3, no limite inferior, e 4,88 

rng.dm·3, no superior, mostrando uma faixa relativamente estreita do teor de 

fósforo disponível nestes tocais estudados. O teor de fósforo disponível, embora 

Classificado como muito baixo, apresenta valores, na profundidade de O a 20 cm, 

ligeiramente superiores aos obtidos por Goodland & Ferri (1979} e por Lopes 

(1983). 

Os teores de matéria orgânica variaram de 4,5 a 37,7 g.dm·3,com média de 

20,4 g.dm·3, na profundidade de O a 20 cm, e de 2,0 a 17,0 g.dm·3, com média de 

9,2 g.dm·3, na profundidade de 60 a 80 cm, (Figura 33) . Portanto, mostrando uma 

---
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redução significativa com a profundidade do solo, com todas as implicações que 

este fato representa, principalmente de uma redução da atividade da microfauna, 

com reflexos diretos sobre a fertilidade do solo (Pereira et ai. 1985). Os valores 

obtidos estão próximos aos citados por Lopes (1983) e por Naves et ai (1995), 

Para a profundidade de O a 20 cm, sendo considerados de nível médio. Porém, 

estes teores de matéria orgânica, considerados de nível médio, na realidade 

encontram-se em seu estado natural, com a matéria orgânica quase inativa, 

devido à pobreza mineral generalizada que caracteriza a maioria dos solos da 

região dos cerrados (Pereira et al.1985). 

4.2.2.2. Cátions do solo 

Os teores de cálcio no solo decresceram com a profundidade (Figura 34). 

Para as áreas com teor de argila acima de 200 g.kg-1 todos os valores obtidos 

nas amostras encontram-se classificados como baixos, apresentando valores 

inferiores a 1,0 cmolc.dm·3 {Comissão de Fertilidade de Solos de Goiás, 1988). Os 

intervalos de variação dos teores de cálcio foram de 0, 12 a 0,97 cmolc.dm-s, na 

Profundidade O a 20 cm, até O, 10 a 0,70 cmolc.dm-3, para 60 a 80 cm de 

Profundidade. As médias obtidas foram 0,33; 0,29; 0,24 e 0,25 cmolc.dm-3, 

respectivamente, para as profundidades de O a 20 cm, 20 a 40 cm, 40 a 60 cm e 

60 a 80 cm. 

A distribuição de freqüência relativa para os teores de magnésio trocável 

no solo, nas diversas profundidades, também diminuiu com a profundidade 

(Figura 35). A média variou de 0,28 a 0,20 cmolc.dm-3, nas profundidades de O a 

20 cm a 60 a 80 cm, respectivamente. Mais de 80% das amostras, em qualquer 

Profundidade, apresentaram valores abaixo de 0,4 cmolc.dm-3, considerados 

baixos para teores de argila acima de 400 g.kg-1 e médios para teores de argila 

lllenores do que este valor (Comissão de Fertilidade de Solos de Goiás, 1988). 

Observa-se que, em relação aos teores de cálcio, o magnésio está um pouco 

lllelhor situado, mas, mesmo assim, este nutriente apresenta valores muito 

baixos. A relação cálcio/magnésio apresenta valores um pouco maiores do que 1. 

O potássio também apresentou níveis muito baixos em todas as 

Profundidades (Figura 36). Os valores deste nutriente também tenderam a 
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Figura 32. Distribuição de freqüência para fósforo solúvel no solo, 
nas profundidades de 0-20cm, 20-40, 40-60 e 60-80cm, nas 
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Figura 34. Distribuição de freqüência para cálcio trocável no solo 
nas profundidades de 0-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm. nas 
áreas em estudo, nos cerrados de Goiás. 1998. 
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decrescer com o aumento da profundidade. De acordo com Lopes (1983), que 

considera os solos com menos de O, 15 cmolc.dm-3
, como deficientes deste 

nutriente, 75% das amostras dos solos das áreas em estudo, seriam incluídas 

nesta faixa, na profundidade de O a 20 cm e 95% das amostras, na profundidade 

de 60 a 80 cm também seriam consideradas deficientes em potássio. Sabendo da 

irnportância deste nutriente sobre a qualidade dos frutos de muitas espécies 

frutíferas cultivadas (Moreira, 1987; Rodrigues, 1991 ), são dignas de registro a 

quantidade e a qualidade dos frutos que muitas destas plantas apresentam 

nestas condições extremamente deficientes em nutrientes do solo, revelando uma 

forte adaptação destas plantas dos cerrados a estas condições ambientais. 

Na distribuição de freqüência relativa para alumínio trocável no solo 

(Figura 37), verifica-se que este elemento apresenta-se de forma decrescente no 

Perfil do solo, nas profundidades amostradas. Mais de 80% das amostras de solo 

apresentaram resultados acima de 0,5 cmolc.dm-3 de alumínio, sendo 

considerado de médio a alto o teor deste elemento tóxico no solo (Tomé 

Jr., 1997). Deve-se ressaltar que, até 40 cm de profundidade, todas as amostras 

apresentaram teores deste elemento em nível tóxico às plantas. É interessante 

observar a grande capacidade de sobrevivência destas plantas típicas dos 

cerrados nestas condições de alta toxidez de alumínio no solo. 

Referindo-se à freqüência relativa da acidez potencial (H+AI), observa-se 

que estes elementos tendem a diminuir com a profundidade do solo (Figura 38). 

Os valores de H+AI representam grande percentagem da capacidade de troca de 

Cátions (CTC), visto que os teores muito baixos de Ca, Mg e K pouco contribuem 

Para ocupar as cargas negativas dos solos em estudo. Deve-se observar que não 

existe classificação para os teores de H+AI, pois o objetivo principal dessa 

determinação é fornecer parte dos elementos, para cálculo da CTC (Tomé Jr., 

1997). 

4.2.2.3. Capacidade de troca de cátions (CTC) a pH 7,0, saturação em 

bases e em alumínio 

Na distribuição de freqüência relativa para a capacidade de troca de 

Cátions (CTC), à pH 7,0, nas profundidades em estudo (Figura 39), observa-se 
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Figura 36. Distribuição de freqüência para potássio trocável no solo, 
nas profundidades de 0-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm, nas 
áreas em estudo, nos cerrados de Goiás. 1998. 
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' que os valores da CTC diminuem com a profundidade do solo, visto que todos os 

cátions que compõem esta variável (K, Ca, Mg, H+AI) também diminuíram com a 

profundidade do solo. Entretanto, a CTC é dependente do pH e da matéria 

orgânica (Malavotta & Kliemann, 1985) e, como estas variáveis do solo também 

diminuem com a profundidade, de certa forma, induzem a diminuição do teor da 

CTC, no perfil do solo. Os resultados obtidos para a CTC, neste trabalho, são 

muito baixos, no entanto, estão de acordo com os dados obtidos por Ranzani 

(1971), Lopes (1983) e Adámoli et ai. (1985), em solos de cerrado. As médias, 

obtidas nos solos das áreas em estudo, variaram de 5,52 a 3,25 cmolc.dm-3, nas 

Profundidades de O a 20 cm até 60 a 80 cm. Estes valores baixos da CTC indicam 

alto grau de intemperização destes solos, com predominância de argilas de baixa 

atividade (Lopes, 1983). Em condições naturais indica baixa atividade, tanto da 

fração mineral, como da orgânica. 

Na distribuição de freqüência relativa para saturação em bases, (Figura 

40), verifica-se que houve uma tendência de pequeno aumento desta variável 

com o aumento da profundidade do solo, concordando com os resultados obtidos 

Por Ranzani (1971 ). Uma possível explicação para este evento, talvez seja 

Porque, com o aumento da profundidade do solo, observou-se uma diminuição da 

sorna de bases (K, Ca e Mg), mas houve, também, uma diminuição do teor de 

alurnfnio, e como este elemento representa muito em relação à soma de bases, 

Pode ter contribuído para uma diminuição da saturação em bases em maior 

Profundidade. Os resultados obtidos indicam que mais de 70% das amostras de 

Solos foram enquadradas como de baixo valores de saturação em bases (menor 

que 20% de saturação em bases) (Comissão de Fertilidade de Solos de Goiás, 

1988). Ressalte-se que, além de apresentar uma saturação em bases baixa, esta 

saturação representa um percentual da CTC que, no caso dos solos do cerrado, 

também é muito baixa. Pelos resultados apresentados, verifica-se que os solos 

de todas as áreas em estudo estão enquadrados , quanto à saturação em bases, 

COmo solos distróficos, isto é, com menos de 50% de saturação em bases (Tomé 

Jr. , 1997). 
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A saturação em alumínio diminuiu com a profundidade do solo (Figura 41 ). 

Todas as amostras de solo, nas profundidades de O a 20 cm, indicam solos com 

médio ou alto teor de alumínio, pois apresentam mais de 10% de saturação de 

alumínio (Comissão de Fertilidade de Solos de Goiás, 1988). Mesmo de 60 a 80 

cm de profundidade, mais de 85% das amostras de solo foram consideradas 

como de médio a alto teores de alumínio. Deve-se observar que mais de 55% das 

amostras de solos, na profundidade de O a 20 cm, apresentaram saturação em 

alumínio superior a 50% e, também, teor de alumínio superior a 0,3 cmolc.dm-3, 

sendo portanto, considerados como solos álicos (Tomé Jr. ,1997), com todos os 

malefícios para as plantas que este fato possa representar. Já, de 60 a 80 cm de 

profundidade, mais de 30% das amostras de solo foram classificadas como de 

solos álicos. A média de saturação em alumínio variou de 51 ,21%, nas 

Profundidades de O a 20 cm, até 37,23%, nas profundidades de 60 a 80 cm. 

4.2.2.4. Micronutrientes 

O cobre solúvel apresentou uma leve tendência de diminuição com a 

Profundidade, embora este fato tenha sido observado com relação ao intervalo de 

variação (Figura 42). As médias encontradas variaram de 1, 14 mg.dm-3
, na 

Profundidade de O a 20 cm a 1,01 mg.dm-3
, de 60 a 80 cm de profundidade. Estes 

Valores, em termos médios, estão um pouco acima dos obtidos por Lopes (1983), 

e inferiores aos encontrados por Naves et ai. (1996). 

Ao observar a distribuição de freqüência relativa, para ferro solúvel, nas 

Profundidades em estudo verifica-se que ocorre uma nítida diminuição destes 

rnicronutrientes com a profundidade (Figura 43). As médias variaram de 55,79 

rng.dm-3
, para a profundidade de O a 20 cm, até 32,42 mg dm-3, para a 

Profundidade de 60 a 80 cm. Também, estes valores em termos médios, estão um 

Pouco acima dos obtidos por Lopes (1983) , e inferiores aos determinados por 

Naves et ai. (1995). De acordo com Lopes (1983) praticamente não têm sido 

Observados resultados positivos da aplicação de fertilizantes contendo ferro em 

Solos de cerrado, porém, problemas de toxidez de ferro e de manganês, tem sido 

Observados em áreas esparsas, associados a manchas de solo com drenagem 

insuficiente. 
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Na distribuição de freqüência relativa para manganês solúvel nas diversas 

profundidades verifica-se na Figura 44, que o teor deste micronutriente do solo 

diminuiu com a profundidade, variando, em termos médios, desde 8, 16 mg.dm-3
, 

para a profundidade de O a 20 cm, até 3, 16 mg.dm-3
, para a profundidade de 60 a 

80 cm. Considerando o nível crftico de 5,0 mg.dm-3 {Comissão de Fertilidade de 

Solos de Goiás, 1988), verifica-se que na profundidade de O a 20 cm, próximo a 

50% das amostras apresentavam resultados abaixo deste nível. No entanto, 

considerando a profundidade de 60 a 80 cm, mais de 80% das amostras podem 

ser classificadas como deficientes em relação a este micronutriente. Estes 

resultados estão muito próximos dos obtidos por Lopes {1983), para a 

profundidade de O a 20 cm. Observando a distribuição de freqüência relativa para 

zinco solúvel , nestas mesmas profundidades, verifica-se que ocorreu a 

diminuição deste micronutriente com o aumento da profundidade {Figura 45). A 

média obtida para a profundidade de O a 20 cm foi de 0,30 mg.dm-3
, tendo sido 

encontrados respectivamente, 0,24; 0,20 e O, 18 mg.dm-3, para as profundidades 

de 20 a 40, 40 a 60 e 60 a 80 cm. Considerando o nível crítico para zinco em 1,0 

mg.dm-3 (Comissão de Fertilidade de Solos de Goiás.1988), verifica-se que 

nenhuma amostra dos solos em estudo atingiu este valor, sendo todas 

classificadas como deficientes. Este foi o micronutriente encontrado em 

condições de maior deficiência. De acordo com Lopes {1983), a deficiência 

generalizada de zinco nestes solos parece estar associada aos baixos teores de 

zinco "total", em função dos materiais de origem pobres neste micronutriente. 

4.2.2.5. Diferenças e correlações entre as características químicas e 

físicas dos solos das áreas em estudo 

Procedeu-se à análise de variância das variáveis de solo que foram 

levantados, considerando todas as 50 áreas e, consequentemente, os 200 

Quadrantes em estudo, nas profundidades de O a 20 cm e de 20 a 40 cm. As 

Variáveis analisadas foram: P, K, Ca, Mg, Mo, pH, H+AI, AI, Argila , Cu , Fe, Mn, 

Zn, CTC, Saturação em Bases, Saturação em AI. Para todas estas variáveis, nas 

duas profundidades de solo analisadas, houve diferença significativa entre áreas, 

Pelo teste de "F", ao nível de 1 % de probabilidade. Este comportamento já era, de 
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certo modo, esperado, pois os nutrientes do solo, os elementos tóxicos e a argila 

tendem a ocorrer no solo de forma relativamente variada e diferenciada, como 

ficou evidenciado nesse trabalho. Embora, para todas as variáveis analisadas 

tenham sido detectadas diferenças significativas, deve-se ressaltar o 

comportamento do cobre e da argila que apresentaram variações muito altas. 

A matriz de correlações entre médias de áreas, nas profundidades de O a 

20 cm e de 20 a 40 cm, é apresentada na Tabela 9. Observa-se que em quase 

50% dos casos as variáveis analisadas do solo se correlacionaram, quase todas 

a nível de 1% de probabilidade. Os macronutrientes K, Ca e Mg, os 

micronutrientes Mn e Zn, nas duas profundidades em estudo, estabeleceram os 

maiores índices de correlações significativas. Já o cobre e o ferro tenderam a 

apresentar menores índices de correlações, mostrando variação mais 

independente em relação aos outros elementos. No entanto, o AI e, 

principalmente a Saturação em AI tenderam, como era de se esperar, a 

estabelecer correlações negativas com as demais variáveis do solo. Estes 

resultados, apesar de algumas variações, estão próximos dos obtidos por 

Goodland & Ferri (1973), em solos do Triângulo Mineiro. 

Entre as profundidades de O a 20 cm e de 20 a 40 cm observou-se um 

certo equilíbrio, havendo poucas variações entre as correlações estabelecidas 

nestas duas profundidades. O fósforo foi uma das poucas exceções. pois, na 

profundidade de 20 a 40 cm, correlacionou-se positivamente com o cálcio e com 

o potássio, sendo que, na profundidade de O a 20 cm, isto não ocorreu. Ao 

contrário, nesta profundidade, o fósforo, correlacionou-se com o cobre e com 

H+AI, não ocorrendo este evento na profundidade de 20 a 40 cm. Destaca-se 

que, nas duas profundidades, a matéria orgânica e a argila correlacionaram-se 

negativamente, a nível de 1% de significância, com o fósforo, fato este também 

observado por Lopes (1983). A matéria orgânica, também nas duas 

Profundidades, correlacionou-se positivamente, a nível de 1 % de probabilidade 

com a argila e, negativamente, com a saturação em bases. 

A matriz de correlações residuais, nas profundidades de O a 20 cm e de 20 

a 40 cm é apresentada na Tabela 10. Estas correlações medem a variação 

conjunta das variáveis ao nível de quadrantes dentro de áreas, correspondendo, 

Portanto, à microvariação das variáveis de Solo. Observa-se que o número de 



fu_~,~ 29 
correlações entre as variáveis, tendeu a aumentar em relação às correlações 

entre as médias de áreas. No entanto, de uma maneira geral, o sentido das 

correlações estabelecidas (se negativo ou positivo) foi o mesmo, tanto entre as 

correlações residuais, como entre as médias das áreas. A variável que mais 

divergiu deste comportamento foi a matéria orgânica, que correlacionou-se 

negativamente com o fósforo, nas médias entre as áreas, e positivamente, com 

este macro nutriente, nas correlações dentro das áreas. Nas correlações 

residuais houve um maior número de correlações, especialmente entre fósforo, 

matéria orgânica, pH e alumínio, com cálcio, magnésio e potássio. Sendo que, 

nas correlações entre as médias das áreas, os elementos do solo 

correlacionaram-se mais com CTC, cobre e ferro. Também, nas correlações 

dentro das áreas (Tabela 1 O), observou-se pouca variação nas correlações 

estabelecidas entre as variáveis estudadas, nas profundidades de O a 20cm e de 

20 a 40 cm. Para as duas profundidades, verifica-se que a argila, o cobre e o 

ferro apresentaram baixo nível de correlações, sendo que o cálcio, o magnésio, o 

potássio e a matéria orgânica apresentaram um número bem mais elevado de 

correlações significativas. 

4.2.2.6. Anãlise multivariada 

A distribuição das áreas em estudo, em gráficos de dispersão segundo o 

estudo de variáveis canônicas, é apresentada na Figura 46. Observa-se que, 

levando em consideração as variáveis P, M.O., Argila, CTC, Saturação em 

Bases, e Saturação em AI, conseguiu-se uma explicação para a distribuição 

destas áreas ao nível de 80,97%, para as duas primeiras variáveis canônicas Vc1 

e Vc-;.. As variáveis originais que mais contribuíram para Vc1, e Vc2 foram, 

respectivamente, o teor de argila e a saturação de alumínio. O modelo conseguiu 

definir uma distribuição espacial das áreas bem interessante, com forte 

associação com a classificação dos solos. As áreas de Areias Quartzosas, 

situaram-se à esquerda, como era de se esperar, visto que o eixo de Vc1 foi muito 

influenciado pela argila. Porém, o grupo das áreas de Areias Quartzosas foi 

seguido à direita por um grupo de áreas classificadas como Cambissolos e 

Litossolos, fugindo a esta regra somente uma inversão da área 8 (Latossolo), 



Tabela 9. Matriz de correlaçôes entre médias de áreas, considerando as variáveis analisadas no solo, nas profundidades de O a 
20cm, (acima da diagonal), e de 20 a 40 cm, (abaixo da diagonal). UFG, 1998. 

Ca Mg K p MO pH H+AI AI Arglla Cu Fe Mn Zn CTC se S.AI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ca 1 0,9448** 0,6622** 0,2287 -0,0217 0,2627 -0,0686 0,0159 0,0995 -0,0428 -0, 1907 0,5434** 0,5621** 0,1395 O, 7950** -0,5947' 

Mg : 0,6486** 1 0,6753"* 0,1972 0,0095 0, 1665 -0,034 -0,0024 0, 1461 0,0211 -0,1994 0,5791** 0,5515** 0,1727 0,7416** -0,5891' 
' ' 

K : 0,7397** 0,571** 1 0,182 0,2103 0,0219 0,2709 0,3176* 0,1565 0,0826 0,1098 0,5511** 0,7096** 0,4273** 0,4161** -0,261~ 

p ! 0,4572** 0,2293 0,3956** 1 -0,4271** 0,1287 -0,303* 0,1320 -0,6076** -0,3797** 0,3906** 0,0779 0,1920 -0,2491 0,3559* -0,04CX 

MO : -0,0785 0,0211 0,0571 -0,4652** 1 -0,2109 0,6462** 0,2435 0,7466** 0,3705** 0,0266 -0,0387 0,4016** 0,6352** -0,4706** 0,1338 

pH : 0,0735 0,0666 -0,0900 -0,1155 -0,0873 1 -0,4371** -0,4435** -0, 1952 -0,0069 -0,2249 0,2533 0,0407 -0,3854** 0,4675** -0,5129' 
' ' H+AI ! 0,0406 0,0655 0,2593 -0,2006 o,n64** -0,4011** 1 0,5643** 0,6542** 0,2339 0,0892 -0,1657 0,3487* 0,9775** -0,5996** 0,4265' 

AI 0,2463 0,1936 0,3409* 0,2564 -0,0575 -0,5128** 0,4370** 1 0,122 -0,2435 0,1076 -0,2537 0,2516 0,5650** -0,3318* 0,7157* 

Arglla: 0,0076 0, 1486 0,0676 -0,5465** 0,7649** -0,0229 0,6460** -0,0276 1 0,4160** -0,3574" 0,043 0,1275 0,6676** -0,2924 -0,002i 
' 1 

Cu 1 0,0327 0,0535 0,0725 -0,2415 0,3796** 0,1341 0,1693 -0,3337* 0,4056** 1 -0, 1620 0,1333 0,2182 0,2290 -0,148 -0,250i 

Fe : -0,0369 -0,1647 0,1723 0,4147** -0, 1231 -0,2363 -0,0071 0,1306 -0,4705** -0, 1961 1 -0,0957 0,1976 0,0553 -0, 1928 0,2473 

Mn : 0,4567** 0,4065** 0,5509** 0, 1128 -0,0343 0,1779 -0,0777 -0,2118 0,0666 0,1637 -0,0388 1 0,5837** -0,0367 0,5456** -0,6062' 

Zn : 0,5906** 0,4942** 0,7271** 0,2062 0,3516** -0,0961 0,4820*" 0,3338* 0,1946 0,2598 0,2478 0,4191** 1 0,4715** 0,2843 -0,241i 

CTC : 0,2255 0,2555 0,4011** -0,1156 0,7425** -0,3776** 0,9620** 0,4716** 0,6344** 0,1917 -0,0144 0,0196 0,5845** 1 -0,4265** 0,2966' 

se : 0,7175** 0,6454** 0,3937** 0,3931** -0,5342** 0,3299* -0,5969** -0, 1085 -0,3771* -0,1261 -0,0539 0,3939** 0,1408 -0,4439** 1 -0,7426' 

S.AI : -0,3297* -0,4148** -0,0969 0,1085 -0,0919 -0,5631** 0,3023* 0,7204** -0, 1307 -0,4558** 0,2471 -0,4889** -0, 1012 0,2268 -0,5024** 1 

•• Significativo ao nlvel de 1 % de probabílldade; • Significativo ao nlvel de 5% de probabilidade 

-w 
o 



abela 10. Matriz de correlações residuais, considerando as variáveis analisadas no solo nas profundidades de de O a 20 cm (acima 
da diagonal), e de 20 a 40 cm (abaixo da diagonal). UFG, 1998. 

Ca Mg K p MO pH H+AI AI Argila Cu Fe Mn Zn CTC SB S.AI 

----- ---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
Ca 1 0,7880** 0,4575** 0,2827** 0,4726"" 0,2677** -0,1105 -0,3571** -0,0576 -0,0834 0,0267 0,5913" 0,4118** 0,3203** 0,8697** -0,7404' 

Mg 0,5208** 1 0,4279** 0,2200** 0,3868** 0,2910** -0, 1272 -0,3991 ** -0,0626 -0,0636 -0,0524 0,6118** 0,3368*" 0,2958** 0,8707** -0,7412' 

K 0,5840** 0,4652** 1 0,3120** 0,3973** 0,3283** -0,0188 -0,2447** 0,0892 0,0164 0,0867 0,3876"* 0,3073** 0,2291** 0,5084** -0,4627' 

p 0,7763** 0,3636** 0,5951** 1 0,2983** 0,0046 0,0849 0,0176 -0, 1026 -0,0183 -0,0345 0,3309** 0,3889** 0,2091** 0,2568** -0,2341' 

MO 0,2098** 0,1955* 0,2893** 0,2839** 1 0,0179 0,3825** 0,1317 0,1619* 0,0078 0,1382 0,4764** 0,3492** 0,5760** 0,3184** -0,2909' 

pH 0,2316** 0,2357** 0,2660** 0,1409 0,0222 1 -0,2974** -0,5305** -0,0910 -0,0851 -0,0226 0,2029* -0,0465 -0, 1420 0,3724** -0,3575' 

H+AI -0,0654 -0,0382 0,0820 0,0852 0,3986** -0,4123** 1 0,5937** 0,1546 0,1572 0,2721** 0,0483 0,0425 0,8959** -0,3193** 0,2848' 

AI -0, 3429** -0, 1950* -0,2455** -0,2434** O, 1884* -0,4371 ** O, 721 O** 1 0,1038 0,1346 0,2067* -0,2908** -0,0948 0,3837** -0,5093** 0,659(y 

Argila -0,0149 0,0239 0,1102 -0,0217 0,0833 -0,0262 0,1208 0,1293 1 0,0264 0,1406 -0,1314 0,0349 0,1243 -0,0933 0,0776 

Cu -0,1817* -0,0102 -0,0812 -0,2724** 0,0142 -0,0165 0,1252 0,1033 -0,0855 1 O, 1901* -0,0135 0,1293 O, 1169 -0, 115 0,0296 

Fe : -0,0712 0,0792 0,0532 -0,0371 0,1227 -0,0412 0,1335 0,0368 -0, 1669* o,192r 1 -0,0917 O, 1177 0,2582** -0, 1074 0,1333 

Mn : 0,7412** 0,5098** 0,6168** 0,7046** 0,2433** 0,2068* -0,0657 -0,4288** -0,0865 -0, 1337 0,0675 1 0,4478** 0,3332** 0,5212** -0,5299' 

Zn : 0,2732** 0,2603** 0,3728** 0,2803** 0,2377** -0,0875 0, 1351 0,0402 -0,0281 0,083 0,1984* 0,4035** 1 0,2238** 0,3680** -0,3408' 

CTC : 0,3403** 0,2949** 0,3715** 0,3915** 0,4751** -0,2632** 0,9042** 0,5240** 0,1172 0,0574 O, 1181 0,2656** 0,2646"" 1 0,1103 -0,083( 

SB : 0,8097** 0,7655** 0,5575** 0,4930** 0,0768 0,3806** -0,3432** -0,4838** -0,0566 -0, 1022 -0,054 0,6263** 0,2163** 0,0651 1 -0,8730' 
' ' 

S.AI : -0,6752** -0,6250** -0,5170** -0,4218** -0,0178 -0,3632** 0,3183** 0,6411** -0,0057 -0,0768 0,0423 -0,6018** -0, 1705* -0,0254 -0,8384** 1 

•• Significativo ao nlvel de 1 % de probabilidade; • Significativo ao nlvel de 5% de probabilidade 

·;~ . ..,, -w 
í) -

1 (i) 



132 

com a área 13 (Cambissolo). Posteriormente, ainda mais à direita, aparece o 

grande grupo dos Latossolos, dividido em duas partes, a primeira, mais à 

esquerda, onde se misturam Latossolos petroplínticos, com e sem concreções, 

além de uma área de Cambissolo (área 13) e, mais à direita, aparecem as áreas 

de Latossolo sem concreções. É, também, importante observar a pequena 

variação das áreas de Areias Quartzosas, tanto em relação à Vc1, quanto a Vc2. 

Entretanto, as áreas de Latossolos apresentam grandes variações para, estas 

variáveis, ficando os Cambissolos e os Litossolos em posição intermediária. É 

importante observar que, dentro da classe dos Latossolos, ao aumentar o teor de 

argila (Vc1), diminuem as concreções, ou seja, as áreas de Latossolo sem 

concreções são classificadas como de textura argilosa a textura muito argilosa, 

sendo estas áreas classificadas como Latossolo Vermelho Amarelo e, 

principalmente, como Latossolo Vermelho Escuro e Latossolo Roxo. Portanto, os 

Latossolos são a classe de solo que mais ocorre nos cerrados, próxima a 50% 

do total (Adámoli et ai., 1985) e, além disto, apresentam nestes locais em estudo, 

grande variação em relação às suas características químicas e físicas. Deve-se 

ressaltar que as áreas agrupadas pelo modelo, além de apresentarem algumas 

características químicas e físicas semelhantes, fisionomicamente, com relação à 

forma, distribuição, e ocupação das plantas do cerrado, guardam grandes 

semelhanças entre si. 

4.2.3. Características físicas dos solos das áreas em estudo 

4.2.3.1. Textura e concreções 

Na distribuição de freqüência para argila , nas profundidades em estudo, 

verifica-se que houve pequena variação com a profundidade do solo, embora 

com pequena tendência de aumento com a profundidade (Figura 47). O intervalo 

de variação foi de 70 a 745 g.kg-1, na profundidade de O a 20 cm, e de 80 a 810 

Q.kg-1, na profundidade de 60 a 80 cm. Mais de 75% dos solos das áreas em 

estudo apresentaram teor de argila superior a 150 g kg-1
, sendo considerados de 

textura média a textura argilosa (Vieira et ai., 1988). Porém, estes níveis 

relativamente elevados , de argila no solo não se traduzem em uma maior CTC , 

Pois nos minerais presentes nestes solos existe o predomínio da caulinita como 
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tipo de argila, sendo esta predominantemente constituída de óxidos de ferro e de 

alumínio (EMBRAPA, 1978). Estes materiais apresentam CTC muito baixa, 

variando de 2 a 15 cmolc.dm-3 (Lopes & Guidolin, 1987). Apesar deste fato, deve

se considerar que a textura é a característica física mais importante destes solos, 

devido a sua estreita relação com a "fixação" do fósforo, capacidade de retenção 

de água e capacidade de troca de cátions (Lopes, 1983). Ao se conhecer o valor 

da textura de um solo, por diferença é possível calcular o teor de areia mais o 

teor de limo. No caso dos solos dos cerrados, o teor de limo é, na maioria das 

vezes, muito baixo (Ranzani , 1971; Lopes, 1983). Conhecendo-se o valor da 

textura, para estes solos, é possível , por diferença, estimar com bastante 

precisão o valor do teor de areia, devido ao comportamento apresentado pelo 

limo nestes solos. 

Das 50 áreas em estudo, 30 destas, ou 60% do total , apresentaram solo 

com frações granulométricas abaixo de 2,0mm (areia grossa). Em contrapartida, 

40% das áreas apresentaram granulometria do solo, também acima de 2,0mm, 

desde cascalhos ou concreções, calhaus, até matacões. 

Na região Sudoeste de Goiás foram encontradas muitas áreas com solos 

arenosos (Areias Quartzosas), principalmente nos municípios de Aporé, 

Serranópolis e Paraúna (Figura 48). Verificou-se que muitas plantas em estudo, 

como o araticunzeiro, o piquizeiro e a mangabeira, estão presentes nestes 

ambientes com teor de areia, às vezes, acima de 850 g.kg-1
. Destaca-se, 

Principalmente, o aratincunzeiro, pela habilidade que esta espécie apresenta ao 

habitar esses ambientes arenosos Figura 49-C (árvore de araticum em primeiro 

Plano). Outras espécies, como a cagaiteira e o caju arbóreo, não foram 

encontradas em condições de Areias Quartzosas. Observou-se que o caju 

arbóreo, nestas condições, foi substituído pelo caju rasteiro (A. humile, Figura 48-

B). A Figura 48-C, mostra parte da equipe de trabalho em campo na área 23 no 

Município de Paraúna. 

Na Figura 49 observa-se uma seqüência de cascalhos, calhaus e 

matacões, de diversos tamanhos, formas e cores, presentes nas área de estudo 

dos municípios de Morrinhes (49-A) , Palestina de Goiás (49-B) e Corumbaíba 

(49-D) . Nas áreas que apresentaram frações grosseiras de solo, como estas três, 

ocorreram com freqüência , plantas de caju arbóreo mangaba e piqui. O 
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araticunzeiro dificilmente ocorreu nestas condições, porém, em solos sem a 

presença de frações grosseiras, esta espécie ocorreu desde áreas classificadas 

como de textura pesada, até em Areias Quartzosas (figura 49-C). Deve-se 

observar que nestas condições variadas de textura, ocorreu tanto o araticum (A. 

crassiflora) espécie em estudo, como o araticum liso (A coriacea ). 

4.2.3.2. Cor do solo 

Determinou-se a cor do solo nas áreas em estudo, nas profundidades de O 

a 20 cm e de 20 a 40 cm. Nas Tabelas 11 e 12 encontram-se o valor e a 

intensidade da cor destes solos. Verifica-se que a matiz dos solos variou de 

2,5YR a 1 OYR, ou seja, da cor vermelha escura até a vermelha amarela claro, em 

amostras de solo secas e úmidas (Figura 49-E). Outro fato observado foi a 

pequena variação nas cores, do solo, nas profundidades de O a 20 cm e de 20 a 

40 cm, verificando-se uma maior variação, entre as amostras de solo secas e 

úmidas. De uma forma geral, foram encontrados, nos solos com matiz 2,SYR, o 

valor e a intensidade da cor concentrados, próxima ao vermelho (amostras secas) 

e ao vermelho escuro (amostras úmidas). Se considerarmos, da mesma forma, as 

amostras que se enquadram em matiz de 5,0YR, estas, variaram do vermelho 

amarelo (amostras secas}, ao bruno avermelhado escuro (úmidas). Com 7,5YR, 

as amostras estiveram próximas da cor bruno forte (amostras secas) e bruno 

escuro (amostras úmidas). Finalmente, para 10YR de matiz, a variação de valor e 

de intensidade da cor, esteve mais concentrada próximo ao bruno amarelado 

(5/4), para amostras secas, e ao bruno amarelo escuro (3/4), para amostras 

úmidas. Verifica-se que houve uma tendência para se encontrarem mais áreas 

(60%) com solo na cor vermelha amarela (10R e 7,SYR) e destas, principalmente, 

áreas com maior intensidade do amarelo nos solos (10YR}, encontrando-se 46% 

das áreas com esta cor. As cores tendendo mais ao vermelho (2,SYR e 5,0YR), 

foram observadas em 20 áreas, ou 40% do total, sendo que, com vermelho mais 

intenso (2,SYR), foram encontradas somente seis áreas, ou 12% do total destas. 

As áreas classificadas como Latossolo Vermelho Amarelo, Litossolos, 

Cambissolos e Areias Quartzosas tenderam a apresentar cores mais 



Figura 48. Solos arenosos. Estrada próxima à área 45, Município de Aporé (A); 
caju rasteiro, (A humile), na referida área (B); Detalhe da área 23 no 
Município de Paraúna, com parte da equipe de trabalho (C); planta de 
araticum em primeiro plano, na área 44 no Município de Serranópolis 
(D) ; e planta de piqui em primeiro plano, próxima à área 25 em 
Paraúna (E). 1998. 
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Figura 49. Presença de cascalhos, calhaus e matacões, de diversas formas e 
cores (A,B,D); solo arenoso, próximo à área 44, em Serranópolis 
(C); Solos de diferentes cores, provenientes de diversas áreas e 
diferentes profundidades em estudo (E) , em solos dos cerrados de 
Goiás. 1998. 



139 

Tabela 11. Valor e intensidade da cor do solo em áreas com matiz de 2,SYR e 
5,0YR, nas profundidades de O a 20 e de 20 a 40 cm, em amostras 
de solo secas e úmidas, em 20 áreas em estudo, nos cerrados de 
Goiás. UFG, 1998. 

Área*/Município Matiz Umidade do solo 
O a 20 cm 20 a 40 cm 

seco úmido seco úmido 
12 Orizona 2,5YR 4/6 3/6 4/6 3/6 
30 Vila Propício 2,5YR 4/6 3/4 4/6 3/6 
31 Padre Bernardo 2,5YR 4/6 3/6 4/6 3/6 
37 !porá 2,5YR 3/4 2,5/4 3/4 2,5/4 
40 Jataí 2,5YR 3/4 2,5/4 3/4 2,5/4 
49 Pilar de Goiás 2,5YR 3/6 3/4 3/6 3/4 

· 01 Senador Canêdo 5,0YR 4/6 3/4 4/6 4/4 
04 Hidrolandia 5,0YR 4/6 3/4 4/6 3/4 
08 Caldas Novas 5,0YR 4/6 3/4 4/6 3/4 
18 Goiandira 5,0YR 5/6 4/6 5/6 4/6 
23 Paraúna 5,0YR 4/4 3/4 4/6 3/4 
24 Paraúna 5,0YR 4/6 3/4 4/6 3/3 
25 Paraúna 5,0YR 4/6 3/4 4/6 3/4 
29 Vila Propício 5,0YR 4/6 3/3 4/6 3/3 
32 Padre Bernardo 5,0YR 4/6 4/4 6/8 4/6 
33 Caiapônia 5,0YR 4/6 3/4 4/6 3/4 
36 Palestina de Goiás 5,0YR 3/4 3/3 4/6 3/3 
39 Jataf 5,0YR 3/4 3/3 4/4 3/4 
41 Jataí 5,0YR 4/6 3/4 4/6 3/4 
46 ltaruma 5,0YR 4/6 4/4 4/6 3/4 

* A distribuição espacial das áreas em estudo, em Goiás, encontra-se na figura 6. 

amareladas, ou mais claras, enquanto os Latossolos Roxo e os Latossolos 

Vermelho Escuro ocuparam posições de solos mais carregados com a cor 

vermelha. Porém, algumas Areias Quartzosas, em áreas nos municípios de 

Paraúna e de ltarumã, tenderam a apresentar uma cor um pouco mais 

avermelhada (5,0YR). 

4.2.3.3. Classificação sucinta dos solos de ocorrência 

Verifica-se que houve uma predominância dos Latossolos sobre as outras 

classes de solos (Tabela 13), nas áreas em estudo. Das 50 áreas, 29 foram 

classificadas como Latossolos, embora com grande variação dentro deste tipo de 

solo, ocorrendo nove áreas com Latossolo Vermelho Amarelo, sete áreas com 

latossolo Vermelho Amarelo petroplíntico, 1 O áreas com Latossolo Vermelho 

Escuro, uma área com Latossolo Vermelho Escuro petroplíntico e duas áreas 

com Latossolo Roxo. Este resultado era previsível considerando-se que os 

Latossolos ocupam próximo a 50% da área os cerrados, sendo a classe de 
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Tabela 12. Valor e intensidade da cor do solo em áreas com matiz de 7,5YR e 
1 OYR, nas profundidades de O a 20 cm e de 20 a 40 cm, em amostras 
de solo secas e úmidas, em 30 áreas em estudo. UFG, 1998. 

Àrea*/Município Matiz Umidade do solo 
Oa20 cm 

seco úmido seco úmido 
05 Piracanjuba 7,5YR 4/6 3/4 4/6 3/4 
11 Urutaí 7,5YR 4/6 3/4 4/6 4/4 
15 Orizona 7,5YR 4/4 3/4 4/4 3/4 
17 Catalão 7,5YR 4/6 4/4 4/6 4/4 
42 Mineiros 7,5YR 4/4 3/2 4/6 3/2 
45 Aporé 7,5YR 4/4 3/4 4/6 3/4 
48 Goiás 7,5YR 6/6 5/4 6/6 5/6 

·-02 Leopoldo de Bulhões 10YR 4/4 3/4 4/4 3/4 
03 Hidrolândia 1 OYR 4/4 3/4 4/4 3/4 
06 Varjão 1 OYR 5/3 3/3 5/4 4/4 
07 Silvãnia 10YR 6/3 3/3 6/3 4/3 
09 Morrinhos 10YR 5/4 4/4 5/4 4/4 
1 O Silvãnia 1 OYR 5/3 4/3 5/3 4/4 
13 Senador Canêdo 1 OYR 4/4 3/4 4/4 3/6 
14 Luziânia 10YR 5/6 4/6 5/6 4/4 
16 Campo Alegre 10YR 4/4 3/4 5/6 4/4 
19 Corumbaíba 10YR 6/2 3/2 6/3 4/3 
20 Morrinhos 1 OYR 5/4 3/4 6/6 4/4 
21 Bela Vista 1 OYR 5/4 4/3 5/4 4/4 
22 Silvânia 1 OYR 4/6 3/6 4/6 3/6 
26 Jaraguá 10YR 7/3 4/6 7/3 5/4 
27 Vila Propício 10YR 6/6 5/4 7/4 5/6 
28 Sta. Rita do Novo Destino 10YR 6/4 4/3 6/6 4/6 
34 Caiapônia 1 OYR 4/3 3/3 4/3 3/2 
35 Caiapônia 1 OYR 5/6 4/6 6/6 4/6 
38 Rio Verde 10YR 4/3 3/4 4/3 3/4 
43 Mineiros 10YR 5/4 3/4 5/4 3/4 
44 Serranópolis 1 OYR 4/3 3/4 4/4 3/4 
47 Matrinchã 10YR 4/2 3/2 7/6 5/6 
50 Crixás 1 OYR 5/3 3/3 5/4 3/6 

* A distribuição espacial das áreas em estudo em Goiás, encontra-se na figura 6. 

solos dominantes neste ambiente e tendem a estar associados à vegetação de 

cerrado típico (Adámoli et ai. , 1985; Haridasan, 1993). 

Com relação aos Latossolos, vale ressaltar que, também, estão 

associados a um relevo mais suave, normalmente com declividade de até 8% 

(Haridasan, 1993). 

Nas 29 áreas onde o solo foi classificado como Latossolo, em oito existem 

concreções, sendo sete em Latossolo Vermelho Amarelo petroplíntico e uma em 

Latossolo Vermelho Escuro petroplíntico. Os Latossolos Vermelho Amarelo 

concrecionários , ou não, predominaram sobre os outros tipos de Latossolos, 

ocorrendo em 16 áreas. Deve-se ressaltar que neste trabalho, nas áreas onde 

ocorreram os Latossolos Vermelho Amarelos , estas encontram-se, em média a 

900 m de altitude, com intervalo de variação de 700 a 1100 m. Já os Latossolos 
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Tabela 13. Classificação sucinta dos solos de ocorrência nas 50 áreas de 
cerrado em estudo em Goiás. UFG, 1998. 

Arêã* Classificação sucinta dos solos 

01 Latossolo Vermelho Escuro distrófico A moderado textura argilosa relevo suave 

ondulado fase cerradão. 

02 Latossolo Vermelho Amarelo distrófico A moderado textura argilosa relevo ondulado fase 

cerrado. 

03 Latossolo Vermelho Amarelo petroplíntico (51% de concreções) epiálico endodistrófico A 

moderado textura média relevo suave ondulado fase cerrado. 

04 Latossolo Vermelho Escuro distrófico A moderado textura argilosa relevo suave 

ondulado fase cerrado. 

05 Latossolo Vermelho Amarelo epiálico endodistrófico A moderado textura argilosa relevo 

suave ondulado fase cerrado. 

06 Cambissolo Tb epidistrófico endoálico A moderado textura média muito cascalhenta 

relevo ondulado fase cerradão substrato micaxisto. 

07 Litossolo Tb álico A moderado textura arenosa relevo ondulado fase cerrado substrato 

quartzito. 

08 Latossolo Vermelho Escuro álico A moderado textura média relevo suave ondulado fase 

cerrado. 

09 Cambissolo Tb álico A moderado textura média muito cascalhento relevo ondulado fase 

cerrado substrato micaxisto. 

1 O Latossolo Vermelho Amarelo petroplíntico (66,2% de concreções) epiálico endodistrófico 

A moderado textura argilosa relevo plano fase cerrado. 

11 Latossolo Vermelho Amarelo distrófico A moderado textura argilosa relevo suave 

ondulado fase cerrado. 

12 Latossolo Vermelho Escuro distrófico A moderado textura argilosa relevo suave 

ondulado fase cerrado. 

13 Cambissolo Tb distrófico A moderado textura média muito cascalhento relevo ondulado 

fase cerradão substrato micaxisto. 

14 Latossolo Vermelho Amarelo petroplíntico (71,7% de concreções) distrófico A moderado 

textura média relevo suave ondulado fase cerrado. 

15 Latossolo Vermelho Amarelo álico A moderado textura muito argilosa relevo suave 

ondulado fase cerrado. 

16 Latossolo Vermelho Amarelo epiálico endodistrófico A moderado textura muito argilosa 

relevo plano fase cerrado. 

17 Latossolo Vermelho Amarelo epiálico enclodistrófico A moderado textura argilosa relevo 

suave ondulado fase cerradão. 

18 Latosolo Vermelho Amarelo distrófico A moderado textura argilosa relevo suave 

ondulado fase cerrado 

continua .. 
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continuação ... 

-Área* Classificação sucinta dos solos 

19 Litossolo Tb álico A moderado textura média relevo forte ondulado fase cerrado 

substrato quartzito e micaxisto. 

20 Latossolo Vermelho Amarelo petroplíntico (68,2% de concreções) distrófico A moderado 

textura argilosa relevo ondulado fase cerrado. 

21 Latossolo Vermelho Amarelo petroplíntico (76,5% de concreções) álico A moderado 

textura argilosa relevo suave ondulado fase cerrado. 

22 Latossolo Vermelho Amarelo petroplíntico (64,8% de concreções) distrófico A moderado 

textura argilosa relevo suave ondulado fase cerrado. 

23 Areia Quartzosa A fraco relevo suave ondulado fase cerrado. 

24 Areis Quartzosa álica A fraco relevo suave ondulado fase cerrado. 

25 Areis Quartzosa epiálico endodistrófico A fraco relevo suave ondulado fase cerrado. 

26 cambissolo Tb álico A moderado textura média muito cascalhento relevo ondulado fase 

cerrado substrato micaxisto e quartzito mais Litossolo Tb álico A moderado textura 

média relevo forte ondulado fase cerrado substrato quartzito. 

27 Cambissolo Tb álico A moderado textura média cascalhento relevo ondulado fase 

cerrado substrato quartzito e micaxisto. 

28 Gambissolo petroplíntico (70,5% de concreções) Tb epiálico endodistrófico textura média 

relevo ondulado fase cerrado substrato quartzito. 

29 Latossolo Vermelho Escuro distrófico A moderado textura argilosa relevo plano fase 

cerrado. 

30 Latossolo Vermelho Escuro epiálico endodistrófico A moderado textura argilosa relevo 

suave ondulado fase cerrado. 

31 Latossolo Vermelho Escuro endoálico epidistrófico A moderado textura muito argilosa 

relevo plano fase cerradão. 

32 Latossolo Vermelho Amarelo epiálico endodistrófico A moderado textura argilosa relevo 

suave ondulado fase cerrado. 

33 Latossolo Vermelho Escuro petroplíntico epiálico endodistrofico A moderado textura 

argilosa relevo suave ondulado fase cerrado mais Gambissolo Tb epiálico endodistrófico 

A moderado textura argilosa muito cascalhenta relevo ondulado fase cerrado substrato 

micaxisto. 

34 Areia Quartzosa álica A moderado relevo plano fase cerrado. 

35 Latossolo Vermelho Amarelo petroplíntico epiálico endodistrófico A moderado textura 

média relevo suave ondulado fase cerrado. 

36 cambissolo Tb epiálico endodistrófico A moderado textura média cascalhento relevo 

ondulado fase cerrado substrato quartzito. 

37 Latossolo Roxo Distrófico A moderado textura argilosa relevo suave ondulado fase 

cerrado. 

continua .. 



143 

Classifrcação sucinta dos solos 
continuação __ . 

38 Latossolo Vermelho Amarelo epiálico endcxtistrófico A moderado textura arg·I 
•osa relevo 

suave ondulado fase cerrado. 

39 Latossolo Vermelho Escuro epiálico endodistrófico A moderado textura m ·t . 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

relevo suave ondulado fase cerrado. 
ui o argilosa 

Latossolo Roxo distrófico A moderado textura argilosa relevo suave ond I d 
u a o fase 

cerrado. 

Latossolo Vermelho Escuro epiálico endodistrófico A moderado textura mu·t . , o argilosa 
relevo suave ondulado fase cerrado 

Areia Quartzosa distróf,ca A fraco relevo suave ondulado fase cerrado. 

Areia Quartzosa epiálica endodistrófica A fraco relevo suave ondulado fase cerrado. 

Areia Quartzosa distrófica A fraco relevo suave ondulado fase cerrado. 

Areia Quartzosa distrófica A fraco relevo suave ondulado fase cerrado. 

Areia Quartzosa epidistrófica endoálica A moderado relevo suave ondulado tase 
cerrado. 

Cambissolo Tb distrófico A moderado textura média muito cascalhento relevo ondulado 

fase cerrado substrato quartzito e micaxisto. 

Cambissolo Tb distrófico A moderado textura média muito cascalhento relevo ondulado 

fase cerrado substrato micaxisto mais Litossolo Tb distrófico A moderado text . 
ura méd,a 

relevo forte ondulado fase cerrado substrato quartzito. 

Latossolo vermelho Escuro distrófico A moderado textura argilosa rele vo suave 
ondulado fase cerradão. 

Cambissolo Tb epidistrófico endoálico A moderado textura média muito cascalhento 

relevo ondulado fase cerrado substrato micaxisto. 

• A localização das áreas, correspondentes aos númel'OS, encontra-se na tabela 2, e na figura 6. 

Vermelho Escuro, situam-se a 770 m de altitude média, com variação de 620 a 

920 m, enquanto que os Latossolos Roxo, ocorreram nas altitudes de 620 a 

680m. 

As Areias Quartzosas ocorreram, em média, a 720 m de altitude. Deve-se 

ressaltar que as Areias Quartzosas, não foram encontradas em altitudes acima 

de 850 m, ou seja, nos chapadões de Goiás, normalmente acima de 900 m, este 

tipo de solo não foi observado, nas áreas em estudo. 

Os Cambissolos variaram de 440 até 880 m, com média de 660 m , e os 
litossolos ocorreram nas altitudes de 700 a 970 m. 

Além dos Latossolos petroplínticos, os Cambissolos e os Litossolos 

constituem um grupo de 20 áreas que apresentam algum tipo de concreçõ , 
es, 
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representando 40% das áreas em estudo. Estas áreas representam muito em 

termos de plantas frutíferas nativas dos cerrados, tendo em vista a quantidade 

de frutíferas que naturalmente habitam estes ambientes no biorna cerrado. As 

áreas classificadas como Latossolo petroplíntico apresentaram em média, as 

amostras de solo com mais de 60% de concreções em peso (Tabela 13). 

Os Cambissolos, também, representam ambientes bastantes interessantes 

com relação às frutíferas nativas dos cerrados, sendo que, nestes solos 
' 

normalmente são encontrados o piquizeiro, o caju arbóreo, a mangabeira e às 

vezes, a cagaiteira. Nessa situação só não foi observado, com freqüência, 0 

araticunzeiro. Estas áreas encontram-se bem dispersas na região estudada 
' 

ocupando, normalmente, situações mais movimentadas do relevo, que 

apresentam, na maioria dos casos, uma declividade acima de 8%. Talvez pela 

dificuldade de mecanização, ainda hoje se encontram, com relativa facilidade 
' 

plantas dos cerrados e, especialmente, as frutíferas nesses ambientes. Por outro 

lado, estes locais, classificados como Cambissolos ou litossolos, são, 

normalmente, submetidos ao fogo anual, e sabe-se muito pouco dos efeitos do 

fogo sobre a conservação e a manutenção das espécies frutíferas nativas dos 

cerrados. 

As Areias Quartzosas, ocupam situações menos movimentadas do relevo 

e mostram declividades bem menores. Normalmente, as Areias Quartzosas 

tendem a ocorrer em uma região como um todo. Neste trabalho, estas áreas 

apareceram no Sudoeste de Goiás, no Município de Paraúna, e mais no extremo 

Sudoeste, em Mineiros, Serranópolis, Aporé e ltarumã. Nas regiões de Areias 

Quartzosas O araticunzeiro apareceu com muita freqüência, enquanto que O caju 

arbóreo, não ocorreu, cedendo lugar ao caju rasteiro. O mesmo comportamento 

foi obsevado com relação à cagaiteira, que não foi encontrada nestes ambientes, 

observando-se somente a ocorrência de uma espécie que, localmente, é 

conhecida por cagaita, mas que habita locais próximos a solos hidromórficos, e 

apresenta planta e frutos bem diferentes da cagaita que estamos referindo 

normalmente nesta pesquisa. 

Os diversos tipos de solo, impõem à vegetação do cerrado um 

comportamento diferenciado, ora contribuindo para o aumento, ora contribuindo 

para diminuir o tamanho das plantas, bem como, com o número de espécies. 
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Destaca-se que, quanto mais inadequado for o ambiente para a agricultura 

tradicional, aparentemente, aumenta e a quantidade de espécies, e de indivíduos 

da mesma espécie de frutíferas nativas nestas condições (Cambissolos e 

Litossolos). 

4.3. Relação das espécies frutíferas com o ambiente 

4.3.1. Tipos de cerrado 

As áreas em estudo foram classificadas em função do tipo de vegetação, 

obtendo-se 44 áreas classificadas como cerrado típico e seis como cerradão 

(Tabela 14). Este resultado confirmou as expectativas técnicas em função dos 

critérios que foram utilizados para a escolha das áreas, principalmente os 

relativos à determinação de se selecionarem áreas com uma menor taxa de 

antropização, e da presença de pelo menos uma planta de uma das espécies 

frutíferas em estudo, por quadrante. 

Somente a cagaita apresentou comportamento significativo, pelo teste do 

qui-quadrado, com relação à preferência pelo cerradão em relação ao cerrado, 

no que diz respeito à sua ocorrência ou não nestes dois ambientes (x2 = 9,2S**). 

As outras espécies frutíferas apresentaram comportamento não significativo, 

ocorrendo tanto no cerrado como no cerradão, sem, no entanto, apresentarem 

uma preferência maior por algum destes dois tipos de formações vegetacionais 

dos cerrados. contudo, apesar de não ter sido analisado estatisticamente, 

observou-se que a densidade, ou seja, o número de plantas por área, para a 

cagaita foi muito maior no cerradão (60,5 plantas por área amostrada), do que no 

cerrado (15,5 plantas por área) (Tabela 14). Comportamento inverso ao da 

cagaita foi observado para o araticum, a mangaba e, principalmente, 0 caju. Esta 

última espécie apresentou, em média, 19,4 plantas por área no cerrado e 4,5 
plantas por área no cerradão. O piqui ocorreu, de forma equilibrada, tanto no 

cerrado quanto no cerradão, com taxas de densidade altas, apresentando médias 

acima de 32 plantas por área em ambas as formações. 
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A área basal média por planta foi maior para todas as espécies no 

cerradão que no cerrado, como era de se esperar, como conseqüência de uma 

possível maior fertilidade natural dos solos no cerradão, bem como a presença de 

um número menor de plantas neste ambiente. Neste aspecto, ressalta-se 
0 

comportamento das plantas de cajueiro, que apresentaram uma área basal média 

três vezes maior no cerradão (0,036 m2
· por planta) que no cerrado, (0,012 m2 

por planta). 

A área basal por área apresentou uma variação, que é dependente do 

número de plantas por área e da área basal de cada planta, sendo, em alguns 

casos, maior no cerrado, que no cerradão, devido a um maior número de plantas 

em estudo no cerrado típico. A altura média por planta foi sempre maior no 

cerradão do que no cerrado, destacando-se mais uma vez os cajueiros que 

apresentaram as maiores diferenças: em média, 4,50 m de altura no cerradão e 

2,64 m no cerrado (Tabela 14). 

4.3.2. Temperatura média anual corrigida. 

As 50 áreas foram classificadas em função da temperatura média anual 

corrigida (Tabela 15), ficando 25 áreas que apresentaram menores temperaturas 

(de 21, 1 a 22,6ºC) em um grupo e as outras 25 áreas que apresentaram 

temperaturas maiores (de 22,6 a 25,5ºC) em outro grupo. Com relação ao número 

de plantas das espécies em estudo, verifica-se que houve uma diferença bem 

acentuada para o cajueiro, o araticunzeiro e o piquizeiro, que apresentaram um 

maior número de plantas no grupo de temperaturas menores, que no outro grupo, 

com as maiores temperaturas médias. A cagaiteira e a mangabeira comportaram 

indiferentemente quanto as variações da temperatura com relação ao número 

total de plantas. 

A área basal média e a altura média foram maiores em todas as espécies, 

no grupo de áreas de maiores temperaturas. O cajueiro o piquizeiro e 
0 

araticunzeiro apresentaram as maiores variações de área basal média nestas 

duas condições de temperatura. Este comportamento é bastante interessante, 

pois, ao mesmo tempo que, em temperaturas menores estas espécies 

apresentam maior número de indivíduos, estes, apresentam menor porte. Este 
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Tabela 14. Espécies frutíferas, tipos vegetacionais, total de áreas·; áreas de 
ocorrência da espécie, percentagem, número de plantas, densidade, 
área basal total por área, área basal e altura média por planta, para 
as espécies frutíferas, nas formações de cerrado e cerradão, em 
Goiás. UFG, 1998. 

Espécies Tipos Mexa! A/oc.r. Ocr.(%) Nº·/pls. Densidade l>bm/A.(m2
) Abm/pl.(rrt) Hm/pl.(m) 

araticum cerradao 6 3 50,0 40 13,3 0,296 0,022 4,66 
araticum cerrado 44 ' 34 77,3 816 24,0 0,360 0,015 3,83 

caju cerradão 6 4 66,7 18 4,5 0,163 0,036 4,50 
caju cerrado 44 15 34,1 291 19,4 0,232 0,012 2,64 

cagaita cerra:lão 6 4 66,7 242 60,5 1,089 0,018 4,32 
cagaita cerrado 44 6 13,6 93 15,5 0,148 0,010 3,74 

mangaba cerradao 6 4 66,7 13 3,3 0,031 0,009 3,34 
mangaba cerrado 44 28 63,6 265 9,5 0,070 0,007 2,63 

piqui cerradão , 6 ' 5 ' 83,3 16? 32,4 0,620 0,019 3,74 
ptqUl cerrado 44 · 41 93,2 1342 32,7 0,535 0,016 3,12 
Metal = áreas tctais; A/oc.r. = áreas de ocorrência; Ocr. (%) = ocorrência em percentagem; N°"/pls. = número de plantas; 
AJ:,m/A. = área basaí média por área; Abm/pl. = área basal média por planta; Hm/pl. = altura média por planta 

evento é bastante significativo, merecendo mais estudos esclarecedores com 

relação ao comportamento destas espécies, que podem, em condições de 

menores temperaturas ou em situações de altitudes mais elevadas do cerrado 

(chapadas), tenderem a apresentar mais indivíduos, porém com alturas menores. 

Não foi possível determinar se este condicionamento é imposto pela temperatura 

e pela altitude, de forma indireta, ou por outras condições adversas, 

principalmente de solo, fogo, estresse hídrico, etc. Elucidar melhor este 

comportamento é importante, principalmente quando se programa desenvolver 

condições técnicas para incorporar estas espécies frutíferas ao sistema 

produtivo. 

4.3.3. Altitude 

As 50 áreas foram agrupadas em duas classes, sendo uma para as áreas 

localizadas em menores altitudes (de 380 a 790m), e outra para as áreas de 

maiores altitudes (de 790 a 1100m) (Tabela 16), constando, também desta 

tabela, os valores obtidos por todas as plantas das espécies em estudo em todo 
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Tabela 15. Comparação entre as 25 áreas localizadas em menores temperaturas 
(21, 1°C a 22,6°C), as 25 áreas de maiores temperaturas (de 22,6°C a 
25,5°C) e as 50 áreas, com variação total da temperatura de (21.1 ºC 
a 25,5ºC), nos cerrados de Goiás. UFG, 1998. 

21 ,1 a 22,6 ºC 22,6 a 25,5 ºC 21 ,1 a 25,5 15C 
Frutíferas Nº/pls. Abm/pl.(m2) Hm/pl.(m) N°lpls . Abm/pl.{iri') Hm/pl.(m) Nº/pls. Abm/pl.(nt) Hm/pl.(m) 

Araticum 507 0,012 3,39 349 0,020 4,56 856 0,015 3,87 

caju 267 0,011 2,58 42 0,026 3,82 309 0,013 2,75 

Cagaita 172 0,014 4,10 163 0,017 4,22 335 0,016 4,16 

Mangaba 147 0,007 2,44 131 0,008 2,91 278 0,007 2,66 

Piqui 960 0,015 3,04 544 0,019 3,45 1504 0,017 3,19 
Nº"/pls. = número de plantas; Abm/pl. = área basal média por planta; Hm/pl. = altura média por planta 

o intervalo de variação da altitude, ou seja, de 380 a 11 OOm. Verificou-se, 

também para a altitude, um número maior de plantas das espécies consideradas 

nas áreas situadas em maiores altitudes e, consequentemente, em menores 

temperaturas, concordando com o comportamento apresentado com relação à 

temperatura. As maiores diferenças foram registradas para o caju, o araticum e o 

piqui, enquanto que a mangaba e a cagaita apresentaram comportamento 

indiferente com relação à altitude, assim como ocorreu com a temperatura, 

quando se considerou o número de plantas em cada grupo de áreas. No entanto, 

quando se consideram as variáveis área basal e altura média por planta, 

observa-se que algumas espécies frutíferas tiveram o mesmo comportamento 

apresentado com relação à temperatura. O piquizeiro e a mangabeira 
..___ 

apresentaram comportamento semelhante ao verificado para a temperatura, 

ficando quase indiferentes à variação da altitude, mas com leve tendência, 

principalmente para o piquizeiro, de apresentar plantas um pouco mais altas e 

com maiores diâmetros, em áreas localizadas em menores altitudes. O araticum 

e, principalmente o caju e a cagaita, mostraram comportamento diverso do 

apresentado com relação à temperatura , quando foram considerados estas 

mesmas variáveis (Tabela 16). Este comportamento é digno de destaque, pois a 

expectativa ensejava que o grupo de áreas de maiores altitudes apresentassem 

comportamento semelhante ao grupo de menores temperaturas. Considerando 
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Tabela 16. Comparação entre as 25 áreas localizadas em menor altitude (de 
380 a 790m), as 25 áreas de maior altitude (de 790 a 11 OOm), e as 
50 áreas totais (de 380 a 1100m), em relação ao número de plantas, 
área basal e altura média das espécies frutíferas em estudo, nos 
cerrados de Goiás. UFG, 1998. 

25 áreas 25 áreas 50 áreas 

380-790m 790 a 1100m 380 a 1100m 
Frutlferas N°-fpls Abm/pl.(rrt) Hm/pl.(m) N°-fpls Abm/pl.(m2) Hm/pl.(m) N°'/pls Abm'pl.(rrt) Hm'pl.(m) 

Araticum 332 0,017 4,29 524 0,014 3,60 856 0,015 3,87 

Caju 86 0,013 2,65 223 0,013 2,79 309 0,013 2,75 

Cagaita 158 0,011 3,95 1n 0,020 4,35 335 0,016 4,16 

Mangaba 114 0,007 2,88 164 0,008 2,51 278 0,007 2,66 

Piqui 605 0,019 3,50 899 0,015 2,98 1504 0,017 3,19 
Nº'I pls. = número de plantas; Abm/pl. = área basal média por planta; Hm/pl. = ~ média por planta 

que o presente trabalho foi desenvolvido desde a latitude de 14° 31'S até 18º 

44'S, portanto com uma diferença maior que 4°, com reflexos também sobre a 

variação da temperatura, concorrendo para que o grupo de 25 áreas de maior 

altitude não fosse o mesmo das 25 áreas de menor temperatura, e vice versa, 

houve uma mudança de seis áreas, de uma situação para a outra. Estas seis 

áreas estão situadas muito próximas do ponto de corte, tanto para temperatura, 

como para altitude. Para a temperatura, as mudanças ocorreram de 21,9ºC até 

22,BºC, para um ponto de corte de 22,5°C, e para a altitude, a variação ocorreu 

de 720m até 860m, para um ponto de corte de 790m. Outro aspecto a ser 

ressaltado é que destas seis áreas que apresentaram comportamento diferente, 

algumas possuem características de plantas muito interessantes. Na área de 

número 32, localizada no Município de Padre Bernardo, foram registradas 55 

plantas de araticum, com uma área basal média de 0,031m2 por planta, bem 

acima, portanto, da média desta espécie, que foi de 0,015m2 por planta. No 

entanto, esta área pertence à classe de maior temperatura (22,SºC) e também à 

classe de maior altitude (860m) que, ao apresentar este comportamento, foi 

favorecido com 1, 70m2 da área basal do araticum, sendo que este valor 

representa bem mais de 10% da área basal total do araticum, que é de 13, 12m2
. 

Isto proporcionou que a diferença da área basal média, por planta de araticum, 
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diminuiu entre as áreas de menor e de maior altitude, em relação ao 

comportamento apresentado por esta espécie entre as áreas de maiores e 

menores temperaturas. Este mesmo raciocínio pode ser aplicado para a cagaita , 

com relação à área de número 13, situada no Município de Senador Canêdo 1 

onde suas plantas apresentaram área basal média de O, 101 m
2 

por planta, quando 

a média obtida por todas as plantas da espécie foi de 0,016m
2 

por planta. Com 

relação ao caju , ocorreu uma situação inversa, pois na área 26, situada em 

Jaraguá, foram registradas 51 plantas desta espécie, correspondente a 16,5% de 

todas as plantas de caju arbóreo em estudo. Porém, estas plantas apresentaram 

a menor área basal média por planta (0,006m
2 

por planta), enquanto a média 

desta espécie é de 0,013m2 por planta, e esta área, ao pertencer à classe das 

áreas de menor temperatura (22,SºC) e também às áreas de menores altitudes 

(760m), contribuiu para a diminuição da área basal média e da altura média das 

plantas de caju situadas em menores altitudes, com valores, para estes 

parâmetros, praticamente iguais (Tabela 16). Ressalte-se que, se não se 

considerarem estas áreas, relativamente próximas à faixa de corte, 0 

comportamento das espécies em estudo em relação à altitude se assemelha ao 

apresentado por estas mesmas em relação ao inverso da temperatura. 

4.3.4. Classes de solo 

As áreas em estudo, foram classificadas segundo os solos de ocorrência 

no local , através da classificação sucinta dos solos destes ambientes (Tabela 

17
). As plantas de araticum ocorreram em 25 das 29 áreas classificadas como 

Latossolos. ocorreram, também, em todas as nove áreas de Areias Quartzosas, 

tendo sido observada em apenas três das 12 áreas classificadas como Litossolo 

ou Cambissolo. A densidade de plantas de araticum foi muito maior nos 

Latossolos não petroplínticos, bem como nas Areias Quartzosas. Nos 

Cambissolos e Litossolos a densidade desta espécie apresentou valores muito 

b 
. 

0 
eJ·a nestes tipos de solos, além desta espécie ocorrer em poucas 

a1xos. u s , 
áreas, ainda aparece em densidade muito baixa. O Latossolo Roxo apresentou 

. á as basais médias por planta e as maiores alturas médias de 
as maiores re 

1 V 
.fi e pela análise destes parâmetros de solo, uma preferência das 

p antas . en 1ca-s , 
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plantas de araticum, pelos Latossolos Vermelho Amarelo e Vermelho Escuro, 

bem como pelas Areias Quartzosas, sendo muito pouco freqüente nas áreas com 

algum tipo de concreção. 

Os cajueiros apresentaram uma tendência, em termos de preferências de 

solo, oposta às requeridas pelas plantas de araticum. Observa-se que, das 29 

áreas de Latossolo, esta espécie ocorreu em somente 1 O e, mesmo assim, em 

cinco áreas eram Latossolos concrecionários (Tabela 17). Nas nove áreas de 

Areias Quartzosas não se encontrou nenhuma planta de caju, no entanto , esta 

espécie ocorreu em nove das 12 áreas ocupadas com Cambissolos e Litossolos. 

Esta espécie apresentou densidade muito maior nas áreas de Litossolo, com 

média de 4 7 plantas por área, e nas áreas de Latossolo Vermelho Amarelo 

petroplíntico, com 28 plantas por área. No entanto, apesar de ocorrer em baixas 

densidades, as plantas de caju , apresentaram as maiores áreas basais médias 

por planta no Latossolo Vermelho Escuro (0,048 m2 por planta), e no Cambissolo 

petroplíntico (0,033m2 por planta). A maior altura média de plantas (5,4m) foi 

registrada naquelas áreas localizadas nos Cambissolos petroplínticos. Os 

Latossolos Roxos não apresentaram plantas de caju. A preferência desta espécie 

por ambientes de características físicas mais agressivas, como as concressões, 

normalmente nos Cambissolos e Litossolos, associadas a solos mais rasos e 

declividades bem maiores, tornam o cajueiro com elevado potencial para ser uma 

das opções para a ocupação, preservação e manejo de grandes áreas de Goiás, 

que apresentam estas características de solo, principalmente no Nordeste e 

Noroeste do Estado. 

A cagaiteira apresentou um comportamento de ocorrência mais gregário, 

só sendo verificada em 1 O das 50 áreas amostradas. Destas, em cinco áreas esta 

espécie ocorreu em Latossolos não concrecionários e nas outras cinco foram 

encontradas em Cambissolos cascalhentos. Não se encontrou cagaita em Areias 

Quartzosas , bem como, em Latossolos petroplínt.icos, Cambissolos petroplínticos, 

Litossolos e Latossolo Roxo. O pequeno número de áreas com ocorrência de 

cagaita pode dificultar um pouco a verificação desta preferência das plantas 

desta espécie, que, mesmo assim, mostraram uma tendência de ocorrerem em 

locais com um pouco mais de argila, acima de 150 g.kg·1
, e, outro fato que 

merece uma verificação mais acurada , seria sua passivei preferência por 



152 

Tabela 17. Total das áreas em estudo distribuídas segundo as classes gerais de 
solos, quantidade de áreas que ocorre cada espécie, percentagem de 
ocorrência, número total de plantas, densidade, área basal média por 
área e área basal e altura média por planta, para cada espécie 
frutífera, que ocorrem nas diversas classes de solos nos cerrados de 
Goiás. UFG, 1998. 

Frutíferas CJsolo Metais A/ocr. Ocr.(o/o) N"·/pls. Densida:ie .AJ::>m./A (m2) Abm./pl.(m2
) Hm./pl.(m) 

Araticum LVA 9 9 100,0 294 32,67 0,497 0,015 3,72 
Araticum LVA-P 7 4 57,1 39 9,75 0,133 0,014 3,52 
Araticum LVE 10 9 90,0 268 29,78 0,515 0,017 4,06 
Araticum LVE-P . 1 1 100,0 14 14,00 0,231 0,017 4,11 
Araticum LR 2 2 100,0 22 11 ,00 0,270 0,025 5,34 
Araticum Cmb.C 9 2 22,2 4 2,00 0,017 0,008 3, 15 
Araticum Cmb.P 1 O 0,0 O 0,00 0,000 0,000 0,00 
Araticum Litos. 2 1 50,0 1 1,00 0,002 0,002 1,40 
Araticum AQtz. 9 9 100,0 214 23,78 0,296 0,012 3,74 

-~~!i_~!l} ____ _!_~!~!--- ---~~- ____ }J __ ---- 74,0 __ ___ --~~--- -- 23, 14 _____ 0,355 __ _ ---- 0,015 -- -----3,87 __ _ 
Caju LVA 9 3 33,3 30 10,00 0,116 0,012 2,95 
Caju LVA-P 7 5 71 ,4 140 28,00 0,344 0,012 2,81 
Caju LVE 10 2 20,0 9 4,50 0,215 0,048 4,81 
Caju LVE-P 1 O 0,0 O 0,00 0,000 0,000 0,00 
Caju LR 2 O 0,0 O 0,00 0,000 0,000 0,00 
Caju Cmb.C 9 7 n ,8 81 11,57 0,123 0,011 2,41 
Caju Cmb.P 1 1 100,0 2 2,00 0,066 0,033 5,40 
Caju Litos. 2 1 50,0 47 47,00 0,713 0,015 2,53 
Caju AQtz. 9 O 0,0 O 0,00 0,000 0,000 0,00 
Caju Total 50 19 38,0 309 16,26 0,218 0,013 2,75 
Cagaita LVA 9 3 3(3 _____ 182 60,67 0,806 0,013 3,96 

Cagaita LVA~ 7 O 0,0 O 0,00 0,000 0,000 0,00 
Cagaita LVE 10 2 20,0 68 34,00 0,430 0,013 4,21 
Cagaita LVE-P 1 O 0,0 O 0,00 0,000 0,000 0,00 
Cagaita LR 2 O 0,0 O 0,00 0,000 0,000 0,00 
Cagaita Cmb.C 9 5 55,6 85 17,00 0,391 0,023 4,55 
Cagaita Cmb.P 1 O 0,0 O 0,00 0,000 0,000 0,00 
Cagaita Litos. 2 O 0,0 O 0,00 0,000 0,000 0,00 
Cagaita A.Qtz. 9 O 0,0 O 0,00 0,000 0,000 0,00 
. Cagaita ______ Tot~!- ____ -~ __ ____ 1_q ______ ?_q~9 ______ -~~-~ _____ -~~2?_q _____ _ q~~?_4 _______ ~~q1 ~ _______ 1! ~-~ __ _ 
Mangaba LVA 9 5 55,6 45 9,00 0,074 0,008 2,85 
Mangaba LVA-P 7 4 57, 1 48 12,00 0,088 0,007 2,38 
Mangaba LVE 10 7 70,0 13 1,86 0,020 0,011 3,27 
Mangaba LVE-P 1 O 0,0 O 0,00 0,000 0,000 0,00 
Mangaba LR 2 1 50,0 9 9,00 0,033 0,004 2,01 
Mangaba Cmb.C 9 7 77,8 18 2,57 0,022 0,008 2,81 
Mangaba Cmb.P 1 1 100,0 13 13,00 0,051 0,004 2,21 
Mangaba Litos. 2 2 100,0 54 27,00 0,180 0,007 2,34 
Mangaba A.Qtz. 9 5 55,6 78 15,60 0,122 0,008 2,96 
Mangaba Total 50 32 64,0 278 8,69 0,065 0,007 2,66 

continua .. 
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continuação ... 

Frutíferas CJsdo Matais A/ocr. Ocr.(%) N°·/pls. Densidade AbmJA (m2) AbmJpl.(m2) Hm.lpl.(m) 

Piqui LVA 9 9 100,0 244 27,11 0,412 0,015 3,11 
Piqui LVA-P 7 7 100,0 393 56, 14 0,935 0,017 3,31 
Piqui LVE 10 9 90,0 247 27,44 0,426 0,016 3,15 
Piqui LVE-P 1 1 100,0 48 48,00 1,251 0,026 4,16 
Piqui LR 2 1 50,0 2 2,00 0,016 0,008 2,75 
Piqui Cmb.C 9 7 n,8 84 12,00 0,280 0,023 3,90 
Piqui Cmb.P 1 1 100,0 18 18,00 0,653 0,036 4,48 
Piqui Litos. 2 2 100,0 227 113,50 1,366 0,012 2,58 
Piqui A.Qtz. 9 9 100,0 241 26,78 0,483 0,018 3,16 
Piqui Total 50 46 92 1504 32,70 0,545 0,017 3, 19 
C./sdo = classes gerais de solo; AJocr. = áreas que ocorrem cada espécie; Ocr.(%) = percentagem de ocorrência; N""/pl. = 
número tcxal de plantas; Abm../pl. = área basal média por planta; HmJpl. = altura média por planta; LVA = Latossolo Vermelho 
Amarelo; LVA-p = LVA - petroplfntico; LVE = Latossdo Vermelho Escuro; LVE-p = LVE - petroplíntico; LR = Latossdo Rax:o; 
Cmb.C = Canbissolo concrecionário; Cmb.P = Cérnbissdo petroplíntico; Litos. = Litossdo; AQtz. = Areia Quartzosa 

ambientes cascalhentos aos concrecionáraios. No Latossolo Vermelho Amarelo 

ocorreu a maior densidade média de plantas de cagaita (60,67 plantas por área). 

No Latossolo Vermelho Escuro e nos Cambissolos cascalhentos, ocorreram, 

respectivamente, 34 e 17 plantas por área. Porém, as plantas em Cambissolos 
, 

cascalhentos apresentaram maior área basal média por planta (0,025m2). Neste 

caso, possivelmente, também, devido à contribuição da área 13 localizada em 

Senador Canêdo, que foi classificada como Cambissolo cascalhento e 

apresentou as plantas com a maior área basal média em relação a todas as 

outras áreas onde ocorreu a cagaita. A altura média foi, também, maior nas 

plantas que ocorreram em Cambissolos cascalhento, possivelmente pelas 

mesmas razões apresentadas para a área basal média. 

A mangabeira ocorreu em 32 áreas das 50 em estudo (Tabela 17). Esta 

espécie tendeu a não apresentar uma preferência com relação às classes de 

solo, pois ocorreu em quase todas as classes de solo, com exceção dos 

Latossolos Vermelho Escuro petroplíntico. Possivelmente por razões do acaso, 

pois só foi identificada uma área com este tipo de solo, entre todas as áreas 

amostradas. 

Os piquizeiros ocorreram em 46 das 50 áreas (Tabela 17), mostrando a 

grande plasticidade desta espécie com relação à adaptação e ao 

desenvolvimento de plantas em todas as classes de solos em estudo, onde foram 

encontradas plantas desta espécie. O piquizeiro e a mangabeira não 

apresentaram uma preferência nítida com relação a uma classe de solo. Em 
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relação à ocorrência, ao se verificar a densidade das plantas de piquizeiro, deve

se considerar que a densidade média total foi alta (32 ,70 plantas por área), valor 

superado, com estreita diferença, pela cagaita (33,50 plantas por área). 

Considerando a densidade por classe de solo, observa-se que, nos Litossolos 

esta espécie apresentou a maior densidade (113,50 plantas por área). Nos 

Latossolos Vermelho Amarelo petroplíntico a densidade foi de 56, 14 plantas por 

área, e nos Latossolos Vermelho Escuro petroplíntico 48 plantas por área. Para a 

área basal e altura média, no Cambissolo petroplíntico foram registrados os 

maiores valores para o piquizeiro, enquanto que os valores imediatamente 

inferiores ocorreram no Latossolo Vermelho Escuro petroplíntico. 

Estes resultados com relação ao piquizeiro, mostram que esta espécie 

apresenta tendência para assumir um comportamento bem interessante, pois, ao 

mesmo tempo que ocorre em todas as classes de solo, tende a apresentar um 

desempenho melhor, quando associada a algum tipo de impedimento superficial 

do solo (Litossolos), ou mesmo a presença de pedras, cascalhos ou de 

concreções. Considerando a importância desta espécie frutífera para a economia 

informal de Goiás, aliada a estas características de ocupar classes de solos 

pouco recomendadas para a maioria das plantas cultivadas, o piquizeiro torna-se 

muito atrativo, no sentido de que se canalizem esforços para seu aproveitamento 

racional em termos agronômicos. 

4.3.5. Concreções e cascalhos 

Das 50 áreas em estudo, 20 apresentaram algum tipo de concreção ou de 

cascalho. Verificou-se o comportamento das espécies frutíferas na presença ou 

ausência de concreções ou de cascalho no solo (Tabela 18). 

As plantas de araticum apresentaram um preferência por locais sem a 

presença de concreções ou de cascalho, pois das 20 áreas com concreções, o 

araticum só ocorreu em oito destas e, das áreas sem concreções (30 áreas), em 

29 destas ocorreram plantas de araticum. Este comportamento de ocorrência 

diferencial do araticum em relação à concreção foi analisado e mostrou-se 

significante pelo teste do qui-quadrado (x.2 = 20,03**). Por outro lado, quando se 

considera a densidade das plantas de araticum, verifica-se que nos ambientes 
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sem concreções ela foi, em média, de 27,52 plantas por área e, nos ambientes 

com concreções ela foi de apenas 7,25 plantas por área. Esta espécie 

apresentou, também nos locais sem concreções, um valor um pouco maior da 

área basal média e da altura média. Estes dados mostram que as plantas de 

araticum preferem solos que não apresentem concreções ou cascalhos. 

Os cajueiros, ao contrário, ocorreram significativamente mais em 

ambientes com concreções ou cascalhos, pois ocorreram em 14 das 20 áreas 

com concreções e somente em cinco das 30 áreas sem concreções, 

apresentando teste de qui-quadrado significativo (x.2 = 14,49**), para a ocorrência 

diferencial de caju nestes ambientes. A densidade dos cajueiros foi maior nos 

locais com concreções (19,29 plantas por área), e bem menor nas áreas que não 

apresentaram concreções (7,80 plantas por área). Esta espécie apresentou a 

área basal e a altura média por planta maiores nos locais sem concreções. 

Com relação a ocorrência ou não em áreas com concreções ou cascalho, 

as outras três espécies frutíferas, cagaita, mangaba e piqui mostraram-se 

indiferentes e apresentaram resultados não significativos pelo teste do qui

quadrado, respectivamente 0,52ns, 0,52ns e O, 181 ns. Porém, vale ressaltar que a 

cagaita apresentou maior densidade de plantas em solos não concrecionários ou 

cascalhentos, 50 plantas por área, contra, 17 plantas por área em solos 

concrecionários. O piquizeiro teve comportamento diferente, apresentando 

densidade média de 42,78 plantas por área, em áreas com concreções ou 

cascalho, e 26,21 plantas por área, em áreas que não apresentaram concreções. 

A mangabeira mostrou-se insensível a este parâmetro de solo (Tabela 18). 

4.3.6. Características químicas e físicas dos solos das áreas em 

estudo 

As áreas onde ocorreram, ou não ocorreram, cada espécie frutífera em 

estudo, foram agrupadas e comparadas quanto aos nutrientes do solo, pH, 

alumínio e argila, em quatro profundidades, de O a 20 até 60 a 80 cm (Tabela 19). 

Observa-se que em todas as áreas, para todas as frutíferas , com estas ocorrendo 

ou não, o solo destas, apresentou uma tendência de diminuir o teor dos 

elementos com a profundidade, com exceção do pH e da saturação em bases, 
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Tabela 18. Total de áreas em estudo que apresentam concreções ou não, 
número de áreas, percentagem de ocorrência, número de plantas, 
densidade, área basal média por área, área basal e altura média por 
planta, para cada espécie frutífera em estudo que ocorrem ou não 
em solos concrecionários. UFG, 1998. 

Frutfferas Concreções A./tctais /VOcr. Ocr.(%) N°·pts. Densidooe Mxn../N_rrf) Abm./pl(m2
) Hm./pl(m) 

Araticum Sim 20 8 40,0 58 7,25 0,10 0,014 3,60 
Araticum Não 30 29 96,7 798 27,52 0,42 0,015 3,88 
Araticum Total 50 37 74,0 856 23, 14 0,35 0,015 3,87 
Caju Sim 20 14 70,0 270 19,29 0,24 0,012 2,66 
caju Não 30 5 16,7 39 7,80 0,15 0,020 3,38 
caju Total 50 19 38,0 309 16,26 0,22 0,013 2,75 

Cagaita Sim 20 5 25,0 85 17,00 0,39 0,023 4,55 
Cagaita Não 30 5 16,7 250 50,00 0,66 0,013 4,03 
Cagaita Total 50 10 20,0 335 33,50 0,52 0,016 4, 16 
Mangaba Sim 20 14 70,0 133 9,50 0,06 -- ----0~007 - -2~4-----
Mangaba Não 30 18 60,0 145 8,05 0,06 0,008 2,89 
Mangaba Tcxal 50 32 64,0 278 8,69 0,06 . 0,007 2,66 

Piqui Sim 20 18 90,0 770 42,78 0,73 0,017 3,24 
Piqui Não 30 28 93,3 734 26,21 0,42 0,016 3, 14 
Piqui Tcxal 50 46 92,0 1504 32,70 0,54 0,017 3,19 
A./tctal = total de MlaS; /VOcr. = Arêâ de ocorrência; Ocr.(%) = percentagem de ocooência; N°·pts. = número de plantas; 
/>Jxn./A = área basal média por área; Abm./pl = área basal média por planta; Hm./pl = altura média por planta 

que apresentaram uma leve tendência de aumento do valor com o aumento da 

profundidade. A argila tendeu , também, a aumentar com a profundidade, mas em 

valores pouco expressivos. 

A necessidade de contrastar os teores dos elementos das áreas de 

ocorrência, ou não, das espécies de interesse nesta pesquisa, nas diversas 

profundidades, se baseia na hipótese de se encontrarem espécies que 

apresentem algumas preferências, ou que evitem algumas áreas com 

determinadas características químicas ou físicas. 

As áreas onde ocorreram o araticum tenderam, em todas as profundidades 

do solo analisadas, a apresentarem teores de cálcio , magnésio, potássio e zinco 

menores que nas áreas onde não ocorreu esta espécie. Ou seja, as áreas de 

ocorrência de araticum são relativamente mais pobres nestes nutrientes que as 

áreas onde esta espécie não ocorre. É relevante o fato destas áreas de 

ocorrência do araticum apresentarem, também, um menor teor de alumínio que o 

outro grupo de áreas. Isto mostra que o araticunzeiro, nas áreas em estudo, 

prefere situar-se nos solos de pior qualidade em termos químicos, com relação 

aos nutrientes citados e, também, em solos com um nível menor de alumínio. 
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Os solos de ocorrência do cajueiro não mostraram nenhuma variação 

maior em relação ao solo das áreas onde não ocorre esta espécie (Tabela 19). 

Porém, os teores de manganês, zinco e argila apresentaram um pequeno 

incremento nas áreas de ocorrência , quando comparadas com as áreas onde 

esta espécie não ocorreu. 

As plantas de cagaita ocorreram em áreas com teores no solo maiores em 

cálcio, magnésio, potássio, manganês e argila e relativamente menores em ferro. 

Este comportamento das plantas de cagaita é o oposto do apresentado pelas de 

araticum, nas áreas em estudo, sendo, também diverso dos resultados obtidos 

por Silva Júnior et ai., (1987) em Paraopeba, MG. 

Nas áreas de ocorrência da mangaba (Tabela 19), houve um leve 

incremento dos teores de ferro, manganês e zinco, em relação às áreas onde 

esta não ocorreu. Porém, no geral, observou-se um grande equilíbrio no 

comportamento dos solos das áreas em estudo com relação à mangaba. 

As plantas de piquizeiro ocuparam áreas que apresentaram médias dos 

teores de cálcio, magnésio, potássio, cobre, manganês e zinco (Tabela 19), bem 

inferiores aos apresentados nas áreas em que esta espécie não ocorreu. No 

entanto, os teores de ferro e de alumínio foram superiores em todas as 

profundidades nas áreas de ocorrência do piqui. Estas informações sobre o 

piquizeiro devem ser observadas com certa reserva, pois, das 50 áreas em 

estudo, o piquizeiro ocorreu em 46. Portanto, neste caso, tem-se de um lado a 

média dos resultados das 46 áreas onde ocorreu o piqui e, do outro, a média de 

apenas quatro áreas onde o piquizeiro não ocorreu. 

Das cinco frutíferas em estudo, o araticunzeiro e o piquizeiro tenderam a 

ocorrer em solos com teores nutricionais mais baixos e o piquizeiro, ainda 

apresentou tendência de ocorrer em áreas com nível de alumínio bem maior que 

nas áreas onde não ocorreu esta espécie. A cagaiteira preferiu solos com 

maiores teores nutricionais, sendo que a amplitude de variação dos teores de 

nutrientes nas áreas de ocorrência ou não, desta espécie foi muito baixa . No 

entanto, deva-se ressaltar, como foi discutido na distribuição de freqüência dos 

nutrientes do solo, que no geral, os solos de ocorrência destas frutíferas 

apresentaram níveis muito baixos de nutrientes e, muitas vezes , níveis 

considerados altos de elementos tóxicos. 



Tabela 19. Médias dos resultados das análises de solo das áreas em estudo, nas profundidades de 0-20 cm; 20- 40 
cm; 40-60 cm; 60-80 cm, onde, ocorrem ou não, plantas de araticum, caju, cagaita, mangaba e piqui, nos 
cerrados de Goiás. UFG, 1998. 

FruUferas P/solo p Ca Mg K AI pH MO CTC V S.AI Cu Fe Mn Zn Argíla 

- - - ------1 _{tj~c;n -------1------
(cm) mg.dm· cmol •. dm· g.dm·• cmol •. dm· % mg.dm':'J g.kg· 

aratlcum ------------------ ------------------------------------------------------ocorre 0-20 1,30 0,29 0,24 0, 10 0,72 5, 14 20,32 5,44 12,37 52,83 1, 14 54,44 7,42 0,27 337,97 
ocorre 20-40 1,00 0,25 0,23 0,07 0,60 5,23 16,51 4,64 12,58 49,83 1, 16 50,35 5,41 0,21 349,66 
ocorre 40-60 0,71 0,22 0,22 0,05 0,42 5,31 12,35 3,72 13,96 41,62 1,11 38,78 4,12 0,18 367,84 

. ocorre ___ _ 60-80 ___ OJ4 __ 0_,23 __ 0,19 ___ 0,04 ___ OL33 __ 5,35 ___ 9l70 ___ 3,23 __ 14,77 __ 35,50 ___ 1,01 ___ 31,24 __ 3,26 ___ 0,16 _ 367,30 _ 
não/oc. 0-20 1,95 0,47 0,39 0,18 0,93 5,16 20,46 5,77 19,85 46,61 1,14 59,62 10,30 0,39 310,38 
não/oc. 20-40 1,57 0,42 0,29 0, 14 0,89 5, 19 14,75 5,02 18,32 49,27 1, 18 55,63 6,64 0,30 327,88 
não/oc. 40-60 1,04 0,31 0,23 0, 11 0,83 5,21 10,23 4,34 17,66 49,78 1,06 41,87 3,81 0,25 330,00 
não/oc. 60-80 0,85 0,30 0,22 0,09 0,61 5,28 7,85 3,31 20,72 42,16 0,99 35,77 2,87 0,23 322,31 
caju · · -
ocorre 0-20 1,43 0,36 0,31 0,14 0,79 5,04 21,84 5,79 15,47 49,92 1,19 61,74 9,92 0,36 355,26 
ocorre 20-40 1,19 0,30 0,25 0,11 0,68 5,14 17,18 4,98 14,14 49,88 1,21 55,41 6,89 0,27 367,76 
ocorre 40-60 0,73 0,22 0,23 0,07 0,45 5,21 11,47 3,74 15,32 42,71 1, 11 38,62 5,09 0,23 373, 16 
ocorre 60-80 067 0,23 0,17 0,06 031 5,31 8,47 3,10 1695 33,32 1,03 3232 371 0,23 368,42 -- -- - -- - -----------l----- - ------------------L--------------------------J------------------ - L----- l --- - -------- - ---· 
não/oc. 0-20 1,49 0,32 0,26 0,10 0,77 5,20 19,44 5,36 13,61 52,00 1,11 52,14 7,09 0,27 315,81 
não/oc. 20-40 1,13 0,29 0,24 0,08 0,68 5,27 15,36 4,60 14,03 49,57 1,15 49,46 5,02 0,22 329,44 
não/oc. 40-60 0,84 0,26 0,22 0,06 0,58 5,33 12,00 3,97 14,67 44,38 1,09 40,18 3,40 0,18 348,71 
!lâo/oc. 60-8_0 0,83 0,25 0,21 0,05 -º146 5,3_5 9,68 3,34 15,93 39,63 0,99 32,48 2,82 0,15 3~?,74 

_cagal~- - -------------------------------------------------------~--------------------------------- - -- -- - - -- --------
ocorre 0-20 1,40 0,56 0,45 0,17 0,68 5,16 17,50 5,08 23,43 38,77 1,06 42,64 12,41 0,34 370,25 
ocorre 20-40 1,02 0,44 0,32 0,12 0,68 5,22 13,45 4,37 20,93 41,67 1,07 38,24 7,57 0,24 382,00 
ocorre 40-60 0,77 0,34 0,27 0,09 0,54 5,23 10,30 3,51 21,39 38,04 0,99 32,79 4,95 0,21 381,00 

. ocorre ____ 60-80 ___ 0,75 __ 0,37 ___ 0,27 ___ 0,08 ___ 0,43 __ 5,40 ___ 8,50 ___ 3l22 __ 23J99 __ 29,22 ___ 0,89 __ 27,25 __ 3,56 ___ 0, 19 _ 372,00 _ 
não/oc. 0-20 1,49 0,28 0,24 0,11 0,80 5,14 21,07 5,63 12,04 54,32 1,16 59,08 7,10 0,30 320,94 
não/oc. 20-40 1,18 0,26 0,22 0,08 0,68 5,22 16,71 4,84 12,36 51,69 1,19 55,09 5,27 0,23 334,50 
não/oc. 40-60 0,80 0,22 0,21 0,06 0,53 5,30 12, 18 3,98 13,30 45, 17 1, 13 41,29 3,81 0,20 352,25 
não/oc. 60-80 0,77 0,22 0,18 0,05 0,40 5,32 9,40 3,25 14,40 39,24 1,04 33,71 3,06 0,18 351,50 
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Frutlferas P/solo P Ca Mg K AI pH MO CTC V S.Al Cu Fe Mn Zn Argila 

~~~------~ _{~iql -------~~~~~~~ 
(cm) mg.dm· cmol •. dm· g dm·3 cmol •. dm· % mg.dm-::i ~ 

mangaba 
ocorre 0-20 1,57 0,35 0,29 O, 12 0, 79 5, 12 20,64 5,60 14,41 50,85 1,04 62,08 9, 1 O 0,33 324,84 
ocorre 20-40 1,23 0,30 0,25 0,09 0,70 5, 19 16, 10 4,88 14,01 49,77 1,05 57,58 6,36 0,26 342,03 
ocorre 40-60 0,84 0,24 0,22 0,07 0,57 5,27 11,66 3,98 14,88 44,60 1,00 43,85 4, 75 0,21 351,88 
_ocorre _______ 60-80 ___ _ 0,84 ____ 0,24 ___ Ol21 ____ 0

1
05 ____ 0,44 _____ 5

1
31 _____ 9

1
31 _____ 3,32 ____ 16,57 ___ 38

1
35 ____ 0J93 ____ 35,77 ____ 3,58 _____ 0)0 ___ 355,31_ 

não/oc. 0-20 1,29 0,31 0,27 0,11 0,76 5,18 19,85 5,38 14,16 51,85 1,32 44,60 6,50 0,26 341,39 
não/oc. 20-40 1,00 0,27 0,23 0,08 0,62 5,27 15,97 4,50 14,18 49,54 1,37 41,29 4,61 0,20 347,50 
não/oc. 40-60 0,72 0,25 0,22 0,06 0,46 5,30 12,06 3,71 14,99 42,22 1,27 32,01 2,77 0, 17 368,89 
não/oc. 60-80 0,64 0,25 0,18 0,05 0,33 5,38 9,06 3,12 15,87 35,24 1,15 26,47 2,40 0,16 356,11 
_ p iq ui ___________________________________________ ____ ___________ _________________ __ __________ ____ __ _________________________________ ______ __________________ ______ _______ _ 
ocorre 0-20 1,48 0,31 0,27 0,12 0,81 5,12 20,51 5,60 13,20 53,28 1,03 57,54 7,64 0,29 327,45 
ocorre 20-40 1, 16 0,28 0,24 0,09 0,70 5,20 16,23 4,82 13, 18 51,75 1,04 53,84 5,53 0,23 338,97 
ocorre 40-60 0,80 0,23 0,21 0,06 0,56 5,25 11,80 3,96 13,83 46,03 0,96 40,44 3,77 0, 19 355,00 

_ocorre _______ 60-80 ___ _ 0,77 ____ 0,23 ___ 0,19 ___ 0,05 ____ 0,43 _____ 5,31 _____ 9
1
30 _____ 3,31 _____ 15,10 ___ 39,48 ____ 0,87 ____ 33,26 ____ 3,04 _____ 0,18 ___ 353,26 

não/oc. 0-20 1,31 0,58 0,44 0,15 0,41 5,38 18,63 4,60 27,10 27,40 2,43 35,67 14,16 0,44 369,38 
não/oc. 20-40 1,00 0,48 0,33 0, 11 0,42 5,43 14,06 3,87 24,34 25,90 2,62 27,33 8,03 0,30 401,88 
não/oc. 40-60 0,73 0,40 0,30 O, 10 0,20 5,65 11,75 2,95 27,51 17,45 2,68 29,73 7, 15 0,28 392,50 
nao/oc. 60-80 0,73 0,38 0,28 0,06 0,15 5,63 8,25 2,51 30,27 11 ,43 2,55 22,75 4,50 0,23 382,50 

ocorre = áreas ondem ocorre as frutlferas; não/oc. = áreas onde não ocorrem as frutlferas; P/solo = profundidade do solo 
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4.3. 7. Diferenças e correlações entre caractel - 1micas e físicas 

dos solos e dados biométricos das plantas, considerando 

somente as áreas de ocorrência destas 

Os dados biométricos das cinco espécies foram submetidos à análise de 

variância e verificou-se que a freqüência {número de plantas por área que, neste 

caso, é igual à densidade}, área basal e altura, foram significativamente 

diferentes entre áreas, ao nível de 1 % de probabilidade, para o piqui, o araticum 

e a cagaita. Porém, para o caju e a mangaba a área basal e a altura não foram 

significativamente diferentes, somente sendo diferentes a freqüência de plantas 

para estas duas espécies. Com relação ao número de plantas por área, era de se 

esperar que fosse diferente, pelo que se observou na grande variação entre as 

áreas, em todas as espécies em estudo. Com relação à área basal e à altura para 

a mangaba e o caju, que não apresentaram diferenças significativas entre as 

áreas, verifica-se que são plantas menores do que as outras em estudo e que 

tenderam a apresentar-se mais uniformes nas áreas em estudo. 

As correlações entre médias de áreas e residual, para os teores de 

nutrientes do solo, de O a 20 cm de profundidade, e os valores de dados 

biométricos, nas áreas de ocorrência das frutíferas em estudo, são apresentados 

nas Tabelas 20 a 24. Considerou-se, neste caso, somente os solos de ocorrência 

de cada uma das frutíferas, 37 áreas para araticum, 19 para caju, 10 para 

cagaita, 32 para mangaba e 46 para o piqui, respectivamente, (Tabelas 20 a 24). 

Verifica-se que as correlações entre teores de nutrientes e as áreas de 

ocorrência de cada frutífera tendem a aproximar-se das correlações dentro das 

áreas (correlações residuais}. Porém, nas correlações entre as médias das áreas 

houve uma tendência dos nutrientes K, Ca, Mg, Mn e Zn estabelecerem um 

número menor de correlações significativas, quando comparados com as 

correlações residuais, onde estes nutrientes apresentaram um número maior de 

correlações significativas. A argila tendeu, nos solos de ocorrência das espécies 

consideradas, a apresentar um número maior de correlações entre as áreas que 

dentro destas. Entretanto, no geral, verifica-se a mesma tendência observada 

quando foram comparadas todas as 50 áreas, (Tabela 10), ou seja, de existir um 
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número um pouco maior de correlações residuais que de correlações entre as 

médias de áreas. 

As áreas de ocorrência de cada espécie frutífera, tenderam a apresentar 

entre os elementos determinados nos seus solos, o mesmo comportamento, 

quando da comparação de todas as áreas (Tabela 10), o que é natural. Porém, 

algumas diferenças podem ser observadas, tanto para as médias entre as áreas 

como para as médias dentro das áreas. Para as médias entre as áreas, ao se 

comparar o comportamento do solo das 50 áreas e das áreas de ocorrência de 

cada espécie em estudo, verificam-se algumas diferenças. Observou-se uma 

tendência de aproximação com relação ao comportamento , das áreas de 

ocorrência de araticum (Tabela 20) e de piqui (tabela 24), com todas as áreas 

(Tabela 10). O caju (Tabela 21), a cagaita (Tabela 22) e a mangaba (Tabela 23) 

tenderam a apresentar um pouco mais de diferenças entre si e o total das áreas. 

Verifica-se que o potássio e o zinco, correlacionaram-se positivamente com o 

alumínio, e a matéria orgânica com o zinco nas áreas de araticum e de piqui , 

sendo que este fato não ocorreu nas áreas de ocorrência de caju, cagaita e 

mangaba. Por outro lado, os cajueiros estabeleceram correlações negativas 

significativas, entre o alumínio e o cálcio, magnésio, cobre e manganês, 

comportamento, até certo ponto, esperado em outras plantas estabelecidas em 

condições melhores, em termos químicos de solo. Nos solos de ocorrência das 

cagaiteiras, o alumínio correlacionou-se positivamente com a matéria orgânica. 

Os solos das mangabeiras apresentaram o cálcio e o magnésio correlacionados 

negativamente com o ferro. O pH correlacionou-se negativamente com o araticum 

e com o piqui , não se correlacionando, significativamente, com o caju, cagaita e 

mangaba, nas correlações residuais. A partir desses exemplos, verifica-se a 

maior aproximação do comportamento dos piquizeiros e dos araticunzeiros com o 

total das áreas. Isto pode ter ocorrido porque tanto os piquizeiros, quanto os 

araticunzeiros, foram as espécies que ocorreram em mais áreas, respectivamente 

46 e 37, aproximando-se mais das 50 áreas totais , podendo ser caracterizadas 

como possuidoras de uma grande plasticidade de ocorrência , aparecendo em 

quase todas as classes de solo. 

Verifica-se que os solos das áreas de ocorrência das espécies frutíferas 

em estudo apresentam certas caracteristicas próprias, com variações não tão 
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profundas, mas que de certa forma caracterizam estes ambientes. É importante 

salientar que não se está procurando um tipo de correlação, ou um 

comportamento definido do teor dos elementos do solo, que possam definir ou 

não a ocorrência de alguma espécie. Embora, sabendo-se que todas estas 

frutíferas em consideração são nativas do ambiente do cerrado, e vivendo e 

convivendo com solos pobres em nutrientes e com elevado teor de alumínio 

tóxico, o que se procura é tentar caracterizar o ambiente de ocorrência de cada 

uma destas plantas, inclusive o solo, em condições naturais, e verificar se existe, 

ou não, uma tendência por determinado conjunto de variáveis de solo. 

Conhecendo-se esses eventos e diante da possibilidade destas espécies virem a 

ser cultivadas, deve-se levar em consideração o comportamento destas variáveis, 

com o propósito técnico de contribuir para um melhor desempenho de cada uma 

dessas espécies em condições de cultivo. 

Considerando-se as correlações entre os dados biométricos das plantas 

de araticum (freqüência, área basal e altura) e os elementos dos solos das áreas 

de ocorrência desta espécie (Tabela 20), verifica-se que nas correlações entre as 

áreas somente a altura correlacionou-se negativamente com a saturação em 

alumínio e com o teor de ferro. As outras variáveis biométricas; área basal e 

freqüência, não apresentaram correlações significativas com os elementos do 

solo. Nas correlações dentro das áreas, a área basal correlacionou-se 

positivamente com o fósforo e com o zinco, não ocorrendo nenhuma outra 

correlação entre a freqüência e altura com os elementos do solo. 

Os dados biométricos das plantas de cajueiro (Tabela 21) estabeleceram 

um número maior de correlações com os elementos do solo, nas médias entre as 

áreas, sendo que tanto a altura, a área basal e, principalmente, a freqüência 

correlacionaram-se mais com estes elementos. A freqüência correlacionou-se 

negativamente com o pH e positivamente com a matéria orgânica, CTC e com o 

ferro. Observa-se que as plantas de cajueiro , ao apresentarem este 

comportamento, principalmente com relação à freqüência, o pH e à CTC, indicam 

que estas tendem a ocorrer mais em ambientes de solo mais ácido e com mais 

alumfnio, pois a maior parte da CTC, destes solos, é ocupada pelo alumínio. 

Verifica-se que este mesmo comportamento foi apresentado pelo piquizeiro 

(Tabela 24) , mostrando que esta espécie também tende a ocorrer mais em 
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ambientes ácidos e com alto teor de alumínio. Nenhuma das outras espécies em 

estudo apresentou este comportamento. No entanto, a mangabeira correlacionou- \ 

se, também, negativamente com o pH e com a CTC, nas médias dentro das áreas 

(Tabela 23). Com relação à freqüência , verifica-se que o araticunzeiro e a 

cagaiteira (Tabelas 20 e 22) não apresentaram a freqüência correlacionada com 

nenhum elemento do solo, nem nas médias entre, ou dentro, das áreas. A 

mangabeira apresentou correlação negativa da freqüência , entre as áreas, com o 

manganês (Tabela 23) e, sabendo-se que, dependendo da concentração, este 

elemento também pode tornar-se tóxico no solo, verifica-se que os cajueiros, as 

mangabeiras e os piquizeiros têm a sua freqüência influenciada pelos teores de 

elementos tóxicos no solo, quer seja o alumínio ou mesmo o manganês. Este fato 

é relevante e, talvez, indique não a preferência destas plantas por estes 

ambientes, mas a sua extrema habilidade de se estabelecerem nestas condições 

inadequadas para a maioria das plantas cultivadas, e mesmo para muitas das 

plantas de diferentes espécies dos cerrados. 

A área basal das plantas de caju (Tabela 21) correlacionou-se 

negativamente com a saturação em alumínio e com o teor de ferro, e 

positivamente com o cobre, nas médias entre as áreas e, ainda, somente com o 

cobre, nas médias dentro das áreas. É interessante observar esta correlação 

negativa estabelecida com o ferro, tanto para a área basal, como para a altura, 

entre as áreas de caju, e para a altura das plantas de araticum. Sendo que, 

dentro das áreas de caju, a altura correlacionou-se com o manganês. 

Para as plantas de cagaita (Tabela 22) , somente a altura e a área basal, 

correlacionaram-se com o potássio, para as médias entre as áreas. As plantas de 

mangaba (Tabela 23), com relação à altura, e as de piqui (Tabela 24) , com 

relação à área basal e à altura, também apresentaram correlação positiva com o 

potássio, para as médias entre as áreas. As plantas de mangaba apresentaram 

para as médias dentro das áreas, correlações negativas entre o pH e a 

freqüência , área basal e altura das plantas. 

As plantas de piqui (Tabela 24) , apresentaram o maior número de 

correlações entre as áreas, considerando os elementos do solo com a área basal , 

e a altura das plantas. A área basal correlacionou-se positivamente com o 

magnésio, o potássio, a saturação em bases e o cobre, e negativamente com o 
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alumínio, e com a saturação em alumínio. Com relação à altura, estas plantas 

correlacionaram-se positivamente com o magnésio, o potássio, a saturação em 

bases e o manganês, e negativamente com a saturação em alumínio. 

Ao se considerar somente as correlações entre os dados biométricos 

destas plantas (Tabelas de 20 a 24) , verifica-se, como era de se esperar, que a 

altura correlacionou-se significantemente com a área basal , para todas as 

espécies, nas médias entre e dentro das áreas. A freqüência, para as médias 

entre as áreas, não correlacionou-se nas áreas de ocorrência de araticum, 

cagaita, mangaba e piqui, correlacionando-se negativamente somente com a 

área basal e com a altura, nas áreas de ocorrência de caju . Ou seja, para os 

cajueiros, quanto maior a freqüência, as plantas foram significativamente 

menores em diâmetro e em altura. Para as outras espécies este fato não ocorreu. 

Inclusive, para as plantas de araticum e de cagaita, observou-se que, 

normalmente, os locais de grande ocorrência destas espécies são também, áreas 

onde ocorrem plantas mais desenvolvidas e de maiores portes. Nas correlações 

dentro das áreas, a freqüência não se correlacionou com os outros dados 

biométricos, para as plantas de araticum, cagaita e piqui, sendo que, para os 

cajueiros, a freqüência correlacionou-se com a altura , e para a mangabeira, ela 

foi correlacionada com a área basal e com a altura. 

Deve-se considerar que estas correlações foram estabelecidas entre e 

dentro das áreas de ocorrência de cada uma das espécies em estudo, não se 

ocupando, neste caso, das áreas onde a espécie não ocorreu. Fez-se uma 

tentativa para avaliar as correlações entre os dados biométricos e determinados 

elementos do solo, dentro de um universo pré-definido, que eram as áreas de 

ocorrência destas espécies. Neste caso, mediu-se a preferência , em termos de 

intensidade, de algumas espécies, por determinados elementos do solo. As 

condições que pudessem predispor à ocorrência ou não destas espécies, não 

foram avaliadas nesta pesquisa. 

Alguns trabalhos como os de Goodland & Ferri (1979), Batista (1988) e 

Silva Júnior et ai. (1993), trataram das correlações existentes entre a vegetação 

dos cerrados e alguns dados biométricos destas plantas. Porém, a comparação 

entre os dados deste trabalho e os obtidos por aqueles autores, talvez não seja 

oportuna e adequada por existirem diferenças nas metodologias adotadas. 



Tabela 20. Matriz de correlações entre médias de áreas (acima da diagonal), e residual (abaixo da diagonal), considerando as 
variáveis analisadas no solo, à profundidade de O a 20 cm, das 37 áreas onde ocorre araticum , e o valor de 
dados biométricos destas plantas. UFG, 1998. 

Ca Mg K p AI pH(H10) MO CTC SB S.AI Cu Fe Mn Zn Arglla darat abarat Harat 

e. 1 o.~ o.s.·w· 0,018 o,:303 0,126 0,156 o,340" o,540" -0,353" -0,oee -0,279 0,451- o,42r 0,243 o,025 -0,105 o,095 

' . 
Mg : 0,736•• 0,483.. -0,047 0,214 -0,015 0,149 0,323 0,501·· -0,403· 0,006 -0,358* 0,544*" 0,382* 0,309 0,047 0,108 0,220 

K 

p 

AI 

0,282"· 0,225• -0,166 0,596** -0,144 0,320 0,560·· 0,056 0,040 0,021 -0,025 0,587*" 0,628"* 0,307 -0,142 -0,046 0,092 

0,007 -0,019 0,105 -0.021 0,209 -0,105•• -0,546** 0,515•• O,Q38 -0,483** 0.405· -0,056 -o, 116 -0,139•• -0,292 -0,311 -0.216 

-0,172 -0.221· -0,136 0,234* -0,456*· 0,294 0,627** -0,247 0,100·· -0,220 0,083 0,010 0,441•• 0,226 0, 116 -0, 176 -0,262 

pH 0,050 0.074 0,289•• -0,123 -0,481.. 1 -0.142 -0,312• 0,440•• -0,445•• -0.051 -0,129 0,102 -0,050 -0,221 0,042 -0.243 0,091 

Mo 0,373•• o,290** o.39o·· o. 174 0,298*· -0,068 1 o.82r• -0,589*· 0.082 0,395• -o, 195 0,093 0,515•• 0,801·· 0,116 0,042 -0,006 

. 
cTc : o,254.. 0,245• o,18r 0.134 0,535•• -0,190• o,500** 1 -0,552*" 0,298 o,255 -0,145 0,109 o,536*· o,742*" 0,122 -0,063 -0,134 

se : o,842·· o,797*" 0,300•• 0,042 -0,351•• o, 175 0,233• 0,038 1 -0,566*· -0,325• -0, 166 o,348· -o.on -0,446** -0,069 -0,068 o, 189 

S.AI -0,706·· .0,694·· -0,341·· -0,056 0,541.. -0,226" -0,162 0,034 -0,001·· -0,246 0,310 -0,407* 0,008 0,009 0,155 -0,175 -0,404* 

Cu 0,083 0,132 0,108 0,079 0,006 -0,015 0,034 0,136 0,073 -0,144 1 -0,217 0,073 0,249 0,406* -0,207 0,207 0,282 

Fe 0,195• 0,134 o,163 o,049 o,135 0,047 0,182 0,288"* 0,076 -0.015 0,091 1 -0,062 0,135 -0,418*• -0,281 -0,324 -0,338* 

Mn o,51r· o.sacr· 0,325•• -0.0453 -0,086 0,023 0.424•• 0,290·· 0,417.. -o,364·· 0.138 0.013 0,56r* 0,084 -0,249 0,061 0,146 · 

Zn 0,285** 0,150 0,109 0,325•• 0,010 -0.274•• 0,191" 0,105 0,231* -0,238* 0,127 0,131 0,334•• 0,214 -0,1 60 -0,1 61 \ ' -0,027 ·, 
Arglla : 0,011 0,044 0,095 -0,010 -0,016 -0,124 0,192* 0,135 -0,005 -0,047 -0,105 0,047 -0,003 0,1 04 0,218 0,186 , 0,101 . 
darat -0,036 0,066 0,042 0,001 -0,046 0,104 0,013 -0,096 0,121 -0,115 0,028 0,035 0,011 -0,003 -0,001 -0, 135 -0, 114 

abarat 0,029 0,076 -0,095 0,192* -0,028 -0,026 -0,018 -0,054 0,148 -0,121 -0,107 0,035 -0,029 0,265** 0,005 0,044 1 0,793 .. 

Harat -0,127 0,027 -0,172 -0,001 -0,042 -0,004 -0,055 -0,098 -0,005 -0,016 -0,023 -0,028 0,005 0,042 -0,063 0,161 0,704** 

•• Significativo ao nlvel de 1 % de probabllldade, • Significativo ao nlvel de 5% de probabllldade. darat e: densidade das plantasde araticum; abarat. "' área basal das plantas de araticum; 
Harat. = altura das plantas de aratlcum. 
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Tabela 21. Matriz de correlações entre médias de áreas (acima da diagonal), e residual (abaixo da diagonal), considerando as 
variáveis analisadas no solo, à profundidade de O a 20 cm, das 19 áreas onde ocorre caju, e o valor de 
dados biométricos destas plantas. UFG, 1998. 

Ca Mg K p AI pH(H20) MO CTC SB S.AI Cu Fe Mn Zn Arglla dcaJ abcaJ Hcaj 

Ca 1 o,935"* o,709""' o,291 .o,45Er o,€02'"' .o,370 .0,201 o,932'"' .o,ntf"' 0,075 .0,196 0,519" 0,566" .Q,187 .Q,327 0,263 0,215 

Mg : 0,035•• 1 0,768** 0,267 -0,485* 0,516· -0,319 -0,256 0,694·· -0,760 .. 0,195 -0,176 0,541• 0,539• -0, 165 -0,397 0,386 0,283 
' ' ' 

K : 0,578·· 0,500'* 1 0,440 -0, 191 0,520* -0,094 -0,020 0,629** -0,49r 0,156 0,150 0,525* 0,636** -0,206 -0,235 0,306 0,295 

p : 0,624** 0,545 .. 0,554** 1 0,124 0,129 -0, 149 -0,033 0,217 -0,095 -0,267 0,353 0,327 o,55r -0,416 0,025 -0,202 -0,095 

AI : -0,436** -0,515** -0,305* -0,164 1 -0,501· 0,076 0,252 -0,521· 0,873 .. -0,625•• 0,177 -0,532· -0,233 -0,058 0,305 -0,363 -0,271 

pH : 0,410·· 0,393** 0,375** 0,211 -0,524•• 1 -0,268 -0,390 0,663 .. -0,643** 0,058 -0,176 0,616** 0,455 -0,083 -0,616** 0,222 0,435 

' ' 
MO : 0,535 .. 0,453** 0,524•• 0,344** 0,012 0,106 1 0,663** -0,556* 0,264 0,195 0,634** -0,304 0,023 0,552* 0,460* -0,383 -0,389 

CTC : 0,393 .. 0,350º 0,346 .. 0,276* 0,291* 0,012 0,632 .. 1 -0,560* 0,359 0,153 0,642** -0,45r 0,049 0,428 0,504* -0,414 -0,358 

SB ; 0,926** 0,919º 0,605** 0,610•• -0,595** 0,434•• 0,434** 0,214 1 -0,823** 0,075 -0,390 0,646** 0,493* -0,267 -0,454 0,396 0,342 

S.AI : -0,767** -0,100•• -0,544•• -0,511•• 0,709** -0,361·· -0,446** -0, 190 -0,869·· 1 -0,486· 0,297 -0,676** -0,466* 0,050 0,375 -0,486* -0,409 

Cu : -0,281* -0,349•• -0,060 -0,063 0,394 .. -0,260· 0,074 0,176 -0,364*· 0,269* 1 -0,097 0,143 -0,143 0,257 -0,044 0,536* 0,427 

Fe : -0,016 -0,170 -0,005 -0,091 0,191 0,015 0,047 0,230 -0,150 0,191 0,331* 1 -0,139 0,332 -0, 149 0,518* -0,530* -0,540* 

Mn : 0,522° 0,614** 0,460•• 0,496*· -0,419 .. 0,391** 0,415•• 0,260* 0,575.. -0,584° -0, 150 -0,269* 1 0,714** -0,260 -0,393 0,276 0,269 

Zn : 0,576** 0,504** 0,370** 0,490** -0,285* 0,115 0,396·· 0,197 0,575** -0,558° 0,234 0,097 0,470 .. 1 -0,352 -0,019 -0,106 -0,037 

Arglla -0,017 -0,136 0,155 -0,072 0,026 -0,048 0,302* 0,052 -0,095 0,004 0,394 .. 0,213 -0, 173 0,061 1 -0,032 -0,072 -0,041 

dcaj 0,226 0,187 0,005 0,097 -0, 141 0,072 0,200 0,159 0,194 -0,248 0,092 0,054 0,096 0,198 0,066 1 -0,464* -0,543* 

abcaj 0,072 0,063 0,048 0,007 0,014 -0, 191 0,033 0,112 0,071 -0,044 0,339•• 0,055 O, 110 0,234 -0,015 0,237 1 o,a1r · 

...... 
Hcaj 0,122 0,169 0,086 0,051 -0,043 -0,053 0,107 0,196 0,138 -0, 148 0,214 0,006 0,294* 0,231 -0,025 o,21r o,82r• 1 O\ 

O\ 

•• Significativo ao nlvel de 1 % de probabilidade, • Significativo ao nlvel de 5% de probabilidade. dcaj = densidade das plantas de caju; abcaj = área basal das plantas de caju; Hcaj = altura 
das plantas de caju. 



Tabela 22. Matriz de correlações entre médias de áreas (acima da diagonal), e residual (abaixo da diagonal), considerando as 
variáveis analisadas no solo, à profundidade de O a 20 cm, das 1 O áreas onde ocorre cagaita, e o valor de 
dados biométricos destas plantas. UFG, 1998. 

Ca Mg K p AI pH(H20) MO CTC SB S.AI Cu Fe Mn Zn Argila dcag abcag Hcag 

Ca : 1 0,9-ro- O, 713" 0,420 -0, 106 0,652* -0,031 0,320 0,81 O"* -0,649* -0, 165 0,009 0,645* 0,819*" 0 ,031 -0,319 0,317 0,400 
' ' ' 

Mg ; 0,920·· 1 0,766** 0,330 -0,026 0,580 0,118 0,451 0,724* -0,567 -0, 146 0,047 0,620 0,795** 0,124 -0,241 0,383 0,573 

K : 0,581** 0,546** 1 0,017 -0,055 0,563 0,371 0,400 0,590 -0,478 0,249 0,338 0,404 0,729* 0,088 -0,470 0,746* 0,813** 

p ; O, 183 0,095 0,022 1 -0,091 0,372 -0,475 -0,225 0,509 -0,295 -0,566 0,137 0,240 0,473 -0,594 -0,291 -0,270 -0, 117 
' ' ' 

AI : -0,722º -0,693** -0,554** -0,011 1 -0,567 0,650* 0,762* -0,561 0,785** -0,571 -0,020 -0,297 0,021 0,438 -0, 121 -0,376 -0,302 

pH ; 0,576** 0,584** 0,488** -0,069 -0,799** 1 -0,229 -0,163 0,656... -0,911** 0,301 -0,163 0,654* 0,692* -0,099 -0,475 0,311 0,359 

MO : 0,725** 0,660** 0,446* 0,436* -0,461* 0,244 1 0,647** -0,443 0,421 0,103 -0,091 -0,061 0,062 0,715* 0,024 0,194 0,249 

CTC : 0,650** 0,675** 0,407* 0,386* -0,376* 0,126 0,828** 1 -0,240 0,342 -0,279 -0,195 0,073 0,291 0,739* -0,040 0,025 0,148 

SB : 0,935** 0,941** 0,002·· 0,166 -0,737** 0,659** 0,630 ... 0,562** 1 -0,903** 0,074 0,126 0,636* 0,755* -0,379 -0,369 0,350 0,454 

S.AI : -0,646** -0,631.. -0,620** -0,161 0,671** -0,660** -0,690** -0,620"* -0,676** 1 -0,395 0,108 -0,676* -0,533 0,202 0,193 -0,400 -0,452 

Cu -0,240 -0,125 -0,176 -0,350 0,298 -0,427* -0,060 -0,014 -0,276 0,194 1 -0,012 0,241 -0, 174 0,144 0,109 0,609 

Fe 0,019 0,012 0,167 -0,299 0,153 -0,024 0,081 0,120 -0,070 0,141 -0,020 1 -0,305 0,065 -0,647* -0,217 0,550 
tº9 

Mn : 0,739 .. 0,722** 0,374* 0,326 -0,659** 0,422* 0,673** 0,684** 0,663** -0,775** -0,193 -0,092 1 0,667* 0,096 0,009 0,094 º· 64 
' 

Zn : 0,583** 0,663** 0,445* 0,509** -0,403* 0,263 0,679 .. 0,721 ... 0,639** -0,574** -0,144 -0,190 0,608** 1 -0,078 -0,526 0,157 0,370 ' 

Arglla : -0,085 -0,085 0,206 -0,321 0,079 0,013 0,133 0,012 -0,075 0,087 0,380* 0,246 -0,240 -0,057 1 0,149 -0,077 -0,072\~ 
dcag : 0,089 0,046 -0,006 -0,221 0,043 -0,204 -0, 117 -0,093 0,060 0,004 0,145 0,091 -0, 160 -0, 171 0,024 1 -0, 116 -0,014 \~ -fl 

' 1 
1 

0,929** t::i) abcag : 0,167 0,097 0,245 0,212 -0,229 0,285 0,132 0,008 0,179 -0,202 -0,066 -0,104 0,047 0,010 0,163 -0,140 1 - -" 

--0,130 -0,082 0,481** Hcag 0,050 -0,126 0,061 0,210 -0,138 0,163 -0,019 -0,117 O,Q18 -0,060 -0,344 -0,148 -0,014 -0,214 1 O\ 
-.) 

- Significativo ao nlvel de 1 % de probabilidade, • Significativo ao nlvel de 5% de probabil idade. dcag = densidade das plantas de cagaita; abcag = área basal das plantas de cagaita; Hcag = 
altura das plantas de cagalta. 



Tabela 23. Matriz de correlações entre médias de áreas (acima da diagonal), e residual (abaixo da diagonal) , considerando as 
variáveis analisadas no solo, à profundidade de O a 20 cm, das 32 áreas onde ocorre mangaba, e o valor de 
dados biométricos destas plantas. UFG, 1998. 

Ca Mg K p AI pH(H20) MO CTC SB S.AI Cu Fe Mn Zn Arglla Dman abman Hman 

Ca 1 o,943"" o,626"" 0,210 0,001 0,283 -0,001 0,1:D o.~ -0,579"* -0,039 -0,380' o,560"* o,567"' 0,164 -0,196 0,029 0,245 

Mg 0,798·· 1 0,643· · 0,180 0,015 0,152 -0,016 0,202 0,121·· -0,557•• 0,051 -0,374* 0,595*· 0,577** 0,242 -0,287 0,118 0,299 

K 0,411·· 0,373•• 1 0.415• 0,276 0,089 0,086 0,344 0,442* -0,269 0,232 0,033 0,657*" 0,115•• 0,100 -0,208 0,187 0,362" 

p 0,200· 0,1698 0,400*· 1 0,335 0,081 -0,416* -0, 141 0,271 0,078 -0,364· 0,369" 0,001 0,289 -0,528** 0,100 0,116 0,300 

AI -0,362·· -0,395•• -0,203• 0,072 1 -0,515•• 0,018 0,396" -0,291 0,736** -0,315 0,187 -0,257 0,150 -0,022 0,112 -0,006 0,099 

pH 0,188 0,229* 0,338 .. -0,029 -0,541 .. 1 -0,150 -0,397* 0,410·· -0,555 .. -0,163 -0,219 0,331 0,023 -0,100 -0,148 -0,251 -0,047 

MO 0.411 · · 0,349** 0,401 .. 0,198 0,183 -0,029 1 0,783 .. -0,460· · 0,002 0,404* 0,020 0,028 0,261 0,115•• -0,083 -0, 136 -0,143 

CTC 0,349"* 0,313 .. 0,310·· 0,183 0,430·· -0,178 0,603 .. 1 -0,421* 0,210 0,358* 0,073 0,005 0,368* 0,648** -0,031 0,016 0,046 

SB 0,870· · 0,873** 0.432•• 0,239* -0.531 ** 0,302"* 0,269** 0,127 1 -0,706·· -0, 123 -0,373* 0,556** 0,370* -0,181 -0,183 0,080 0,220 

S.AI -0,780** -0,111· · -0,437** -0,182 0,661** -0,348** •0,265** -0, 112 -0,912·· 1 -0,377* 0,398* -0,61 o·· -0,312 -0,134 0,280 -0,087 -0,074 

Cu -0,004 -0,103 0,019 -0,006 0,299•• -0,210· 0,205* 0,310** -0,177 0,151 1 -0,070 0,320 0,172 0,399• -0,278 0,319 -0,009 

Fe 0,011 -0, 109 0,051 -0,057 0,239* -0,062 0,148 0,329•• -0, 157 0,140 0,389·· 1 -0,240 0,140 -0,392* 0,009 0,042 0,034 

Mn 0,604** 0,664 .. 0,446** 0,223* -0,295•• 0,219* 0,418** 0,321·· o,sa5•• -0,548 .. -0,002 -0,102 1 0,696** 0,147 -0,382* 0,103 0,307 . 

Zn 0,327 .. 0,257* 0,221 · 0,401·· -0,039 -0,138 0,292·· 0,215· 0,300·· -0,314•• 0,299•• 0,129 0,416** 1 0,053 -0,212 0,071 0,320 

Arglla : -0,078 -0,146 0,044 -0, 111 0,140 -0, 144 0,165 0,100 -0, 175 0,071 0,305 .. 0,182 -0,153 -0,008 1 -0, 188 -0,089 -0,081 
' ' . 

dmant : -0,023 0,094 -0,025 0,122 0,093 -0,295•• 0,114 0,217* -0,023 -0,012 -0,023 -0,077 0,035 -0,036 0,071 1 -0,282 -0,260 
' . 
' abman : -0,029 -0,009 -0,095 0,139 0,028 -0,236* -0,179 -0,022 0,011 0,021 0,044 -0,108 -0,084 -0,001 0,009 0,245* 1 0,81 o-· 
' ' 

.... . °' Hman -0,033 0,007 -0,013 0,191 -0,012 -0,227* -0, 181 -0,002 0,023 -0,003 0,049 0,043 -0, 120 0,005 0,035 0,309 .. 0,879** 1 00 

•• Significativo ao nlvel de 1 % de probabilidade, • Significativo ao nlvel de 5% de probabil idade. dman = densidade das plantas de mangaba; abman - área basal das plantas de mangaba; 
Hman = altura das plantas de mangaba. 



Tabela 24. Matriz de correlações entre médias de áreas (acima da diagonal), e residual (abaixo da diagonal), considerando as 
variáveis analisadas no solo, à profundidade de O a 20 cm, das 46 áreas onde ocorre piqui, e o valor de 
dados biométricos destas plantas. UFG, 1998. 

Ca Mg K p AI pH(H20) MO CTC SB S.AI Cu Fe Mn Zn Arglla dplq abplq Hplq 

Ca ' 1 0,936"" 0,671 .. 0,216 0,125 0.2~ 0,106 0,273 0,121- -0,51~ 0,056 -0,164 o,,w- 0,5,48- 0,154 0,078 0,2fi9 0,262 ' ' ' ' 
Mg : 0,779"" 1 0,610·· 0,177 0,073 0,132 O, 111 0,272 0,696** -0,547** 0,132 -0, 183 0,562"* 0,524** 0,199 0,072 0,352" 0,371" 

' ' ' 
K : 01445•• 0,441** 1 0,165 0,377** -0,004 0,280 0,489** 0,381** -0,208 0,218 0,135 0,538 .. 0,734 .. 0,182 0,001 0,309• 0,431** 

' ' ' p : 0,249** O, 111• 0,301** 1 0,116 0,177 -0,411** -0,254 0,421·· -0,055 -0,375* 0,378** 0,082 0,224 -0,595** 0,133 -0,057 0,056 

AI : -o,3oo·· -0,323•• -0,210·· 0,064 1 -0,387*· 0,242 0,550•• -0,270 0,704** -0,214 0,026 -0,172 0,367* 0,159 0,281 -0,300* -0,167 

pH 0,219•• 0,220·· 0,314•• -0,024 -0,482** 1 -0,226 -0,367* 0,487** -0,462·· -0,248 -0,145 0,184 --0,051 --0,249 -0,320* -0,018 -0,051 

MO 0,454*" 0,369"* 0,400·· 0,305 .. 0,211· -0,054 1 0,842·· -0,453** 0,063 0,353* 0,034 0,046 0,459** 0,755 .. 0,232 -0,192 -0,212 

CTC 0,205•· 0,253** 0,210" O, 195* 0,411·· -0,202· 0,569** 1 --0,400•• 0,228 0,320º 0,019 0,056 0,556** 0,694** 0,405** --0, 170 -0, 118 

SB : 0,862 .. 0,858** 0,504** 0,210" -0,483*º 0,328** 0,296 .. 0,056 1 --0,667*· -0, 149 -0,135 0,452** 0,180 --0,360* --0,223 0,452 .. 0,402"* 
' ' ' 

S.AI : -0,725.. --0,717** -0,450º* -0,200· 0,611·· -0.211 •• -0,248º* --0,024 -0,871** 1 -0,320* 0,152 -0,518*• -0, 137 0,019 0,212 -0,462·· -0,370· 
' ' ' Cu : -0,079 -0,082 0,024 -0,013 0,218* -0,081 0,065 0,166 -0,128 0,073 1 0,000 0,242 0,132 0,441·· -0,095 0,324* 0,275 

Fe : 0,108 0,038 0,121 0,030 O, 179* -0,001 0,110· 0,309** -0,022 0,068 0,201·· 1 -0,022 0,309* -0,339* 0,058 -O,Q70 0,032 
' ' ' Mn : 0,571° 0,572 .. 0,377*· 0,321** -0, 190* 0,096 o,so5•• 0,303** 0,483•• -0,454** 0,016 -0,043 1 0,601** 0,044 -0,041 0,224 0,356* 

' ' ' Zn : 0,355* * 0,243** 0,292** 0,371** -0,003 -0, 137 0,325** O, 185* 0,286** -0,262"* 0,215• 0,229** 0,395** 1 0,120 0,231 -0,015 0,124 
' ' ' 

Arglla : -0,024 0,014 0,120 -0,064 0,079 -0,098 0,146 0,158 -0,033 0,041 0,114 0,094 -0,065 0,098 1 0,091 -0,034 -0, 119 
' ' ' 

dplq : 0,018 0,001 -0,051 0,164 0,182" -0, 177* 0,187* 0,111· -0,040 0,017 0,052 -0,036 0,1 47 0,042 0,033 1 -0,239 -0,282 
' ' ' 

abplq ; 0,022 -0,030 0,127 0,076 -0,029 --0, 103 0,052 -0,038 -0,014 -0,026 -0,053 0,008 0,045 0,022 --0,029 -0,018 1 0,013•• 

' ' -' O'\ 
Hplq 0,024 -0,013 0,104 O, 121 -0,080 -0,036 -0,0218 -0,054 -0,002 -0,050 -0,073 -0,012 0,038 0,014 -0,106 0,026 0,773** 1 \O 

•• Significativo ao nJvel de 1 % de probabilidade, • Slgntflcatlvo ao nJvel de 5% de probabilidade. dplq = densidade das plantas de plqul; abplq = área basal das plantas de piqui; Hpiq = altura 
das plantas de plqul. 
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4.3.8. Áreas de ocorrência das frutíferas em função das variáveis 

canônicas 

A distribuição espacial das áreas de ocorrência de araticum (Figura 50) 

ocorreu de forma aleatória em confronto com o gráfico de dispersão das variáveis 

canônicas. Verifica-se que o araticunzeiro ocorreu desde as áreas de baixo teor 

de argila, Areias Quartzosas, até áreas com teores de argila acima de 70%, 

representadas em Vc1. Da mesma forma aconteceu com Vc2, fortemente 

influenciada pela saturação em alumínio, ocorrendo plantas de araticum desde 

áreas com baixa saturação em alumínio (área 37) , até áreas com saturação em 

alumínio muito alta (áreas 15 e 31). Porém, observou-se uma tendência do 

araticum não ocorrer em áreas associadas aos cascalhos ou às concreções. Os 

Litossolos, Cambissolos e Latossolos concrecionários, tenderam a não 

apresentar plantas de araticum, ou a apresentá-las com freqüência muito baixa. 

Das 13 áreas onde não ocorreu araticum (áreas: 6, 13, 14, 19, 21, 26, 27, 28, 35, 

47, 48 , 49 e 50), com exceção da área 49, as demais estão classificadas como 

Litossolos, Cambissolos ou Latossolos cascalhentos (figura 46). No entanto, 

todas as áreas de Areias Quartzosas e os Latossolos não concrecionários, com 

maior teor de argila, apresentaram plantas de araticum, fazendo exceção, 

também neste caso, a área 49. 

As áreas de ocorrência de caju arbóreo (Figura 51) mostraram uma menor 

distribuição espacial que a verificada para o araticum, concentrando-se, neste 

caso, mais em áreas com valores médios para Vc1. As áreas classificadas como 

Areias Quartzosas não apresentaram o caju arbóreo, sendo que nestas áreas, o 

caju arbóreo foi substituído pelo caju rasteiro (A. Humile) . De acordo com Ramos 

(1988), no Nordeste brasileiro, principalmente no Estado do Ceará, o caju 

cultivado (Anacardium occidentale L.), de porte arbóreo, também ocorre em áreas 

de Areias Quartzosas. No entanto, esta classe de solo não é recomendada para 

o plantio do cajueiro domesticado naquele Estado, devido à baixa retenção de 

água , sendo, portanto, considerada como áreas inaptas para seu cultivo. As 

áreas classificadas como Latossolos, com maiores teores de argila, tenderam a 

apresentar menor número de indivíduos de caju arbóreo. Esta espécie aparece 

associada a muitas áreas com pedras ou concreções , como os Litossolos, 
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Figura 50 Áreas de ocorréncia (ll) e de não ocorréncia (•) de araticunzeiros , plotadas segundo dispersão obtidas pelas vanáve,s 
canônicas, considerando as variáveis de solo : P, MO, argila, CTC, saturação em bases , e saturação em alumínio , 
com explicação para dispersão destas áreas de 80,97%, para as duas primeiras variáveis canônicas ( Vc 1 e Vc2) As 
variáveis que mais contribuíras para Vc, e Vc2, foram respectivamente, o teor de argila e a saturação em alumínio . 
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canônicas, considerando as variáveis de solo: P, MO, argila , CTC, saturação em bases. e saturação em alumínio, 
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Cambissolos e Latossolos concrecionários, mostrando, neste caso, um 

comportamento, com referência à preferência por tipos de solo, oposto ao 

requerido pelo araticunzeiro. 

As áreas de ocorrência da cagaiteira {Figura 52), mostraram uma 

distribuição que lembra a do caju , ou seja, esta espécie tendeu a aparecer em 

locais com teor médio de argila (valores médios para Vc1), porém, com algumas 

diferenças. As plantas de cagaita não ocorreram em áreas com baixa saturação 

em alumínio, sendo que, quando apareceram em Latossolos, foram em 

Latossolos não concrecionários (áreas: 17, 18, 31 , 32 e 49). A cagaiteira, também 

não apareceu associada aos Litossolos, sendo, no entanto, bastante encontrada 

nos Cambissolos (áreas 13, 26, 47, 48 e 50) . Como no caso do caju, a cagaita 

também não ocorreu nas Areias Quartzosas. 

A distribuição das plantas de mangaba, segundo as áreas de ocorrência 

desta espécie, pode ser observada na Figura 53, onde verifica-se que sua 

distribuição se deu de forma aleatória em relação ao modelo de distribuição, 

segundo as variáveis canônicas. Ocorreram plantas de mangaba em todos os 

tipos de solos, com todos os teores de argila e de saturação em alumínio 0Jc1 e 

Vc2). Porém, deve-se observar que houve uma leve tendência das plantas de 

mangaba de ocorrerem em ambientes que apresentavam solos classificados 

como Litossolos ou Cambissolos. Ressalta-se que as duas áreas classificadas 

como Litossolos apresentaram plantas de mangaba, e das 1 O áreas classificadas 

como Cambissolos, em oito delas ocorreram plantas desta espécie. Deve-se 

ressaltar, também, que a área que apresentou o maior número de plantas de 

mangaba foi a de número 43, classificada como Areia Quartzosa. 

A distribuição das áreas de ocorrência das plantas de piqui estão plotadas 

na Figura 54. Verifica-se que o piquizeiro ocorreu em 46 das 50 áreas em estudo, 

mostrando que esta espécie apresenta uma grande plasticidade, se adaptando, 

com facilidade, aos diversos tipos de solos e de condições de crescimento 

ocorrentes na área dos cerrados. Nas quatro áreas onde não ocorreram o 

piquizeiro, ele existia na região próxima a estas áreas, embora em densidade 

bem menor que a registrada nas outras áreas amostradas. 
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variáveis que mais coniribuiras para Vc, e Vc2 , foram respectivamente, o teor de argila e a saturac;ão em alumínio . 
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Figura 53 Âreas de ocorrência ( x) e de não ocorrência ( • ) de mangabeiras , plotadas segundo dispersão obtidas pelas variáveis 
canônicas, considerando as variáveis de solo : P, MO, argila , CTC, saturação em bases , e saturação em aluminio , 
com explicação para dispersão destas áreas de 80,97%, para as duas primeiras variáveis canônicas ( Vc, e Vc2) . As 
variáveis q·ue mais contribuiras para Vc, e Vc2, foram respectivamente , o teor de argila e a satura~;:ão em alumínio . 

--..J 
V, 



2 

25 

VC2 

• 43 

20 • 46 

• 34 
• 42 

• 4!I 

• 2:1/." 23 
• 44 

15 

10 l 

- 5 o 

• 1 

1 
, 27 

!)O 

• 38 

1 

5 

, 19 

• 48 

,6 
• 47 

• 28 • 9 
• e • 2e 

• 
• 20 

18 • 13 

• 39 

,3 

1 

10 

'3:1 

• :n 

• í7 

• li 

• 49 
l 2.2 

l 1 
• o 

a 14 

•• 

PIQUI 

, 31 

• 1:1 

• 32 

, 21 a 4 1 1 31 
, ,e 

• 30 
• 10 

• 2'9 

, 12 

• 2 

• 40 

, 37 

15 20 vc, 25 27 

1gura 54 . Áreas de ocorrência ( x) e de não ocorrência ( • ) de piquizeiros , plotadas segundo dispersão obtidas pelas variáveis 
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4.3.9. Correlações entre teores nutricionais em folhas e destes com 

elementos do solo e com dados biométricos das espécies 

frutíferas 
\ f 
·- -- ~ 

Foram obtidas as correlações entre oito nutrientes de folhas das espécies 

em estudo e dos solos das áreas de ocorrência de cada espécie, bem como as 

correlações entre os teores nutricionais das folhas e os respectivos dados 

biométricos de cada espécie (Tabelas 25 a 29). Não foram consideradas as 

correlações entre os nutrientes no solo, bem como entre estes e os dados 

biométricos de cada espécie, pois estas já foram discutidas nas Tabelas 20 a 24. 

Ao se observarem as correlações estabelecidas entre os nutrientes das 

folhas nas médias entre as áreas de ocorrência de cada espécie, verifica-se que 

para o araticum (Tabela 25), o magnésio correlacionou-se negativamente com o 

manganês e com o zinco, o fósforo também correlacionou-se negativamente com 

o ferro e o zinco. É digno de destaque este número de correlações significativas 

negativas estabelecidas entre os nutrientes foliares , nas plantas de araticum. Nas 

correlações entre os elementos do solo e das folhas , para esta espécie, 

observou-se que o cálcio nas folhas correlacionou-se negativamente com o 

fósforo no solo, e que o ferro nas folhas também foi antagônico ao teor de ferro 

no solo, sendo o comportamento deste micronutriente bastante interessante. Com 

relação aos dados biométricos, a única correlação significativa estabelecida 

(negativa) , ocorreu entre a freqüência das plantas de araticum e o teor de cálcio 

foliar. Isto mostra , também, um fato interessante, pois, nas áreas onde ocorrem 

mais plantas de araticum, o teor de cálcio nas folhas destas plantas é menor. 

Os teores de nutrientes nas folhas de cajueiro (Tabela 26), por sua vez, 

não estabeleceram nenhuma correlação negativa entre si. O fósforo, que nas 

folhas de araticum havia correlacionado negativamente com o ferro, para o 

cajueiro, esta correlação foi positiva. Nas correlações entre os teores dos 

elementos nas folhas e no solo, para as plantas de caju, observou-se que o cobre 

nas folhas correlacionou-se negativamente com o manganês no solo, e o zinco 

nas folhas também correlacionou negativamente com o ferro e positivamente com 

o cálcio. Entre os dados biométricos das plantas de caju e os teores foliares , não 

se observou nenhuma correlação significativa para a freq üência do caju , 



Tabela 25. Correlações do teor nutricional das folhas de araticunzeiro, 
destas, com os elementos dos solos de ocorrência e com os 
dados biométricos da espécie, nos cerrados de Goiás. UFG 1998. 

Ca / f Mg / f K / f P / f Cu / f Fe / f Mn / f Zn / f 
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Ca /f 1 
Mg/f 0,326 1 ~ 
K / f -0, 119 0,204 1 \ 
P, t o,327 o,367* 0,058 1 L · 
Cu/ f 0,247 0,318 0,177 0,441** 1 
Fe / f -0,059 -0, 137 0,205 -0,353* -0, 137 1 
Mn / f -0,090 -0,346* -0, 120 -0, 169 -0,256 -0, 114 1 
.?'.!1.U _______ o,031 ____ -0,344* _____ 0,035 ___ _ -0,451** ____ 0,192 __ ___ o.2s1 __ ____ 0.120 _________ 1 _____ _ 
Ca / s 0,215 0,154 0,101 0,061 0,017 0,356* -0,022 0,106 
Mg / s 0,196 O,i6'íl -0,015 -0,006 0,046 0,403* 0,013 0,050 
K/s 0,205 0,125 -0,0~ 0,165 0,137 0,064 -0,063 0,077 
P/s -0,373* -0,325 0,103 -0,233 -0,152 0,017 0,437** 0,277 
Cu/ s 0,524** -0,001 -0,072 0,024 O, 55 0,011 0,017 0,010 
Fe / s -0,263 -0,309 -0, 100 O, 194 0,098 -0,G,}22* 0,253 -0, 102 
Mn / s 0,299 0, 103 -0,234 0,223 0,092 0,084 O, 2S 0,058 
Zn I s ____ ___ 0,368* ___ -0,159 _____ -0,003 __ ___ 0,114 ___ __ -0,010 ___ __ 0,127 ___ ___ 0,052 _____ 0,00{i __ _ 
Dns./pl. -0,432* -0,014 0,225 -0,331 -0 ,092 0,237 -0,292 0,028 
Ab./pl. O, 132 0,060 -0, 119 0,085 0,033 O, 169 -0,033 -0,064 
Alt.lpl. 0,204 -0,064 -0,049 -0,114 -0,145 0,307 0,121 0,193 
• , ... SignificatM:> , respectivanente a ni..e de 5% e de 1 % de probabilidade. Ca/f = teor foliar de cálcio; Ga/s = teoc de 
cálcio no solo; Dnsl pl. = densidade de plantas Abl pl. = área basal pa planta; Alt./pl. = altura das plantas 

Tabela 26. Correlações do teor nutricional das folhas de cajueiro , destas, com 
os elementos dos solos de ocorrência e com os dados biométricos 
da espécie nos cerrados de Goiás. UFG, 1998. 

Ca / f Mg / f K / f P / f Cu / f Fe / f Mn / f Zn / f 
Ca / f 1 
Mg / f 0,606** 1 
K/f 0,108 0,125 1 
P / f 0,260 -0, 119 0,204 1 
Cu / f 0,226 -0,052 0,045 0,698** 1 
Fe/f 0,196 0,041 0,406 0,552* 0,259 1 
Mn/f 0,191 0,233 -0,128 -0,094 -0,142 -0,421 1 
Zn/f 0208 0,195 0,322 0,102 0,190 0,069 0,364 1 
-ê-ãTs __ __ __ -0:011· - o,148 o,327 -0.151 -0.228 -0,391 o,301 o,519* 
Mg / s -0,247 O, O 0,342 -0, 190 -0,233 -0,373 O, 157 0,428 
K / s -0,257 -0,009 O, -0,035 -0,041 -0,249 0,074 0,370 
P / s -0,057 0,016 0,028 0,237 -0,061 -0,225 0,175 -0,158 
Cu/s 0,108 0,213 -0,047 0,209 0.~2~ -0,087 0,197 0,152 
Fe / s -0,090 -0,325 0, 144 0,306 0,276 O,~O -0,400 -0,539* 
Mn / s -0,087 0,214 O, 186 -0,223 -0,494* -0,251 O, O 0,206 
Zn/s -0153 0,032 0,273 -0,099 -0 ,265 -0,274 0,113 -0,038 
-õ-ris) pi.------ o:12a -0.121 õj--,=,- ---- · a :1· 2s ·· ----õ~.f1ã·- -- -:õ".i5õ2 ··-· -a :õif --· ·:õ)2s·· -

Ab.tp1. -0,175 -0,116 0,115 0,1 58 0,041 0,037 0,347 0,480* 
Alt./pl. 0,148 0273 0147 0,289 0,153 0,265 0,274 0,566* 
• , - SignificatM> , res~ a ni..e de 5% e de 1% de prcbabilidade. Ca/f - tea- foliar de cálcio; Ga/s = teor de 
cálcio no solo; Dns./pl. = densidade de plantas Abl p.. = área basa por planta; AltJpL = altura das plantas 
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verificando-se somente as correlações estabelecidas entre o teor de zinco foliar e 

a área basal, bem como, deste nutriente com a altura das plantas. 

Nas correlações entre os teores foliares de cagaita (Tabela 27) observou

se que o magnésio correlacionou-se negativamente com o potássio. Entre os 

teores foliares e os níveis de elementos no solo de ocorrência de cagaita, 

chamam a atenção, as correlações positivas significativas, estabelecidas entre o 

zinco foliar e o cálcio, o magnésio, o potássio e o zinco no solo. Outro fato 

considerado relevante foi que a freqüência das plantas de cagaita correlacionou

se negativamente com os teores de potássio nas folhas desta espécie, e 

positivamente com o cobre foliar. Observa-se que o cálcio foliar foi antagônico à 

freqüência das plantas de araticum, sendo que para a cagaita o nível de potássio 

foliar interferiu negativamente na freqüência. 

O teor de nutrientes nas folhas de mangabeira (Tabela 28) não 

estabeleceu nenhuma correlação antagônica. No entanto, deve-se destacar as 

correlações positivas significativas estabelecidas entre os teores de ferro e os de 

magnésio e de potássio, bem como, entre o zinco e o cobre foliar. Entre os teores 

foliares e os do solo das áreas de ocorrência de mangaba foram observadas 

algumas correlações antagônicas, como do cálcio, do cobre e do ferro no solo 

com, respectivamente, o fósforo, o potássio e o cálcio foliares. Entre os dados 

biométricos das plantas de mangaba e os teores foliares desta espécie, não se 

observou nenhuma correlação significativa. 

Nas correlações foliares das plantas de piqui (Tabela 29) não se observou 

nenhum comportamento de antagonismo entre os teores foliares desta espécie, e 

nem entre os teores foliares e os do solo. Considerando os dados biométricos e 

os teores foliares, verificou-se que a freqüência das plantas de piqui não se 

correlacionou com nenhum elemento foliar. A área basal dos piquizeiros 

correlacionou-se positivamente com os teores foliares do cálcio e do potássio, e a 

altura correlacionou-se com o potássio e com o manganês. 

Observa-se, nas Tabelas 25 a 29 que das correlação estabelecidas entre 

os teores nutricionais no solo e nas folhas para cada nutriente (em destaque), 

para o araticunzeiro (Tabela 25) , somente os teores de ferro no solo 

correlacionaram-se significativamente com os teores nas folhas (negativamente). 
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Tabela 27. Correlações do teor nutricional das folhas de cagaiteira , destas, com 
os elementos dos solos de ocorrência e com os dados biométricos 
da espécie, nos cerrados de Goiás. UFG, 1998. 

Ca /f Mg /f K/f p / f Cu/f Fe/f Mn /f Zn /f 
Ca /f 1 
Mg / f 0,673* 1 
K / f -0,314 -0, 702* 1 
P / f 0,030 0,681* -0,497 1 
Cu/ f -0,021 0,493 -0,402 0,721* 1 
Fe/f -0,153 0,145 -0,167 0,217 -0,159 1 
Mn / f 0,338 0,520 -0,630 0,511 0,200 0,033 1 
Zn /f 0,794- 0,498 0,062 0,109 -0,164 0,127 0,262 1 
Ca / s 0,73 0,444 -0,062 0,154 -0 ,148 0,093 0,237 0,89?-
Mg / s 0,742* 0,50 -0,056 0,241 -0,111 0,195 0,226 0,921** 
K / s 0,554 0, 197 0,374'i 0,040 -0,312 0,026 -0,091 0,780** 
P / s 0,032 0,024 -0,027 0,253 0,200 -0,334 0,006 0, 100 
Cu/ s 0, 115 0,219 -0,029 0, 115 0, 416 -0, 162 0,033 0,008 
Fe / s 0, 134 -0,230 0, 122 -0,253 -0,397 -0, 5 -0,251 -0, 117 
Mn / s 0,396 0,559 -0,317 0,633* 0,212 0, 106 0,67 0,599 
Zn / s 0,406 0,113 0,293 0,176 -0,248 -0,059 0,260 0,77 = 
Dns./pl. 0,071 0,458 -0,686* 0,482 0,655* 0, 118 0,481 -0,270 
Ab./pl. 0,542 0,298 0,094 -0,008 -0,107 -0,158 -0,214 0,388 
Alt.lpl. 0,594 0,425 -0,031 0,264 -0,007 -0,067 0,042 0,512 
• , ** Significativo , respectiv.rnente a nf-.e de 5% e de 1 % de probéi>ifidaje_ Cwf = teor foliar de cálcio; Cais = teor de cálcio 
no solo; Dns./pl. = densidooe de plantas AbJpl. = área basal per planta; Alt./pl. = altura das plantas 

Para o cajueiro, não se obteve nenhuma correlação significativa (Tabela26).Para 

a cagaiteira (Tabela 27), encontrou-se o cálcio, manganês e zinco 

correlacionados significativamente. A mangabeira (Tabela 28) apresentou o 

cálcio , magnésio e o manganês correlacionados significativamente e o piquizeiro 

apresentou correlação significativas entre os teores no solo e foliar do cálcio , 

magnésio e potássio. 

Observa-se que o comportamento antagônico entre os teores de nutrientes 

no solo e nas folhas foi exclusivo para cada espécie, pois as correlações 

negativas estabelecidas entre os teores no solo e nas folhas não se repetiram 

nos solos de ocorrência das outras espécies, como pode ser verificado nas 

Tabelas 25, 26 e 28, que se ocupam dos araticunzeiros, cajueiros e das 

mangabeiras. As cagaiteiras e os piquizeiros não estabeleceram nenhuma 

relação antagônica entre os teores no solo e em suas folhas (Tabelas 27 e 29). 
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Tabela 28. Correlações do teor nutricional das folhas de mangabeira, destas, 
com os elementos dos solos de ocorrência e com os dados 
biométricos da espécie, nos cerrados de Goiás. UFG, 1998. 

Ca / f Mg / f K / f P / f Cu / f Fe / f Mn / f Zn / f 
Ca /f 1 
Mg / f 0,753** 1 
K / f 0,076 0,295 1 
P / f -0, 147 0,069 -0, 161 1 
Cu/ f 0,044 0,065 0,067 -0,055 1 
Fe / f 0,343 0,531** 0,726** -0,269 0,250 1 
Mn / f 0,285 0,307 0,265 0,271 0,235 0,385 1 

.. ~~!! _____ 0,244 _ -- 0,241 ____ 0,260 ___ -0 ,269 - - _ 0,498** __ 0,270 -- _ 0,219 _ - - ___ 1 ___ _ 
ca Is o,s20er:i o,347 -0,048 -0,378* -0,148 o,046 -0,055 0,315 
Mg / s 0,660** 0,36~ -0,047 -0,337 -0, 114 0,085 -0,024 0,295 
K / s 0,416* 0,283 0,020 0,012 -0,018 -0,033 0,014 0,206 
P/s 0,015 -0,085 0,034 D0,032 -0,131 -0,117 -0,039 0,260 
Cu/ s -0,091 0,003 -0,392* 0,401* O,HS -0,214 -O, 117 -0,232 
Fe / s -0,388* -0,337 -O, 161 0,297 -0,075 ..Q,260 O, 181 -0, 122 
Mn / s 0,494** 0,383* 0,264 0,054 0,042 0,238 OA2~ 0, 107 
.~!~ _____ 0,387* ___ 0,378* ___ 0,221 ____ 0,068 --- 0,023 ____ 0,146 --- 0,178 ____ 0,23~ _ 
DnsJpl. -0,173 -0,095 -0,011 0,192 0,141 -0 ,099 -0,125 -0,032 
Ab./pl. -0,302 -0,207 -0,159 0,096 -0,135 -0,170 -0,156 -0,238 
Alt.lpl . -0,013 0,152 0,168 0,016 -0,154 0,138 0,071 -0,057 
• .. Significativ:> , respectiva'T1ente a nM?! de 5% e de 1% de probabilidade. Calf = teor fdiar de cálcio; Ga/s = teor de 
cálcio no solo; Dns./pl. = densidade de plantas Ab./pl. = área basal por planta; AltJpl. = altura das plantas 

Tabela 29. Correlações do teor nutricional das folhas de piquizeiro, destas, 
com os elementos dos solos de ocorrência e com os dados 
biométricos da espécie, nos cerrados de Goiás. UFG, 1998. 

Ca / f Mg / f K / f P / f Cu / f Fe / f Mn / f Zn / f 
Ca/f 1 
Mg / f 0,704** 1 
K / f 0,057 -0, 105 1 
P / f 0, 138 -0,053 0,229 1 
Cu/f 0,234 0,183 0,104 0,341* 1 
Fe / f -0,014 -0, 168 0,001 -0,217 -0,099 1 
Mn / f 0,010 O, 161 0,220 -0,243 -0, 112 0,003 1 
Zn/f 0,505- 0,470- 0,140 -0,185 -0,051 -0,043 0,152 1 
Ca / s 0,376°° 0,350* 0,146 -0,039 0,085 -0,024 -0,018 0,233 
Mg / s 0,41S- O,"" = 0,098 -0,078 -0,021 0,026 -0,008 0,296 
K / s 0,352* 0,273 0,32 ° 0,269 0, 140 -0,044 0,019 O, 197 
P / s -0,249 -0,234 -0,048 O,Q.i~2 0,054 -0,257 -0,050 -0,004 
Cu/ s 0,211 0,070 0,224 0,272 ,065 -0,076 -0,069 -0,047 
Fe / s -0, 161 -0,248 0, 108 0,362* 0,223 -0,275 -0,082 -0, 114 
Mn/s 0,159 0,227 0,154 0,150 -0,036 -0,239 O, 3 0,156 
Zn/s 0,051 0,105 0,177 0,205 0,164 -0,074 -0,128 0,023 
Dns./pl. -0,221 -0 , 157 0,026 0, 135 0,000 -0,032 -0,054 0,005 
Ab./pl. 0,306* 0,143 0,443** 0,050 0,099 0,063 0,254 0,174 
Alt./pl. O, 198 O, 157 0,352" 0,062 0,023 0,030 0,352* 0,053 
• , " SignificatM) , respediVcmente a ní\e de 5% e de 1% de prd)abilidade. Calf = teor fdiar de cálcio; Cais= te« de 
cálcio no solo: Dns./pl. = densidade de plantas Ab./pl. = área basal por planta; AltJpl. = altura das plantas 



5. CONCLUSÕES 

Em relação à região em estudo e às cinco espécies frutíferas nativas dos 

cerrados, concluiu-se que: 

1. As cagaiteiras ocorrem de forma mais gregária, enquanto os araticunzeiros e 

principalmente os piquizeiros apresentam ampla dispersão nos cerrados de 

Goiás; 

2. em média, as espécies frutíferas estudadas apresentam porte baixo, reduzida 

área basal, tronco e forma de copa variando de globosa nos cajueiros e 

piquizeiros até com tendência a colunar nas cagaiteiras e araticunzeiros, 

porém todas com forte influência da competição por luz; 

3. as espécies frutíferas apresentam maior densidade em áreas de maior altitude 

e com temperaturas médias anuais menores; 

4. os araticunzeiros e as cagaiteiras apresentam maiores densidades nos 

Latossolos Vermelho Amarelos e os piquizeiros e os cajueiros, nos Litossolos; 

5. as espécies frutíferas estudadas possuem estratégias de sobrevivência que 

lhes conferem grande habilidade de estabelecimento e de desenvolvimento em 

ambientes extremamente pobres em nutrientes de solo e com elevado teor de 

alumínio tóxico, apresentando, nestas condições, teores nutricionais foliares 

próximos aos considerados adequados; 
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6. os araticunzeiros e piquizeiros tendem a ocorrer em solos que apresentam 

valores médios de potássio, cálcio , magnésio, e zinco, inferiores, aos 

observados onde estas espécies não ocorrem; 

7. as cagaiteiras tendem a ocorrer em solos que apresentam valores médios de 

potássio, cálcio, magnésio, manganês e argila superiores aos observados 

onde esta espécie não ocorre; 

8. os cajueiros e piquizeiros apresentam maior densidade com o aumento da 

acidez do solo e maiores áreas basais, com diminuição da saturação em 

alumínio; 

9. a densidade das cagaiteiras é reduzida com o aumento dos teores foliares de 

potássio e a dos araticunzeiros, com o aumento do cálcio foliar; 

1 O. a altura dos cajueiros aumenta com o incremento dos teores foliares de zinco e 

a dos piquizeiros, com o aumento de potássio e de manganês; 

11. as áreas de ocorrência natural das frutíferas em estudo estão sofrendo um 

intenso processo de antropização. 
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Apêndice 2. Ficha utilizada para o levantamento biométrico das espécie• 
em estudo. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 
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