
20 Workshop On Line de Plantas Medicinais do Mato Grosso do Sul 

7 a 10 de outubro de 2020 
ISSN 2175-0831 

 

 

CAMA DE FRANGO E CALAGEM MELHORAM A CLOROFILA DA Campomanesia 
xanthocarpa O. BERG  
 
Ademir Goelzer¹* (PG), Orivaldo B. Silva¹ (PG), Fernando H. M. Santos² (PG), Cleberton C. Santos² 

(PNPD), Maria C. Vieira² (PQ), Néstor A. H. Zárate² (PQ) 

 

1
Universidade Federal de Lavras, C.P. 3037, Lavras, MG. E-mail: ademirgoelzer@gmail.com 

2
Universidade Federal da Grande Dourados, C.P. 351, Dourados, MS.  

 

RESUMO 

Campomanesia xanthocarpa (gabiroba) é uma planta frutífera arbórea que possui propriedades 

nutricionais e medicinais. Com isso, tornam-se necessários estudos almejando cultivo da espécie, em 

destaque quanto ao uso de resíduos orgânicos e calagem do substrato. Assim, objetivou-se avaliar o 

efeito de doses de cama de frango e calagem no substrato no índice de clorofila em plantas de C. 

xanthocarpa. Cinco doses de cama de frango (0; 5; 10; 15 e, 20 t ha
-1

) foram estudadas sem e com 

calagem no substrato. Os tratamentos foram em esquema fatorial 5 x 2, em delineamento de blocos ao 

acaso com quatro repetições. Houve melhora nos atributos químicos do substrato após o ciclo de cultivo, 

principalmente com a calagem, com a cama de frango com pouca influência nos atributos químicos. O 

maior índice total (31,7) de clorofila ocorreu nas plantas cultivadas sob substrato com 5 t ha
-1

 de cama de 

frango, aos 150 dias após o transplantio. O maior índice (21,3) de clorofila a ocorreu sem calagem com 

adição de 20 t ha
-1

. Já, o maior índice de clorofila b ocorreu com calagem aos 150 dias. Quanto a cama 

de frango, índice máximo de clorofila b na faixa de 6,0-7,0 com incorporação de 5, 15 e 20 t ha
-1

 de cama 

de frango, com curva crescente, a partir dos 82,3; 79,5 e 54,9 DAT, respectivamente. Concluiu-se as 

clorofilas das plantas de C. xanthocarpa tiveram seu desenvolvimento otimizado em substrato com 

calagem e incorporação de 5 t ha
-1

 de cama de frango. 
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INTRODUÇÃO 

Campomanesia xanthocarpa O. Berg (Myrtaceae) é uma planta arbórea 

conhecida popularmente como gabiroba, guabiroba e gabiroba-de-árvore, com 

ocorrência na Argentina, Paraguai, Uruguai e no Brasil (LORENZI, 2008). Possui 

importância nutricional por seus frutos apresentarem elevados teores de vitaminas e 

fibras (VALLILO et al., 2008) e como medicinal, apresenta atividade anti-inflamatória 

(KLAFKE et al., 2016), antimicrobiana e antioxidante (CAPELETTO et al., 2016).  

No entanto, apesar de suas propriedades, observou-se que ainda não há tratos 

culturais bem definidos para o cultivo da espécie, tornando necessário estudos 

agronômicos. A utilização da calagem para correção do substrato para a produção de 

plantas medicinais pode ser uma prática adequada, uma vez que, a adição de calcário 

no substrato aumenta os teores de cálcio e magnésio, diminui a acidez do substrato, 
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além de aumentar a atividade de bactérias benéficas do substrato (AULER et al., 

2019).  

Outra prática empregada na produção de plantas medicinais é a utilização de 

resíduos orgânicos como a cama de frango, que quando adicionado ao solo, 

proporciona riqueza em carbono e nutrientes, aumentando a atividade microbiológica 

em resposta à decomposição orgânica. Consequentemente, propicia nutrientes para a 

absorção das plantas, bem como, contribui na aeração e na capacidade de retenção de 

água (SILVA et al., 2014).  

Desta forma, objetivou-se avaliar o efeito de doses de cama de frango e calagem 

no substrato e no índice de clorofila em plantas de Campomanesia xanthocarpa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido com Campomanesia xanthocarpa, no Horto de 

Plantas Medicinais – HPM (22º11'43.7"S e 54º56'08.5"W, 452 m), Universidade Federal 

da Grande Dourados, Dourados, MS. As plantas foram mantidas em ambiente 

protegido, com cobertura lateral e superior com polietileno, com proteção adicional de 

sombrite 50%. 

Uma exsicata foi depositada no Herbário da UFGD, sob nº 4644. As sementes 

foram obtidas de matrizes (Cadastro de Acesso Nº A9CDAAE – CGEN-MMA, de 

15/10/2018) no Assentamento Itamarati (22°11’14”S, 55°35’07”W, 538 m), em Ponta 

Porã – MS. Os tratamentos foram cinco doses de cama de frango (0; 5; 10; 15; e, 20 t 

ha-1) com ou sem calcário, em esquema fatorial 5 x 2, no delineamento de blocos 

casualizados, com quatro repetições com quatro vasos com uma planta, preenchidos 

com Latossolo Vermelho distroférrico (LVd). 

O LVd, de textura argilosa apresentou os seguintes atributos químicos: 

pHCaCl2= 4,57; P (mg dm-3) = 3,60; K, Ca, Mg, Al, H+Al, SB e CTC (cmolc dm-3) = 0,08; 

1,46; 0,41; 1,20; 3,63; 1,95 e 5,57, respectivamente; V (%) = 34,9; M.O. = 9,58 g dm-3; 

Cu, Mn, Fe e Zn (mg dm-3) = 3,64; 16,12; 31,67 e 0,70, respectivamente. Já a cama de 

frango semidecomposta: pHCaCl2= 7,50; N, P, K, Ca, Mg, S, C e M.O. (mg kg-1) = 

23,90; 15,36; 20,00; 19,15; 6,95; 18,65; 260; = 447,00, respectivamente; relação C/N= 

10,87; Cu, Zn, Fe, Mn e B (mg kg-1) = 130; 136; 950; 840; 4,5, respectivamente. O 

calcário utilizado foi o dolomítico (CaCO3MgCO3) com PRNT 80%. 

A cada 30 dias, durante um período de 50 dias, no horário matutino (8 às 

10:30h), foram determinados os índices de clorofila total e clorofilas a e b, usando 

clorofilômetro portátil CFL-1030 clorofiLOG Falker. Decorridos 180 Dias após o 
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transplantio, foram coletadas amostras do substrato para determinar os atributos 

químicos, seguindo metodologia de Silva (2009). 

Os dados, quando significativos pelo teste F (p<0,05), foram submetidas à 

análise de regressão, para doses de cama de frango e t de Student, para calagem 

(p<0,05). Os dados tomados ao longo do ciclo foram analisados como parcelas 

subdivididas no tempo e submetidas ao teste F e regressão (p<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os atributos que envolvem as saturações de bases (pH CaCl2, Ca, Mg, SB) 

foram maiores nos substratos com calagem, destacando-se a ausência de alumínio 

(Tabela 1). A maior disponibilidade de micronutrientes Cu, Mn e Fe e do K ocorreram 

em substratos sem calagem, além do maior teor de Al e acidez potencial (H+Al) 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Atributos químicos do substrato sem e com calagem para o cultivo de 
Campomanesia xanthocarpa  

Médias seguidas pelas mesmas letras nas linhas não diferem pelo teste t de Student 
(p>0,05). Potencial de Hidrogênio (pH), acidez potencial (H + Al) e somas das bases 
(SB). C.V. (%) – coeficiente de variação. 
 

A maior CTC ocorreu no substrato onde foi realizada a calagem, com 10,33 

cmolc dm-3 sem a incorporação da cama de frango (Figura 1a), enquanto o menor (8,91 

cmolc dm-3) sob 14,9 t ha-1 em substratos com calagem. Em relação ao substrato sem 

calagem, a maior CTC (7,06 cmolc dm-3) ocorreu com a incorporação de 7,9 t ha-1 de 

cama de frango e a menor (6,06) sob 20 t ha-1 (Figura 1a). 

Em relação à saturação por bases (V%), o maior valor (78,2%) ocorreu no 

substrato com incorporação de 15 t ha-1 de cama de frango e calagem (Figura 1b). 

Atributos químicos 
Calagem 

C.V. (%) 
Sem Com 

pH CaCl2 4,79 b 6,26 a 3,30 

K (cmolc dm-3) 0,14 a 0,10 b 13,20 

Ca (cmolc dm-3) 2,81 b 4,24 a 8,70 

Mg (cmolc dm-3) 1,09 b 2,63 a 8,00 

Al (cmolc dm-3) 0,29 a 0,00 b 63,90 

H+Al (cmolc dm-3) 3,02 a 1,97 b 4,70 

SB (cmolc dm-3) 4,03 b 7,00 a 8,09 

Cu (mg dm-³) 5,35 a 4,88 b 7,90 

Mn (mg dm-³) 33,06 a 27,31 b 12,30 

Fe (mg dm-³) 43,88 a 33,88 b 16,00 
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Similarmente, o V% (69,32) do substrato sem calagem foi maior na mesma dose. As 

menores porcentagens foram observadas em substratos sem cama de frango, 

independente da calagem (Figura 1b). A maior disponibilidade dos micronutrientes Fe, 

Mn (Fig 1c) e Cu (Figura 1d) ocorreram nos substratos sem (43,2; 33,9 e 5,5 mg dm-3, 

respectivamente) e com 20 t ha-1 (42,7; 32,1 e 5,2 mg dm-3, respectivamente) de cama 

de frango (Figura 1c e d). 

 

Figura 1. (a) Capacidade de troca catiônica (CTC) e (b) saturação por bases (V%) dos 
substratos adicionados doses de cama de frango e calagem. (c) Micronutrientes (Fe, 
Mn) e (d) Cu dos substratos adicionados doses de cama de frango. * (p <0,05).  

A cama de frango teve limitação na influência dos atributos químicos do 

substrato devido ao fato da mesma necessitar de maior tempo para o processo de 

mineralização da matéria orgânica, liberando assim os nutrientes (SILVA et al., 2014). 

Isso pode ser observado pelo pH do substrato, sem a calagem, que foi de 4,79, mesmo 

com a adição de cama de frango com pH de 7,50, com pequena alteração ao pH inicial 

(4,57). Segundo Lourenzi et al. (2016), a mineralização da matéria orgânica do 

composto libera íons H+ elevando o pH do substrato, fato que não ocorreu nos 

substratos sem a calagem.  

O aumento da disponibilidade dos atributos de saturações de bases no 

substrato, em que houve a calagem, deve-se a adição de CaCO3 e MgCO3 que 

promoveram reação com os ions H+ do solo, liberando Ca e Mg, água e óxido de 

hidrogênio e consequentemente, reduzindo a acidez do substrato. Com a elevação do 

pH, houve a neutralização do Al tóxico e diminuição da acidez potencial (H+Al). 

b a 

d 
c 
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Entretanto, a disponibilidade dos micronutrientes seguiu sentido inverso, pois eles são 

menos disponíveis em valores elevados de pH (AULER et al., 2019).  

O índice máximo (31,7) de clorofila total ocorreu nas plantas cultivadas sob 

substrato com 5 t ha-1 de cama de frango, aos 150 DAT (Figura 2a), apresentando 

curva com taxas crescente, a partir dos 79,1 DAT. Quanto a clorofila a, verificou-se 

índice máximo (21,3) em substrato sem calagem, com a incorporação de 20 t ha-1 de 

cama de frango (Figura 2b). Já, a clorofila b o índice máximo (6,52) ocorreu nas plantas 

cultivadas em substrato com calagem, aos 150 DAT (Figura 2c). Também houve 

interação entre cama de frango e periodos de avaliação, com índice máximo na faixa 

6,0-7,0 com incorporação de 5, 15 e 20 t ha-1 de cama de frango, apresentando curvas 

com taxas crescente, a partir dos 82,3; 79,5 e 54,9 DAT, respectivamente (Figura 2d). 

 
Figura 2. (a) Índice de clorofila em plantas de C. xanthocarpa cultivadas em substrato 
com doses de cama de frango ao longo do ciclo de cultivo; (b) Clorofila a em função da 
calagem e doses de cama de frango; (c) Clorofila b em função da calagem e (d) doses 
de cama de grango no período de avaliação. * (p<0.05). 

Os maiores valores de índice de clorofila total e b com cama de frango e 

calagem, aos 150 DAT, respectivamente, deve-se ao aumento do N presente no 

resíduo orgânico (23,90 g kg-1), porque este ion participa da estrutura da molécula da 

clorofila (ABRAHÃO et al., 2013), favorecendo a captura da luz. 

Diante do exposto, conclui-se que a calagem melhorou os atributos químicos do 

substrato e a cama de frango pouco influenciou, mas as clorofilas da C. xanthocarpa 

tiveram seu desenvolvimento otimizado no substrato com calagem e incorporação de 5 

t ha-1 de cama de frango. 

a b 

c d 
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