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Apresentação 

 

 
 

A Universidade Federal de Uberlândia está realizando os seguintes 

eventos e conta com a presença dos alunos do Campus de Monte 

Carmelo, Uberlândia, e demais instituições. 

 

O III Simpósio Científico UFU/Campus Monte Carmelo será 

composto dos seguintes eventos: 

III Simpósio Científico da Agronomia 

I Simpósio Científico de Engenharia Florestal 

 

Objetivo Geral 

O III Simpósio Científico UFU/Campus Monte Carmelo (SIMMC) 

tem por objetivo capacitar a comunidade acadêmica, produtores rurais 

e profissionais de Monte Carmelo e região ligados ao setor 

agropecuário (Agronomia) e Engenharia Florestal em temas 

correlacionados a tecnologias afins aos cursos ministrados pela 

Universidade Federal de Uberlândia com ênfase na aplicação de 

novas tecnologias para as áreas de atuação. 
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A Universidade Federal de Uberlândia, está completando 35 anos, 

e o campus de Monte Carmelo, foi criado em 2010, e os cursos aqui 

instalados estão com alunos já engajados em programas de pesquisa 

e extensão. Sendo a possibilidade de ofertar um simpósio em que 

sejam valorizados a união entre os cursos do campus, motivando a 

integração das áreas uma das prioridades do campus. 

Trazer profissionais atuantes no mercado para passar experiência 

através de palestras e minicursos podem fazer o diferencial nesta 

etapa de formação acadêmica em que a valorização das áreas de 

atuação profissional podem despertar novos interesses dos estudantes 

e da comunidade da região de Monte Carmelo. 

Temas como a Integração lavoura pecuária floresta, perfil dos 

profisisonais, manejo de sistemas florestais e controle biológico de 

pragas e microbiologia agrícola entre outros temas de grande 

relevância, que são fundamentais para a sustentabilidade do planeta, 

pois envolvem tecnologias que permitem otimização dos recursos 

naturais e ambientais. 
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Metodologia 

Ciclo de palestras; com a participação de alunos dos cursos de 

graduação da UFU - campus Monte Carmelo.   

Exposição de trabalhos técnicos científicos. 
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Seção de trabalhos 

 

Da 

 

Agronomia 
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1  

 Instituto de Ciências Agrárias/ Universidade Federal de Uberlândia - Campus Monte 
Carmelo 
2 

Instituto de Genética e Bioquímica/ Universidade Federal de Uberlândia - Campus 
Monte Carmelo 
 
O gênero Cornitermes ocorre principalmente nas florestas tropicais e cerrados da 
América do Sul, sendo a espécie mais comum Cornitermes cumulans. Os cupins de 
montículo constituem pragas importantes em pastagens, pois, além de estarem 
distribuídos em extensas áreas, seus ninhos dificultam os tratos culturais e agravam o 
processo de degradação das pastagens. O controle desses insetos ainda é baseado 
na utilização de inseticidas sintéticos os quais possuem algumas desvantagens como: 
contaminação ambiental, resíduos em alimentos, eliminação de inimigos naturais e 
aparecimento de espécies resistentes. Dessa forma, novas estratégias estão sendo 
apontadas visando o controle dessa praga. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
eficiência do fungo do gênero Verticillium no controle de C. cumulans. Os insetos 
foram coletados em uma área de pastagem no município de Monte Carmelo, 
posteriormente foram levados ao laboratório de Genética e Bioquímica/Biotecnologia 
(LAGEB) da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo. O teste foi 
realizado com cinco repetições e uma testemunha (água estéril), sendo cinco insetos 
em cada. Estes foram colocados em placa de Petri sobre papel filtro e inoculado 1 ml 
da suspensão contendo os esporos do fungo. As placas foram mantidas em condições 
controladas em B.O.D com temperatura de 25 ± 1ºC e fotofase de 12 horas. Foram 
realizadas três avaliações com três, cinco e sete dias após a montagem do 
experimento, quantificando os insetos mortos. Em seguida, as placas foram 
transferidas para câmara úmida permanecendo por três dias para a confirmação da 
mortalidade pela exteriorização do patógeno. Os resultados obtidos foram submetidos 
ao teste de Tukey a 5% de probabilidade, onde o fungo do gênero Verticillium 
apresentou no terceiro dia uma taxa de mortalidade confirmada de 48%. Diante de tais 
resultados, a utilização de fungos no controle de cupins mostrou-se eficiente, porém 
estudos futuros são necessários para confirmação de sua ação.  

Palavras-chave: Controle Biológico; Cupins; Fungos.  
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Os cupins Cornitermes cumulans (Isoptera: Termitidea) criam estruturas biogênicas 
que tem um efeito significativo sobre o ambiente em que vivem provocando alterações 
estéticas nas pastagens. Umas das modificações mais visíveis são observadas nos 
atributos físicos do solo através da seleção, transporte e reorganização das partículas 
além de dificultar o manejo e tráfego do solo. Visando uma alternativa de controle 
deste inseto buscou-se o uso do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana. Os 
térmitas foram obtidos através de coleta em campo no município de Monte Carmelo. 
Posteriormente, os mesmos foram levados para o Laboratório de Genética e 
Bioquímica/Biotecnologia (LAGEB) da Universidade Federal de Uberlândia, Campus 
Monte Carmelo. O teste foi realizado com cinco repetições e um grupo controle (água 
estéril). Foram inoculados 1 ml de suspensão contendo esporos fungicos sobre papel 
filtro em placas de Petri contendo cinco insetos adultos de C. cumulans. As placas 

foram mantidas em condições controladas em B.O.D com temperatura de 25 ± 1ºC e 
fotofase de 12 horas. Foram realizadas três avaliações para a quantificação dos 
insetos mortos sendo a primeira três dias após a instalação do experimento e as duas 
subsequentes com cinco e sete dias. Em seguida, as placas foram transferidas para 
câmara úmida permanecendo por três dias para a confirmação da mortalidade pela 
exteriorização do patógeno. Os resultados obtidos foram submetidos ao teste de Tukey 
a 0,5% e demonstraram que o fungo B. bassiana apresentou a maior taxa de 
mortalidade no terceiro dia chegando a 92%. Resultados como este demonstra que o 
uso do fungo entomopatogênico B. bassiana pode ser eficiente para o controle de C. 
cumulans, porém estudos futuros são necessários para elucidar sua forma de ação. 

 
Palavras-chave: Térmitas, Fungos entomopatogênicos; Controle Biológico. 
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Assim como as demais gramíneas, a demanda do sorgo por nitrogênio é elevada, por 
isso a incessante busca por novas fontes e formas de manejar a adubação 
nitrogenada. Portanto, o uso de fertilizantes de liberação controlada visa atender as 
demandas de N das plantas de forma gradual no tempo, visando a redução de perdas 
do nutriente por lixiviação ou volatilização. O objetivo do trabalho foi a avaliação 
agronômica do sorgo granífero (Sorghum bicolor L. Moench.) sob diferentes doses de 
adubação nitrogenada de liberação controlada. O experimento foi conduzido na área 
experimental da Universidade Federal de Uberlândia - Campus Monte Carmelo, em 
Minas Gerais, na região do Alto Paranaíba. O delineamento utilizado foi o DBC – 
Delineamento em blocos casualizados. O experimento constituiu-se de dez 
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram os seguintes: T1-testemunha 
(sem adubação); T2-nitrato de amônio; T3-sulfato de amônio; T4-uréia; T5-uréia + 
NBPT (inibidor da urease), todos com a dose de 80 kg N ha

-1
. Os tratamentos T6, T7, 

T8, T9 e T10, nas respectivas doses de 40, 60, 80, 120 e 160 kg N ha
-1

 são os 
tratamentos em que foi utilizado o fertilizante nitrogenado de liberação controlada que 
possui os grânulos de N envoltos à cápsulas de polímeros que auxiliam no processo 
de liberação controlada do nutriente. A massa de 1000 grãos apresentou diferença 
significativa pelo teste de Scott-Knott. O tratamento 10 (160 kg N ha

-1
) apresentou a 

maior massa de 1000 grãos, sendo 31,4 g. Os grãos obtidos nesse tratamento 
obtiveram maiores tamanhos com relação aos demais, proporcionando uma maior 
massa de grãos em um menor volume. A altura de plantas, comprimento de panícula, 
diâmetro de colmo, índice de área foliar e produtividade, não apresentaram diferenças 
significativas. Portanto, a adubação nitrogenada de liberação controlada influencia na 
massa de 1000 grãos da cultura do sorgo granífero. 
 
Palavras-chave: Fertilizantes, nitrogênio, produtividade.   
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Efluentes líquidos coloridos provenientes de diversos processos industriais são as 

principais fontes de poluição dos recursos hídricos. Esses processos consomem muita 

água, gerando um elevado volume de efluentes e, contribuindo para o aumento dos 

níveis de contaminantes com elevada toxicidade a baixas concentrações, como por 

exemplo, os corantes, dos quais destaca-se o azul de metileno (AM), que normalmente 

é removido pelo processo de adsorção utilizando carvão ativado. Estudos têm 

demostrado a potencialidade de resíduos agroindustriais como adsorventes aplicados 

na remoção de diversos contaminantes em soluções aquosas, pois apresentam custo 

inferior e eficiência comparáveis ao carvão ativado. Portanto, o presente trabalho teve 

como objetivo avaliar a utilização da fibra de coco, bagaço de cana-de-açúcar e casca 

de laranja como adsorventes na remoção do AM em soluções aquosas. Foram 

efetuados ensaios de adsorção para uma concentração de biomassa de 0,5 mg.L
-1

, 

para o bagaço de cana-de-açúcar e casca de laranja e 0,4 mg.L
-1 

para a fibra de coco, 

à temperatura ambiente, pH igual a 8,00, utilizando soluções de AM a 6 mg.L
-1

, em 

períodos de tempo de contato pré-determinados, de 5, 20, 40, 60 e 120 min. O teor de 

AM foi determinado por espectrofotometria de UV-vis. Para os intervalos de tempos 

avaliados, observou-se que a adsorção ocorreu em taxas mais altas após 20 minutos e 

que a capacidade adsortiva foi de 9,3 a 15,9 mg.g
-1

. A cinética de adsorção foi 

investigada e obteve-se ajustes com o modelo de segunda ordem. Os resultados 

obtidos no presente estudo demonstram o potencial de utilização dos resíduos 

agroindustriais aplicados a remoção do AM de efluentes líquido. 

Palavras-chave: Resíduos agroindustriais; Azul de Metileno; Adsorção. 
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A caracterização de resíduos agroindustriais é uma etapa relevante para aplicação 
destes como adsorventes a serem utilizados na remediação de efluentes líquidos. Um 
dos parâmetros a serem avaliados em um material, para uso como adsorvente, é o pH 
do ponto de carga zero (pHPCZ), que indica qual o valor do pH em que balanço de 
cargas positivas e negativas presentes no material é nulo. O presente trabalho teve 
como objetivo determinar o valor do pH do ponto de carga zero (pHPCZ) de resíduos 
agroindustriais. Os resíduos caracterizados foram a casca de laranja, fibra de coco 
verde e bagaço de cana-de-açúcar, obtidos no comércio local de Monte Carmelo-MG, 
todos com diâmetro médio de partícula menor que 0,25 mm. A avaliação do pHPCZ foi 
realizada com 20 mg dos materiais adsorventes em 20 mL de solução aquosa de KCl 
0,1 mol.L

-1
. A faixa de pH inicial avaliada foi de 1,00 a 12,00 com variação de 1,00. Os 

valores de pH iniciais foram ajustados com soluções de HCl ou NaOH 0,1 mol.L
-1

. 
Após 24 h de equilíbrio em banho termostático, sob agitação de 100 rpm, a 25 ºC, as 
soluções foram filtradas e o pH final da solução foi avaliado. Os ensaios foram 
realizados em triplicada. A casca de laranja, fibra de coco verde e o bagaço de cana-
de-açúcar apresentaram pHPCZ de 4,90; 4,10 e 5,20 respectivamente. Os resultados 
pHPCZ indicam que os resíduos agroindustriais avaliados, apresentam uma propensão 
em possui carga negativa, para um pH de trabalho, maior que 7,00, favorecendo a 
adsorção de espécies químicas catiônicas, portanto, podem ser aplicados na 
remediação de efluentes que contenham contaminantes catiônicos.  

Palavras-chave: Ponto de Carga Zero; Adsorção; remediação de efluentes.  
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EFEITO DE METABÓLITOS VOLÁTEIS PRODUZIDOS POR ISOLADOS DE 
Bacillus sp. E Pseudomonas sp.  CONTRA Sclerotium cepivorum.  
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Em todo o mundo, a podridão-branca, causada pelo fungo Sclerotium cepivorum é a 

doença mais ameaçadora das espécies de Allium. O sintoma mais facilmente 

reconhecível da podridão branca é o amarelecimento e „dieback‟ das folhas, seguido 

de morte das folhas afetadas. As plantas que são infectadas são retiradas facilmente 

do solo, devido à morte das raízes. O objetivo do presente trabalho foi testar se os sete 

isolados bacterianos previamente selecionados e identificados como pertencente ao 

gênero Bacillus, e um isolado do gênero Pseudomonas, produzem metabólitos voláteis 

e se influenciarão no crescimento micelial do patógeno. Para avaliar se os isolados 

bacterianos produzem metabólitos voláteis foi adotado o método de placas 

sobrepostas. Para tal, discos de micélio do fitopatógeno foram repicados para o centro 

de placas de Petri de 9cm, contendo o meio de cultura BDA, paralelamente as 

bactérias foram inoculadas por estrias, com o auxílio de uma alça de platina em placas 

contendo o meio de cultura 523. As placas foram acondicionadas em câmara tipo BOD 

a 25°C por 24 horas. Após esse período, as placas foram abertas em condições 

estéreis e as placas contendo os fitopatógenos foram sobrepostas às do antagonista, e 

em seguida unidas e vedadas por filme de PVC para impedir o escape de metabólitos 

voláteis. Como testemunha, placas repicadas com o fitopatógeno foram sobrepostas a 

outras contendo apenas o meio BDA. As placas foram incubadas em câmara tipo 

BOD, a 20°C durante 15 dias. A testemunha teve um crescimento micelial de 9,5 cm 

nas placas de Petri, ou seja, ocupou todas as placas, aos 15 dias de incubação; e não 

se diferiu significativamente das bactérias, 570, 984, CAG e BAC; com crescimento 

micelial do fungo de: 7,78 cm; 5,68 cm; 5,30 cm e 4,94 cm, respectivamente. Os 

isolados bacterianos que mostraram maior potencial de inibição foram: 03; 10; 120 e 

854, sendo que substâncias voláteis produzidas por estes isolados resultaram em 

inibições expressivas do crescimento micelial do patógeno, com valores de 3,20 cm; 

1,80 cm; 0 cm e 0 cm, respectivamente; e todos diferiram significativamente da 

testemunha. Podemos inferir que tais isolados bacterianos produzem metabólitos 

voláteis que tem efeito sobre o crescimento de S. cepivorum.   

Palavras-chave: Podridão-branca; alho; antagonismo. 
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A rúcula (Eruca sativa L.) é uma cultura que vem se destacando nos últimos tempos 

em função de sua composição nutricional. Para seu bom estabelecimento nas áreas 
de cultivo, o uso de sementes de alta qualidade fisiológica é fundamental. Testes de 
vigor são rotineiramente utilizados para detectar diferenças significativas na qualidade 
fisiológica de lotes de sementes que apresentem valores similares de germinação. O 
objetivou do trabalho foi avaliar a eficiência de diferentes testes de vigor na 
determinação do potencial fisiológico de sementes de rúcula. O trabalho foi 
desenvolvido no Laboratório de Análise de Sementes e Recursos Genéticos da 
Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo, no ano de 2015. Foram 
utilizados seis lotes de sementes de rúcula, os quais foram submetidos aos testes de 
primeira contagem da germinação (avaliada no terceiro dia), germinação (avaliada no 
sétimo dia), índice de velocidade de germinação, condutividade elétrica (24 horas de 
embebição), envelhecimento acelerado (41°C durante sete dias) e germinação a baixa 
temperatura (15ºC por sete dias). Foram utilizadas  quatro repetições de 50 sementes 
por tratamento. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, sendo os 
resultados submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste 
Scott-Knott a 5% de probabilidade. Houve diferenças significativas entre os lotes de 
sementes. O teste de primeira contagem da germinação e o índice de velocidade de 
germinação permitiu separar os lotes de sementes em dois grupos, sendo um grupo 
formado pelos lotes 1 e 3 com desempenho superior e outro grupo formado pelos lotes 
2, 4, 5 e 6 com baixo desempenho. Os testes de germinação, envelhecimento 
acelerado e germinação a baixa temperatura não diferenciaram  o potencial fisiológico 
dos lotes avaliados. Os maiores valores de condutividade elétrica foram obtidos nas 
sementes dos lotes 1 e 2, sementes do lote 3 apresentaram menor valor de 
condutividade elétrica. 
 
Palavras-chave: Eruca sativa; Análise de sementes; Potencial fisiológico. 
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A alface (Lactuca sativa L.) dentre o grupo das hortaliças folhosas é a hortaliça de 

maior importância econômica para o Brasil. O cultivo sucessivo da alface em uma 

mesma área vem provocando o aumento das populações de nematoides. Dentre as 

principais espécies de fitonematóides que afetam a cultura e que causam danos 

econômicos consideráveis destacam-se Meloidogyne incognita e M. javanica. As 

galhas formadas no sistema radicular devido à infecção do fitonematoide obstruem a 

absorção de nutrientes e água, resultando em plantas de menor porte e sem valor 

econômico. A resistência genética tem sido a forma mais eficiente e econômica de 

controle dos nematoides. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo 

realizar uma seleção preliminar de plantas com alto potencial para gerar linhagens de 

alface resistentes a nematoides. O trabalho foi realizado em condições de campo, na 

Estação Experimental de hortaliças da Universidade Federal de Uberlândia, Campus 

Monte Carmelo, em uma área com histórico recente de problemas com fitonematoides.  

Foi avaliada a presença ou ausência de formação de galhas em 50 plantas escolhidas 

ao acaso em uma população segregante oriundas do cruzamento intraespecífico entre 

a cultivar Belíssima e a cultivar Uberlândia 10000. As famílias segregantes UFU-55-57-

CRESPA#02-B, UFU-55-57-LISA#04-B, UFU-55-57-LISA#10-B, UFU-55-57-

CRESPA#17-B, UFU-55-57-CRESPA#20-B, UFU-55-57-LISA#27-B, UFU-55-57-

CRESPA#34-B, UFU-55-57-CRESPA#38-B, UFU-55-57-CRESPA#39-B, UFU-55-57-

CRESPA#48-B, UFU-55-57-LISA#78-B, UFU-55-57-CRESPA#82-B, UFU-55-57-

CRESPA#90-B, UFU-55-57-LISA#100-B, UFU-55-57-LISA#116-B, UFU-55-57-

CRESPA#121-B, UFU-55-57-LISA#128-B, UFU-55-57-CRESPA#130-B, UFU-55-57-

CRESPA#147-B, UFU-55-57-LISA#154-B, UFU-55-57-LISA#161-B, UFU-55-57-

CRESPA#162-B, UFU-55-57-CRESPA#168-B, UFU-55-57-LISA#172-B, UFU-55-57-

LISA#176-B, UFU-55-57-CRESPA#193-B, UFU-55-57-CRESPA#207-B apresentaram 

sintomas de galhas, portanto suscetíveis. As famílias UFU-55-57-CRESPA#07-B, 

UFU-55-57-CRESPA#15-B, UFU-55-57-CRESPA#19-B, UFU-55-57-LISA#25-B, UFU-

55-57-CRESPA#28-B, UFU-55-57-LISA#53-B, UFU-55-57-CRESPA#58-B, UFU-55-

57-LISA#66-B, UFU-55-57-CRESPA#86-B, UFU-55-57-LISA#105-B, UFU-55-57-

CRESPA#109-B, UFU-55-57-LISA#113-B, UFU-55-57-CRESPA#125-B, UFU-55-57-
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CRESPA#136-B, UFU-55-57-LISA#145-B, UFU-55-57-CRESPA#155-B, UFU-55-57-

LISA#157-B, UFU-55-57-CRESPA#185-B, UFU-55-57-CRESPA#189-B, UFU-55-57-

CRESPA#190-B, UFU-55-57-CRESPA#197-B, UFU-55-57-CRESPA#212-B, UFU-55-

57-LISA#216-B não apresentaram sintomas de galhas. 100% das plantas da cultivar 

comercial Belíssima não apresentaram sintomas e 100% das plantas da cultivar 

Uberlândia 10000 apresentaram sintomas demonstrando suscetibilidade. As famílias 

F2:3 selecionadas (resistentes) podem fomentar futuros programas de melhoramento 

genético de alface. 

Palavras-chave: Lactuca sativa; Fitonematoides; Resistência. 
  



 
24 a 28 de novembro de 2014, Monte Carmelo- 

 

14 

 
 

 
 
DENSIDADE ESTOMÁTICA EM GENÓTIPOS DE TOMATEIRO PROVENIENTES DE 
CRUZAMENTO INTERESPECÍFICO. 
 
Fabricio da Silva Melo

1
; Gabriel Mascarenhas Maciel

1
; Edson Simão

1
; Débora Kelli 

Rocha
1 

 
1
Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Uberlândia-UFU,  

gabrielmaciel@iciag.ufu.br 
 
O tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é exigente quanto à umidade no solo, que deve 
ser suficiente para fornecer água às plantas, solubilizar os nutrientes e manter-se 
constante durante o ciclo. Com o melhoramento convencional, a variabilidade genética 
para tolerância a seca entre cultivares ou entre espécies vegetais sexualmente 
compatíveis, podem ser identificadas e introduzidas através de diferentes sistemas de 
acasalamento em cultivares com boas características agronômicas. O objetivo da 
pesquisa foi verificar a anatomia foliar em genótipos de tomateiro a partir da contagem 
estomática. Os experimentos foram conduzidos em condições de casa de vegetação 
na Estação Experimental de Hortaliças, e as análises anatômicas, fisiológicas e 
bioquímicas foram realizadas no LAGEN (Laboratório de Análise de Sementes e 
Recursos Genéticos). Foram utilizados o acesso selvagem LA-716 (S. pennellii), que 
possui tolerância ao estresse hídrico, o acesso UFU 650 (S. lycopersicum), genótipo 
convencional com crescimento determinado, híbrido F1 (UFU 650 x LA-716) e também 
a autofecundação do híbrido F1, sendo plantas F2 [autofecundação de F1(UFU 650 x 
LA-716)] das quais foram colhidos frutos F2:3 {autofecundação de F2[autofecundação 
de F1(UFU 650 x LA-716)]}. Foi realizada a contagem estomática em folíolos de 
plantas do acesso selvagem LA-716, do acesso UFU 650. As maiores densidades 
estomáticas na parte abaxial (DEAB) dos folíolos de tomateiro foram observadas no 
genótipo selvagem S. pennellii, se diferenciando dos demais genótipos avaliados (5% 
de probabilidade). Em outra contagem estomática com os acessos e também do 
híbrido F1, verificou-se maiores densidades estomáticas na parte abaxial no genótipo 
convencional UFU 650, porém não se diferenciando significativamente 
estatisticamente do hibrido F1. Conclui-se que, o acesso selvagem LA-716 apresentou 
as maiores densidades estomáticas na primeira contagem e, na segunda, o acesso 
UFU 650 foi superior, não se diferenciando do hibrido F1. A contagem estomática não 
permitiu a seleção indireta de genótipos tolerantes ao estresse hídrico. 

Palavras-Chave: estresse hídrico, déficit hídrico, estresse abiótico.  
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O clima e a altitude do Cerrado Mineiro, proporciona características adequadas para a 
o desenvolvimento cultivo e da produção do café. O sabor do seu fruto é diferenciado 
pelo fato das características da região. A textura do solo é de grande importância para 
se conhecer as características do solo, ainda mais quando se tem uma cultura em 
cultivo na área. A granulometria pode ser relacionada com a compactação do solo 
exercida pelos implementos agrícolas, assim tendo interferência no desenvolvimento 
da cultura. Deste modo o objetivo deste trabalho foi de avaliar a variabilidade espacial 
da granulometria de um Latossolo Vermelho argiloso sob a cafeicultura. O experimento 
foi conduzido em área agrícola cultivada com cafeeiro. Para a análise de textura foram 
coletadas amostras nas profundidades de 0-0,10 m e 0,10-0,20 m em 61 pontos na 
área. A composição granulométrica foi determinada por meio da dispersão com NaOH 
(0,1 mol L

-1
), agitação lenta, durante 16 horas, e determinação do conteúdo de argila 

pelo método da pipeta. Os valores amostrais foram interpolados pelo método da 
krigagem (profundidade 0-0,10 e 0,10-0,20 m), os dados apresentaram um grau de 
dependência espacial fraco. Sendo que a média de toda área foi de 49,9%, ou seja 
esta área há um teor de argila significativo em relação que um solo desta classe tem 
de ter 35% a 60% de argila, já o coeficiente de variação foi 13,29%, baixo.  
 
Palavras-chave: granulometria, café e argila. 

 
Apoio Financeiro: Fazenda Juliana, LABRAS Análises Agrícolas, ICIAG/UFU. 
  

mailto:cxalmeida@iciag.ufu.br


 
24 a 28 de novembro de 2014, Monte Carmelo- 

 

16 

 
 

 
 
VARIABILIDADE ESPACIAL DA DENSIDADE DO SOLO SOB CAFEEIRO ARÁBICA 
NA REGIÃO DO CERRADO MINEIRO 
 
Danilo Ferreira Mendes

1
; Arthur A. Morais

2
; Juliano M. Pinto

1
; Cinara Xavier de 

Almeida
1
; Ricardo Falqueto Jorge1; cxalmeida@iciag.ufu.br 

 
1
 Instituto de Ciências Agrárias /Universidade Federal de Uberlândia 

2
 Engenharia de Agrimensura e Cartográfica/Universidade Federal de Uberlândia.  

 
A região do cerrado mineiro possui grande potencial para a atividade cafeeira. As 
avaliações dos atributos físicos, tais como: porosidade, densidade e resistência a 
penetração é de suma importância para um bom desenvolvimento da cultura. A 
densidade do solo é muito variável e é diretamente dependente da estrutura do solo, 
tendendo a aumentar com a profundidade. Desse modo este trabalho teve como 
objetivo aplicar a metodologia geoestatística para avaliar a variabilidade espacial do 
atributo físico densidade em um Latossolo Vermelho argiloso sob cafeicultura. Foram 
coletadas amostras de solo sob a projeção da copa do cafeeiro com estrutura 
indeformada através do método do anel volumétrico (volume interno de 
aproximadamente 60 cm

3
) nas camadas de 0-0,10 e 0,10-0,20 m, em 61 pontos, com 

malha regular distanciada de 50x50m. As amostras foram colocadas em estufa a 
105ºC durante 24 horas e a determinação da densidade foi obtida dividindo-se os 
valores da massa de solo seco pelo volume de cada anel. Os valores amostrais foram 
interpolados pelo método do Inverso do Quadrado da Distância (camada 0-0,10 m) e 
pelo método da krigagem (camada 0,10-0,20 m), da ferramenta Geostatistical Analyst 
do software ArcGIS 10.1. Os dados da camada 0-0,10 m apresentaram um grau de 
dependência espacial fraco indicando que as variações aleatórias ao acaso foram mais 
significativas que a variação espacial da área, as propriedades físicas do solo podem 
ser sido alteradas pelo manejo, e pelos diferentes teores de matéria orgânica. Já na 
camada 0,10-0,20 m houve dependência espacial forte; o que deixa claro que a 
variação espacial na área foi mais significativa que a variação aleatória ao acaso. Em 
ambas as camadas os dados apresentaram coeficiente de variação mediano, 
indicando assim heterogeneidade. A aplicação da geoestatística e o mapeamento é 
uma ferramenta com acurácia para tomada de decisões no manejo da cultura do café. 
 
Palavras-chave: atributo físico; qualidade do solo; variação espacial. 
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A maior parte da matéria orgânica do solo nos ambientes tropicais é constituída pelas 
substâncias húmicas que modificam e condicionam as propriedades do solo. Este 
estudo apresentou como objetivo quantificar o teor de substâncias húmicas em solos 
de sistemas agrícolas anuais (milho-soja), sistema perene (cafeicultura), área coberta 
com Brachiaria Decumbens e fragmentos de vegetação nativa do bioma cerrado, no 
município de Monte Carmelo. O fracionamento químico das substâncias húmicas foi 
realizado com base nas características de solubilidade diferencial, obtendo como 
produtos as frações de ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos (AH) e humina (HUM). Os 
maiores teores da fração de AH foram encontrados para o sistema agrícola anual 
milho-soja (2,26 mg.g

-1
) enquanto que o solo sob cultivo do cafeeiro em área de 

sequeiro apresentou menores teores de fração de SH, 1,04 mg.g
-1

. Maiores teores da 
fração de AF, foram verificados em solo Brachiaria Decumbens, 1,62 mg.g

-1
, enquanto 

que na área com cultivo anual, milho-soja, verificou-se menores valores, 0,39 mg.g
-1

.O 
solo sob vegetação nativa do bioma cerrado, apresentou valores da Fração de AH e 
AF, de 3,20 mg.g

-1
 e 0,53 mg.g

-1
, respectivamente.  Portanto, todas as situações de 

manejo avaliadas, no que se refere a fração AH, promoveram uma redução no carbono 
orgânico do solo, devido ao aumento das taxas de decomposição dessa matéria 
orgânica, redução das quantidades de material vegetal, além da diferença de 
qualidade e relação aos resíduos vegetais provenientes da vegetação nativa do bioma 
cerrado.  

Palavras-chave: ácido húmico; ácido fúlvico; matéria orgânica. 
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Em programas de melhoramento de Capsicum spp, torna-se necessário a seleção de 
genótipos que sejam capazes de superar a deficiência hídrica desde a fase de 
germinação, assegurando o desenvolvimento das plântulas. Nesse sentido, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar o crescimento inicial de plântulas de acessos de pimentas 
submetidas ao déficit hídrico. O experimento foi desenvolvido no Laboratório de 
Análise de Sementes e Recursos Genéticos da Universidade Federal de Uberlândia, 
campus Monte Carmelo, utilizando sementes de quatro genótipos pertencentes ao 
Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum: UFU-281, UFU-5-3, UFU-586 e UFU-625. 
O déficit hídrico foi simulado indiretamente a partir de soluções de manitol, 
correspondendo a diferentes potenciais hídricos: 0; -0,3; -0,6, e -0,9 MPa. As variáveis 
avaliadas foram comprimento de radícula (mm), comprimento de hipocótilo (mm) e 
comprimento total de plântulas (mm). O delineamento utilizado foi o inteiramente 
casualizado (DIC) com quatro repetições e 25 sementes por tratamento, sendo os 
resultados submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. Independente do genótipo e dos potenciais hídricos 
testados houve redução no comprimento total e da radícula das plântulas, com 
reduções máximas no potencial hídrico de -0,9 MPa. O comprimento do hipocótilo 
também reduziu significativamente, porém no potencial hídrico de -0,3 MPa o genótipo 
UFU-281 foi menos tolerante ao déficit hídrico, apresentando o menor comprimento de 
hipocótilo em relação aos demais genótipos. Em doses crescentes de manitol até o 
potencial hídrico de -0,6 MPa, o comprimento total das plântulas e das radículas  não  
se diferiram, indicando boa tolerância ao déficit hídrico pelos genótipos estudados. 

Palavras-chave: estresse abiótico, melhoramento vegetal, qualidade fisiológica.  
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Diante do grande volume de fertilizantes fosfatados aplicados nos empreendimentos 
agrícolas e do alto custo envolvido, a utilização de micro-organismos solubilizadores 
de fósforo apresenta-se como alternativa promissora para obtenção de fósforo solúvel 
a baixo custo e com menores danos ao ambiente. O fungo Aspergillus niger tem 
demonstrado grande potencial solubilizador de rocha fosfática (RF). Recentemente, foi 
demonstrado que durante a solubilização de RF são liberadas substâncias tóxicas ao 
fungo, como fluoreto, e que a aplicação de biocarvão diminui a concentração dessa 
substância, aumentando a solubilização. O presente trabalho teve como objetivo testar 
o efeito do biocarvão de palha de café sobre a solubilização da RF de Araxá por A. 
niger. O biocarvão foi produzido por pirólise de palha de café, sendo posteriormente 

passado através de peneira de 2 mm. O teste foi realizado em erlenmeyer contendo 
meio NBRIP suplementado com a RF e o biocarvão (3 g L

-1
 de cada). Os controles 

consistiram da suplementação de RF e/ou biocarvão. Os meios de cultura foram 
incubados por 5 dias em shaker a 25 °C sob agitação de 165 rpm. Após esse tempo, 

as amostras foram filtradas e analisadas quanto à concentração de fósforo solúvel em 
espectrofotômetro. A adição de biocarvão ao meio de cultura aumentou a solubilização 
em 1,9 vezes (265 mg P/L) quando comparada ao tratamento onde havia apenas RF 
(134 mg P/L). Dessa forma, conclui-se que o biocarvão de palha de café pode 
potencializar a atividade de fungos solubilizadores de fósforo, podendo auxiliar na 
disponibilização desse elemento para a planta no solo. 
 
Palavras-chave: fósforo; solubilização; fertilizante. 
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A alface se destaca como importante cultura entre as hortaliças folhosas. Em 
condições de elevadas temperaturas, tem sido afetada por problemas de pendoamento 
precoce. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento de famílias 
segregantes de alface quanto ao pendoamento precoce. O experimento foi realizado 
na Estação Experimental de Hortaliças, da Universidade Federal de Uberlândia, 
campus Monte Carmelo (altitude 873 m, 18º42‟43,19” S e 47º29'55,8” W). A 
semeadura foi realizada dia 24 de abril de 2015. As mudas foram produzidas em 
bandejas de poliestireno de 200 células contendo substrato comercial a base de fibra 
de coco mantida dentro de estufa. Decorridos 35 dias após a semeadura as mudas 
foram transplantadas para canteiros previamente preparados com rotoencanteirador. 
Nas avaliações foram utilizadas as cultivares Robusta, Belíssima, Pira roxa, Roxana, 
Uberlândia 10000 e quatro populações F2:3 de alface oriundas do cruzamento entre a 
cultivar Belíssima versus Uberlândia 10000 as quais foram denominadas UFU001, 
UFU002, UFU003 e UFU004. As plantas foram avaliadas após 130 dias do semeio 
quando o parental suscetível ao pendoamento (cv. Belíssima) apresentava 100% das 
plantas pendoadas. Foi contabilizado o número de plantas que apresentavam no 
estádio fenológico reprodutivo (florescimento/sementes), similar ao parental Belíssima, 
suscetível ao pendoamento. Após obtido o total de plantas pendoadas contabilizou-se 
o total de plantas avaliadas para cada genótipo e obtido a percentagem de 
pendoamento. As cultivares Robusta e Pira roxa apresentaram 100% das plantas sem 
a ocorrência do florescimento, sendo estas tolerantes ao pendoamento precoce 
seguidas do cultivar Uberlândia 10000 com 5,5% de plantas pendoadas. Dentre as 
populações segregantes destacaram-se as famílias UFU001 e UFU002, 
(respectivamente 15,5% e 36% de pendoamento), enquanto que UFU003 e UFU004, 
apresentaram percentagem de pendoamento superior a 50%. Com os resultados 
obtidos torna-se possível obter em etapas mais avançadas genótipos de alface 
tropicalizadas. 
 
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; florescimento; melhoramento.  
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O fósforo (P) é um dos elementos mais limitantes à produção vegetal na maioria dos 
solos. Isso acontece em decorrência da fixação desse elemento às partículas do solo, 
fato que torna necessária a aplicação de fertilizantes fosfatados para obtenção de alta 
produtividade vegetal. Alguns micro-organismos do solo são capazes de solubilizar 
minerais contendo P, como é o caso do fungo Aspergillus niger. Entretanto, as 
condições do meio influenciam o metabolismo do fungo e sua capacidade de 
solubilizar P. Sabendo disso, o objetivo desse trabalho foi testar a sobrevivência de 
conídios de A. niger em grânulos de superfosfato triplo. A sobrevivência do fungo foi 
avaliada em teste in vitro, onde grânulos do fertilizante previamente esterilizados em 
estufa a 170 ºC por 2 horas foram aspergidos com suspensão de conídios e incubados 
por uma semana em meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA). A suspensão foi 
preparada coletando-se conídios de uma cultura de A. niger em solução de Tween 20 

0,1 % (v/v). Dez placas de Petri foram incubadas, sendo cinco inoculadas e cinco 
como controle, contendo dez grânulos por placa. Não foi observado crescimento do 
fungo a partir de grânulos de superfosfato triplo inoculados com conídios 24 horas 
antes da incubação em meio BDA. A partir desse resultado pressupõe-se que o 
microambiente ao redor do grânulo do fertilizante impede a sobrevivência dos conídios 
fúngicos. É possível que elementos químicos contidos no grânulo, oriundos do 
processo de solubilização ácida da rocha fosfática para produção do fertilizante, sejam 
tóxicos para o fungo. Esses resultados têm grande significado prático, pois sugerem 
que a aplicação contínua de superfosfato triplo poderia reduzir a população de fungos 
solubilizadores de fósforo no solo. Novos estudos são necessários para elucidar o 
processo de inibição microbiana no microambiente do grânulo de fertilizante, buscando 
alternativas para mitigar esse efeito. 
 
Palavras-chave: Fertilizante, fósforo, biofertilizante. 
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No sistema de produção da agricultura familiar é comum a utilização da compostagem 
pelos agricultores familiares para reaproveitar seus resíduos. Essa técnica permite 
fazer uma adubação orgânica, diminuindo os custos com a compra de fertilizantes 
industriais. O trabalho teve como objetivo avaliar a germinação de milho sobre 
diferentes substratos, provenientes de resíduos agroindustriais. Os tratamentos 
utilizados foram resultantes da combinação de fertilizantes orgânicos em diferentes 
proporções, sendo solo, cama de frango e palha de café nas proporções de 3-1-1; 3-1-
2; 3-2-1; 3-0-1; 3-1-0; 3-0-0; além da testemunha com adubo mineral. O experimento 
foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal de Uberlândia - Campus 
Monte Carmelo. As misturas foram colocadas em vasos de 10 litros e a semeadura foi 
realizada com 20 sementes por parcela. A semeadura ocorreu em maio de 2015 e as 
contagens da germinação foram diárias, a fim de calcular a porcentagem de 
germinação, tempo inicial e final da germinação, cvt e IVE. Foi utilizado o delineamento 

de blocos casualizados, com 3 blocos. As variáveis germinação, coeficiente de 
variação no tempo, tempo inicial e velocidade de emergência não diferiram entre os 
tratamentos, apresentando médias iguais a 94%, 11%, 5 dias e 3,5 sem.dia

-1
, 

respectivamente. Os tratamentos com maior teor de cama de frango revelaram 
melhores tempo médio, tempo final e velocidade média pelo teste de Tukey a 0,05 de 
significância. Tais misturas permitiram redução no tempo de germinação aumentando 
a rapidez e impedindo que a semente fique mais tempo vulnerável a patógenos de 
solo. Em contrapartida a mistura com concentração igual dos dois substratos 
apresentou os piores resultados. Conclui-se que as diferentes misturas não afetam a 
germinação das sementes, entretanto as misturas com maior teor de cama de frango 
em relação à palha de café permitiram uma germinação mais rápida das sementes 
comparado às outras misturas. 

Palavras-chave: Cama de frango; velocidade média; adubação orgânica; agricultura 

familiar 
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O processo de germinação das sementes é influenciado pela luz, que se encontra em 
diferentes comprimentos de onda na faixa do espectro visível. Os comprimentos de 
onda de diferentes cores no ambiente podem favorecer ou inibir este processo. Nesse 
sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da luz de diferentes 
faixas (luz branca, ultravioleta, roxa, amarela, azul, verde, laranja e vermelha) no 
processo germinativo de sementes de feijão comum (Phaseulus vulgaris). O trabalho 
foi conduzido no Laboratório de Microbiologia e Fitopatologia – LAMIF, da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), campus Monte Carmelo-MG. O 
delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições e 25 
sementes por parcela (gerbox). As sementes foram mantidas na câmara germinadora 
do tipo (B.O.D.), em temperatura constante de 25 ºC, fotoperíodo de 12 h e diferentes 
tipos de luzes (branca, ultravioleta, roxa, amarela, azul, verde, laranja e vermelha). 
Para a obtenção dos microambientes sob as diferentes qualidades de luz, foram 
utilizados filtros de papel celofane revestindo as caixas gerbox sob lâmpadas 
fluorescentes. A avaliação do processo germinativo foi mensurada através do peso 
fresco/úmido, e seco das plântulas do feijoeiro comum. De maneira geral, luzes de 
coloração roxa, azul, verde e vermelha interferiram no peso fresco/úmido das 
sementes de feijão, enquanto que o peso seco das sementes foi influenciado somente 
pela luz de coloração vermelha. Pode-se deduzir que a coloração da luz influenciou no 
processo germinativo das sementes, alterando o peso fresco/úmido das mesmas. 
Dentre as cores estudadas, a luz vermelha favoreceu o maior peso fresco/úmido e 
seco das sementes do feijoeiro. 
 
Palavras-chave: Espectro visível, Fotomorfogênese, Phaseulus vulgaris. 
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Devido ao uso continuado de herbicidas, a composição das populações de plantas 
daninhas foi alterada, havendo, hoje, predominância de biótipos resistentes aos 
principais herbicidas químicos usados para seu controle. A alelopatia contempla uma 
área de pesquisa a qual permite buscar substâncias de origem vegetal para o controle 
de plantas daninhas na agricultura. Diante disso, o objetivo do trabalho foi estudar o 
potencial alelopático do extrato etanólico de folhas de Tibouchina granulosa sobre a 
germinação e desenvolvimento de Euphorbia heterophylla. Para isso foi obtido e 
testado o extrato etanólico de folhas de T. granulosa nas concentrações: 10, 25, 50, 

100 e 150 g.L
-1

. As sementes da planta daninha alvo foram imersas no extrato por uma 
hora, e a testemunha em água deionizada, sendo utilizado quatro subamostras de 100 
sementes para cada concentração, sendo estas, dispostas em papel germitest em 
caixas plásticas do tipo gerbox, e submetidas às condições ideais para germinação. No 
segundo experimento, as aplicações dos extratos nas referidas concentrações foram 
feitas em pós-emergência da planta daninha alvo, no estádio de 2 a 4 pares de folhas. 
As avaliações foram feitas aos 10 dias depois da montagem dos experimentos. A 
concentração de 150 g.L

-1
 apresentou grande efeito inibitório na germinação de 

sementes de leiteiro (98,45 % de inibição) seguida da concentração de 100 g.L
-1 

que 
também se mostrou eficiente no controle da germinação da espécie daninha em 
questão (58,46 %). Já para o controle do desenvolvimento de E. heterophylla em pós-
emergência, as maiores concentração (150 g.L

-1 
e100 g.L

-1 
) do extrato controlou em  

apenas 22% e 20%, respectivamente o crescimento e desenvolvimento do leiteiro. O 
extrato etanólico de folhas de Tibouchina granulosa se mostrou eficiente na inibição da 
germinação de sementes de leiteiro alcançando com as maiores concentrações 
testadas inibições bastante significativas. Porém, para o controle do leiteiro em pós-
emergência, o extrato etanólico de folhas de T. granulosa não se mostrou eficiente, 
atingindo níveis insatisfatórios de controle. 
 
Palavras-chave: Alelopatia; Resistência; Plantas daninhas. 
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O fósforo (P) presente em corpos d‟água pode causar efeitos deletérios aos seres 
vivos por meio da eutrofização de rios e lagos. Por isso, as buscas por adsorventes 
eficazes para remoção desse elemento de soluções aquosas são crescentes. Neste 
contexto, o objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a eficiência do uso do 
subproduto da indústria cerâmica (SIC) em colunas adsortivas para o tratamento de 
soluções aquosas contendo P. Para verificar a eficiência da retenção de P pelo 
adsorvente SIC, foram realizados experimentos, em triplicata, que permitissem estimar 
a sua capacidade máxima de adsorção (CMA) por meio do modelo de Langmuir 
utilizando a forma linearizada manualmente e a planilha eletrônica de Bloster e 
Hornberger, para comparação dos valores calculados. Posteriormente, foram 
realizados os testes, em quadruplicata, em colunas adsortivas preenchidas com o 
adsorvente SIC para comprovar a sua eficiência no tratamento de soluções aquosas 
contendo P. Essas colunas foram confeccionadas artesanalmente a partir de garrafas 
de polietileno tereftalato (PET), nas quais colocaram-se 200 cm

3
 do adsorvente SIC 

para o tratamento de 200 mL de solução de NaCl 30 mmol L
-1 

contendo 50 mmol L
-1

 de 
P (relação adsorvente:solução de 1:1). Após a filtragem da solução, ela foi coletada 
para quantificação do P e, em seguida, foram adicionados mais 200 mL de outra 
solução contendo somente NaCl 30 mmol L

-1
 (sem P) para avaliar a capacidade das 

colunas de liberação do elemento previamente retido pelo SIC. O valor de CMA de P 
pelo SIC foi 48,5 mmol kg

-1
 não diferindo entre a linearização manual e o cálculo pela 

planilha eletrônica de Bloster e Hornberger. A coluna reteve 46% (22,9±0,4 mmol L
-1

)
 

do P adicionado (50 mmol L
-1

), liberando 87% da sua quantidade retida (20,1±0,6 
mmol L

-1
) de volta para a solução, indicando baixa capacidade do SIC manter o P 

previamente adsorvido. 
 
Palavras-chave: Sorção; Adsorvente; Contaminação. 
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Apesar do sucesso da implantação da cafeicultura no Cerrado Mineiro, essa região 
não é totalmente apta quanta à disponibilidade hídrica, sendo a irrigação fundamental 
para o sucesso da produção. Utilizando o sistema de irrigação para aplicação de 
nutrientes, o crescimento do cafeeiro ocorre de forma sequencial devido à 
disponibilidade constante de água e nutrientes durante todo o ano, o que induz um 
manejo diferenciado de fertilizantes em relação à lavoura de sequeiro. Neste contexto, 
objetivou-se com este trabalho determinar o nível de adubação nitrogenada e 
potássica que proporciona a máxima produtividade do cafeeiro. O experimento foi 
implantado na Fazenda Juliana, no município de Monte Carmelo, em novembro de 
2011 utilizando-se mudas da cultivar Topázio. Foi adotado espaçamento de 3,8 m x 
0,6 m, totalizando 4386 plantas ha

-1
. Foram testados cinco níveis de adubação 

aplicados via fertirrigação: 30%, 80%, 130%, 180% e 230% do recomendado para 
lavouras cafeeiras não irrigadas. As fontes de adubos utilizados foram ureia pecuária e 
nitrato de potássio. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
casualizados, com quatro repetições. Cada parcela apresentou 10 plantas, sendo oito 
úteis. Entre cada linha de tratamento de plantas irrigadas existiam duas linhas de 
plantas de bordadura, de forma a evitar uma possível interferência de um tratamento 
de adubação sobre o outro. A primeira colheita do experimento, realizada em julho de 
2014, foi realizada por meio de derriça manual no pano, iniciada quando o percentual 
de frutos verdes estava entre 10 e 15%. Constatou-se que a produtividade de café 
beneficiado foi influenciada significativamente pelo níveis de adubação, apresentando 
ajuste quadrático. Verificou-se aumentos expressivos da produtividade com aplicações 
crescentes de nitrogênio e potássio, decrescendo após atingir a produtividade máxima 
de 56 sacas ha

-1
, utilizando-se 146% da adubação padrão recomendada para lavouras 

de sequeiro. 
 
Palavras-chave: fertirrigação; cafeicultura; Cerrado Mineiro. 
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A deficiência hídrica é um dos mais severos estresses ambientais, com efeitos 
evidentes no crescimento e na produtividade vegetal, podendo diminuir a velocidade 
de germinação ou até impedi-la. A seleção de genótipos resistentes ao estresse 
hídrico pode levar à identificação e a compreensão dos mecanismos de tolerância à 
seca, os quais são fundamentais no desenvolvimento de novas cultivares tolerantes ao 
déficit hídrico. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos causados pela deficiência 
hídrica induzida por manitol no crescimento inicial das plântulas de acessos de 
Capsicum. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análise de Sementes e 

Recursos Genéticos da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo. 
Foram utilizadas sementes de quatro genótipos de pimentaira pertencentes ao Banco 
Ativo de Germoplasma de Capsicum: UFU-281, UFU-5-3, UFU-586, UFU-625. Foram 
avaliados quatro níveis de deficiência hídrica (0; -0,3; -0,6, e -0,9 MPa) obtidos a partir 
de soluções de manitol. As variáveis avaliadas foram massa verde e seca de pimenta 
em função de diferentes genótipos e potenciais hídricos. O delineamento utilizado foi o 
inteiramente casualizado (DIC) com quatro repetições de 25 sementes por tratamento, 
sendo os resultados submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. No potencial hídrico -0,3 MPa UFU-281 obteve 
a menor massa verde de plântulas de pimenta dentre todos genótipos avaliados. A 
massa seca deste genótipo foi maior quando as sementes não foram submetidas a 
concentrações osmóticas. Em potenciais hídricos negativos (-0,3, -0,6 e -0,9 MPa), a 
massa seca foi semelhante entre os genótipos estudados. 
 
Palavras-chave: Deficiência hídrica, Produtividade vegetal, Tolerância. 
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Tricomas foliares no tomateiro (Solanum lycopersicum L.) podem proporcionar 
proteção contra o ataque de artrópodes praga. Portanto, esta característica é 
considerada de importância em programas de melhoramento genético. Este trabalho 
objetivou quantificar tricomas foliares em genótipos F1RC2 de tomateiro do tipo Santa 
Cruz proveniente do cruzamento interespecífico entre Solanum lycopersicum versus 
Solanum pennellii. O experimento foi realizado na Estação Experimental de Hortaliças 

da Universidade Federal de Uberlândia- campus Monte Carmelo-MG. As contagens de 
tricomas foram realizadas com o auxílio de microscópio biológico trilocular de luz. A 
contagem foi realizada em cinco acessos de tomateiro, utilizando delineamento em 
blocos inteiramente ao acaso com 3 repetições. Os dados obtidos foram submetidos à 
análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo teste Tukey, a 5%. O 
programa estatístico utilizado para o procedimento das análises estatísticas foi o 
SISVAR. Os folíolos foram coletados imediatamente após o segundo cacho floral das 
plantas. O padrão que se seguiu para a quantificação dos tricomas foliares foi uma 
área previamente estabelecida de 1 cm

2
 na face adaxial das folhas. O genótipo S. 

pennellii (acesso LA-716) se diferenciou significativamente dos demais acessos, 
apresentando maior número de tricomas (296,7 tricomas/cm

2
). O genótipo UFU 102 

F1RC2#9 apresentou número intermediário de tricomas (118,7 tricomas/cm
2
) enquanto 

que, os genótipos UFU 102 F1RC2#3 e UFU 102 F1RC2#7 apresentaram menor 
número de tricomas (27 e 19,3 tricomas/cm

2
) respectivamente. Os genótipos UFU 102 

F1RC2#3 e UFU-650 não se diferenciaram significativamente dos acessos UFU 102 
F1RC2#9; UFU 102 F1RC2#3 e UFU 102 F1RC2#, quanto ao número de tricomas, 
apresentando (62,7 e 60,7 tricomas/cm

2
), respectivamente. Conclui-se que o genótipo 

UFU 102 F1RC2#9 apresentou número de tricomas similar ao acesso selvagem LA-
716, apresentando maior potencial, entre os acessos avaliados, para fomentar futuros 
programas de melhoramento genético de tomateiro. 
 
Palavras-chave: (Solanum lycopersicum L.); pragas; aleloquímicos. 
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A pecuária leiteira é a principal atividade econômica para propriedades de base 
familiar, principalmente em Monte Carmelo, onde mais de 400 produtores mesma tem 
como principal fonte de renda. Objetivou-se com este trabalho elaborar o diagnóstico 
da agricultura familiar em Monte Carmelo, inserida na pecuária leiteira, visando o 
desenvolvimento de projetos que poderão promover o desenvolvimento rural 
sustentável das comunidades. Para isso, foi realizada uma pesquisa exploratória no 
município composta de duas etapas: 1ª fase- Pesquisa bibliográfica em dados do IBGE 
e 2ª fase- coleta de informações por meio de pesquisas de campo com realização de 
visitas a propriedades dos líderes das associações de agricultores familiares e a 
aplicação de questionários. Com base nas informações coletadas, constatou-se que a 
produção média diária de leite é 192 L.produtor

-1
 e que a comercialização é 

principalmente via agroindústria, havendo possibilidade dos agricultores produzirem 
conjuntamente até 1000L a cada três dias, prazo que o armazenamento em tanques 
de resfriamento é possível, acarretando uma perspectiva dentro da atividade. 
Verificou-se ainda que a principal fonte de alimentação do rebanho são pastagens e o 
sistema de produção de leite é à pasto e alguns produtores fornecem suplementação 
durante todo o ano, demonstrando a capacidade de entendimento sobre a 
necessidade da melhoria da qualidade alimentar, assim como o fato do conhecimento 
da utilização de silagem e ração concentrada para suplementação. Quanto às práticas 
sanitárias, há a preocupação com a lavagem dos tetos, o que facilitará a inserção do 
uso do pré e pós dipping. Portanto, verifica-se que apesar de a pecuária leiteira 
desenvolvida por agricultores familiares em Monte Carmelo apresentar baixo nível 
tecnológico, possui grande potencial para desenvolver de forma economicamente, 
socialmente e ambientalmente sustentável, mostrando-se dispostos às ações de 
extensão. Com o diagnóstico, as atividades para o fortalecimento da agricultura 
familiar possibilitam o desenvolvimento de práticas baseada nas potencialidades, 
limitações e demanda dos agricultores. 
 
Palavras-chave: Produtividade familiar; atividade leiteira; extensão rural.  
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As taxas de crescimento, a extensão, a distribuição e o volume total das raízes 

constituem informações fundamentais para o adequado planejamento, projeto e 

manejo de sistemas de irrigação. Desta forma, este trabalho teve como objetivo 

estudar a distribuição espacial das raízes do cafeeiro (Coffea arabica L.), cultivar 

Mundo Novo, irrigado por gotejamento, nas condições edafoclimáticas do Triângulo 

Mineiro. Neste trabalho, foram analisados sistemas radiculares de cafeeiros adultos, 

cultivados no espaçamento 0,8 x 4,0 m, entre plantas e entrelinhas, respectivamente. 

Estas plantas eram irrigadas com gotejadores autocompensantes, espaçados a cada 

0,9 m, com vazão de 2,3 L.h
-1

, sendo adotada uma linha lateral por linha de plantas. As 

amostras do sistema radicular foram obtidas, através do método do trado, em pontos 

espaçados a cada 0,15m, até 1,5m de profundidade, em três repetições. Os resultados 

obtidos neste estudo permitiram concluir que a maioria das raízes (65,4%) se 

encontrava até 0,3m de distância do caule, na horizontal. Na linha de plantas, a maior 

quantidade de raízes (64,2%) foi quantificada na camada de 0,3 a 0,45m de 

profundidade, enquanto que, na entrelinha, foi na camada de 0,0 a 0,15m (22,1%). A 

profundidade efetiva do sistema radicular, ou seja, a profundidade em que se 

encontram 80% do sistema radicular foi de 1,05m (R
2
 = 0,899). 

 
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Profundidade efetiva do sistema radicular; método 

do trado 
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A potência nominal transmitida até os meios de aproveitamento do trator pode 
ocasionar perdas, acarretando em consumo excessivo de combustível. No Brasil, não 
existe um centro de ensaios obrigatórios para informar aos produtores o real consumo 
dos conjuntos mecanizados.  Objetivou-se avaliar o consumo de combustível dos 
tratores agrícolas, em relação às faixas de potência e ao tipo de tração. Foram 
coletados dados de 191 tratores agrícolas. Os tratores foram estratificados por quatro 
faixas de potência, como leves (≤ 49 cv), médios (50 cv ≤ P ≤ 99 cv) , pesados (100  cv 
≤ P ≤ 199 cv) e superpesados (≥ 200 cv) e tipo de tração 4x2 e 4x2 TDA. O consumo 
horário de combustível estimado (L h

-1
) para motores com potência nominal abaixo de 

200 cv foi determinado multiplicando 0,205 pela potência máxima na TDP (kW). O 
consumo acima de 200 cv de potência a constante foi 0,223. A autonomia de 
combustível foi obtida pela equação )85,0( cVA  O consumo específico de 

combustível estimado (g kW
-1

 h
-1

) em relação à potência nominal do motor foi 

determinado pela equação PcC )(  . O rendimento termomecânico foi 

determinado pela equação   100)(632000  CPM C O consumo horário de 

combustível aumenta à medida que as faixas de potência são elevadas de I para IV. 
Com o aumento da faixa de potência, os tratores podem operar mais tempo no campo 
sem necessidade de reabastecimento.  Com a maior faixa de potência, ocorre um 
pequeno acréscimo no consumo específico de combustível, sendo esse incremento 
mais notável ao passar da faixa III para IV. Nas faixas I a III, o rendimento 
termomecânico foi igual. Somente na faixa IV, a eficiência na conversão da energia 
calorífica do combustível em energia mecânica no volante foi menor. Conclui-se que o 
consumo horário e específico de combustível é menor para os tratores 4x2, na faixa I 
de potência. 
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A distribuição espacial do sistema radicular do cafeeiro no perfil do solo pode variar em 
função do cultivar, do estádio fenológico, das características físicas e da fertilidade do 
solo, da disponibilidade hídrica, da aeração e dos tratos culturais, como a poda, sendo 
o seu conhecimento fundamental para o planejamento, projeto e manejo de sistemas 
de irrigação. Desta forma, este trabalho teve como objetivo determinar a profundidade 
efetiva do sistema radicular (PESR), na qual se encontram 80% das raízes do cafeeiro 
cv. catuai vermelho, submetido a poda de esqueletamento. Os cafeeiros foram 
transplantados para o campo em 2001 no espaçamento 0,5 x 3,3 m, entre plantas e 
entrelinhas, respectivamente, sendo irrigados desde então por gotejadores 
autocompensantes, espaçados a cada 0,9 m, com vazão de 2,3 L.h

-1
, com uma linha 

lateral por linha de plantas. As amostras do sistema radicular foram obtidas em 2015, 
três meses após a poda do cafeeiro, através do método do trado, em pontos 
espaçados a cada 0,15m, até 1,5m de profundidade, na linha e entrelinha de plantas, 
em três repetições. De acordo com os resultados obtidos, 73,5% das raízes se 
encontravam no perfil do solo situado entre o caule e 0,3m de distância na entrelinha. 
Na linha de plantas, a camada de 0,0 a 0,15m apresentou a maior quantidade de 
raízes (62,8%), enquanto que na entrelinha, a camada de 0,15 a 0,30m apresentou a 
maior quantidade, com 33,9% do total de raízes, seguida da camada 0,0 a 0,15, com 
23,8%. Portanto, a camada de 0,0 a 0,30m possuía 57,8% de todas as raízes da 
entrelinha do cafeeiro estudado. A análise de regressão, entre a profundidade da 
camada de solo e percentual de raízes encontradas, indicou que a PESR era de 
0,85m, com um coeficiente de determinação (R

2
) de 0,8944. 

 
Palavras-chave: Coffea arabica L.; raízes; método do trado; poda de esqueletamento. 
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A caracterização morfológica de acessos em bancos de germoplasma é importante 
para subsidiar programas de melhoramento genético em função de características de 
interesse expressadas pelos acessos. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
caracteres morfológicos de frutos de 15 acessos de quiabo (Abelmoschus esculentus) 

pertencentes ao Banco de Germoplasma da Universidade Federal de Uberlândia 
Campus Monte Carmelo. O trabalho foi desenvolvido na Estação Experimental de 
Hortaliças, (altitude 873 m, 18º42‟43,19”S e 47º29'55,8” WGr). Os acessos avaliados 
são mantidos no Laboratório de Análises de Sementes e Recursos Genéticos, e 
pertencem ao programa de melhoramento para a obtenção de híbridos 
intraespecíficos. A avaliação foi realizada na fase reprodutiva das plantas, avaliando as 
seguintes características quantitativas: comprimento dos frutos (em centímetros); 
diâmetro dos frutos (em centímetros) e peso dos frutos (em gramas). Foram avaliados 
cinco frutos representativos de cada acesso e obtidas as médias e os desvios padrões 
destes para os caracteres avaliados. De acordo com os resultados, para o caractere 
comprimento de frutos, os acessos UFU-QB-12, UFU-QB-14, UFU-QB-18 e UFU-QB-
28 apresentaram as maiores médias, e UFU-QB-17 e UFU-QB-30 apresentaram as 
menores médias.  Referente ao diâmetro dos frutos, os acessos que apresentaram 
maiores médias foram UFU-QB-12, UFU-QB-14, UFU-QB-17 e UFU-QB-18, em 
contrapartida UFU-QB-11 apresentou a menor média. Com relação ao peso dos frutos, 
UFU-QB-12, UFU-QB-14, UFU-QB-17 e UFU-QB-18 apresentaram maiores médias, 
enquanto UFU-QB-11 novamente apresentou menor média. A maior parte dos acessos 
apresentaram valores de comprimento de frutos entre 11 e 12,9 centímetros, diâmetro 
entre 1,5 e 1,7 centímetros e faixa de peso entre 15,0 e 21,5 gramas. Conclui-se que 
há variabilidade genética entre os acessos avaliados quanto a caracteres relacionados 
aos frutos, e que os acessos UFU-QB-12, UFU-QB-14 e UFU-QB-18 apresentaram 
maiores valores para os caracteres avaliados.  
 
Palavras-chave: Abelmoschus esculentus; Avaliação de frutos; Melhoramento 

genético vegetal. 
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Devido a importância e grande diversidade genética no gênero Capsicum spp, torna-se 
necessário sua preservação em  bancos de germoplasma. Contudo, é necessária a 
caracterização detalhada da diversidade. Neste sentido, o presente trabalho objetivou 
realizar a caracterização morfológica de acessos de Capsicum spp. pertencentes ao 
Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum da Universidade Federal de Uberlândia 
campus Monte Carmelo. A pesquisa foi desenvolvida na Estação Experimental de 
Hortaliças, em Monte Carmelo-MG em delineamento em blocos casualizados. Foram 
avaliados 75 acessos de Capsicum spp. submetidos à caracterização morfológica na 

fase vegetativa: formato das hastes, pubescência no tronco, pubescência na folha, 
hábito de ramificação, cor da folha, comprimento da folha e largura da folha (cm); 
atribuindo notas  segundo o International Plant Genetic Recurces Institute (IPGRI). Os 
resultados foram submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo 
teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Os acessos UFU-04, UFU-05, UFU-43 e 
UFU-44 apresentaram hastes cilíndricas e, os demais, hastes angulares. O genótipo 
UFU-04 apesentou maior pubescência no tronco e nas folhas. Quanto à arquitetura de 
ramificação, os acessos UFU-04, UFU-13, UFU-16, UFU-34, UFU-35, UFU-40, UFU-
45 e UFU-65 apresentaram ramificação densa e UFU-27, UFU-30, UFU-39, UFU-57 e 
UFU-67 ramificação esparsa. O acesso UFU-35 apresentou coloração variegada, 
UFU-65 coloração roxa, UFU-04, UFU-09, UFU-57 coloração verde escura e UFU-14, 
UFU-21, UFU-32, UFU-36 e UFU-37 coloração verde amarelada. O maior 
comprimento e largura de folha foram obtidos no acesso UFU-69. É possível verificar 
ampla diversidade genética entre os acessos para as características avaliadas, fato 
relevante para fomentar futuros programas de melhoramento da espécie. 
 
Palavras-chave: Capsicum spp.; Descritores morfológicos; Divergência genética. 

 
Apoio Financeiro: UFU; PROPP; CNPq; ICIAG. 
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O cobre (Cu) é essencial para os seres vivos, mas quando presente em elevadas 
concentrações nos corpos d‟água e no solo pode causar efeitos deletérios aos 
ecossistemas. Uma das formas de reduzir os impactos causados pela elevada 
concentração de Cu no meio constitui-se no uso de adsorventes capazes de reter esse 
elemento minimizado a sua toxidez. Diante disso, este trabalho objetivou quantificar a 
capacidade de adsorção de Cu, por meio dos parâmetros do modelo de adsorção de 
Freundlich, em materiais inorgânicos com potencial para uso como adsorventes. Os 
materiais avaliados foram uma matéria-prima usada na fabricação de telhas (MP), um 
subproduto da indústria cerâmica (SIC) e uma amostra coletada entre 0 a 20 cm de um 
Latossolo Vermelho (LV). O experimento de adsorção constou-se da adição de 10 mL 
de solução de Cu(NO3)2 a 0; 0,05; 0,10; 0,25; 0,50 e 0,75 mmol L

-1
 sobre suspensões 

contendo 0,3 g do adsorvente e 20 mL de Ca(NO3)2 a 10 mmol L
-1

, com pH ajustado 
para 5,75. O tempo de reação foi de 72 horas (12 horas de agitação e de repouso) e, 
após esse período, procedeu-se com a centrifugação para coleta do sobrenadante. A 
dessorção foi realizada adicionando-se, ao remanescente da adsorção, 30 mL da 
solução de Ca(NO3)2 a 10 mmol L

-1
, seguindo os mesmos procedimentos adotados 

anteriormente. A quantificação de Cu foi realizada por espectrofotometria de absorção 
atômica. Os resultados foram ajustados à equação de Freundlich por meio de sua 
forma linearizada manualmente e pela planilha eletrônica de Bloster e Hornberger. 
Constata-se que os dados de adsorção se ajustaram bem ao modelo de Freundlich, 
não tendo os valores dos parâmetros diferidos entre as duas formas utilizadas para 
sua obtenção. A capacidade adsortiva e dessortiva de Cu foram maiores para o LV, 
seguido da MP e do SIC. 
 
Palavras-chave: Sorção; Freundlich; Subprodutos. 
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A caracterização do tipo de penca em genótipos de tomateiro auxilia na identificação e 
seleção de plantas no campo. O objetivo deste trabalho foi caracterizar tipos de 
pencas em híbridos de tomateiro do tipo grape, provenientes do banco de 
germoplasma da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), campus Monte Carmelo. 
Utilizou-se o DIC, com quatro repetições. Os híbridos utilizados pertencem ao banco 
de germoplasma do programa de melhoramento genético de tomateiro da UFU, 
campus Monte Carmelo. As pencas foram classificadas como simples (apenas uma 
ramificação), bifurcadas (duas ramificações) ou múltiplas (três ou mais ramificações). A 
caracterização morfológica da penca em cada híbrido foi realizada pela predominância 
do tipo de penca entre as plantas da parcela em cada repetição. Os dados qualitativos 
foram expressos apenas pelas médias. Os resultados permitiram agrupar os híbridos 
de acordo com o tipo de penca. As plantas com pencas do tipo simples foram 
encontradas nos híbridos (UFU-72-2-3-2 X 69-1-3, GLF4-1-2-4-6 X 69-1-3, UFU-RO-
F4-4-5-1 X 73-1-1-1), pencas do tipo bifurcada nos híbridos (UFU-GLF4-2 X 69-1-3, 
UFU-GLF4-2 X T5R4, UFU-GLF4-4-2 X 77-1-1-1, UFU-RO-F4-1-3-5 X 73-1-1-1, UFU-
RO-F4-4-5-1 X 72-1-5-2, UFU-74-2-2-4-4 X T5R4, UFU-RO-F4-1-3-5 X 72-1-5-2, , 
UFU-72-2-3-2-6 X 73-1-1-1) e as pencas do tipo múltiplas encontradas nos híbridos 
(UFU-GLF4-3 X 69-1-3, UFU-GLF4-4-2 X 73-4-1-2, UFU-GLF4-1-2-4-1 X 73-4-1-2, 
UFU-73-2-3-10 X 73-1-1-1, UFU-76-1-3-4 X 73-1-1-1, UFU-73-2-3-10 X 72-1-5-2 ). De 
maneira geral, as pencas bifurcadas e múltiplas predominaram em todos os híbridos 
avaliados. A classificação do tipo de pencas  nos genótipos avaliados irá contribuir 
para a caracterização e seleção de diferentes grupos de híbridos de minitomate do tipo 
grape.  
                 

Palavras-chave: Morfologia; Híbridos; Solanum lycopersicum;  
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O teor de clorofila representa importante aspecto fisiológico das plantas, fornece 
informações importantes sobre seu potencial produtivo, e pode ser mensurado de 
forma não destrutiva por meio de equipamento denominado clorofilômetro. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar o teor de clorofila A, clorofila B e clorofila total em 
folhas de 25 acessos de quiabeiro (Abelmoschus esculentus) pertencentes ao Banco 

de Germoplasma da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo. O 
trabalho foi desenvolvido na Estação Experimental de Hortaliças, (altitude 873 m, 
18º42‟43,19”S e 47º29'55,8”). Os acessos avaliados estão mantidos no Laboratório de 
Análises de Sementes e Recursos Genéticos, e pertencem ao programa de 
melhoramento para a obtenção de híbridos intraespecíficos. A avaliação foi realizada 
na fase reprodutiva das plantas, utilizando-se clorofilômetro ClorofiLOG® CFL 1030, 
sendo a unidade expressa como índice de clorofila falker (ICF), um parâmetro 
adimensional. Foram obtidos os índices referentes aos teores de clorofila A, B e total, 
sendo este último determinado a partir da soma das clorofilas a e b, e para cada 
acesso foi obtido a média e o desvio padrão das respectivas variáveis, observando-se 
diferença significativa destas entre os acessos. Os acessos UFU-QB-1, UFU-QB-7, 
UFU-QB-12, UFU-QB-9, UFU-QB-29 e UFU-QB-28 apresentaram os maiores índices 
de clorofila a. Com relação à clorofila b, UFU-QB-18, UFU-QB-12, UFU-QB-8 e UFU-
QB-9 apresentaram índices superiores, enquanto UFU-QB-16, UFU-QB-25 e UFU-QB-
28 apresentaram os menores índices. O acesso UFU-QB-16 foi inferior para as três 
variáveis analisadas (clorofila a, b e total), em contrapartida UFU-QB-9 foi superior em 
todas as variáveis avaliadas.  
 
Palavras-chave: Abelmoschus esculentus; Caracterização; Pigmentos fotossintéticos. 
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As clorofilas são pigmentos verdes, comuns em todas as células fotossintéticas. Sua 
quantificação está relacionada aos fatores ligados à eficiência fotossintética de plantas 
e consequentemente ao crescimento e adaptabilidade a diversos ambientes. 
Objetivou-se avaliar o teor de clorofila a e b em folhas de diferentes genótipos de 
tomateiro. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com cinco repetições. 
Os tratamentos foram: cinco famílias F2RC1, provenientes do cruzamento 
interespecífico entre Solanum pennellii, acesso selvagem LA-716 versus UFU-650 
(UFU102- F2RC1 #3 (5.8); UFU102- F2RC1 #3 (6.1); UFU102- F2RC1 #3 (8.5); UFU80- 
F2RC1 #1 (14.1); UFU102- F2RC1 #3 (8.8)), o genitor feminino UFU-650 (cultivar Santa 
Clara) e o genitor doador LA-716 (S. pennellii). As leituras de clorofila a e b foram 
realizadas em 119 dias após a semeadura com medidor portátil de clorofila 
CLOROFILOG CFL1030 da marca FALKER. Para comparação das médias foi utilizado 
o teste Scott-Knott (α = 0,05). Para avaliar a diversidade genética entre os genótipos 
foi utilizado análise multivariada após obtenção das distâncias pelo método de 
Mahalanobis e foram aplicados o método de agrupamento UPGMA e análise de 
componentes principais. Para teor de clorofila a nas folhas a família UFU102- F2RC1 
#3 (8.5) não diferiu do acesso selvagem, sendo estes apresentando 20% a mais de 
clorofila em relação as demais famílias e do acesso comercial (UFU-650). Para o teor 
de clorofila b, a família UFU102- F2RC1 #3 (8.5) não diferiu do acesso selvagem, 
apresentando superioridade de 23% em relação às famílias (UFU102- F2RC1 #3 (6.1) e 
UFU102- F2RC1 #3 (8.8)) e 42,5% em relação às famílias (UFU102- F2RC1 #3 (5.8) e 
UFU80- F2RC1 #1 (14.1)) e do acesso comercial. Pode-se concluir que o acesso 
selvagem possui maior teor de clorofila foliar (a e b) e a família que mais se aproxima 
de suas características de acordo com o parâmetro avaliado. 
 
Palavras-chave: Fotossíntese; Solanum pennellii; Nutrição  
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O café é uma cultura com elevada demanda nutricional e significativa exportação de 
nutrientes pelos frutos. No cafeeiro a análise foliar permite avaliar o estado nutricional 
da planta, detectar deficiências ou excessos nutricionais e ajustar o programa de 
adubação. O objetivo do trabalho foi avaliar a distribuição espacial de teores de fósforo 
e potássio foliar em cafeeiro fertirrigado na região do Cerrado Mineiro. O experimento 
foi conduzido na Fazenda Juliana (município de Monte Carmelo-MG), em área de 
aproximadamente 14 ha, próximo às coordenadas 18°42'28.9"S e 47°33'27.0"W, em 
um Latossolo Vermelho argiloso, cultivado com Café Arábica fertirrigado. Em janeiro 
de 2012 a lavoura foi renovada com plantio em espaçamento de 3,8 x 0,7 m. A 
amostragem e o envio para o laboratório de análises de folhas foi realizada no mês de 
março de 2015 em malha de 50 x 50 m. Para cada variável obtida foi realizado um 
estudo estatístico dos principais momentos através da estatística clássica, visando 
caracterizar a distribuição probabilística e verificar a variabilidade dos dados. Os teores 
de fósforo e potássio na folha apresentaram valor médio abaixo da faixa considerada 
adequada para o cafeeiro, porém em alguns pontos, os valores desses nutrientes 
foram adequados para cultura, por isso é necessário identificar os pontos que 
apresentam valores baixos e realizar a adubação diferenciada na área. Os valores 
apresentaram moderada variabilidade dentro da área de 14 ha, demonstrando a 
importância da aplicação da fertilidade do solo sob cafeicultura. 
 
Palavras-chave: macronutrientes; adubação; café. 
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A expansão e duração das áreas foliares verdes em uma comunidade vegetada 
podem ser determinadas por meio do fator de cobertura foliar. A taxa de variação do 
índice de cobertura foliar, durante o ciclo de uma cultura, reflete na produção da 
cultura, no manejo de diversas práticas agronômicas como, irrigação, controle de 
pragas e doenças, população de plantas e fertilização. Este trabalho tem o objetivo de 
determinar o fator de cobertura foliar (Fcob) na cultura do amendoim, usando 
fotografias digitais, e avaliar a sua expansão relativa em função de doses crescentes 
de fósforo e potássio em dois tipos de solo no período de safra. Os experimentos 
foram conduzidos em um Latossolo Roxo distrófico e em um Latossolo Vermelho-
escuro distrófico. Foi utilizada a cultivar de amendoim BRS Havana. O delineamento 
experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em arranjo fatorial de 4x3, com quatro 
repetições e 12 tratamentos, resultantes das combinações entre as doses: (0, 40, 80 e 
120) kg/ha de P2O5, e (0, 40 e 80) kg/ha de K2O na forma de cloreto potássio. 
Verificou-se que as doses de fósforo tem efeito sobre o fator de cobertura foliar da 
cultura do amendoim, para os dois tipos de solo na época de safra. O potássio 
influenciou o fator de cobertura foliar no final do ciclo, apenas para o amendoim 
cultivado no Latossolo Roxo distrófico.  
 

Palavras-chave: amendoim; nutrientes ; solos. 
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O substrato utilizado na produção de mudas pode atuar como meio de disseminação 
de plantas daninhas, nematoides, doenças e pragas, influenciando diretamente na 
formação, vigor, sanidade e qualidade das plantas. Atualmente, o seu tratamento 
ocorre com a aplicação de agroquímicos, os quais são geralmente tóxicos, com riscos 
de contaminação do homem e ambiente. Contudo, o emprego da solarização tem sido 
considerado uma alternativa promissora, do ponto de vista técnico e econômico. Desta 
forma, este trabalho teve como objetivo estudar a eficiência de um coletor solar na 
desinfestação de substrato com grilo-preto (Gryllus assimilis), nas condições climáticas 
de Monte Carmelo, MG. O equipamento utilizado foi composto por uma caixa de 
madeira, com seis tubos de aço zincado, onde era colocado o substrato a ser tratado. 
A face da caixa voltada para o Sol possuía um vidro transparente, que permitia a 
entrada de radiação solar de ondas curtas e restringia a saída de massas de ar 
quente. Utilizou-se o substrato comercial BIOPLANT®, previamente infestado com 
grilo. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro 
tratamentos, referentes a quatro tempos de exposição à radiação solar, 1, 2, 3 e 4 
horas, e cinco repetições. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de 
variância, enquanto que médias foram comparadas pelo teste de Tukey. O 
monitoramento da temperatura das amostras foi realizado através de um termômetro 
digital infravermelho, com resolução de 0,1ºC. De acordo com os resultados obtidos, o 
tratamento com duas horas de exposição à radiação solar foi o que provocou a morte 
mais precoce de todos os insetos, ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. 
No interior do coletor solar, o substrato atingiu uma temperatura média de 60,4 ºC, 
enquanto que o substrato testemunha, situado em local protegido da radiação solar, 
registrou 25,0 ºC.  
 

Palavras-chave: Solarização; grilo-preto; tempo de exposição. 
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Dentre as diversas aplicações industriais das argilas, a sua capacidade como 

adsorvente representa uma das mais importantes. As argilas são usadas para este fim 

em diversos processos industriais, possuindo elevada estabilidade, propriedades de 

superfície que podem ser modificadas por tratamentos adequados, diâmetro de 

partículas pequenas, baixo custo e abundância. O trabalho teve o objetivo avaliar a 

capacidade de adsorção do corante Azul de Metileno (AM) em argila e também no 

subproduto da indústria de fabricação de telhas e tijolos (SIC) em função da 

granulometria. A argila e o SIC, obtidos da indústria cerâmica do Município de Monte 

Carmelo, foram secos em estufa a 105ºC por uma hora e em seguida foram separados 

em diferentes de tamanho de partícula utilizando peneiras da série TYLER com 

aberturas de 0,106 mm, 0,25 mm; 0,50 mm; 1,0 mm; 2,0 mm, respectivamente, 

dispostas em forma de uma pilha nesta ordem de modo que cada uma das peneiras 

inferiores tenham abertura menor que as superiores. Ensaios preliminares de remoção 

do AM, para a argila e SIC nas diferentes granulometrias, foram realizados utilizando 

10 mg do material adsorvente e 25,0 mL de solução de AM a 6 mg L
-1

 à temperatura 

ambiente, com tempo de agitação de 20 minutos, com posterior determinação do AM 

por espectrofotometria de UV-vis. Os adsorventes apresentaram uma capacidade 

adsortiva maior para tamanho médio de partículas menores que 0,106 mm, sendo 

10,79 mg.g
-1

 e 11,72 mg.g
-1

 para a argila e o SIC, respectivamente. Os resultados para 

capacidade adsortiva tanto da argila quanto do SIC demonstram o potencial de 

utilização da argila e do SIC na remoção de corantes catiônicos de efluentes 

industriais. 

Palavras-chave: Subproduto da indústria cerâmica; Corante catiônico; Adsorção. 
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Atualmente tem-se observado um crescente interesse na avaliação e na interpretação 
da qualidade do solo do bioma cerrado. A ação de plantas na estabilidade de 
agregados do solo é frequentemente atribuída à alteração da quantidade e qualidade 
da matéria orgânica. Existe uma grande influência do manejo na estabilidade de 
agregados e no acúmulo de agentes cimentantes orgânicos do solo, entre eles os 
polissacarídeos que são encontrados em grande quantidade na MOS. Alterações de 
conteúdos de polissacarídeos no solo por culturas de cobertura, organizadas 
temporalmente e consorciadas com a cultura do cafeeiro podem ser o principal 
processo para manter ou melhorar a estrutura do solo.  Neste sentido, o objetivo do 
trabalho foi avaliar a influência de plantas de cobertura na estabilidade agregados, 
composição de polissacarídeos totais no solo do bioma cerrado de sistemas agrícolas 
com cafeicultura na região do Alto Paranaíba. Na entrelinha de uma área que vem 
sendo cultivada com Coffea arábica nos últimos anos, foram semeadas plantas de 

cobertura. Estas plantas foram manejadas em pleno florescimento e em período 
anterior e posterior, amostras de solo foram coletadas, para avaliação da estabilidade 
de agregados e polissacarídeos totais (PST). Os resultados destes atributos físicos e 
químicos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 
de Tukey (P < 0,05). Dentre as plantas utilizadas, o feijão guandu apresentou o maior 
diâmetro médio de agregados no solo em comparação aos demais e o Lab-Lab teve o 
pior resultado. A vegetação proporcionada pelas gramíneas, feijão guandu e 
leguminosas apresentou uma produção média de matéria seca superior à vegetação 
espontânea. As espécies vegetais avaliadas apresentaram potencial para produção de 
biomassa vegetal cultivada na entrelinha do cafeeiro e, portanto sendo um possível 
potencial para uso como adubo verde na região do cerrado mineiro. 

Palavras-chave: adubação verde; matéria orgânica; qualidade do solo. 
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Em programas de melhoramento genético de tomateiro, faz-se necessário a 
caracterização dos frutos, visando à seleção de genótipos que apresentem frutos com 
padrão comercial. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade 
genética entre genótipos de tomateiro quanto à característica de frutos. O presente 
trabalho foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes e Recursos Genéticos, 
da Universidade Federal de Uberlândia, campus Monte Carmelo-MG. Foram avaliadas 
as seguintes características: comprimento (mm), diâmetro (mm) e peso médio (g) dos 
frutos de cada genótipo e de seus respectivos genitores (UFU-650 e UFU-LA716). Foi 
realizado análise multivariada, distâncias de Mahalanobis e o método de agrupamento 
UPGMA, utilizando o programa GENES. Com relação ao comprimento dos frutos, o 
genótipo 16.6 apresentou maior valor, não se diferenciando significativamente do 
acesso UFU-650, apresentando 39,9 mm. Já o genótipo14.2 apresentou comprimento 
de fruto semelhante ao acesso UFU-LA716, com 19,6 mm. Considerando o diâmetro 
dos frutos, observou-se que os genótipos 16.6, 15.6 e 9.6 se assemelharam ao acesso 
UFU-650, apresentando 42,6; 38,9 e 36,8 mm, respectivamente. Já os genótipos 14.2, 
11.7 e 8.4 não se diferenciaram, quanto ao diâmetro de fruto, do acesso UFU-LA716, 
apresentando 22,9; 23,6 e 23,8 mm, respectivamente. Com relação ao peso de frutos, 
os genótipos 16.6, 15.6 e 9.6 apresentaram valores mais próximos do UFU-650, 
possuindo 40,7; 34,0 e 28,9 g, respectivamente. Os genótipos 4.4, 14.2, 11.7 e 8.4 não 
se diferenciaram significativamente do acesso UFU-LA716, quanto ao peso de frutos, 
apresentando 4,2; 6,4; 6,8 e 7,9 g, respectivamente. Conclui-se que os genótipos 16.6, 
15.6 e 9.6 se assemelharam ao acesso pré-comercial UFU-650 quanto às 
características avaliadas, principalmente o genótipo 16.6, demonstrando maiores 
ganhos genéticos diante dos retrocruzamentos realizados. O conhecimento desses 
dados é de fundamental importância para o melhoramento genético, contribuindo para 
a seleção de genótipos com características comerciais. 
 
Palavras-chave: Solanum lycopersicum L.; Solanum pennellii; análise multivariada. 
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Os frutos de minitomate (Solanum lycopersicum L.) são variáveis quanto às 

características morfoagronômicas. A caracterização destes auxilia a seleção de 
genótipos com características de interesse. Este trabalho objetivou caracterizar frutos 
de 35 acessos de minitomateiro pertencentes ao Banco de Germoplasma de Hortaliças 
da Universidade Federal de Uberlândia, campus Monte Carmelo-MG. O trabalho foi 
desenvolvido na Estação Experimental de Hortaliças, em Monte Carmelo-MG. Foram 
avaliadas as seguintes características dos frutos: tipo (grape, cereja, morango, pera); 
coloração (laranja, vermelho, amarelo); comprimento (cm); diâmetro (cm); coloração 
verde na região superior do fruto- denominada “Ombro” Verde (Presença ou Ausência) 
e teor de Sólidos Solúveis (°Brix). Foi constado que houve predomínio de frutos tipo 
grape entre os genótipos (19 acessos), enquanto a frequência do tipo cereja foi inferior 
(apenas 3 acessos). Os frutos apresentaram majoritariamente coloração vermelha (18 
acessos), sendo que apenas 3 acessos apresentaram coloração laranja. Quanto ao 
comprimento, acessos com frutos tipo grape, cereja, morango e pera apresentaram 
3,85; 3,05; 3,50 e 3,70 cm, respectivamente. Com relação ao diâmetro, os frutos tipo 
grape, cereja, morango e pera apresentaram 2,60; 2,65; 2,90 e 2,50 cm, 
respectivamente. Na avaliação do “ombro” verde observou-se, predominantemente, a 
ausência desta característica (21 acessos). Quanto ao teor de sólidos solúveis, os 
frutos tipo grape, cereja, morango e pera apresentaram 6,00; 7,00; 5,95 e 6,00 °Brix, 
respectivamente. Estes valores, por estarem dentro do padrão comercial exigido são 
considerados relevantes para fins de melhoramento genético. Concluiu-se que, entre 
os acessos avaliados, houve predomínio de frutos do tipo grape, coloração vermelha e 
ausência de cor verde na região superior dos frutos. Maiores valores de °Brix, 
comprimento e diâmetro dos frutos foram obtidos nos acessos com frutos do tipo 
cereja, grape e morango, respectivamente. Estes resultados podem ser utilizados para 
fomentar futuros programas de melhoramento genético. 
 
Palavras-chave: Solanum lycopersicum; genótipo; melhoramento genético. 

 

  

mailto:gabrielmaciel@iciag.ufu.br


 
24 a 28 de novembro de 2014, Monte Carmelo- 

 

46 

 
 

 
 
DENSIDADEDE TRICOMAS FOLIARES EM GENÓTIPOS DE TOMATEIRO 
PROVENIENTES DE CRUZAMENTO INTERESPECÍFICO 

Jaíne Priscila Rodrigues da Rocha
1
; Rafaela Santos; Vanessa Hillebrand

1
; Gabriel 

Mascarenhas Maciel
1
; Andressa Alves Clemente

1
. gabrielmaciel@iciag.ufu.br. 

 
1
 Instituto de Ciências Agrarias/ Universidade Federal de Uberlândia. 

 
Em programas de melhoramento genético de tomateiro (Solanum lycopersicum L.) 
visando resistência a pragas, tem-se obtido sucesso a busca por acessos que 
apresentem elevadas densidades de tricomas foliares. O presente trabalho objetivou 
quantificar a densidade de tricomas foliares em genótipos F1 de tomateiro do tipo 
grape obtidos do cruzamento interespecífico entre Solanum lycopersicum L. versus 
Solanum pennellii (acesso LA-716), e dos seus respectivos genitores. O trabalho foi 
desenvolvido na Estação Experimental de Hortaliças da Universidade Federal de 
Uberlândia, campus Monte Carmelo-MG. A contagem dos tricomas foliares foi 
realizada com auxilio de microscópio biológico trilocular de luz, utilizando-se sete 
genótipos de tomateiro, em delineamento inteiramente casualizado, com três 
repetições. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (teste F) e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% utilizando o programa estatístico 
SISVAR. Padronizou-se a coleta dos folíolos imediatamente acima do segundo cacho 
floral das plantas, e a contagem de tricomas foi realizada com base em 1cm

2 
de área 

foliar, analisados na face adaxial. O genótipo S. pennellii se diferenciou 
significativamente dos demais acessos, apresentando maior número de tricomas 
foliares (294,6 tricomas/cm

2
). O genótipo UFU-Ar-F4-2-2 versus LA-716 e UFU-73-2-3-

10-1 versus LA-716 apresentaram número intermediário de tricomas (122,6 e 
116tricomas/cm

2
), respectivamente. Os genótipos pré-comerciais UFU-Gl-F4-1-2-4-1, 

UFU-Ar-F4-2-2, UFU-73-2-3-10-1 e UFU-Gl-F4-1-2-4 versus LA-716 apresentaram o 

menor número de tricomas foliares (16;20,6;32 e 41 tricomas/cm
2
, respectivamente). 

Conclui-se que o genótipo UFU-Ar-F4-2-2 versus LA-716 e UFU-73-2-3-10-1 versus 
LA-716 apresentaram densidades foliares de tricomas similar ao acesso selvagem LA-
716, apresentando o maior potencial para o desenvolvimento de programas de 
melhoramento genético visando tolerância ao ataque de artrópodes-praga.  
 
Palavras-chave:Solanum lycopersicum L.; Solanum pennellii; artrópodes-praga. 
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As atividades agroindustriais e do setor madeireiro contribuem para a geração de 
resíduos, que se se disposto inadequadamente podem causar prejuízos ao ambiente, 
no entanto podem ser aproveitados após a compostagem. A compostagem se 
realizada com a inserção de microrganismos, pode enriquecer a fauna microbiana e o 
teor de nutrientes do substrato obtido. O trabalho objetivou avaliar o efeito de 
microrganismos benéficos coletados em solo sob vegetação nativa, do bioma cerrado, 
como aceleradores biológicos da compostagem de resíduos da bovinocultura de leite e 
da indústria madeireira, visando a produção de substratos com qualidade nutricional. 
Os ensaios de compostagem foram realizados em um reator fechado com misturas 
(diferentes relações C/N) de serragem e resíduo da bovinocultura. Foram monitorados 
no material em compostagem, a temperatura, pH, umidade, condutividade elétrica e a 
densidade Bulk. Os reatores contendo as relações C/N 23/1, 27/1 e 31/1 atingiram a 
fase mesófila no 13° dia, tendo-se considerado que o processo de compostagem 
estava praticamente finalizado no 28°dia. Resultados de densidade bulk, mostraram 
compactação do material nos reatores com relação C/N 23/1, 27/1, 31/1. O pH 
apresentou tendência de aumento a partir da neutralidade, exceto para reatores com 
relação C/N 31/1 e 75/1 e os valores de condutividade elétrica foram menores que 3 
mS.cm

-1
. Para a relação C/N 32/1 a diluição de 35x do “pol” de microrganismos 

eficazes, apresentou maiores valores de densidade Bulk, maiores valores de 
temperatura de compostagem e valores de pH mais próximo do ideal para utilização do 
substrato obtido. O teste de germinação de sementes permitiu verificar uma baixa taxa 
de toxidez dos extratos aquosos do substrato, porém ensaios em casa de vegetação 
deverão ser realizados, no sentido de viabilizar a aplicação do substrato obtido do 
processo de compostagem nas condições otimizadas.  
 
Palavras-chave: microrganismos eficazes, bioma cerrado, compostagem. 
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O uso de micro-organismos solubilizadores de fosfato (MSF) é uma alternativa 
biotecnológica para a produção de fertilizantes fosfatados de alta solubilidade a partir 
de rochas fosfáticas (RFs). A solubilização de fósforo (P) por MSF é decorrente, 
principalmente, da produção de ácidos orgânicos. Dentre eles, o ácido oxálico destaca-
se pelo alto potencial de solubilização de P a partir de minerais fosfatados. Esse 
trabalho teve por objetivo estudar as condições que maximizem a solubilização de RF 
com ácido oxálico, visando definir as concentrações ótimas da rocha. A solubilização 
da RF de Araxá (14% P) com ácido oxálico foi avaliada em tubos de 50 mL contendo 
25 mL de solução de ácido oxálico à concentração de 3 g/L. Foram estudadas cinco 
concentrações da RF: 0, 4, 8, 12 e 16 g/L. Após adição da RF, os tubos foram 
incubados por 24 horas à temperatura ambiente e, em seguida, o conteúdo foi filtrado 
e analisado quanto à concentração de P solúvel por espectrofotometria. O experimento 
foi realizado com três repetições em delineamento inteiramente casualizado. O 
aumento da concentração da RF resultou em incremento na quantidade de P solúvel, 
alcançando até 645 mg/L de P com 16 g/L de RF. Entretanto, acima de 8 g/L de RF os 
incrementos em P solúvel foram pequenos. Por outro lado, o percentual do P contido 
na RF que foi solubilizado reduziu com o aumento da concentração da RF, caindo de 
88 para 29% quando 4 e 16 g/L da RF foram aplicados, respectivamente. Conclui-se 
que a menor das concentrações foi suficiente para atingir o pico de solubilização, 
sendo ineficiente a variação das quantidades de RF. Uma alternativa para trabalhos 
futuros, seria otimizar, ao mesmo tempo, as concentrações do ácido e da RF, 
buscando encontrar um ponto ideal de solubilização das duas variáveis.  
 
Palavras-chave: Fertilizante; fósforo; fosfato 
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O controle de insetos-pragas com espécies nativas de nematoides entomopatogênicos 
(NEPs) tem grande potencial. A presença de cobertura vegetal rasteira, favorece a 
proteção do solo e a manutenção da umidade, sendo um ecossistema favorável à 
presença de NEPs. Baseando-se na alta diversidade da fauna brasileira e na 
possibilidade de utilização de NEPs adaptados às condições locais, teve-se por 
objetivo realizar o levantamento de espécies de NEPs em áreas com diversidade da 
paisagem. Sendo assim, foram coletadas amostras de solo para isolamento de 
nematoides em áreas de cultivo de cafeeiro, milho, pastagens e de fragmentos de 
vegetação nativa de Cerrado e de Mata de Galeria na região de Monte Carmelo, MG, 
na propriedade agrícola Fazenda Juliana. As amostragens foram realizadas a cada 15 
dias durante 6 meses. Por ponto foram retiradas amostras de solo de cerca de 800 g, 
que foram divididas no laboratório para isolamento do NEPs e caracterização de 
umidade. Para isolamento de nematoides as amostras foram processadas pela técnica 
do inseto-isca utilizando 5 larvas de Tenebrio molitor, colocadas em recipiente plástico 
(14x14x7 cm) com cerca de 200 g de solo, umedecido com água, 15% p/v. As 
avaliações foram realizadas após 7 dias, verificando a presença de larvas mortas. A 
presença do NEPs foi notada no início do período de chuvas na região. Durante os 7 
meses de coleta obtiveram-se 62 populações de nematoides. No entanto, foram 
confirmadas 3 populações de NEPs, sendo elas do gênero Heterorhabditis. Duas das 
populações obtidas foram isoladas em área de cerrado e uma em área de Mata de 
Galeria. Ambos os locais são caracterizados pela melhor cobertura vegetal do solo, 
maior teor de matéria orgânica e melhor manutenção de umidade no solo. Além disso, 
são áreas em que o solo não é revolvido e não recebe insumos agrícolas, favorecendo 
a presença de NEPs. 
 
Palavras-chave: diversidade, Heterorhabditis, levantamento. 
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No cultivo de espécies pertencentes ao gênero Capsicum ssp. a emergência, 

altamente dependente de água, é considerada a fase mais crítica no desenvolvimento 
inicial, o que torna importante a obtenção de genótipos resistentes ao déficit hídrico. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar os acessos de pimenteiras com maior vigor quando 
submetidos ao estresse hídrico, auxiliando assim em programas de melhoramento. 
Simulou-se a deficiência hídrica no início da germinação, utilizando-se manitol em 
potenciais hídricos de 0,0; -0,3; -0,6 e -0,9 MPa estabelecidos pela equação de Van‟t 
Hoff. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análise de Sementes e Recursos 
Genéticos da Universidade Federal de Uberlândia, campus Monte Carmelo, utilizando-

se sementes de quatro genótipos pimenteiras pertencentes ao Banco Ativo de 
Germoplasma de Capsicum: UFU-281, UFU-5-3, UFU-586 e UFU-625. Para avaliar os 
genótipos mais vigorosos, empregaram-se os testes de 1ª contagem, no sétimo dia, e 
o Índice de Velocidade de germinação (IVG), utilizando-se o índice de Maguire. O 
delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) com quatro repetições de 
25 sementes por tratamento, sendo os resultados submetidos à análise de variância, e 
as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Com o incremento 
da concentração da solução osmótica, a primeira contagem e o índice de velocidade 
de germinação (IVG) das sementes de pimenteira foram reduzidos. Contudo, para o 
genótipo UFU-586 não foi observado redução significativa do IVG na concentração de 
-0,3 MPa. Enquanto que o IVG dos demais genótipos reduziu em média 11,5; para 
UFU-586 a redução foi de 5,3 na concentração de -0,3 MPa. 
 
Palavras-chave: Estresse hídrico, Melhoramento vegetal, Qualidade fisiológica. 
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A presença de plantas daninhas, nematoides, doenças e pragas no substrato têm 
provocado significativos prejuízos no cultivo de plantas envazadas. Para o tratamento 
do substrato, tem-se adotado a aplicação de agroquímicos que, geralmente, são 
tóxicos, podendo ainda provocar o indesejável “vácuo biológico” do mesmo. Diante 
destas limitações, o emprego da energia solar surge como uma alternativa 
potencialmente viável. Por conseguinte, este trabalho teve como objetivo avaliar o 
desempenho de um coletor solar, construído na UFU, campus Monte Carmelo, no 

tratamento térmico de substrato. Este experimento foi conduzido durante 22 horas de 
incidência de radiação solar, entre os dias 10 e 12 de novembro de 2015. Este 
equipamento possuía uma caixa de madeira de 1.0x1.55x0.3m, comprimento, largura e 
espessura, respectivamente, com seis tubos de aço zincado, com 0,15m de diâmetro, 
com tampas para abastecimento de substrato. Uma das faces da caixa era voltada 
para o Sol e possuía vidro transparente, que permitia a entrada de radiação solar de 
ondas curtas e restringia a saída de massas de ar quente. No interior dos tubos foi 
colocado o substrato comercial BIOPLANT® para tratamento térmico. Ao lado do 
coletor solar foi instalada uma estação meteorológica automática para coleta de dados 
de radiação solar e temperatura do ar. Utilizou-se um termômetro digital infravermelho 
para monitorar a temperatura do substrato no interior dos tubos. De acordo com os 
resultados obtidos, a temperatura ambiente mínima, máxima e média foi de 23.4, 33.3 
e 30.2°C, respectivamente, enquanto que no substrato, estas temperaturas foram de 
25.6, 70.4 e 50.0°C, respectivamente, com uma amplitude térmica máxima de 37,8°C, 
entre o interior e exterior do equipamento. Com relação à eficiência energética do 
coletor em elevar a sua temperatura interna, em relação à do ambiente, pode-se 
concluir que a mínima, máxima e média foi de 0.07, 1.02 e 0,23 °C.W

-1
, 

respectivamente. 
 
Palavras-chave: Solarização; Amplitude térmica; Eficiência energética. 
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Trabalhos desenvolvidos no contexto da Agroecologia valorizando a pesquisa 
participativa e coletiva são fundamentais para alcançar objetivos e metas eficazes de 
representatividade e de aceitabilidade. O objetivo do trabalho foi desenvolver uma 
metodologia de sistematização de conhecimentos, experiências e anseios de NEAs 
durante o evento “III Seminário Regional em Agroecologia: conexões e experiências 
de Núcleos de Estudos em Agroecologia de Goiás e Distrito Federal”. O evento foi 

realizado no dia 18 de outubro de 2015 no IF Goiano – Câmpus Urutaí, sob a 
Coordenação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Agroecologia (NEPA). O evento 
contou com a presença 132 pessoas, sendo 109 estudantes, 14 docentes, nove 
técnicos e extensionistas, a maioria representantes de 16 NEAs do Estado de Goiás e 
do Distrito Federal. Dentre as atividades desenvolvidas foi realizada uma visita na 
Fazenda Agroecologia Vivá, feita a apresentação dos NEAs, dinâmica em grupos, tudo 
regado com um bom diálogo e ambiente agradável e com alimentação saudável de 
origem agroecológica/orgânica. O espaço da metodologia foi dividido em três 
momentos: a) foram compartilhadas com os participantes as experiências do NEPA 
durante a visita na Fazenda Vivá; b) dinâmicas e formação de grupos de trabalhos 
(GT); c) sistematização e apresentação dos resultados a todos. Num conceito holístico, 
os  GT foram organizados e agrupados em quatro temas pré-definidos, adotando 
princípios de metodologias ativas (participativa e coletiva, com sistematização), para 
que o sujeito participante se sentisse encorajado a reconhecer e apontar as suas 
necessidades e expectativas e coordenado por um focalizador, conforme a seguir: GT 
01 (Ar): sustentabilidade organizacional e financeira dos NEAs; GT 02 (Terra): 
Potencialidades e Dificuldades dos NEAs; GT 03 (Fogo): Organização e articulação de 
NEAs em rede - Micorrizas GO e DF; GT 04 (Água): Ações importantes para serem 
desenvolvidas pelos NEAs. No final, os resultados das discussões entre grupos foram 
sistematizados em um relatório que apresentou metas, desafios e experiências bem-
sucedidas dos NEAs visando: a) o fortalecimento da Rede dos NEAs; b) nortear a 
elaboração de políticas públicas no âmbito da agricultura familiar, agroecologia e 
agricultura orgânica; e c) promover e estimular o trabalho participativo e articulado 
entre os NEAs. Conclui-se, que os resultados do encontro dos NEAs do Estado de 
Goiás e do Distrito Federal, superaram as expectativas, principalmente no que tange 
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as sistematizações das ações propostas e realizadas, a sensibilização e a elevação do 
compromisso e das expectativas para o trabalho e para a transição agroecológica. 
 
Palavras-chave: Núcleos de Estudos em Agroecologia; Demandas dos NEAs; Ações 

do NEAs.  
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O café é considerado um produto de extrema importância na economia mundial, sendo 
fundamental para alguns países como o Brasil nas questões de economia e política. O 
fósforo (P) é fortemente retido pelos solos do cerrado, se usado via fertirrigação como 
adubação fosfatada poderá contribuir positivamente para a produção da cultura do 
cafeeiro. A agricultura de precisão é considerada uma ferramenta de importância para 
o gerenciamento agrícola. O mapeamento da fertilidade do solo contribui para uma 
melhor e maior produção do café, possibilitando a aplicação localizada e balanceada 
dos insumos, obtendo assim resultados econômicos e produtivos. Esse trabalho tem 
por objetivo avaliar a variabilidade do teor de fósforo no solo sob cafeicultura 
fertirrigada na região do cerrado mineiro. O experimento foi realizado na Fazenda 
Juliana em Monte Carmelo-MG, em uma malha amostral de 61 pontos distanciados de 
50 x 50 m, em área de 14 ha, cultivada com cafeeiro do tipo arábica, onde foram 
determinados os teores de fósforo no solo. As coordenadas dos pontos foram obtidas 
através de receptor GNSS RTKHiper da marca topcon, os valores amostrais 
interpolados pelo método da krigagem, da ferramenta GeostatisticalAnalyst. Através 
desta interpolação de dados foi gerado mapa para análise da variabilidade espacial de 
teor de Fósforo do solo pelo sofware ArcGis 10.0. Os valores de fósforo apresentaram 
alta dependência espacial e média variabilidade, na área de 14 ha, evidenciando a 
importância da aplicação do fósforo, para melhoria da fertilidade do solo e o 
suprimento adequado da exigência para a cultura do café. 
 
Palavras-chave: Agricultura de Precisão; Fertirrigação; Adubação Fosfatada. 
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Os teores de micronutrientes no solo são classificados como baixos, recomenda-se 
uma adubação corretiva para atingir níveis adequados e adubações de manutenção 
para manter a quantidade exigida pelas culturas, o trabalho teve como objetivo avaliar 
a potencialidade de reuso nutricional de água residuária de suíno (ARS) em solo 
arenoso. O experimento foi instalado em casa de vegetação utilizando baldes de 4 L, 
em um solo com 176, 400, 261 e 163 de areia grossa, areia fina , silte e argila 
respectivamente, classificado como solo arenoso. Sendo 7 tratamentos (0; 60; 120; 
180, 240 e 300 m³ ha

-1
 de ARS e adubação mineral), num delineamento inteiramente 

casualizado, com 4 repetições. Foi colocando um volume de água correspondente ao 
volume de ARS, nos tratamentos com pouco ou nem uma aplicação de ARS, fixada no 
volume de capacidade de campo, com objetivo de eliminar a influencia da água nas 
reações químicas da solução do solo. As analises de solo foram realizadas segundo 
recomendações da Embrapa, 2009. A significância foi testada pelo teste de Scott-Knott 
a 5% utilizando o programa Sisvar.  Observou-se que os tratamentos com aplicação de 
ARS mostrou uma diferença significativa entre todos os tratamentos, exceto para o B 
(boro), Mn (manganês) e o Na (sódio). Sendo a dose de 300 m³ ha

-1
 de ARS a 

concentração de Cu (cobre) e Zn (zinco), com 2,62 e 1,70 mg dm
-3

, mostrando uma 
diferença de 1,84 e 1,40 mg dm

-3
, quando comparado com a adubação mineral. Sendo 

assim o uso da ARS mostrou incrementos bem superiores do que a necessária pra 
adubação de culturas, indicando ser um aspecto ambiental e futuramente podendo se 
transformar em um impacto ambiental.   
 
Palavras-chave: Macronutrientes do solo; água residuária de suinocultura; reuso. 
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Com a necessidade de suprir a fertilidade de grandes culturas, e observando a 
criticidade de recursos e cada vez maior, o trabalho teve como objetivo avaliar a 
potencialidade de reuso nutricional de água residuária de suíno (ARS) em solo 
arenoso. O experimento foi instalado em casa de vegetação utilizando baldes de 4 L, 
em um solo com 176, 400, 261 e 163 de areia grossa, areia fina , silte e argila 
respectivamente, classificado como solo arenoso. Sendo 7 tratamentos (0; 60; 120; 
180, 240 e 300 m³ ha

-1
 de ARS e adubação mineral), num delineamento inteiramente 

casualizado, com 4 repetições. Foi colocando um volume de água correspondente ao 
volume de ARS, nos tratamentos com pouco ou nem uma aplicação de ARS, fixada no 
volume de capacidade de campo, com objetivo de eliminar a influencia da água nas 
reações químicas da solução do solo. As analises de solo foram realizadas segundo 
recomendações da Embrapa, 2009. A significância foi testada pelo teste de Scott-Knott 
a 5% utilizando o programa Sisvar.  Observou-se que os tratamentos com aplicação de 
ARS mostrou uma diferença significativa entre todos os tratamentos. Sendo a dose de 
240 m³ ha

-1
 de ARS  melhor indicada, pois observou-se incrementos de, 11,15, 7,50, 

44,25 mg dm
-3

 e 0,30 e 0,22 cmolc dm
-3 

de P, K  S Ca e Mg sucessivamente, sendo 
significativamente superior a adubação em relação a todos elementos avaliados exceto 
S. Mostrando que o reuso tem capacidade de substituir a adubação mineral, sendo 
necessário observar a dose para não contaminar o meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Macronutrientes do solo; água residuária de suinocultura; reuso. 
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Em programas de melhoramento genético de pimenteiras, um grande desafio é a 
identificação de genótipos com resistência a fatores abióticos, como o estresse hídrico. 
A deficiência hídrica induzida por manitol é um método indireto que auxilia a 
identificação e seleção de plântulas mais resistentes ao déficit hídrico. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi determinar a dose ideal de manitol para seleção indireta de 
genótipos de pimenta quanto à resistência ao déficit hídrico, com base no índice de 
velocidade de germinação (IVG) das sementes. O trabalho foi desenvolvido no 
Laboratório de Análise de Sementes e Recursos Genéticos da Universidade Federal 
de Uberlândia, Campus Monte Carmelo. Foram utilizados quatro genótipos de 
sementes de pimenta pertencentes ao Banco de Germoplasma de Capsicum: UFU 
281, UFU53, UFU586, UFU625.  Calculou-se a velocidade de germinação 
empregando-se o índice de Maguire. De posse dos resultados  foram realizadas 
regressões não lineares de modelo sigmoide para as concentrações de manitol, (P 
>0,05). A determinação da melhor dose de manitol foi realizada com base no potencial 
hídrico que possibilitou a maior diferenciação do IVG entre os genótipos. Os potenciais 
hídricos entre -0,6 e -0,9 MPa não diferenciaram o comportamento dos genótipos de 
pimenta quanto ao IVG. A maior diferença no IVG observada entre os genótipos foi 
encontrada no potencial hídrico de -0,3 MPa. Neste potencial, a capacidade de se 
diferenciar os genótipos de pimenta quanto à resistência indireta ao déficit hídrico foi 
duas vezes superior em relação aos outros potenciais. Com base no IVG, recomenda-
se o potencial hídrico de -0,3 MPa para seleção indireta de genótipos de pimenta 
quanto à resistência ao déficit hídrico. 
 
Palavras-chave: Melhoramento genético; Potencial hídrico; estresse abiótico.  
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Em programas de melhoramento a caracterização morfoagronômica de acessos de um 
banco de germoplasma é essencial para determinar a utilidade dos acessos como 
fonte de genes de interesse. Dessa forma, este trabalhou objetivou avaliar o fenótipo 
de 39 acessos de minitomate da Universidade Federal de Uberlândia, campus Monte 
Carmelo. O trabalho foi realizado na Estação Experimental de Hortaliças, no município 
de Monte Carmelo- MG. As características fenotípicas observadas foram: cor da flor 
(notas de 1 a 5, sendo 5 a nota representativa da cor mais intensa), penca (1- cacho 
simples com uma ramificação; 2- cacho bifurcado com duas ramificações; 3- cacho 
ramificado com três a cinco ramificações; 4- cacho ramificado com seis a oito 
ramificações; 5- cacho ramificado com nove ou mais ramificações), distância entre 
internódios (cm) e distância da primeira penca do solo (cm). Os dados quantitativos 
foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas através do teste de 
Tukey a 0,05 de significância. Os dados qualitativos foram expressos apenas pelas 
médias. Três genótipos obtiveram cores mais intensas das flores, com nota 3.4 (UFU-
Rosso-F4-4-5-1) e 3.6 (UFU-Rosso-F4-1-3-5, UFU-Arancio-F4-2). Os demais 
genótipos apresentaram notas referente a cor da flor entre 1 e 3. Quanto às pencas, os 
genótipos UFU-66-2-2-1, UFU-AM-3-1-1-4 e UFU-AM-3-1-1-6 apresentaram cachos 
ramificados com nove ou mais ramificações, enquanto que os genótipos UFU-Giallo-
F4-1-2-4-6, UFU-72-2-3-2-6, UFU-Giallo-F4-1-2-4-5, UFU-Rosso-F4-4-5-1, UFU-
Arancio-F4-2 apresentaram cachos simples com uma ramificação. A distância entre 
internódios variou entre 3 e 8,4 cm dentre os genótipos estudados. Os acessos  UFU-
73-2-3-10-7 , UFU-73-2-3-10-1, UFU-75-1-5-2-7, UFU-75-1-5-2-1, UFU-Rosso-F4-1-3-
5, UFU-AM-3-1-1-4, UFU-Giallo-F4-1-2-4-4, e UFU-Giallo F4-1-2-4-1 possuem 
internódios curtos. Três genótipos se destacaram quanto à distância da primeira penca 
do solo, com 27 cm para os genótipos UFU-Giallo-F4-1-2-4-4, UFU-Giallo-F4-2-3 e 
UFU-72-2-3-2-6.  
 

Palavras-chave: genótipo; melhoramento; tomate. 
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O fósforo é um nutriente essencial para as plantas. Porém, os solos apresentam baixa 
disponibilidade desse elemento, sendo necessário o uso de adubações fosfatadas 
para que se obtenha grande produtividade nos empreendimentos agrícolas. Uma 
alternativa biotecnológica para produção desses fertilizantes é o emprego de ácidos 
orgânicos produzidos por micro-organismos para solubilização da rocha fosfática (RF). 
Pesquisas mostraram que o ácido oxálico é promissor para esse fim, pelo fato de ter 
apresentado níveis elevados de solubilização de RF. O presente trabalho teve como 
objetivo definir o tempo de reação entre a RF de Araxá (14% P) e o ácido oxálico que 
garanta a máxima solubilização. Uma mistura aquosa de RF e ácido oxálico à 
concentração de 3 g/L de cada foi incubada em tubos de 50 mL à temperatura 
ambiente. Os tempos avaliados foram: 0 (sem contato), 1, 24, 48, 72, 96 e 120 horas 
de contato. As amostras foram agitadas manualmente durante 1 minuto a cada 24 
horas. As amostras foram filtradas e analisadas quanto à concentração de fósforo 
solúvel por espectrofotometria. A análise de fósforo indicou que 24 horas de incubação 
da RF em interação com ácido oxálico foram suficientes para que o máximo de fósforo 
fosse solubilizado a partir da rocha fosfática, atingindo em média 340 mg/L de fósforo 
solúvel. Esses resultados são de grande importância para a agricultura, uma vez que 
existe grande preocupação por formas mais sustentáveis de produção de fertilizantes. 
A possibilidade de diminuir o tempo para que esse fosfato seja solubilizado pode 
implicar em maior economia para a adubação fosfatada. 
 
Palavras-chave: Fertilizante; fósforo; ácido orgânico. 

  



 
24 a 28 de novembro de 2014, Monte Carmelo- 

 

60 

 
 

 
 
AVALIAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE CINCO DIFERENTES HÍBRIDOS DE MILHO EM 
MONTE CARMELO, MG 
 
Matheus Camilo Machado

1
; Matheus Finotti Guimarães

1
; Luciano Dias Cabral Neto

1
; 

Neiliane Aparecida da Silva
1
, José Wilson Freitas Filho

1
, Lucas de Ávila Silva

2
, Cinara 

Xavier de Almeida
1
 e Odair José Marques

1
. ojmarques@iciag.ufu.br 

 
1
 Instituto de Ciências Agrárias – Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte 

Carmelo. 
2
 Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 

 
A adubação nitrogenada se destaca na cultura do milho sendo um dos elementos mais 
requeridos pelas plantas, não sendo ofertado muitas vezes em quantidade no tempo 
certo. No manejo da adubação nitrogenada há uma série de cuidados que devem ser 
considerados, devido o N estar sujeito a perdas por erosão, lixiviação, desnitrificação e 
volatilização, fatores estes que afetam diretamente a eficiência de absorção e uso 
pelas plantas, e consequentemente a produtividade. Além disso, oneram o custo de 
produção das culturas e podem promover contaminação ambiental. Os fertilizantes 
encapsulados que liberam o nutriente gradualmente têm se mostrados promissores 
neste quesito, podendo suprir as plantas nos momentos de maior demanda nutricional. 
Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho 
agronômico de cinco híbridos de milho em função da adubação nitrogenada de 
liberação controlada. Realizou-se a semeadura de 5 híbridos diferentes, sendo eles 
P3646 YH, 36F53 YH, P3340 YHR, X35C450 YHR e X28C218 H, todos da Dupont-
Pionner, com a aplicação de 160 kg ha

-1
 de N de fonte nitrogenada de liberação 

controlada, marca comercial Polyblen® (40% na base e 60% em cobertura a lanço 
também na semeadura) Os resultados foram significativos nas caracteróisticas altura 
de planta, altura de espiga e diâmetro de colmo; todavia os aspectos produtivos 
número de grãos por fileira, massa de 1000 grãos e produtividade, não apresentaram 
diferenças significativas. O híbrido 36F53YH apresentou melhor crescimento de parte 
aérea. Os híbridos avaliados apresentaram similaridades nos componentes de 
produção e produtividade, não sendo possível inferir se a adubação influenciou nos 
tratamentos, atribuindo os resultados às características genéticas dos híbridos 
avaliados. 
 
Palavras-chave: Produtividade; milho; Polyblen. 
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O método para o cálculo de graus-dias (GD) estima a produtividade dos cultivos pelos 
modelos de crescimento de plantas prevendo o desenvolvimento da cultura. O objetivo 
do presente trabalho foi estimar a produtividade da cultura do milho safrinha, 
considerando a soma térmica diária e a precipitação pluviométrica, utilizando uma 
série de dados históricos da cidade de Uberlândia-MG entre os anos de 1981-83 e 
1991-99. Foram testadas 6 épocas de semeadura (T1- 05/01; T2- 15/01; T3- 25/01; 
T4- 05/02; T5- 15/02 e T6- 25/02). Para o cálculo da soma térmica diária foi utilizado a 
equação de Réaumur e a estimativa de produtividade por meio da função proposta por 
Farinelli & Lemos (2010). Os dados finais obtidos foram submetidos à análise 
estatística com nível de significância de 5%, foi utilizado o teste de Scott-Knott para 
comparações múltiplas entre as médias de tratamentos, utilizando o software 
ASSISTAT 7.7. Existe efeito significativo para os blocos à 1% de probabilidade, a 
máxima produtividade foi observada no ano de 1991 (9.330,22 kg ha

-1
) e a menor 

produtividade no ano de 1999 (2.939,12 kg ha
-1

). Em relação aos tratamentos 
testados, existe efeito significativo à 1% de probabilidade, a semeadura antecipada 
promove um incremento em produtividade em até 42%. A semeadura realizada até a 
segunda dezena de janeiro promove as máximas produtividades (T1- 7.060,47 e T2- 
6.533,72 kg ha

-1
). Semeaduras realizadas a partir da última dezena do mês de janeiro 

reduzem o potencial produtivo em até 17%, ao realizar a semeadura no início do mês 
de fevereiro reduz o potencial produtivo em até 25% quando comparadas com o T1. 
Conclui-se que o modelo agrometeorológico proposto foi eficaz na caracterização da 
produtividade nas diferentes épocas de semeadura e que para a região de Uberlândia-
MG é recomendado o plantio da cultura do milho safrinha até a segunda dezena de 
janeiro. 
 
Palavras-chave: graus-dia; veranico; precipitação pluviométrica. 

 
Apoio Financeiro/Institucional: UFU, INMET, FAPEMIG e CNPq.  
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O desenvolvimento de uma espécie vegetal é controlado a partir da soma térmica 
diária necessária para cada estádio fenológico da cultura. O objetivo do presente 
trabalho foi estimar a produtividade da cultura do milho safrinha, considerando a soma 
térmica diária e a precipitação pluviométrica, utilizando uma série de dados históricos 
da cidade de Uberlândia-MG entre os anos de 1981-83 e 1991-99. Foram testadas 6 
épocas de semeadura (T1- 05/01; T2- 15/01; T3- 25/01; T4- 05/02; T5- 15/02 e T6- 
25/02). Para o cálculo da soma térmica diária foi utilizado a equação de Ometto (1981) 
e a estimativa de produtividade por meio da função proposta por Farinelli & Lemos 
(2010). Os dados finais obtidos foram submetidos à análise estatística com nível de 
significância de 5%, foi utilizado o teste de Scott-Knott para comparações múltiplas 
entre as médias de tratamentos, utilizando o software ASSISTAT 7.7. Existe efeito 
significativo para os blocos à 1% de probabilidade, a máxima produtividade foi 
observada no ano de 1991 (8470.63 kg ha

-1
) e a menor produtividade no ano de 1998 

(2832.19 kg ha
-1

). Em relação aos tratamentos testados, existe efeito significativo à 1% 
de probabilidade, a semeadura antecipada promove um incremento em produtividade 
em até 39%. A semeadura realizada até a segunda dezena de janeiro promove as 
máximas produtividades (T1- 6431.28 e T2- 5882.25 kg ha

-1
). Semeaduras realizadas 

a partir da última dezena do mês de janeiro reduz o potencial produtivo em até 14%, 
ao realizar a semeadura no início do mês de fevereiro reduz o potencial produtivo em 
até 21% quando comparadas com o T1. Conclui-se que o modelo agrometeorológico 
proposto foi eficaz na caracterização da produtividade nas diferentes épocas de 
semeadura e que para a região de Uberlândia-MG é recomendado o plantio da cultura 
do milho safrinha até a segunda dezena de janeiro. 
 
Palavras-chave: graus-dia; veranico; precipitação pluviométrica. 
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A chicória da Amazônia é uma hortaliça não convencional condimentar que vem 
despertando a atenção de pesquisadores pela sua grande versatilidade, o que a torna 
uma hortaliça promissora. No entanto, a literatura é muito escassa quanto a 
conservação pós-colheita para a espécie. Deste modo a presente pesquisa objetivou 
avaliar a ação do ácido salicílico sobre sua fisiologia e na conservação pós-colheita. As 
folhas de chicória cultivar AF-254 foram colhidas nas primeiras horas da manhã e no 
laboratório da Universidade Federal do Pará, Campus Altamira foram higienizadas e 
imersas suas bases nas concentrações: 0 - testemunha; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 mM de 
ácido salicílico por 5 minutos, posteriormente foram acondicionamento em bandejas de 
isopor de poliestireno revestida com filme de PVC 14 micras e armazenadas a 10°C 
simulando a comercialização da folhosa na região. O delineamento experimental 
utilizado foi inteiramente casualizado sob esquema fatorial 5x6 sendo cinco 
tratamentos e seis tempos de avaliação com cinco repetições e bandejas compostas 
por 150 g. As análises físico-químicas foram realizadas a cada dois dias sobre: perda 
de massa fresca, acidez titulável, sólidos solúveis, qualidade geral, sabor, podridão, 
clorofila e atividade da enzima peroxidase. Os resultados não mostraram significância 
entre os tratamentos para as variáveis clorofila e acidez titulável. As amostras sob as 
concentrações de 3,0 e 4,0 mM apresentaram menor atividade enzimática, perda de 
massa fresca e pouca variação do conteúdo de sólidos solúveis diferindo dos demais 
tratamentos. Todos os tratamentos com ácido salicílico foram superiores a testemunha 
nas variáveis qualidade geral e sabor diferindo ao nível de 5%. Houve incidência de 
podridão somente nas amostras do tratamento testemunha. O ácido salicílico foi 
eficiente na manutenção das características fisiológicas das folhas de chicória com o 
tempo de armazenamento, o aumento na concentração, 3,0 e 4,0 mM favoreceu os 
melhores resultados. 
 
Palavras chaves: Cichorium endivia L.; folhosa, resistência. 
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O uso de soluções conservantes logo após a colheita pode ser utilizado para manter a 
qualidade e prolongar a vida das flores cortadas. Este trabalho avaliou a eficiência do 
ácido giberélico como solução de manutenção no controle da senescência de flores de 
antúrio cultivar Rubi. As hastes florais foram padronizadas com tamanhos de 50 cm, 
acondicionadas em tubetes e mantidas em solução de manutenção contendo ácido 
giberélico nas concentrações de 0; 0,5; 1;0; 1,5 e 2,0 g/100 ml. As hastes florais foram 
mantidas por 12 dias em temperatura ambiente 23 ± 2°C e UR de 85%. As análises 
ocorreram a cada dois dias onde avaliaram-se as seguintes características: perda de 
água, turgescência da espata, coloração, turgescência da haste, taxa respiratória, 
escurecimento da flor e aparência. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 
ao acaso em arranjo fatorial 5x6 (concentração de AG3 x tempo de avaliação) com dez 
repetições e três hastes florais por repetição. As hastes florais apresentaram 
diferenças significativas entre as concentrações e ao longo do tempo de avaliação. A 
concentração de 1,5 e 2,0 g favoreceram maior vida útil de até 10 dias, no entanto 
observou-se manchas escurecidas nas espatas e nas espádices quando tratadas com 
2,0 g comprometendo a aparência. A testemunha apresentou senescência já no quarto 
dia de análise evidenciando pouca turgescência da haste e das espatas, maior perda 
de água e com coloração ligeiramente desbotada. As concentrações formadas por 0,5 
e 1,0 g foram superiores a testemunha, contudo observou-se elevada taxa respiratória, 
perda de água a partir do sexto dia de avaliação. Recomenda-se a concentração de 
1,5 g por manter as características estáveis das hastes florais por maior período de 
tempo sem comprometer sua aparência. Não houve perda de coloração da espata em 
nenhum tratamento com ácido giberélico. 

Palavras-chave: Anthurium andraeanum Lindl.; flor de corte; longevidade.  

  

mailto:camcordeiro@ufpa.br


 
24 a 28 de novembro de 2014, Monte Carmelo- 

 

65 

 
 

 

QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES PIMENTA EM FUNÇÃO DO 
ESPAÇAMENTO DE PLANTIO 

Breno N. R. de Azevedo
1
; Gabriel M. Maciel

1
; Alexandre W. C. Marra

1
; Marco Aurélio 

R. Fernandes
1
; Saulo F. B. Campos

1
; Ana Carolina S. Siquieroli 

2
. 

gabrielmaciel@iciag.ufu.br 

1
 Instituto de Ciências Agrarias / Universidade Federal de Uberlândia 

2
 Instituto de Genética e Bioquímica / Universidade Federal de Uberlândia 

 

Considerando que em diversas culturas o potencial fisiológico das sementes pode ser 
influenciado pelo espaçamento de cultivo da cultura durante a produção das mesmas, 
objetivou-se neste trabalho, avaliar a influência do espaçamento de plantio no 
potencial fisiológico de quatro acessos de Capsicum spp cultivadas sob diferentes 

espaçamentos. Os acessos utilizados pertencem ao Banco Ativo de Germoplasma de 
Capsicum da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo. O trabalho 
foi desenvolvido na Estação Experimental de Hortaliças, (altitude 873 m, 18º42‟43,19”S 
e 47º29'55,8” WGr) e no Laboratório de Análises de Sementes e Recursos Genéticos. 
O experimento de campo foi instalado em 25 de setembro de 2015, em delineamento 
em blocos casualizados, utilizando 4 repetições. Foram utilizados os genótipos  UFU-
62-5M, UFU-28-1M (ambos fruto tipo Malagueta), UFU-58-6D, (fruto tipo dedo de 
moça) e UFU-5-3B (fruto tipo Bode). Os acessos foram submetidos aos seguintes 
espaçamentos (Sistema de Cultivo Linha Simples (SCLS) e Sistema de Cultivo Linha 
Dupla (SCLD), tendo 0,6  m entre plantas na linha e 1,20 x 0,6 m, respectivamente. Na 
fase reprodutiva, foram colhidos frutos totalmente maduros e realizada a extração das 
sementes, as quais foram secas e armazenadas em câmara fria. Para avaliação da 
qualidade fisiológica das sementes, foram realizados os testes de germinação: 
primeira contagem, índice de velocidade de germinação e condutividade elétrica, os 
quais foram realizados conforme as  Regras para Análise de Sementes. Houve 
diferença entre os tipos de espaçamentos, sendo o (SCLD) o melhor espaçamento 
para a primeira contagem, tendo o genótipo UFU-28-1M com mais sementes 
germinadas, o índice de velocidade de germinação quando utilizou o genótipo UFU-5-
3, obteve o maior número de germinação e a condutividade elétrica com os genótipos 
(UFU-28-1M; UFU-62-5M) e UFU-58-6D, obtendo a menor condutividade elétrica, 
havendo diferença a nível de 0.05 de significância . Isso demonstra que o (SCLD), está 
associado a qualidade fisiológica das sementes.  

 
Palavras-chave: Capsicum spp; Potencial fisiológico; Densidade de plantas. 
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Sementes de cebola (Allium cepa) podem apresentar dormência tegumentar, assim 

para espécies de sementes pequenas a escarificação ácida é comumente utilizada na 
superação deste tipo de dormência. Neste sentido, o presente trabalho objetivou 
avaliar a escarificação química utilizando ácido sulfúrico para superação da dormência 
em sementes de cebola. O experimento foi realizado em junho de 2015, no Laboratório 
de Análise de Sementes e Recursos Genéticos da Universidade Federal de Uberlândia 
campus Monte Carmelo. Foram utilizadas sementes básicas de cebola colhidas na 
safra de julho de 2012. Estas foram submetidas aos seguintes tempos de imersão em 
ácido sulfúrico (tratamentos): 1, 5, 10, 15 e 20 minutos, com posterior lavagem em 
água corrente por um minuto. Como testemunha, foram utilizadas sementes não 
escarificadas em ácido, sendo estas imersas apenas em água. Em seguida foi 
realizado o teste de germinação, constando de quatro repetições de 25 sementes 
uniformemente distribuídas sobre papel germitest previamente umedecido com água 
destilada, em caixas plásticas transparente e mantidas em câmara de germinação do 
tipo B.O.D. a 25 ºC com fotoperíodo de 12 horas. A avaliação foi realizada aos oito 
dias após a semeadura, computando a porcentagem de plântulas normais. Foi 
utilizado delineamento inteiramente casualisado. Os dados foram submetidos ao teste 
F e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Houve 
diferença significativa entre os tratamentos, com aumento da porcentagem de 
germinação ao empregar-se a escarificação química em comparação com a 
testemunha, entretanto não houve diferença significativa entre os tratamentos com 
escarificação ácida. Assim, a escarificação química em sementes de cebola utilizando 
ácido sulfúrico pode ser utilizado para aumentar a porcentagem de germinação com 
tempo de imersão variando de 1 a 20 minutos. 

Palavras-chave: Allium cepa; Geminação; Tegumento. 
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O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, chegando a 85.656 milhões de 
toneladas produzidas em 30.135 milhões de hectares. Com a explosão do preço da 
soja no mercado, despertou interesses aos agricultores, que buscam novas 
tecnologias para adaptação da cultura, melhorando o rendimento e produtividade. Uma 
nova tônica vem alertando os produtores ao uso de adubos líquidos agregados a 
substância orgânicas que melhoram a eficiência dos adubos proporcionando reduções 
nas quantidades utilizadas com a manutenção dos índices produtivos. Avaliar a 
resposta da cultura da soja a adubações NPK líquidas em dosagens distintas com 
substancias orgânicas (substancias húmicas e fúlvicas). O estudo foi conduzido na 
fazenda experimental do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, (UNICERP), 
situado no município de Patrocínio, MG. A metodologia utilizada para condução do 
trabalho consiste em uma ampla revisão bibliográfica com foco nas exigências 
nutricionais da cultura da soja, onde foram utilizados 2 tratamentos: NPK liquido e NPK 
solido, da formula  02-25-05 respectivamente. Sendo realizado em blocos ao acaso 
DBC, arranjados em esquema fatorial 2x4x3, com 4 dosagens distintas de NPK: 280 
Kg/ha, 320 Kg/ha, 360 kg/ha e 400 Kg/ha , distribuídos em 3 blocos, totalizando 24 
parcelas distribuídas em blocos ao acaso. Utilizou-se uma população de 280.000 
plantas por hectare, aproximadamente 14 sementes por metro linear. Os resultados se 
mostraram iguais, onde os adubos sólidos e líquidos em suas respectivas dosagens 
apresentaram uma progressão da produção de acordo com o aumento da quantidade 
utilizada. No entanto quando comparados ao seu estado (solido e Liquido), os líquidos 
se mostraram mais eficientes com os seguintes resultados, 42,63 sacas/ha. (280 Kgs.), 
39,30 sacas p/ha. (320 Kgs.), 42,85 sacas p/ha. (360 Kgs.) e 45,66 sacas p/ha. (400 
Kgs.). Contra 40,17 sacas p/ha. (280 Kgs.), 40,99 sacas p/ha. (320 Kgs.), 40,95 sacas 
p/ha. (360 Kgs.) e 41,38 sacas p/ha. (400 Kgs.) dos sólidos. CONCLUSÃO: foi possível 
concluir que o adubo líquido agregados com substâncias orgânicas proporcionou um 
ganho em produção de 5% em comparação ao adubo solido nas mesmas dosagens.   
 
Palavras chaves: NPK Líquido; Substâncias Húmicas; Fertilidade do solo. 
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Com a existência de diversos métodos de recomendação de corretivos de solo, tem-se 
observado resultados diferenciados e dúvidas de qual metodologia ser utilizada. 
Avaliar os efeitos na correção do solo com as metodologias de Saturação de bases 
(V%) e Equilíbrio de Bases (Relações das bases) e a eficiência do uso dos corretivos 
calcário e Silicato de Cálcio e Magnésio.  O estudo realizado em 120 dias em ambiente 
controlado. (casa de vegetação), mediantes resultados de analise onde foram 
avaliadas o fornecimento dos nutrientes Ca e Mg  bem como a correção da acidez 
(pH), e fertilidade através da saturação almejada de 70%, utilizando os corretivos  
Calcário dolomítico e silicato de cálcio e magnésio. Para melhor avaliação os produto 
calcário e silicato de cálcio e magnésio foram submetidos a uma incubação nas 
dosagens de 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 quilos em 2000 m³ de solo, com o objetivo 
de equacionar a dosagem ideal para correção do solo utilizado em nível de campo. 
Utilizando  o solo classificado como Latossolo Amarelo distroférrico (Embrapa, 1999), 
com textura argilo-arenoso. (45% argila). Utilizou-se um delineamento em blocos ao 
acaso, com quatro repetições, totalizando 24 parcelas. Utilizou-se um delineamento 
fatorial 2 X 2  + 1, com 2 fontes (Calcário e silicato de cálcio e magnésio) 2 
metodologias de aplicação (Saturação de Bases, Equilíbrio da CTC (Relações entre 
bases) e a testemunha (sem aplicação de corretivo).  Os métodos de cálculos  se 
mostraram semelhantes nos resultados quanto avaliados os índice saturação (V%) em 
ambos os produtos, no entanto ao mensurar o fornecimento da bases Ca,  Mg  e o pH 
o método de equilíbrio de bases mostra-se mais eficiente que método de saturação. 
No que se refere aos produtos se comportaram de maneira similar. Foi possível 
concluir considerando os resultados obtidos nos experimentos, que o método de 
correção utilizando o Equilíbrio de Bases (Relações entre bases)  se mostrou mais 
eficientes, na correção do pH  do solo, e incremento dos níveis de Cálcio (Ca) e 
Magnésio (Mg) bem como no aumento da saturação de bases (V%). Onde os 
corretivos  Calcário dolomítico e silicato de cálcio e magnésio não se diferenciaram nos 
resultados. 

Palavras chaves: Corretivos de acidez, saturação de bases, equilíbrio de bases. 
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O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, chegando a 85.656 milhões de 
toneladas produzidas em 30.135 milhões de hectares. Com a explosão do preço da 
soja no mercado, despertou interesses aos agricultores, que buscam novas 
tecnologias para adaptação da cultura, melhorando o rendimento e produtividade. Uma 
nova tônica vem alertando os produtores ao uso de adubos líquidos agregados a 
substância orgânicas que melhoram a eficiência dos adubos proporcionando reduções 
nas quantidades utilizadas com a manutenção dos índices produtivos. Avaliar a 
resposta da cultura da soja a adubações NPK líquidas em dosagens distintas com 
substancias orgânicas (substancias húmicas e fúlvicas). O estudo foi conduzido na 
fazenda experimental do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, (UNICERP), 
situado no município de Patrocínio, MG. A metodologia utilizada para condução do 
trabalho consiste em uma ampla revisão bibliográfica com foco nas exigências 
nutricionais da cultura da soja, onde foram utilizados 2 tratamentos: NPK liquido e NPK 
solido, da formula  02-25-05 respectivamente. Sendo realizado em blocos ao acaso 
DBC, arranjados em esquema fatorial 2x4x3, com 4 dosagens distintas de NPK: 280 
Kg/ha, 320 Kg/ha, 360 kg/ha e 400 Kg/ha , distribuídos em 3 blocos, totalizando 24 
parcelas distribuídas em blocos ao acaso. Utilizou-se uma população de 280.000 
plantas por hectare, aproximadamente 14 sementes por metro linear. Os resultados se 
mostraram iguais, onde os adubos sólidos e líquidos em suas respectivas dosagens 
apresentaram uma progressão da produção de acordo com o aumento da quantidade 
utilizada. No entanto quando comparados ao seu estado (solido e Liquido), os líquidos 
se mostraram mais eficientes com os seguintes resultados, 42,63 sacas/ha. (280 Kgs.), 
39,30 sacas p/ha. (320 Kgs.), 42,85 sacas p/ha. (360 Kgs.) e 45,66 sacas p/ha. (400 
Kgs.). Contra 40,17 sacas p/ha. (280 Kgs.), 40,99 sacas p/ha. (320 Kgs.), 40,95 sacas 
p/ha. (360 Kgs.) e 41,38 sacas p/ha. (400 Kgs.) dos sólidos. Foi possível concluir que o 
adubo líquido agregados com substâncias orgânicas proporcionou um ganho em 
produção de 5% em comparação ao adubo solido nas mesmas dosagens.   
 

Palavras chaves: NPK Líquido; Substâncias Húmicas; Fertilidade do solo. 
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A espécie Piper aduncum L.é conhecida pelo seu amplo uso medicinal, desde 
anestésico, até hemorragias além de ser utilizada como inseticida, com ação 
comprovada contra o Aedes aegypti, ou ainda fungicida. A planta apresenta um óleo 
essencial encontrado em folhas e galhos finos. O objetivo do trabalho foi descrever as 
estruturas secretoras presentes na espécie que podem estar relacionadas com a 
produção de tal óleo essencial. As amostras das plantas de P.aduncum foram cedidas 

pela Embrapa Acre. O ápice caulinar foi fixado em solução de Karnovsky, desidratado, 
infiltrado e incluído em hidroxietilmetacrilato, seccionado em micrótomo rotativo com 5 
µm, e corados com azul de toluidina. Foram observados dois tipos de estrutura 
secretora: o tricoma glandular e o idioblasto. O tricoma glandular é pluricelular, 
unisseriado e capitado, formado por uma célula basal, uma pedicelar e uma apical. As 
células basal e pedicelar apresentam características comuns como a parede fina, 
citoplasma hialino e formato cubóide. A célula apical apresenta parede fina, conteúdo 
denso, núcleo central e evidente, e formato saculiforme. Os idioblastos apresentam 
parede celular delgada, núcleo conspícuo, citoplasma denso, inicialmente, e formato 
isodiamétrico. À medida que se diferenciam, o vacúolo toma todo o espaço intracelular. 
As estruturas secretoras observadas na região meristemática são também relatadas 
para os órgãos diferenciados de Piper. Contudo, o óleo essencial produzido por essas 

plantas é descrito como de origem dos idioblastos.Os dados da literatura, entretanto, 
são controversos sendo que alguns autores relataram que os tricomas saculiforme de 
Piper secretam substâncias lipídicas, já outros descreveram que não estariam 
produzindo secreção, e se a produzisse, seria em poucas quantidades. Portanto, são 
necessários mais estudos a fim de conhecer o tricoma secretor de P. aduncum e 
compreender a natureza química de sua secreção, colocando um ponto final nesta 
discussão sobre a estrutura produtora do óleo essencial. 
 
Palavras-chave: Idioblastos; Óleo essencial; Tricoma glandular;  
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As análises de solo e folha tornam-se ferramentas indispensáveis para um manejo 
adequado da fertilidade do solo sob cafeicultura, buscando orientar práticas de 
correção e adubação na implantação e em lavouras em produção, viabilizando e 
racionalizando o emprego dos fertilizantes químicos ou não. Para o cafeeiro, um dos 
aspectos importantes para a obtenção de elevadas produções consiste na nutrição 
adequada e equilibrada das plantas. Assim, o reconhecimento de locais onde a relação 
de nutrientes está em desequilíbrio auxiliará nas práticas de manejo racional dos 
fertilizantes necessários à adequação nutricional das plantas de café. Nesse sentido, o 
objetivo deste trabalho foi estudar a distribuição espacial da relação dos elementos de 
nutrição de plantas em área agrícola de produção da cafeicultura fertirrigada. O 
trabalho foi realizado na região de Monte Carmelo-MG, em um LATOSSOLO 
VERMELHO Argiloso. Foram retiradas, em março da safra 2015, amostras de folha, 
em 61 pontos, em malha de 50 x 50 m, em aproximadamente 14 ha de área que vem 
sendo cultivada com café arábica (renovada 3º ano). Foram determinados os teores 
dos elementos de nutrição de plantas nas folhas do cafeeiro e a produção em todos os 
pontos de amostragem. Verificou-se que todos os macroelementos de nutrição de 
plantas do cafeeiro, com exceção do cálcio e magnésio, apresentaram correlação 
negativa com a produtividade de grãos por planta de cafeeiro, o que está influenciando 
a produção.  
 
Palavras-chave: Geoestatistica; Elemento de nutrição; Cafeicultura mineira. 
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ICIAG/UFU. 
  



 
24 a 28 de novembro de 2014, Monte Carmelo- 

 

72 

 
 

 
 
VARIABILIDADE ESPACIAL DO ESTADO NUTRICIONAL DE CAFEEIRO 
FERTIRRIGADO NA REGIÃO DO CERRADO 
 

Cinara Xavier de Almeida
 1

; Ricardo Falqueto Jorge 
1
; Arthur Almeida Morais 

2
; 

Taynara Faria Nascentes
 1

; Fernanda Rosa Veloso
 1
 

 
1
 Instituto de Ciências Agrárias/ Universidade Federal de Uberlândia - UFU 

2
 Engenharia de Agrimensura e Cartográfica pela UFU 

 
Para um manejo adequado da fertilidade do solo sob cafeicultura as análises de solo e 
folha tornam-se ferramentas indispensáveis para orientar práticas de correção e 
adubação na implantação e em lavouras em produção, viabilizando e racionalizando o 
emprego dos fertilizantes químicos. Para o cafeeiro, um dos aspectos importantes para 
a obtenção de elevadas produções consiste na nutrição adequada e equilibrada das 
plantas. Assim, a determinação dos locais onde a relação de nutrientes está em 
desequilíbrio permitirá um manejo racional dos insumos necessários à adequação 
nutricional das plantas de café. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi estudar a 
variabilidade espacial do teor dos elementos de nutrição de plantas e verificar sua 
correlação com a produção da cafeicultura fertirrigada. O trabalho foi realizado na 
região de Monte Carmelo-MG, em um LATOSSOLO VERMELHO Argiloso. Foram 
retiradas, na safra 2015, amostras de folha e grãos, em 61 pontos, em malha de 50 x 
50 m, totalizando 14 ha de área que vem sendo cultivada com café arábica (renovada 
3º ano). Foram determinados os teores dos elementos de nutrição de plantas nas 
folhas do cafeeiro e a produção das plantas do café em todos os pontos de 
amostragem. Verificou-se que todos os elementos de nutrição de plantas do cafeeiro, 
com exceção da relação nitrogênio/cobre, encontram-se desbalanceados, o que pode 
estar influenciando a produção na área de 14 ha. 
 
Palavras-chave: Geoestatistica; Elementos de nutrição; Cafeicultura mineira. 
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As frutas e hortaliças minimamente processadas mantêm seus tecidos vivos, porém 
não exibem a mesma resposta fisiológica que o tecido inteiro devido aos estresses 
físicos, provenientes, principalmente, das operações de descascamento e de corte. 
Assim, o presente experimento visa avaliar a eficiência de substâncias alternativas 
sobre a preservação da qualidade de pepino caipira das variedades Sakata e Rubi 
minimamente processados. Os frutos foram selecionados, sanificados e 
posteriormente cortados em rodelas de aproximadamente 3 cm, e então submetidos 
aos seguintes tratamentos: Imersão em águia destilada (testemunha) e imersão em 
soluções de cloreto de cálcio, ácido ascórbico e amido de milho na concentração de 
2% por 3 minutos, posteriormente as rodelas foram acondicionadas em embalagens do 
tipo PET (polietileno tereftalato) e armazenadas em refrigerador a 5°C e 80% de UR 
por 12 dias. A qualidade dos pepinos foi avaliada a cada dois dias sobre as variáveis: 
perda de massa fresca, sólidos solúveis, acidez titulável, cor, textura, sabor e 
aparência. O delineamento experimental proposto foi DIC em arranjo fatorial (2x4x6) 
duas variedades, quatro tratamentos e seis tempos de avaliação. Os dados não 
mostraram significância em relação as variedades avaliadas. Verificou-se que a perda 
de massa foi de 0,81% durante todo o período de armazenamento, com destaque para 
os frutos da testemunha. O uso do ácido ascórbico provocou um aumento da acidez 
em ambas as variedades. O cloreto de cálcio manteve a textura das amostras mais 
firmes, no entanto sem interação significativa quando comparado aos demais. A 
película formada nas amostras pelo uso do amido de milho resultou em produtos com 
menor teor de sólidos solúveis e de acidez titulável, melhor sabor e coloração da polpa 
para ambas as variedades, diferindo significativamente dos demais tratamentos. 
Concluiu-se que o uso do amido de milho garantiu as menores variações com vida útil 
de até 8 dias. 
 
Palavras-chave: Cucumis sativus; processamento mínimo; aditivos 
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O jambu (Spilanthes oleracea L.), é uma hortaliça regional que apresenta elevada 

perecibilidade após a colheita caracterizado pelo rápido murchamento e o 
amarelecimento das folhas. Nesse contexto o presente trabalho tem por objetivo 
avaliar a influência da embalagem e do 1-MCP no prolongamento da sua vida útil. A 
variedade de jambu avaliada foi a „‟jambuarana‟‟, e suas amostras foram sanitizadas e 
posteriormente tratadas ou não com 1-MCP seguido de acondicionamento em 
diferentes embalagens e mantidas sob refrigeração a 5 ± 2°C por 12 dias. O 
experimento foi conduzido em DIC sob arranjo fatorial 6x9 composto por seis 
tratamentos: T1= Embalagem PET (tereftalato de polietileno); T2= PET + 100μ de 1-
MCP; T3= Bandeja de poliestireno revestida com filme plástico de PVC 14 micras 
(PEBD); T4= PEBD + 100μ de 1-MCP; T5= saco plástico de polietileno; T6= saco 
plástico de polietileno +100μ de 1-MCP. A cada dois dias avaliaram-se: perda de 
massa fresca, acidez titulável, pH, teor de clorofila, aparência e qualidade geral. Todas 
as variáveis analisadas diferiram entre os tratamentos, observando melhores 
resultados quando houve a combinação da embalagem e o 1-MCP. Observou-se 
aumento nos valores de pH e massa fresca e redução nos valores de acidez titulável 
independente do tratamento utilizado. O teor de clorofila das amostras variou ao longo 
do tempo de armazenamento observando decréscimo no terço final de 
armazenamento em todos os tratamentos. As notas para a qualidade geral e a 
aparência reduziram com o tempo de armazenamento revelando menores notas 
quando não houve a utilização de 1-MCP, entre as embalagens, destaque para as 
amostras mantidas em sacos de polietileno que apresentaram as piores notas. A 
utilização da embalagem PEBD associada a 100μ de 1-MCP mostrou-se mais eficiente 
para a conservação pós-colheita do jambu pois garantiu vida útil de até 12 dias. 
 

Palavras-chave: Conservação, vida de prateleira, hortaliça. 
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O nutriente mais requerido pela cultura do milho é o nitrogênio, sendo que a planta o 
absorve mais facilmente quando ele está na forma de amônio e nitrato. A ureia é o 
fertilizante nitrogenado mais usado no mundo, devido principalmente à sua alta 
concentração. No entanto, a utilização dos fertilizantes nitrogenados apresentam 
grandes entraves devido às perdas por lixiviação e volatilização no solo. O uso de 
ureias revestida com polímeros ou micronutrientes provoca a liberação lenta do 
nitrogênio, reduzindo essas perdas. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a produção 
de silagem de milho irrigado em função de fontes e doses de ureia em cobertura. O 
trabalho foi conduzido na Fazenda Douradinho, em Uberlândia-MG. O delineamento 
experimental usado foi o de blocos casualizados, num arranjo fatorial de 5 x 3, sendo 5 
doses de nitrogênio (150, 130, 110, 90 e 70 kg.ha

-1
) e três tipos de ureia (comum, 

polimerizada e revestida com micronutrientes), com quatro repetições. Foram 
avaliadas a altura das plantas, diâmetro do caule e produção de biomassa da parte 
aérea. As avaliações foram feitas aos 55, 70, 85, 100 e 115 dias após semeadura. A 
interação fontes x época influenciou a altura das plantas, em que aos 100 dias após 
semeadura observou-se a maior altura para todas as fontes. A altura das plantas 
apresentou correlação inversa com o diâmetro do colmo, ou seja, quanto maior a altura 
menor o diâmetro do colmo. Situação oposta foi verificada com a produtividade da 
biomassa vegetal, em que, nesse caso, quanto maior a altura da planta maior a 
quantidade de biomassa. Ainda, foi observado que houve acréscimo na produtividade 
da biomassa ate os 100 DAS, com decréscimo a partir dos 115 DAS. As ureias 
revestidas não se diferenciaram da ureia convencional na variável produtividade. As 
doses influenciaram apenas a altura das plantas, independentemente da fonte. 
 
Palavras-chave: Zea mays; adubação nitrogenada; silagem.  
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O nutriente mais requerido pela cultura do milho é o nitrogênio, sendo que a 
planta o absorve mais facilmente quando ele está na forma de amônio e 
nitrato. A ureia é o fertilizante nitrogenado mais usado no mundo, devido 
principalmente à sua alta concentração. No entanto, a utilização dos 
fertilizantes nitrogenados apresentam grandes entraves devido às perdas por 
lixiviação e volatilização no solo. O uso de ureias revestida com polímeros ou 
micronutrientes provoca a liberação lenta do nitrogênio, reduzindo essas 
perdas. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a produção de silagem de milho 
irrigado em função de fontes e doses de ureia em cobertura. O trabalho foi 
conduzido na Fazenda Douradinho, em Uberlândia-MG. O delineamento 
experimental usado foi o de blocos casualizados, num arranjo fatorial de 5 x 3, 
sendo 5 doses de nitrogênio (150, 130, 110, 90 e 70 kg.ha

-1
) e três tipos de 

ureia (comum, polimerizada e revestida com micronutrientes), com quatro 
repetições. Foram avaliadas a altura das plantas, diâmetro dos colmos, massa 
verde da parte aérea e massa da espiga sem palha. As fontes de nitrogênio 
não influenciaram as características avaliadas. A massa da espiga sofreu 
influência das doses de N; quanto maior a dose maior a massa da espiga. 
Quanto maior a dose de N aplicada em cobertura maior a produtividade de 
matéria fresca, indicando resultado positivo para a produção de silagem. Na 
interação fonte x dose para a massa da espiga a ureia convencional se 
mostrou a melhor opção, seguida da ureia polimerizada nas doses altas. Para 
a produtividade a interação mostrou que em doses menores, a ureia 
convencional e a revestida com micronutrientes foram mais eficientes. Em 
doses maiores a ureia polimerizada foi mais vantajosa. As fontes de ureia não 
influenciaram a produtividade, porém o aumento das doses influenciou de 
forma positiva a produtividade do milho. 
 
Palavras-chave: Zea mays; adubação nitrogenada; silagem.  
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O arroz é considerado o produto de maior importância econômica em muitos países e 
o aumento crescente de seu consumo requer uma elevada demanda deste cereal, com 
isso a adubação é um fator primordial para o sucesso da cultura, o nitrogênio é um dos 
nutrientes mais exigidos pela cultura, porém o excesso denitrogênio pode 
serprejudicial podendo interferir na germinação das plântulas, devido a sua toxicidade 
e seu efeito salino. Objetivos:Avaliar o efeito de fontes e concentrações de fertilizantes 
nitrogenadosna germinação de sementes de arroz cultivar IAC 201. O experimento foi 
realizado no Laboratório de Sementes do Instituto de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de Uberlândia, Campus Umuarama, utilizando sementes de 
arroz da cultivar IAC 201. O delineamento experimental utilizado foi blocos 
casualizados, em esquema fatorial 4x6, envolvendo quatro fontes de ureias (comum, 
revestida com micronutrientes, polimerizadae com incorporação física de derivados 
celulósicos – produto experimental) e seisdiluições dasfontes de N (0; 0,02; 0,04; 0,06; 
0,08; 0,10%), com quatro repetições. Procedeu-se a montagem do teste de 
germinação com quatro rolos de 50 sementes, embebidas com as fontes diluídas nas 
respectivas concentrações. A avaliação do teste de germinação foi realizada no 5º e 
14º dia após a implantação, analisando as plântulas normais. Foram observadas 
diferenças para as fontes e as concentrações, além doefeito positivo da interação fonte 
versus concentração. Os fertilizantes nitrogenados causaram redução na porcentagem 
de germinação à medida que se aumenta sua concentração na solução. Conclusões: A 
ureia com derivados celulósicos e a com polímeros são as fontes nitrogenadas de 
menor agressividade à germinação de semente de arroz e a ureia revestida com 
micronutrientes (B e Cu) e a ureia comum são as fontes nitrogenadas de maior 
agressividade à germinação de sementes de arroz. 
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O nitrogênio é um dos principais nutrientes exigidos pela cultura do trigo, sendo a fonte 
mais utilizada a ureia.As perdas de nitrogênio impulsionam as pesquisas por novos 
fertilizantes que liberem os nutrientes de forma sincronizada com a demanda da 
cultura, onde merecem destaque os chamados fertilizantes revestidos com polímeros. 
A UFU está desenvolvendo produtos experimentais que estão sendo avaliados. Avaliar 
o comportamento da germinação do trigo em função de diferentes tipos de fertilizantes 
e doses.Métodos: O trabalho foi realizado utilizando o delineamento de blocos 
casualizados, em esquema fatorial 6x8, envolvendo seisUreias (comum, com 
Micronutrientes, com polímero Comercial,experimentalUFU 1, experimentalUFU 2, 
experimentalUFU 3)e oito doses do produto (0,0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8%,1,0%, 
3,0% e 5,0%), com quatro repetições.As sementes foram colocadas para germinar 
entre papéis germitest na forma de rolos, sendo umedecidos na proporção de 2,5 
vezes a massa (g) do substrato, com os respectivos produtos e doses. Para evitar 
contaminação as parcelas foram acondicionadas em sacos plásticos, com50 
sementese levadas ao ambiente com controle de temperatura 20°C.Acontagem de 
porcentagem de germinação foi realizada aos sete dias após a implantação e as 
plântulas foram classificadas em normais,anormais e mortas. Os resultados dos 
fertilizantes nitrogenados foram submetidos ao teste Tukey e os resultados das dosesà 
análise de regressão. A análise dos resultados de germinação de sementes de trigo 
evidenciaram efeitos significativos para fertilizantes, doses e interação de fertilizantes x 
doses. Observou-se efeitos diferentes em intensidade na queda da germinação de 
sementes de trigo quando da utilização dos diferentes produtos fertilizantes. O 
aumento das doses dos fertilizantes nitrogenados reduz a germinação das plântulas de 
trigo.Os fertilizantes nitrogenados influenciam a germinação do trigo em diferentes 
intensidades. 
 
Palavras-chave: Triticumaestivum, Polímeros,Revestimento, Ureia. 
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O objetivo específico deste experimento foi estudar a demanda hídrica e a eficiência 
no uso da água da produção de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar, definindo a 
estratégia de irrigação que otimiza o uso dos recursos hídricos alocados no sistema de 
produção de mudas. O experimento foi realizado nas dependências da UFU, campus 
Monte Carmelo (Universidade Federal de Uberlândia- Campus Monte Carmelo na 
Unidade Araras), latitude 18º 43‟ 36,03”S, longitude 47º 31‟ 28,59”W e altitude 903m, 
sob um ambiente protegido. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 
(DIC) disposto em esquema fatorial com três níveis, sendo sete cenários de consumo 
(entre 05/11/2015 e 11/11/2015 – 26 dias após a brotação), três variedades e duas 
frequências de irrigação (7 x 3 x 2), com 4 repetições por tratamento, totalizando 168 
parcelas experimentais. As variedades estudadas foram: RB86-7515 (V1), CV-6654 
(V2) e RB92-8064 (V3). As frequências de irrigação estudadas foram: I1) um evento de 
irrigação diário; I2) dois eventos de irrigação diários. A unidade experimental adotada 
foi uma bandeja de polietileno com 8 células de 187 cm³ cada. A imposição dos 
tratamentos de irrigação foi iniciada após 15 dias da brotação das gemas. As 
irrigações foram realizadas por imersão das bandejas em uma recipiente contendo 
água. Ao atingir a capacidade de campo (hidratação por capilaridade, conhecido por 
subirrigação), as parcelas foram retiradas e colocadas em cima de uma bancada de 
tela, para que o excesso de água drene e após, foi possível medir, por meio de 
pesagem, a quantidade de água retida no sistema substrato-planta. As bandejas do 
tratamento I1 foram irrigadas todos os dias, às sete da manhã, fazendo primeiramente 
a pesagem individualizada de cada parcela. Logo após a pesagem, as mesmas foram 
imersas em água, conforme o procedimento citado acima. Assim, foi possível calcular 
o consumo hídrico das plântulas. No tratamento I2, segundo o mesmo procedimento 
do tratamento I1 sendo acrescido outro evento de irrigação, as dezesseis horas, 
seguindo a mesma metodologia do tratamento I1. O consumo diário das parcelas 
deste tratamento foi obtido pelo somatório do consumo observado no período da 
manhã ao período da tarde. Os dados finais obtidos foram submetidos à análise 
estatística com nível de significância de 5%. Após a verificação da significância da 
ANOVA, foi utilizado o teste de Scott-Knott para comparações múltiplas entre as 
médias de tratamentos, utilizando o software ASSISTAT 7.7. No período do 
experimento, o consumo médio de água pelas plântulas foi de 18,11 mL planta

-1
. 

Houve efeito significativo para os cenários de consumo estudados à 1% de 
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probabilidade, sendo que as menores demandas foram observadas nos dias 05 e 
07/11/15, sendo a mesma crescente até o dia 11/11/2015, na ordem de até 44% da 
demanda mínima observada (13,43  mL planta

-1
). Há efeito significativo para o 

consumo hídrico das plântulas entre as variedades estudadas, sendo que V1 tem um 
consumo 14% superior à V2 (22,27 e 19,11 mL planta

-1
, respectivamente). Da mesma 

maneira, a V2 tem um consumo 32% superior à V3, que difere na ordem de 42%, 
quando comparada à V1. De maneira geral, após 7 dias da imposição dos tratamentos 
de irrigação não foi possível diferenciar estatisticamente as estratégias de irrigação 
estudadas (I1 – 17,70 mL planta

-1 
e I2 – 18,53 mL planta

-1
). Por meio da interação 

significativa foi possível caracterizar que somente para o dia 06/11/2015, a estratégia 
de irrigação I2 promoveu um maior consumo de água na ordem de 21,2%, quando 
comparado à I1. Conclui-se que, para as condições do experimento e após sete dias 
de diferenciação do manejo da irrigação que, a demanda atmosférica diária influencia 
no consumo hídrico de mudas pré-brotadas em ambiente protegido; Não há efeito da 
estratégia de irrigação no consumo hídrico das plantas e, há uma grande variabilidade 
no consumo hídrico quanto ao material genético adotado para propagação da cultura 
da cana-de-açúcar. 
 
Palavras-chave: variedades; evapotranspiração; subirrigação. 
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A tiririca (Cyperus rotundus L.) apresenta em seus tubérculos substâncias capazes de 
induzir o enraizamento em estacas. A caramboleira é uma frutífera que apresenta 
dificuldade no enraizamento sendo necessária a utilização de fitohormônios para 
promover sua propagação. Assim, o presente trabalho teve por objetivo determinar a 
melhor concentração do extrato e o tipo de estaca no enraizamento de miniestacas de 
caramboleira. Miniestacas (apical herbácea e subapical herbácea) foram coletadas de 
plantas sadias com idade de cinco anos com tamanho de 5 cm e plantadas em sacos 
de polietileno utilizando areia como substrato e regadas uma vez por semana com o 
extrato de tiririca nas concentrações de: 0, 25, 50, 75 e 100%. Utilizou-se um 
delineamento experimental em DIC fatorial 2x5 sendo dois tipos de estacas (apical 
herbácea e subapical herbácea) e cinco concentrações do extrato de tiririca.  Ao final 
de 90 dias após a instalação do experimento avaliou-se: porcentagem de 
sobrevivência, de enraizamento e de estacas com folhas remanescentes, além de 
número médio de brotos, massa de matéria seca da parte aérea, número e 
comprimento das raízes.  Os resultados diferiram quanto ao tipo de estaca e a 
concentração do extrato de tiririca em relação a (%) de sobrevivência, enraizamento, 
estacas com folhas remanescentes e massa da matéria seca da parte aérea tendo na 
estaca do tipo subapical herbácea na concentração de 50% os melhores resultados.  
Não foi observada interação quanto ao número de brotos, número e o comprimento de 
raízes em relação as estacas e a dosagem do extrato, no entanto, a concentração de 
75% favoreceu os melhores resultados diferindo significativamente das demais. A 
estaca herbácea do tipo subapical garantiu melhor enraizamento, a concentração de 
75% do extrato aquoso de tiririca é o mais recomendado por favorecer maior número e 
comprimento das raízes uma vez que um sistema radicular com numerosas raízes 
favorece a fixação das mudas no campo. 
 
Palavras-chave: Averrhoa carambola L.; Cyperus rotundus L.; fitorregulador. 
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Biorregulador é um composto orgânico pertencente ao grupo de hormônios vegetais no 
qual agem modificando a fisiologia das plantas quando aplicado em pequenas 
concentrações, um inoculante é um produto que contém microrganismos com ação 
benéfica para o desenvolvimento das plantas. O objetivo do trabalho foi avaliar a 
associação de bioregulador e Azospirillum brasilense na germinação de sementes e 
vigor de plântulas de girassol. Métodos: o experimento foi realizado na casa de 
vegetação da UFU, utilizou-se blocos delineamente casualizados com 8 tratamentos e 
4 repetições ,sendo constituído de  32 parcelas ,cada parcela continha 30 sementes 
por repetição, cada repetição com uma bandejas de 75 x 280 x 440 mm .Os 
tratamentos foram : T1Stimulate= 5 ml/kg + 4 mL solução para 1000 sementes 
(Azospirillumsp.),T2Stimulate= 7,5 ml/kg + 4 mL solução para 1000 sementes 
(Azospirillumsp.),T3Stimulate= 10 ml/kg + 4 mL solução para 1000 sementes 
(Azospirillumsp.),T4Stimulate= 12,5 ml/kg + 4 mL solução para 1000 sementes 
(Azospirillumsp.),T5Stimulate = 15 ml/kg + 4 mL solução para 1000 sementes 
(Azospirillumsp.),T6 Biozyme TF = 10 ml/kg + 4 mL solução para 1000 sementes 
(Azospirillumsp.),T7 Testemunha = 2,3 ml+ 4 mL solução para 1000 sementes 
(Azospirillumsp.),T8 Testemunha = 2,3 ml (sem inoculante).As sementes foram 

semeadas em caixas plásticas, tendo como substrato areia, umedecida com água em 
quantidade adequada. A avaliação foi feita durante 15 dias sendo avaliadas as 
variáveis: índices de velocidade de emergência,% de emergência de Plântulas, peso 
Verde raiz, peso secoraiz, peso Verde parte aérea com semente, peso secoparte 
aérea com semente. Os resultados se deferiram estatisticamente apenas para a 
Variável de velocidade de emergência, sendo os que apresentaram melhor velocidade, 
foram os tratamentos T2,T3,T6,T8,T7 e para altura de raiz o tratamento que 
apresentou melhor resultado foi o T5 .Conclui-se que o biorregulador foi eficiente para 
aumentar a velocidade de emergência. 
 
Palavras-chave:, Sementes,Helianthus annuus,hormônio. 
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As atividades de exploração agrícola a cada dia buscam novas tecnologias para 
incremento nas produções, aliado a este pensamento, a prática da calagem destaca-
se como grande responsável pela melhoria das terras cultivadas em todo território 
nacional. Sendo assim a procura  no fornecimento ao solo de produtos mais reativos e 
eficientes, aliados a fatores bióticos e abióticos, interagindo com as necessidades da 
planta para o seu pleno desenvolvimento torna-se de fundamental importância. 
OBJETIVO: avaliar a eficiência do Lithothamnium em  diferentes   proporções na 
composição frente a fonte tradicional o calcário.  MÉTODOS: Para o desenvolvimento 
da pesquisa realizou-se uma ampla revisão bibliográfica e utilizando de resultados da 
pesquisa onde foram estudadas quatro tratamentos com respectivas dosagens: 
Calcário Dolomítico tipo B 1.666 kg/há; Lithothamnium (2:1) 2.166 kg/há; 
Lithothamnium (3:1) 2.325 kg/há; e Lithothamnium (16:1) 1.875 kg/ha, com cinco 
repetições cada, totalizando 20 parcelas que foram distribuídos em delineamento em 
blocos ao acaso arranjados em esquema fatorial de 4X5 e submetidos estatisticamente 
ao programa SISVAR® 2009 . O mesmo foi conduzido no Centro Universitário do 
Cerrado Patrocínio, (UNICERP), situado no Município de Patrocínio/MG,  em ambiente 
controlado. RESULTADOS; os tratamentos com o produto  Lithothamnium se 
mostraram superiores em relação ao corretivo convencional, houve um incremento da 
saturação (V%), partindo de 27% a índices de 68,14%, na CTC a %Ca sai de 19% 
para 48,44%, e Mg de 7% para 14%  o que resultou em aumento expressivo da CTc 
Efetiva (t).CONCLUSÃO : Os resultados obtidos nos experimentos demonstraram  que 
todos os tratamentos se mostraram eficientes, no aumento da saturação de bases 
(V%), promovendo um incremento dos níveis de Cálcio e Magnésio obtendo-se com 
isso uma melhoria na fertilidade do solo. Entretanto o produto Lithothamnium em suas 
diversas proporções (traços) de formulação foi mais eficiente na correção e 
fornecimento de nutriente frente ao corretivo tradicional. 
 
Palavras chaves: Lithothamnium; Calcário; Correção. 

  



 
24 a 28 de novembro de 2014, Monte Carmelo- 

 

84 

 
 

 
 
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE PUPUNHA (Bactris 
gasipaes) EM FUNÇÃO DE SUBSTRATOS 
 
Mateus Minaré Tizzo

1
, Ana Lúcia Pereira Kikuti

1
, Artur Paes Leme Werlang

2
, 

Hamilton Kikuti
2
, Kamila Maria Elias Figueiredo

1
, Maiara Oliveira Fernandes

2
. 

anakikuti@iftm.edu.br 
 
1
 Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Campus 

Uberlândia. 
2 

Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Uberlândia. 
 
A expansão do cultivo da pupunheira vem sendo uma alternativa viável para a 
produção de palmito no Brasil. Dessa forma a demanda por mudas de qualidade é 
cada vez mais requisitada. Identificar os substratos mais adequados para a produção 
de mudas de pupunha. O trabalho foi realizado no viveiro de produção de mudas do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Campus 
Uberlândia. O delineamento estatístico utilizado foi blocos casualizados, com seis 
substratos nas proporções de (1:1:1): 1. bioplant + areia + casca de café; 2. bioplant + 
esterco bovino + casca de café; 3. bioplant + areia + esterco bovino; 4. bioplant + areia 
+ casca de arroz carbonizada; 5. bioplant + casca de café + casca de arroz 
carbonizada; 6. bioplant + esterco bovino + casca de arroz carbonizada e cinco 
repetições, com seis plantas (uma planta por vaso). As avaliações foram realizadas 
aos 30, 60, 90 e 120 dias após transplantio, pela medição da altura, diâmetro do caule 
e número de folhas. Os resultados foram submetidos à análise de variância, sendo as 
médias dos substratos comparadas pelo Teste Tukey e para as épocas de avaliação 
do desenvolvimento a análise de regressão. Resultados: Houve resultado significativo 
apenas para substratos e épocas, sem efeito para a interação. Os substratos 1 e 2 se 
apresentaram inferiores, provavelmente em função da presença de cafeína na casca 
de café, que pode inibir o crescimento de plantas. Já os substratos 4 e 5 se 
apresentaram superiores, provavelmente em função da presença da casca de arroz 
carbonizada, que pode conferir firmeza, além de tornar o agregado de nutrientes e 
umidade mais disponíveis às plantas. Houve um adequado crescimento das mudas de 
pupunha ao longo das avaliações, sem diferenças de comportamento entre substratos. 

Palavras chave: casca de arroz carbonizada; casca de café; palmito. 
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O crescimento populacional pressiona o aumento na produção de grãos, com grande 
destaque para o arroz, de importância mundial quando se trata da alimentação 
humana. Isso, aumenta a utilização de fertilizantes e a necessidade de manejá-los 
corretamente, sendo uma das alternativas o uso de revestimento ou peletização de 
fertilizantes nitrogenados. Objetivos: Avaliar o comportamento do desenvolvimento das 
plantas de arroz IAC 201 em função de doses e fontes de adubos nitrogenados 
especiais em cobertura, em duas épocas de semeadura. O trabalho foi realizado na 
Área Experimental 2, Universidade Federal de Uberlândia, Campus Umuarama. Foi 
utilizado o delineamento experimental de blocos casualizados em esquema fatorial 
3x2, envolvendo três tipos de ureia em cobertura [comum (45% N); polimerizada (45% 
N); e revestida (45% N, com B e Zn)] e duas doses de N em cobertura (50% e 100% 
da recomendação), com cinco repetições. Foram realizadas duas épocas de 
semeadura com intervalo de 30 dias, e utilizados vasos plásticos de cinco dm3 

contendo 4kg de solo. Em cada vaso foram utilizadas adubações padronizadas, 20 
sementes e desbaste para apenas três plantas aos 21 dias após a semeadura. Aos 
sete dias após as adubações de cobertura foram realizadas as avaliações da altura 
média das plantas e no pleno desenvolvimento foram avaliadas a biomassa das 

plantas secas. Verificou-se que a ureia comum, independente da dose utilizada não 

alterou o crescimento das plantas, mas a uréia revestida à 50% retornou melhores 
resultados. A biomassa de plantas frescas apresentou os melhores resultados nas 
plantas com utilização  de uréia polimerizada à 50%. O melhor desempenho do arroz 
ocorre com a aplicação de ureia revestida com 100% da recomendação. A época de 
semeadura influencia a produção de biomassa de plantas frescas. 
 
Palavras chave: Oryza sativa L.; revestimento; ureia. 
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O arroz é considerado o produto de maior importância econômica em muitos países e 
o aumento crescente de seu consumo requer uma elevada demanda deste cereal, com 
isso a adubação é um fator primordial para o sucesso da cultura, o nitrogênio é um dos 
nutrientes mais exigidos pela cultura, porém o excesso de nitrogênio pode ser 
prejudicial podendo interferir na germinação das plântulas, devido a sua toxicidade e 
seu efeito salino. Objetivos: Avaliar o efeito de fontes e concentrações de fertilizantes 
nitrogenados na germinação de sementes de arroz cultivar IAC 201. O experimento foi 
realizado no Laboratório de Sementes do Instituto de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de Uberlândia, Campus Umuarama, utilizando sementes de 
arroz da cultivar IAC 201. O delineamento experimental utilizado foi blocos 
casualizados, em esquema fatorial 4x6, envolvendo quatro fontes de ureias (comum, 
revestida com micronutrientes, polimerizada e com incorporação física de derivados 
celulósicos – produto experimental) e seis diluições das fontes de N (0; 0,02; 0,04; 
0,06; 0,08; 0,10%), com quatro repetições. Procedeu-se a montagem do teste de 
germinação com quatro rolos de 50 sementes, embebidas com as fontes diluídas nas 
respectivas concentrações. A avaliação do teste de germinação foi realizada no 5º e 
14º dia após a implantação, analisando as plântulas normais. Foram observadas 
diferenças para as fontes e as concentrações, além do efeito positivo da interação 
fonte versus concentração. Os fertilizantes nitrogenados causaram redução na 
porcentagem de germinação à medida que se aumenta sua concentração na solução. 
A ureia com derivados celulósicos e a com polímeros são as fontes nitrogenadas de 
menor agressividade à germinação de semente de arroz e a ureia revestida com 
micronutrientes (B e Cu) e a ureia comum são as fontes nitrogenadas de maior 
agressividade à germinação de sementes de arroz. 
 
Palavras-chave – Oryza sativa L., Polímeros, Ureia, Revestimento. 
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Aspergillus sp. VISANDO O CONTROLE DE Cornitermes cumulans (ISOPTERA: 
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Os cupins também conhecidos por térmitas são insetos da ordem Isóptera, que contém 
aproximadamente 2750 espécies catalogadas em todo o mundo, apresentando 
inúmeros tipos e diversidades entre eles. O cupim de montículo Cornitermes cumulans 
é uma das espécies mais difundidas no Brasil. Este inseto causa inúmeros prejuízos 
sendo considerado uma importante praga de pastagens, promovendo dificuldade dos 
tratos culturais, abrigando animais peçonhentos em seus montículos, além da 
alteração estética das pastagens gerando a desvalorização da mesma. Devido aos 
danos causados pelos cupins, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial 
patogênico do fungo Aspergillus sp. no controle biológico deste inseto, visto que o 
controle químico é oneroso em consequência da estrutura dos termiteiros. A coleta dos 
insetos foi realizada no município de Monte Carmelo, executando a retirada do 
termiteiro do local e levando o mesmo para o laboratório de Genética e 
Bioquímica/Biotecnologia (LAGEB) da Universidade Federal de Uberlândia, Campus 
Monte Carmelo. O trabalho foi realizado com 5 repetições e uma testemunha, sendo 
cinco insetos para cada repetição, os quais foram colocados em placas de petri 
forradas com papel filtro e 1 ml da suspensão contendo o fungo. As placas foram 
fechadas com papel filme e colocadas em B.O.D com fotoperíodo de 12 horas a 25°C. 
Os tratamentos foram submetidos a avaliações após três, cinco e sete dias 
respectivamente. Os resultados obtidos por meio da análise de variância pelo teste de 
tukey demonstraram uma mortalidade de 52% após três dias de avaliação. Após estas 
análises foram realizadas câmaras úmidas para comprovar a mortalidade dos cupins 
pelo fungo Aspergillus sp. Desta forma, a utilização de fungos entomopatogênicos no 

controle de insetos vem sendo amplamente difundida e promissora. Por conseguinte 
os resultados obtidos neste trabalho demonstram o potencial de Aspergillus sp. no 
controle de C. cumulans, podendo subsidiar estudos futuros. 
 
Palavras-chave: Controle Biológico; Aspergillus; Cupins. 
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IDENTIFICAÇÃO DE PEPTÍDEOS PRODUZIDOS POR FUNGOS 
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Hypothenemus hampei (Curculionidae: Scolytinae) PELA TECNOLOGIA DO PHAGE 
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A broca-do-café, Hypothenemus hampei que pertence à família Scolytinae, é a mais 
importante praga que afeta a produção de café. Estima-se que ela provoque danos de 
ordem de 500 milhões de dólares em todo o mundo. Uma alternativa de controle são 
os fungos entomopatogênicos entre os quais destaca-se o fungo Boveria bassiana que 
ocorre naturalmente controlando as populações deste inseto. Este trabalho teve como 
objetivo a obtenção de peptídeos de fungos entomopatogénicos para possível 
utilização no controle biológico de H. hampei. O presente estudo utilizou camundongos 

machos de 8-12 semanas de idade, das linhagens BALB/c. Os animais foram 
adquiridos e mantidos no Centro de Bioterismo e Experimentação Animal (CBEA) da 
Universidade Federal de Uberlândia, livres de patógenos específicos, em ciclos de 12 
horas luz/escuro e livre acesso à ração e água filtrada. O experimento foi aprovado 
pelo Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) sob o protocolo de número 106/13. Os camundongos foram 
submetidos a três inoculações com o extrato proteico obtido pelo cultivo do fungo em 
meio liquido. Após 45 dias os mesmos foram sacrificados. Os soros dos animais 
coletados com 0, 15, 30 e 45 dias de tratamento foram utilizados no teste ELISA para 
confirmar a soro conversão dos animais. Os dados demonstraram uma baixa 
concentração de IgG. Sugere-se que este resultado negativo seja devido à baixa 
concentração de extrato de B. bassiana utilizado e sua forma de inoculação no animal. 

Estudos complementares serão necessários para confirmação dos resultados obtidos.  
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EFEITO DE DIFERENTES MEIOS DE CULTURA LÍQUIDO NA ESPORULAÇÃO DE 
COLLETOTRICHUM BIDENTIS 
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A maior parte dos estudos envolvendo micro-organismos depende de sua capacidade 
de desenvolvimento in vitro e isto só é possível criando condições adequadas para seu 
crescimento. O fungo Colletotrichum bidentis tem sido investigado como um potencial 
mico-herbicida para a espécie daninha Bidens pilosa L. (picão preto). O presente 

trabalho teve como objetivo selecionar o meio de cultura líquido mais eficiente para a 
produção de conídios de Colletotrichum bidentis no Laboratório de Microbiologia e 
Fitopatologia (LAMIF) da Universidade Federal de Uberlândia (Campus de Monte 
Carmelo). Para tal, discos de micélio de C. bidentis foram transferidos para frascos 

erlenmeyers de 250 mL contendo 100 mL de diferentes meios de cultura líquido, 
separadamente; a saber: 1) Jenkins-Prior (JP); 2) Caldo de vegetais (CV); 3) Batata 
dextrose (BD); 4) Czapek-Dox (CD); 5) Meio de cenoura (CA); 6) Meio extrato de malte 
(MA); 7) Meio sacarose-extrato de levedura-asparagina (SEA). Após realizada a 
repicagem do fungo, os erlenmeyers foram incubados num agitador orbital à 180 rpm 
com temperatura de 25º C durante 15 dias. A quantidade de conídios foi avaliada em 
termos de concentração de conídios/mL, com auxílio de um hemacitômetro. O meio de 
cultura líquido SEA foi o que mais se destacou em relação a esporulação de C. 
bidentis, diferindo estatisticamente dos demais meios de cultura testados, produzindo 
1,28x10

6
 conídios/mL. O crescimento de C. bidentis nos meios de cultura MA, CV, CA 

e CD resultou em índices de produção de conídios menores, não apresentaram 
diferença estatística entre si. Não foi verificado esporulação de C. bidentis nos meios 

de cultura BD e JP.  Foi definido então que o meio de cultura líquido SEA é o mais 
adequado para definição de um protocolo de produção de conídios de C.bidentis. 
 
Palavras-chave: Colletotrichum bidentis; meio de cultura líquido; conídios 
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MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO: ANALISE DO ÍNDICE DE 
MASSA CORPORAL DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DE UM COLÉGIO DE MONTE 
CARMELO. 
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A Modelagem Matemática proporciona a integração da Matemática com outras áreas 
do conhecimento oportunizando assim, a extinção de fronteiras entre várias áreas. A 
Modelagem Matemática pressupõe multidisciplinaridade e atualmente esta sendo 
empregada para unir a matemática escolar formal e a matemática do mundo real. O 
objetivo deste trabalho é apresentar alguns resultados obtidos no uso da Modelagem 
Matemática como metodologia de ensino e aprendizagem no Ensino Médio. No 
presente trabalho foram analisados o Índice de Massa Corporal (IMC) de alunos e 
funcionários de um colégio da cidade de Monte Carmelo - Minas Gerais. O IMC é uma 
medida utilizada para avaliar o grau de obesidade adotada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). As análises desenvolvidas foram feitas com a preocupação de 
fornecer um perfil dos padrões de IMC dos integrantes do colégio e a metodologia da 
Modelagem Matemática além de servir como motivação para introduzir novas ideias 
propiciou também, a compreensão e a interpretação de problemas reais. Foram 
coletados peso e altura de 30 adultos (funcionários e professores), 20 adolescentes e 
de 12 crianças (alunos) para o cálculo do IMC desses grupos.  A metodologia que 
norteou as atividades de modelagem matemática tomaram-se como referencial as 
cinco etapas sugeridas para o encaminhamento do trabalho com modelagem 
matemática: escolha do tema, pesquisa exploratória, levantamento dos problemas, 
resolução dos problemas e desenvolvimento da matemática, relacionando-a ao tema e 
análise crítica das soluções. As atividades realizadas para a análise dos dados 
coletados no colégio oportunizaram, ainda, a retomada de cálculo de porcentagens, 
noções de estatística básica e do ensino superior (variância, teste T de Student, teste 
F, etc.). Foi produzido um conjunto de expressões, fórmulas, tabelas e gráficos 
representativos da situação, que permitiram a análise dos dados. Como etapa final foi 
feita a interpretação e validação.  
 
Palavras-chave: Modelagem; Matemática; Índice de Massa Corporal. 
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A caracterização morfológica é uma forma acessível de avaliar a diversidade genética 
e quando aliada a análises multivariadas geram informações úteis para caracterização 
e posterior uso dos acessos mantidos em Bancos de Germoplasma. O objetivo desse 
trabalho foi avaliar características morfológicas de acessos de Capsicum spp 
pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum da Universidade Federal 

de Uberlândia campus Monte Carmelo. O trabalho foi desenvolvido na Estação 
Experimental de Hortaliças, em Monte Carmelo-MG em delineamento em blocos 
casualizados (DBC). Foram avaliados 15 acessos de Capsicum spp submetidos à 
caracterização morfológica: comprimento do cotilédone, largura do cotilédone (mm), 
comprimento de folha e largura de folha (cm), conforme sugerido pelo International 
Plant Genetic Recurces Institute IPGRI. Após a coleta dos dados foi realizada a 
estimativa da distância generalizada de Mahalanobis como medida de dissimilaridade, 
e aplicado o método de agrupamento UPGMA, análise de componentes principais e 
método de agrupamento de Tocher. Todas as análises estatísticas foram realizadas 
por meio do programa estatístico GENES. Observou-se que entre todas as técnicas 
multivariadas utilizadas apresentaram resultados semelhantes e se correlacionaram. 
Foi possível separar os acessos em grupos distintos, sendo que pelo método UPGMA 
a interpretação do dendrograma a partir do estabelecimento de exame visual pode-se 
verificar a formação de sete grupos distintos realizando o corte considerando 10% de 
dissimilaridade G1 (UFU-70), G2 (UFU-56 e UFU-41) G3 (UFU-30), G4 (UFU-10 e 
UFU-39), G5 (UFU-47 e UFU-69) G6 (UFU-35 e UFU-18) e G7 (UFU-23, UFU-37, 
UFU-43, e UFU-75). O método de agrupamento de Tocher formou sete grupos. O 
método de componentes principais formou três grupos. Pode-se concluir que as 
melhores técnicas de análise multivariada para características morfológicas em 
pimenta foram o agrupamento UPGMA e agrupamento de Tocher devido à obtenção 
de maior número de grupos, permitindo verificar uma ampla diversidade genética entre 
os acessos avaliados. 
 
Palavras-chave: pimentas; recursos genéticos; variabilidade genética; 
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Esta pesquisa tem a finalidade de compreender a dinâmica do desenvolvimento 
territorial rural no Território mineiro Vale do Mucuri, induzido por políticas públicas a 
partir de 2003. A pesquisa foi motivada pelo fato do território selecionado contemplar 
ações da SDT há mais de 10 anos e por integrar o Programa Territórios da Cidadania 
desde 2008, mobilizando 22 ministérios do governo federal. Para tanto, foi realizada 
revisão teórica sobre desenvolvimento territorial rural com enfoque na superação da 
dicotomia rural/urbano, identificou e analisou os programas levados a cabo pelo 
governo federal e o processo de busca por ações para superar os baixos indicadores 
socioeconômicos dos territórios induzidos. No Estudo de caso, a coleta e análise de 
dados secundários recolhidos no Atlas de Desenvolvimento Humano (2013) e no 
Censo Agropecuário (2006), por meio de tabulações e confecções de mapas 
temáticos, demonstram que o território Vale do Mucuri ainda tem muito a avançar para 
alcançar o desenvolvimento médio do estado de Minas Gerais. Na correlação entre a 
estrutura fundiária e o IDH, por meio dos mapas temáticos, foi possível identificar um 
território com perfil de agricultores familiares e baixo dinamismo socioeconômico. 
Tomando como referência dados de Minas Gerais, dos 27 municípios, 11 possuem 
mais de 79,3% dos estabelecimentos pertencentes a agricultura familiar, enquanto 12 
municípios ocupam acima de 26,7% da área total para o mesmo segmento. A 
concentração de terra é algo marcante, de um lado estão os grandes 
estabelecimentos, com tamanho médio de 251 hectares, enquanto os agricultores 
familiares possuem 22 hectares. Ao mesmo tempo, todos municípios possuem o IDH 
menor que a média do estado de Minas Gerais (0,731). Com esses cruzamentos, é 
possível concluir que embora a agricultura familiar esteja presente no território, o apoio 
por meio das ações de políticas territoriais rurais ainda não foi suficiente para 
emancipá-la.  
  
Palavras-chaves: políticas públicas; desenvolvimento territorial; mapas temáticos.   
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O estudo dos atributos do solo, tais como a matéria orgânica e a agregação, constitui-
se ferramenta capaz de identificar áreas especificas com problemas físicos que afetam 
a distribuição das raízes no perfil do solo. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
agregação de um Latossolo Vermelho argiloso, como indicador físico de qualidade do 
solo sob cafeicultura, na região do Cerrado Mineiro. O experimento foi conduzido em 
área agrícola, próximo às coordenadas 18°42'28.9"S47°33'27.0"W, com 
aproximadamente 14 ha, em malha de amostragem de 50 x 50 m. O solo foi 
amostrado nas camadas de 0 a 0,1 e de 0,1 a 0,2 m, contemplado os relevos 
diferenciados na paisagem. Essas amostras foram utilizadas na determinação da 
distribuição das classes de agregados por meio do tamisamento a úmido pelo método 
de Yoder. Para as variáveis obtidas foi realizado um estudo estatístico dos principais 
momentos através da estatística clássica, visando caracterizar a distribuição 
probabilística e verificar a variabilidade dos dados. Na área de cafeicultura pode se 
observar estabilidade de agregados menor que a área de cerrado nativo, onde os 
resultados médios de Diâmetro Médio Geométrico (DMG) foram 0,99 e 1,27, 
respectivamente. A mata nativa apresenta estabilidade de agregados, pois é uma área 
que não há revolvimento do solo. A lavoura cafeeira apresenta menor DMG na parte 
central (0 a 0,1 m) e à direita da área (camadas de 0 a 0,1 e de 0,1 a 0,2 m). 
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A Modelagem Matemática é considerada como sendo a arte de transformar problemas 
da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na 
linguagem do mundo real. O objetivo deste trabalho é apresentar alguns resultados 
obtidos na implementação da Modelagem Matemática como metodologia de ensino e 
aprendizagem no Ensino Médio. No presente trabalho foram desenvolvidas situações 
problemas envolvendo o estudo das funções linear e exponencial na resolução de uma 
situação real. Os temas Obesidade e Cirurgia de Redução de Estômago foram 
sugeridos por tratar-se de uma preocupação por causa do aumento da obesidade e da 
busca por intervenções cirúrgicas na população. As situações problemas referem-se a 
uma mulher, com 18 anos em 1991, 1,62m de altura e com 60 kg, que mantinha uma 
má alimentação e não praticava exercícios físicos. Considerando os padrões do Índice 
de Massa Corporal (IMC) definidos pela Organização Mundial da Saúde, foi estipulado 
um ganho de peso anual de 2kg e, a partir destas informações questionou-se quando 
essa mulher iria atingir a obesidade mórbida. Considerou-se, nesse caso, uma pessoa 
adulta e fez-se variar o peso em função do tempo, permanecendo a altura constante. 
Após a resolução desta primeira proposta foi analisado a perda de peso desta mulher 
após a realização de uma intervenção cirúrgica para saber quando ela atingiria seu 
peso normal novamente. A metodologia que norteou as atividades de Modelagem 
Matemática tomou-se como referencial as cinco etapas: escolha do tema, pesquisa 
exploratória, levantamento dos problemas, resolução dos problemas e 
desenvolvimento da Matemática, relacionando-a ao tema e análise crítica das 
soluções. As atividades realizadas para a resolução das situações problemas 
oportunizaram, ainda, a retomada de cálculo de porcentagens. Foi produzido um 
conjunto de fórmulas, tabelas e gráficos representativos, que permitiram a dedução de 
uma solução. Como etapa final foi feita a interpretação da solução e validação.  
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Os fertilizantes orgânicos são usados para aumentar a quantidade de matéria orgânica 
do solo e manter a fertilidade do solo, sendo necessária a aplicação em grande 
quantidade e, geralmente, de forma periódica. O experimento foi realizado com o 
objetivo de avaliar o efeito da adubação orgânica com palha de café e cama de frango 
sobre a germinação das sementes do feijão-caupi cultivar Fradinho. O trabalho foi 
conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal de Uberlândia- Campus 
Monte Carmelo. A semeadura foi realizada no dia 28 de maio de 2015 sendo 
semeadas 20 sementes por vaso com capacidade de 10 litros. O delineamento 
experimental utilizado foi em blocos ao acaso com três repetições sendo os 
tratamentos representados por diferentes proporções de resíduos orgânicos: 3:1:1, 
3:2:1, 3:1:2, 3:0:1, 3:1:0, 3:0:0 de latossolo vermelho; cama de frango e palha de café, 
respectivamente. Também foi testado um tratamento controle representado por um 
fertilizante mineral NPK 4-14-8. A germinação foi monitorada diariamente, a fim de 
calcular a porcentagem de germinação, tempo inicial e final da germinação e 
velocidade de emergência. Apenas a germinação, velocidade média e velocidade de 
emergência apresentaram diferença significativa pelo teste de F. Tempo inicial, médio 
e final não foram significativos o que mostra que as sementes iniciaram e terminaram 
sua germinação no mesmo período. Verificou-se que a germinação das sementes 
submetidas aos tratamentos 3:0:1 (92%), 3:0:0 (85%) e fertilizante mineral (83%) 
resultaram nos melhores índices germinativos e o 3:2:1 foi o pior (25%). Na velocidade 
média não foi detectada diferença entre os tratamentos (média geral 0,17 
sementes.dia

-1
). Na velocidade de emergência os tratamentos 3:0:1 (3,49 

sementes.dia
-1

), 3:0:0 (3,3 sementes.dia
-1

) e mineral (3,16 sementes.dia
-1

) emergiram 
mais rapidamente, enquanto a composição 3:2:1 apresentou menor velocidade de 
germinação (0,78 sementes.dia

-1
). 

 
Palavras chave: fertilizantes; cama de frango; palha de café. 
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VARIABILIDADE ESPACIAL DO TEOR DE CALCIO E SUA RELAÇÃO COM A 
NEMATOFAUNA DO SOLO SOB CAFEEIRO FERTIRRIGADO NA REGIÃO DO 
CERRADO. 
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O café hoje possui destaque no agronegócio mundial e brasileiro, onde o pais se 
destaca por uma alta produtividade. Para que a produção cafeeira seja eficaz e 
sustentável é preciso conhecer o solo e monitorar sua qualidade, em um sistema que é 
dinâmico e complexo, formado por componentes com extrema relação entre si, 
buscando a produtividade e a qualidade do grão. Um dos aspectos importantes para 
obtenção de elevadas produções e qualidade consiste na preservação da fauna 
edáfica e nutrição adequada e equilibrada das plantas. Diante disto tem-se como 
referência que alguns nutrientes podem influenciar na composição da fauna do solo. 
Por esse motivo, o presente trabalho utilizou da técnica de agricultura de precisão, 
para avaliar os teores de cálcio e sua relação com a nematofauna do solo sob 
cafeicultura fertirrigada, no município de Monte Carmelo-MG. O experimento foi 
definido em uma malha amostral de 61 pontos distanciados de 50 x 50 m, em área de 
14 ha, cultivada com cafeeiro do tipo arábica, onde foram determinados os teores de 
cálcio e quantificada a nematofauna do solo. As coordenadas dos pontos foram 
obtidas através de receptor GNSS RTKHiper da marca topcon, os valores amostrais  
interpolados pelo método da krigagem, da ferramenta GeostatisticalAnalyst. Através 
desta interpolação de dados foi gerado mapas para análise da variabilidade espacial 
de teor de Cálcio e da Nematofauna de vida livre do solo pelo sofware ArcGis 10.0 Os 
valores de teor de cálcio apresentou alta variabilidade, média dependência espacial e 
correlação linear negativa, em relação com a nematofauna dentro da área de 14 ha, 
demonstrando a importância da aplicação balanceada de cálcio, como corretivo e 
nutriente e a preservação da nematofauna do solo.  
 
Palavras-chave: Geoestatistica; Fauna edáfica; Cafeicultura mineira. 
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DENSIDADES E ARRANJOS POPULACIONAIS DO MILHO NA REGIÃO DO ALTO 
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Apesar da viabilidade de cultivo de milhos especiais em pequenas propriedades rurais, 
o que acontece na prática é a falta de informações específicas sobre os diversos 
fatores agronômicos, que podem influenciar direta ou indiretamente no resultado final 
de produção e rentabilidade destas culturas. Assim este projeto teve por objetivo 
avaliar as características agronômicas da cultura do milho doce, cultivada sob 
diferentes densidades e arranjos populacionais, no município de Monte Carmelo. Os 
tratamentos foram constituídos da combinação de seis densidades populacionais 
(50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 e 100.000 plantas ha

-1
); de dois 

espaçamentos entre as linhas (0,70 e 0,50 m); e do híbrido comercial de milho doce 
Tropical Plus, da Syngenta Seeds. O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos completos com tratamentos casualizados, com quatro repetições, no esquema 
fatorial 6x2. A semeadura foi realizada em 10 de dezembro de 2015, sendo utilizado o 
sistema de cultivo convencional e em sequeiro. As características avaliadas foram 
Altura de plantas (AP), Altura da inserção da primeira espiga (AE), Diâmetro de colmo 
(DC), Número de fileiras por espiga (NFE), Número de grãos por fileira (NGF), Massa 
de espigas empalhadas (MEE), Massa de espigas despalhadas (MED), Massa de 
espigas comerciais (MEC) e Índice de aproveitamento (AP). A análise de variância 
evidenciou que não houve efeito significativo para a interação entre população e 
espaçamento, para nenhuma das características avaliadas. No entanto, o efeito 
isolado da população de plantas foi significativo para as variáveis AP, NGF, MEE, MED 
e IA na média dos espaçamentos. Por sua vez o espaçamento entre linhas apresentou 
efeito significativo sobre as variáveis NFE, NGF, MEE, MED e IA na média das 
populações, sendo que o espaçamento de 0,7 m apresentou resultados 
significativamente superiores. A produção de espigas foi crescente com a população 
de plantas em ambos os espaçamentos, entretanto, a produção de espigas de milho 
doce para consumo in natura é favorecida em populações entre 70.000 e 90.000 

plantas ha
-1

, pois há um aumento absoluto no número de espigas com padrão 
comercial (comprimento > 15 cm e diâmento > 3 cm), mesmo estas populações 
apresentando menores IA em relação a menor população. Tal fato é vantajoso para o 
pequeno produtor rural que visa a comercialização do milho doce verde. 
 
Palavras-chave: Cultivo; Produtividade; Espaçamento. 
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