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RESUMO 

 

No Brasil, o cultivo comercial de fruteiras nativas ainda é incipiente, devido 

principalmente à falta de informações relacionadas ao cultivo. O plantio de 

várias dessas frutíferas pode se tornar economicamente viável, contribuindo 

para a geração de renda e preservação de espécies ameaçadas de extinção, 

devido ao desmatamento da vegetação natural em várias regiões. Por se 

tratar de culturas perenes, o sucesso do pomar depende da utilização de 

mudas de qualidade. E dentre os fatores que influenciam no desenvolvimento 

das mudas, destacam-se a disponibilidade de água e nutrientes, o tamanho 

do recipiente e o tipo de substrato. Assim, o objetivo deste trabalho será 

avaliar o desenvolvimento inicial de fruteiras do cerrado sob lâminas de 

irrigação, tamanhos de recipientes, doses de vinhaça e substratos. Os 

experimentos, com as culturas da mangabeira (Hancornia speciosa Gomez), 

do baru (Dipteryx alata Vog.) e do pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.) 

serão conduzidos em estufa de 7 x 27 m, no Departamento de Engenharia de 

Biossistemas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em 

Piracicaba, São Paulo. A semeadura será em bandejas de 128 células, com 

posterior transplantio para os recipientes. Seis experimentos serão realizados 

em parcelas subdivididas, no delineamento em blocos ao acaso, com três 

repetições e oito plantas por subparcela. Os três primeiros serão em esquema 



 

fatorial 5x2, sendo cinco lâminas de irrigação nas parcelas (33%, 66%, 99%, 

132% e 165% da evaporação mensurada em tanque "Classe A") e dois 

tamanhos de recipientes (4,0 e 2,8 L) nas subparcelas. Os três últimos 

experimentos consistirão em fatoriais 6x3, sendo seis doses de vinhaça (0, 

15, 30, 45, 60 e 75 mL por planta) fornecidas a cada 14 dias, e três doses de 

areia (22%, 44% e 66%) misturadas ao substrato (terra de subsolo). O 

sistema de irrigação será por microtubo espaguete. Aos 140 e 280 dias após 

o transplantio serão avaliados o diâmetro de caule, área foliar, altura de 

plantas e número de folhas; também aos 280 dias, serão mensurados o 

comprimento da raiz principal e a massa seca de raízes e da parte aérea, 

além de análise química de folhas. 
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