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Apresentação 

O Simpósio de Ciências Agrárias e Ambientais 2017 (SICAA) engloba os seguintes 

eventos: 

V Simpósio Científico da Agronomia 

III Simpósio Científico da Engenharia Florestal 

V Simpósio de Olericultura 

Os três eventos combinados constituem um rico fórum de discussão que abordará temas 

relevantes das Ciências Agrárias e Ambientais, propiciando o confronto de ideias e o 

intercâmbio científico e tecnológico entre a comunidade acadêmica e profissionais e 

pesquisadores renomados não só de Monte Carmelo, como de todo Brasil. Essa 

iniciativa pode ser o diferencial na etapa de formação acadêmica dos alunos, 

promovendo a valorização das áreas de atuação profissional e despertando novos 

interesses nos estudantes e na comunidade em geral. 

 

Justificativa 

A Universidade Federal de Uberlândia prioriza em suas práticas educativas a 

inter-relação do ensino, pesquisa e extensão. Por causa disso, o campus de Monte 

Carmelo, criado em 2010, teve a preocupação de iniciar esse simpósio para que os 

cursos aqui instalados e seus alunos já engajados em programas de pesquisa e extensão 

pudessem ter seus trabalhos divulgados. Desde a sua primeira edição, o evento vem 

estimulando novos participantes a cada ano, sendo também crescente a quantidade e 

qualidade dos trabalhos apresentados pelos estudantes. O simpósio também tem 

motivado a integração dos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal, fortalecendo a 

área de Ciências Agrárias, que é uma das prioridades do campus. Trazer profissionais 

atuantes no mercado para transmitir suas experiências por meio de palestras e 

minicursos pode fazer o diferencial nessa etapa de formação acadêmica, promovendo a 

valorização das áreas de atuação profissional e despertando novos interesses dos 

estudantes e da comunidade da região de Monte Carmelo. 

 

Objetivo geral 

Promover espaço para discussão de assuntos técnico-científicos da área de 

Ciências Agrárias e Ambientais e divulgação de resultados de pesquisas e ações de 

extensão realizadas pelos docentes e discentes do campus Monte Carmelo da 

Universidade Federal de Uberlândia. 
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Objetivos específicos 

 Debater temas relacionados à atuação profissional de engenheiros agrônomos e 

florestais; 

 Propiciar o aprofundamento e atualização em temas técnico-científicos da área 

de Ciências Agrárias e Ambientais; 

 Promover espaço para divulgação dos resultados de pesquisa de estudantes de 

iniciação científica; 

 Promover espaço para divulgação de atividades de extensão do campus Monte 

Carmelo; 

 Promover o intercâmbio de informações entre docentes e discentes dos cursos de 

Agronomia e Engenharia Florestal; 

 Propiciar a interação da comunidade acadêmica do campus com a comunidade 

de Monte Carmelo e região. 

 

Público almejado 

Discentes dos cursos de graduação de Agronomia e Engenharia Florestal da UFU 

campus Monte Carmelo; discentes e docentes da área de Ciências Agrárias e 

Ambientais da UFU e de outras instituições de ensino da região; produtores e 

profissionais da área de Ciências Agrárias e Ambientais da região. 
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Fertirrigação nitrogenada em tifton 85 (Cynodon spp.) na região do 

Alto Paranaíba de Minas Gerais 

 

Guilherme Gondim de Morais1, Felipe Dornelas da Silva1, Eusimio Felisbino Fraga 

Junior1 

 
1Instituto de Ciências Agrárias/ Universidade Federal de Uberlândia 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento vegetativo de Cynodon 

ssp. cultivada no início do período chuvoso, em um solo de cerrado (Alto 

Paraníba/MG), com  diferentes doses de uréia (N), aplicada via irrigação com lâmina 

d´agua fixa para todos os tratamentos, definindo a melhor dose que proporciona a 

máxima produção da forrageira. O experimento realizado nas dependências da UFU, 

campus Monte Carmelo, sob um ambiente protegido. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado (DIC), com 5 tratamentos e 5 repetições, sendo 4 doses de 

nitrogênio e o controle (testemunha). Cada parcela é composta por 4 vasos da 

forrageira, sendo que cada recipiente tem a capacidade de 5 litros e um raio de 10 

centímetros.. A adubação foi realizada via fertirrigação, sendo que o momento da 

aplicação ocorrerá após o pastejo (corte), onde foi diluída a ureia em água (CO(NH2)2) 

com ajuste para cada tratamento, considerando que a uréia contém 45% de 

nitrogênio(N). As irrigações foram realizadas por meio de dosagens d´agua 

manualmente nos vasos, com um dosador d´agua. Foi avaliado desenvolvimento inicial, 

velocidade de brotação após pastejo ou corte, matéria verde, matéria seca, e raiz da 

forrageira. Os dados finais obtidos 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  foi a lâmina de 

3 mm/dia. Houve diferenças significativas entre os tratamentos nas médias dos cortes 

quanto aos tratamentos estudados, sendo assim a adubação de 200 kg ha-1 promoveu um 

acumulo de matéria verde e seca superior as demais dosagens testadas, bem quanto 

comparadas á testemunha, sendo superior em 39,8% a mesma em MVPA (matéria 

verde) e 21,6% superior quanto à MSPA (matéria seca).  

 

Palavras-chave: Tifton 85, produção de forragens irrigadas, fertirrigação em pastagens. 

 

Apoio Financeiro/Institucional: UFU e Fazenda Capoeira Grande. 
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Avaliação do processo de tratamento de esgoto da estação situada no 

bairro camuá, no município de Araxá-MG 

 

Maria Paula Morais Oliveira1 (paulinhamorais30@gmail.com), Caroline de 

Andrade Gomes da Cunha1 Cristiano Ferreira Alves1 

 
1Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Centro Universitário do Planalto de Araxá 

(UNIARAXÁ), Araxá, Minas Gerais. 

 

RESUMO: A destinação adequada dos esgotos é primordial à proteção da saúde 

pública e do meio ambiente. São inúmeras as doenças que podem ser transmitidas pela 

falta de saneamento, as principais são a diarreia e a malária, e, a consequência disso é o 

aumento do número de mortes, a maioria em crianças Nuvolari (2003). Este trabalho 

teve como objetivo a avaliação do processo de tratamento de esgoto da ETE implantada 

no bairro Camuá, em Araxá-MG, e sua influência nas águas do corpo receptor, Córrego 

Retiro. Foram realizadas amostragens em 4 pontos de coleta: esgoto bruto, efluente 

tratado, água do córrego Retiro à montante e à jusante do lançamento da ETE nos meses 

de maio, julho e agosto de 2017. Através dos resultados obtidos em laboratório, foi 

possível verificar que algumas variáveis limnológicas atenderam a resolução CONAMA 

357/2005 para rios de classe 2 e 430/2011 para efluentes, exceto para os parâmetros 

oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, sólidos dissolvidos e coliformes 

termotolerantes. Estes resultados podem estar relacionados com o uso e ocupação do 

solo ao entorno do córrego, degradação da mata ciliar ao decorrer do córrego e ao 

lançamento de efluente tratado no córrego. 

 

Palavras-chave: ETE, Saneamento ambiental, Córrego retiro. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a FUNASA (2004), sob o aspecto sanitário e econômico, o destino 

adequado dos dejetos humanos, visa fundamentalmente ao principal objetivo: minimizar 

a poluição do solo e dos mananciais evitando-se o contato de vetores com as fezes, 

aumentando a vida média do homem reduzindo a mortalidade e os casos de doença, 

além de favorecer o custo do tratamento de água. Entretanto, este trabalho teve como 

objetivo verificar a atual situação do tratamento na unidade Camuá e fornecer dados 

sobre as alterações limnológicas causadas no córrego receptor do efluente tratado. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

mailto:paulinhamorais30@gmail.com
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As amostragens foram realizadas em 4 pontos de amostragem: esgoto bruto (EB-

P4), efluente tratado (ET-P2), água do córrego Retiro à montante (P1) e à jusante (P3) 

do lançamento da ETE, nos meses de maio, julho e agosto de 2017 (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1: Pontos de coleta 

Fonte: arquivo pessoal do autor 

 

As medições das variáveis limnológicas ocorreram no laboratório de 

Saneamento do UNIARAXA. Os sólidos dissolvidos foram medidos com o 

condutivímetro; oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio foram obtidos 

pelo método de Winkler modificado pela Azida Sódica (APHA, 2012) e coliformes 

termotolerantes analisados pela Bioética Ambiental (APHA, 2012). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As taxas de eficiência de remoção da ETE Camuá – Araxá-MG podem ser 

observadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Eficiência de remoção da ETE Camuá, Araxá – MG. 

Variável limnológica                               Taxa de remoção (%) 

Sólidos Dissolvidos 2,78% 

Oxigênio dissolvido -37,57% 

DBO 13,08% 

 

P1 

P2 

P3 

P4 
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Como já era esperado, as análises realizadas nos efluentes de esgoto bruto e 

tratado apresentaram piores índices de qualidade. Os efluentes domésticos são ricos em 

matéria orgânica e coliformes termotolerantes, de forma que os todos os parâmetros 

analisados foram influenciados por estas características. A decomposição aeróbia da 

matéria orgânica pelas bactérias (oxigênio dissolvido) consome oxigênio e por isso a 

menor concentração desta variável nas amostras dos efluentes e maiores valores de 

DBO (demanda bioquímica de oxigênio).  

De acordo com os dados obtidos nas coletas de maio, julho e agosto de 2017, as 

taxa de remoção da ETE de Camuá não atenderam os limites e taxas de remoção 

estipuladas na Resolução 430/2011 (BRASIL, 2011). Mesmo com remoção de 13,08% 

de matéria orgânica (medição indireta pela DBO), ainda há grande quantidade de 

material suspenso e dissolvido no efluente tratado. Desta forma, os valores de sólidos 

dissolvidos excederam em todos os meses exceto a jusante e montante.  

No caso dos coliformes termotolerantes, apesar de não terem sido realizadas 

análises do efluente tratado e bruto, é possível inferir que possivelmente há a 

contribuição de fonte alóctone, devido ao grande aumento observado entre o ponto a 

montante e o ponto à jusante. Esse aumento da quantidade de coliformes 

termotolerantes deve estar relacionado ao lançamento do efluente tratado, que é rico em 

bactérias termotolerantes (SILVA, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir dos dados apresentados e com relação às variáveis limnológicas 

analisadas nos pontos ao longo do córrego do Retiro e na ETE Camuá, Araxá – MG foi 

possível perceber um conjunto de impactos antrópicos que influenciam na qualidade das 

águas do córrego estudado. Apesar de alguns dos parâmetros estarem de acordo com os 

limites estipulados Resolução CONAMA 357/2005, pode-se inferir que o uso e 

ocupação do solo estão influenciando na degradação da qualidade da água, 

principalmente no que diz respeito ao efluente de esgoto doméstico, que mesmo tratado 

não atende os limites da Resolução CONAMA 430/2011.  
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Influência da fermentação da semente de café na emergência de 

plântulas 

 
Franciane Diniz Cogo¹; Flávia Aparecida Diniz Cogo2 

(francianecogo@gmail.com) 

 
1Universidade Federal de Viçosa, Florestal, MG, 2Universidade do Estado de Minas 

Gerais 

 

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes períodos 

de fermentação natural na emergência de plântulas de café. O experimento foi 

conduzido com sementes de café das cultivares Catuaí Vermelho IAC 144 e Mundo 

Novo IAC 376-4 , estas, foram submetidas aos seguintes períodos de fermentação 

natural: 0 (sem fermentação), 3, 6, 12, 24 e 48 horas. Foram avaliados o índice de 

velocidade de emergência, frequência relativa, tempo médio de emergência e 

porcentagem de plântulas emergidas. A fermentação natural realizada por um período 

de até 48 horas não afetou negativamente a emergência de plântulas de café, não houve 

diferença significativa entre as cultivares. A duração do índice médio de emergência e a 

porcentagem de plantas emergidas aumentaram progressivamente com o período de 

fermentação. 

 

Palavras-chave: Coffea arabica, uniformidade de germinação, velocidade de 

emergência. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A propagação do cafeeiro realizada via semente apresenta geminação lenta e 

irregular, e esse fato tem sido uma inquietação dos viveiristas, uma vez que emergência 

de plântulas uniforme facilitaria o manejo no viveiro (SALES et al., 2003). 

 As sementes de café pode ser obtida por degomagem pelo método de 

fermentação natural. Neste, interroga-se o período de fermentação, pois caso seja 

prolongando podem ocorrer transformações bioquímicas, que desfiguram a composição 

química da semente, gerando prejuízos drásticos para a qualidade das sementes e 

comprometam a porcentagem de plântulas emersas.  Tendo em vista que a mucilagem é 

uma polpa açucarada e mucilaginosa, um apropriado caldo de micro-organismo e a 

fermentação delongada pode promover o aparecimento de micro-organismo patogênico 

nas sementes (PEREIRA; SALES, 1998).  

Abonado o valor da produção de sementes de café, e tendo em vista a 

importância sócio-ambiental e econômica desta cultura, o objetivo do presente estudo 

foi avaliar o efeito de diferentes períodos de fermentação natural na emergência de 

plântulas de café.  

mailto:francianecogo@gmail.com
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

As sementes de café das cultivares Catuaí Vermelho IAC 144 e Mundo Novo IAC 376-

4 foram oriundas de frutos fisiologicamente maduros. As sementes foram extraídas 

manualmente dos frutos, e em seguida, separadas em seis grupos de acordo com os 

períodos de fermentação natural: 0 (sem fermentação), 3, 6, 12, 24 e 48 horas. Ao 

término dos períodos de fermentação, as sementes foram lavadas em água corrente e 

secas em peneiras, à sombra, até atingirem 12% de umidade. A semeadura foi realizada 

em canteiros contendo uma mistura de areia e terra peneirada na proporção 2:1.   

Foram avaliados o índice de velocidade de emergência (MAGUIRRE, 1962), 

baseado na leitura diária do número de plântulas emergidas, a partir do 90 até 160 dias. 

Calculou-se também tempo médio e a freqüência relativa de emergência de acordo com 

a fórmulas citadas por Labouriau e Valadares (1976) e Labouriau (1983). 

O delineamento estatístico foi inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 2 x 6, 

sendo  dois cultivares e seis  períodos de fermentação com quatro repetições, contendo 

50 sementes cada parcela. As análises de variância e de regressão dentro de cada 

período de fermentação forma realizadas utilizando o programa estatístico SISVAR 

(FERREIRA, 2011). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através do teste ‘t’ foram comparados os coeficientes angulares e as 

intersecções dos cultivares Catuaí Vermelho IAC 144 e Mundo Novo IAC 376-4os 

quais não diferem significativamente entre si, por isso, a velocidade de emergência e 

porcentagem de plantas emersas pode ser expressa como uma única reta (Figura 1), 

sendo o modelo linear utilizado porque explica melhor a variação do índice de 

velocidade de emergência (IVE) e porcentagem de plantas emersas, com os respectivos 

coeficientes de determinação (R2) de 97% e 96%.  A duração do índice médio de 

emergência e a porcentagem de plantas emergidas aumentaram progressivamente com o 

período de fermentação. Observa-se que, com 48 horas de fermentação natural 

apresentou maior porcentagem de plântulas emergidas.  
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Figura 1.  Índice de velocidade de emergência de plântulas (IVE) e porcentagem de 

plantas emersas de café em função do período de fermentação. 

 

As maiores porcentagem de plântulas emersas aconteceram simultaneamente 

com ao maior período de fermentação - 48 horas. Neste período a semente apresentava 

o maior conteúdo de água, demonstrando que este período de fermentação não paralisou 

as atividades metabólicas e a absorção de água, resultando assim na maior porcentagem 

de plântulas emersas. Demonstrando que o grau de umidade é um fator decisivo na 

quebra da dormência em sementes e associado ao fornecimento de água tem-se aumento 

da atividade respiratória e das reações metabólicas a um nível capaz de sustentar o 

crescimento do embrião, com fornecimento suficiente de energia e de substâncias 

orgânicas, permitindo assim a germinação das sementes (Araújo, 1999). 

Na Figura 2 observam-se vários polígonos de freqüência relativa de emergência 

de sementes de café das cultivares Mundo Novo IAC 376-4  e Catuaí, que diferem 

quanto ao número, posição e freqüência das modas.   
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Figura 2.  Frequência relativa da emergência de plântulas de café das cultivares Mundo 

Novo IAC 376-4  e Catuaí, oriundas de sementes submetidas a diferentes períodos de 

fermentação. Obs.: Nt= número total de sementes emergidas e Tm = tempo médio de 

emergência. 

 

O gráfico apresenta caráter unimodal para fermentação no período 48 horas apenas para 

o cultivar Mundo Novo IAC 376-4 , com o tempo médio de emergência de plântulas de 

101 dias e um deslocamento do tempo médio de emergência para esquerda da moda 

principal. Nos períodos  com  0 (sem fermentação) 6, 12 e 24 horas as distribuições de 

frequências demonstram caráter amodal, os mesmos apresentaram maior  

desuniformidade de emergência, comportamento semelhante foi observado para todos 

os tempo de fermentação da cultivar Catuaí.  

De modo geral no início de todos os tratamentos a germinação das sementes foi 

lento, devido a baixa temperatura (13oC) durante os 90 dias para identificar o início da 

emergência. Quanto ao genótipo a cultivar Mundo Novo IAC 376-4  apresentou tempo 

médio de geminação de 107 dias enquanto que o catuaí 103 dias, sugerindo o efeito do 

genótipo em relação ao parâmetro avaliado. São apenas quatro dias de diferenças que 

apresenta importante caráter prático, pois na rotina dos viveiros esta informação pode 

colaborar com a organização das atividades.  Quanto ao número total de semente 

germinação o cultivar Catuaí apresentou 92% e o Mundo Novo IAC 376-4 88% de 

sementes emergidas, tal resultado também pode ser atribuído ao efeito do genótipo. 
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CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram concluir que a fermentação natural 

realizada por um período de até 48 horas não prejudicou a emergência de plântulas de 

café e não houve diferença significativa entre os cultivares Mundo Novo IAC 376-4  e 

Catuaí. A duração do período médio de emergência e a porcentagem de plantas 

emergidas aumentou progressivamente com o período de fermentação. A frequência 

relativa mostrou uniformidade na emergência de plântulas apenas para a cultivar Mundo 

Novo IAC 376-4   com 48 horas de  fermentação. 
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Georreferenciamento dos conflitos ambientais nas áreas de 

preservação permanente no Rio Corrente-PI. 

 

Yara Natielly Soares Nascimento¹ (yaranascimento55@outlook.com), Stéfane 

Thainy Rocha Porto¹, Mario Roberto Lemos Guerra Filho², Marcília Martins da 

Silva1  

 
1 IFPI, Corrente, Piauí; 2 UESPI, Corrente, Piauí;  

 

Os recursos hídricos são explorados devido aos seus usos múltiplos, repercutido na 

qualidade de vida das populações, afetando principalmente o equilíbrio ambiental das 

áreas drenadas. Os debates acerca da preservação e conservação da vegetação nativa ao 

longo dos cursos d´água, são alvos de pesquisadores e ambientalistas que preconizam a 

importância da proteção das Áreas de Preservação Ambiental (APPs), estas são áreas 

protegidas pela Lei federal nº 12.651 de 2012, que institui o código florestal, essas áreas 

são desmatadas e ocupadas, reduzindo a cobertura vegetal, essenciais e fundamentais 

para proteção e o equilíbrio ecológico, pois além de protegerem os corpos hídricos e o 

solo, possibilita a redução do risco de assoreamento. Este trabalho teve como objetivo 

utilizar o geoprocessamento para verificar o uso e ocupação do solo das APPs de um 

trecho do Rio Corrente. O estudo foi realizado em um percurso de um quilometro do 

Rio Corrente, na localidade Simplício, zona rural, do município de Corrente-PI, com 

largura entre seis e sete metros, APP correspondente a trinta metros de largura, 

obedecendo a legislação vigente. Foi realizado visita in loco, percorrendo as margens do 

rio, utilizando GPS para geoferrenciamento e um check-list pré-montado para 

identificação dos impactos ambientais encontrados no local. Assim, foram identificados 

trinta pontos de impactos ambientais dentro da APP, dentre eles, pontos de erosão, 

bombas d’água, áreas de pastagem e vinte três pontos de desmatamento, estes impactos 

gerados se caracterizam pela forte prática de agricultura, produzindo diferentes culturas, 

além da criação de animais. Desta forma, é recomendável a adoção de medidas 

corretivas como a recuperação das APP desmatadas para proteção deste recurso hídrico. 

 

Palavras-chave: conservação, corpos hídricos, impactos ambientais. 

 

Apoio financeiro: IFPI 

  

mailto:yaranascimento55@outlook.com


 

 15 

Integração Lavoura Pecuária: avaliação da compactação do solo e 

dimensionamento de terraços 

 
Franciane Diniz Cogo¹ (francianecogo@gmail.com); Emerson Ferreira Vilela2 

 
1Universidade Federal de Viçosa, Florestal, MG; 2Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG 

 

RESUMO: O crescimento da população mundial exige uma agricultura sustentável, e 

ênfase deve ser dada a degradação contínua do recurso do solo. Estas informações 

abrem a possibilidade de avaliar a melhor opção para dimensionar os terraços e 

compactação de solos em uso pela agropecuária, e assim permite a capacidade máxima 

de uso do solo, e garanti a sua utilização sem riscos de degradação. A área em estudo, 

20 ha com plantio de milho e pastagem, estão localizados em Ingaí, MG. Foram 

avaliados a densidade do solo, a compactação visual e dimensionados os terraços 

utilizando o software Terraço 4.  A análise visual e a densidade do solo permitiram 

verificar a compactação a 0,30 m de profundidade do solo em todas as trincheiras. Os 

resultados permitiram concluir que para o Latossolo pode ser construído terraço em 

nível ou gradiente, e para o Cambissolo somente terraço em gradiente, e após a 

construção deste recomenda-se a subsolagem do solo. 

 

Palavras-chave: Conservação do solo e da água, sustentabilidade, degradação do solo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso adequado do solo visa melhorar a produtividade, qualidade ambiental e a 

saúde humana. Os motivos para este ponto de vista são crescimento da população 

mundial, a qual exige uma agricultura sustentável, e outra razão é a degradação contínua 

dos recursos do solo, que também está associada com a qualidade do solo pelas 

alterações climáticas, incêndios, erosão e salinização (MERMUT et al., 1997; 

ROMKENS et al., 2002).  

Dada a importância do uso e conservação do solo e da água para a produção de 

alimentos a nível mundial associado às práticas conservacionistas, eficientes e 

econômicas, principalmente em regiões montanhosas utilizadas para produção de 

cultura anuais como o milho e pastagem abrem-se a possibilidade verificar a melhor 

opção para dimensionar os terraços e bacias de retenção, e assim permite a capacidade 

máxima de uso do solo, e garantir a sua utilização sem riscos de degradação (LEPSCH 

et al., 1991).  Nesse sentido, este estudo objetivou avaliar a compactação do solo e 

dimensionar terraços para uma área de integração lavoura pecuária. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área do projeto pertence está localizada nas coordenadas 21º 22' 53'' S e 45º 

01' 30'' W, com uma altitude média de 960 metros, no município de Íngaí, MG. O clima 

da região é classificado como Cwa – temperado chuvoso (mesotérmico) com inverno 

seco e verão chuvoso, subtropical, com inverno seco, de acordo com a classificação de 

Köppen com precipitação pluviométrica média anual de 1.400 mm e a temperatura 

média anual de 22°C. 

O solo da área em estudo foi classificado como Latossolo Vermelho de textura 

argilosa (520 kg t-1 de argila, 270 kg t -1 de areia) e Cambissolo de textura média (220 

kg t -1 de argila, 338 kg t -1 de areia) (EMBRAPA, 2006). 

 A área experimental apresenta em torno de 20 ha, com plantio de milho para 

silagem, e após a retirada do milho é utilizada para pastagem, todos os anos repete o 

mesmo ciclo de uso da terra. 

 Foram avaliados a densidade do solo, obtida pela razão entre a massa da 

amostra indeformada seca a 105ºC (BLAKE; HARTGE, 1986) e o volume do cilindro, 

conforme a equação 1: Ds = m/Vc em que: Vc= Volume do anel,  Ds = Densidade do 

solo,  kg m-3; m = massa de solo seco. A composição granulométrica (conteúdo de areia, 

silte e argila) do solo foi obtida pela dispersão com água e NaOH (0,1 mol L-1), agitação 

lenta (16 horas), e peneiramento em malha de 53 µm. O teor de argila foi determinado a 

partir da suspensão do material que passou pela peneira (silte e argila) após medição da 

densidade com hidrômetro, relacionando-se as densidades com o tempo da leitura com a 

temperatura, calculando com esses dados à percentagem das partículas (BOUYOUCOS, 

1927). Declividade foi obtida utilizando o “nível de borracha”.  

Para a avaliação visual da compactação do solo foram abertas trincheiras de um 

metro de profundidade para exposição do perfil do solo, onde se observou uma camada 

mais compactada (LEMOS e SANTOS, 2001). O Dimensionamento do terraço foi 

realizado utilizando o software Terraço 4, desenvolvido na Universidade Federal de 

Viçosa (LOMBARDI NETO, 1994; PARANÁ, 1994).   

A amostragem foi realizada nos dois solos (Latossolo e Cambissolo), sendo 

amostrado as profundidades 0-0,10m e 0,20-0,30m, foram realizadas três repetições. Em 

cada área foi amostrada uma mata adjacente como referência. Cada ponto de coleta foi 

georreferenciada utilizando o GPS - Garmin GPSMap 64 - 010-01199-00. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A densidade do solo simultânea a análise visual mostram  que em geral a 

existência de uma camada compactada, em todas as trincheiras, em uma profundidade 

média de 0,30 m, portanto após a implantação do terraço, é indicada a subsolagem do 

solo (Tabela 1). Com exceção do Latossolo onde foi verificada maior densidade do solo 
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na camada de 0-0,10m. Esta camada compactada é comumente chamada de “pé-de-

grade”, sendo sua formação decorrente do uso da grade aradora continuamente, e 

consequentemente reduz a infiltração. Na área foi constatado erosão laminar e em sulco, 

provavelmente está camada compactada contribui para aumento da área erodida. Além 

disso, o desenvolvimento radicular também é prejudicado, especialmente em período de 

veranico, por exemplo, no mês de janeiro pode levar a morte da cultura instalada, neste 

caso milho para silagem.  

 

Tabela 1. Trincheira para avaliação visual de camada compactada no perfil do solo, 

densidade do solo e a localização da camada compactada. 

Trincheira m Densidade do solo kg m-3 

 

Latossolo 0-0,10 1,54 

Mata 0-0,10 1,20 

Latossolo 0, 20-0,30 1,32 

Mata 0,20-0,30 1,27 

Cambissolo 0-0,10 1,45 

Mata 0-0,10 1,38 

Cambissolo 0,20-0,30 1,53 

Mata 0,20-0,30 1,39 

Classe de solo Localização da camada compactada (m) 

Cambissolo 0,31 

Cambissolo 0,40 

Cambissolo 0,22 

Latossolo 0,38 

Latossolo 0,28 

Latossolo 0,33 

 

Para a classe de solo Latossolo pode ser utilizado terraço em nível ou gradiente, 

com espaçamento horizontal 35m, vertical de 3,5m e altura de 0,75m e 0,30m 

respectivamente. Para a classe de Cambissolo deve ser utilizar terraço em gradiente com 

espaçamento horizontal de 21m, vertical de 2,1m e altura de 0,27 m. Para a classe de 
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solo Cambissolo não é recomendado o uso de terraço em nível, devido ao alto valor de 

perdas, tais como as perdas de solo acumuladas (325 t ha-1 ano-1), perdas de água 

acumuladas (296,2 mm), erodibilidade (0,036 t h MJ-1 mm-1),erosividade (5.286,3 MJ 

mm ha-1 h-1 ano-1), esses dados pertencentes a pesquisas realizadas para Cambissolo, 

com 15% de declividade, precipitação média anual de 1384,1 mm, município de Lavras-

MG. Estes dados. 

  

 

CONCLUSÕES 

 

 Os resultados permitiram concluir que para o Latossolo pode ser construído 

terraço em nível ou gradiente, e para o Cambissolo somente terraço em gradiente, e 

após a construção deste recomenda-se a subsolagem do solo. 
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RESUMO: Para auxiliar na produção, alguns cafeicultores, tem utilizado adubos 

biológicos como uma alternativa sustentável para a nutrição das plantas. Dessa forma, 

objetivou-se com este trabalho avaliar a influência da adubação biológica na 

concentração de fósforo do solo sob cultivo de café. O estudo foi realizado em uma área 

experimental, que se localiza no município de Monte Carmelo. Foram utilizados seis 

tratamentos e quatro repetições sendo: Testemunha: sem aplicação do adubo biológico; 

Adubo biológico 2x: duas aplicações do adubo biológico; Adubo biológico 5x: cinco 

aplicações do adubo biológico; Adubo biológico 7x: sete aplicações do adubo biológico; 

Adubo biológico 9x: nove aplicações do adubo biológico e Mata Nativa: solo sob área 

de mata nativa; os quais foram analisados nas camadas de 0-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,30 

m. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias referentes aos 

tratamentos foram comparadas pelo teste de Scott-Knott. Verificou-se que o adubo 

biológico aplicado no solo uma vez ao ano, aumentou a concentração de fósforo no solo 

sob cultivo de café. 

 

Palavras-chave: Coffea arabica, dinâmica do fósforo, nutrição de plantas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O mercado interno brasileiro de café corresponde a 15,65% do total do consumo 

mundial e ainda continua crescendo (CAIXETA et al., 2011). A Coffea arabica está 

entre as espécies de cafeeiro mais cultivadas no mundo, representando 75% da produção 

mundial, ocupando, assim, 70% do mercado internacional (DONZELES et al., 2011). 

Segundo esses autores, o café arábica por apresentar uma melhor qualidade, tem uma 

bebida de maior valor comercial.  

Para auxiliar a produção do café, alguns cafeicultores, além de utilizar as 

práticas convencionais do manejo da cultura, tem utilizado também adubos biológicos, 

que tem sido uma alternativa sustentável para a nutrição de plantas e maior 

desenvolvimento das mesmas com o intuito de aumentar a efetividade econômica da 

cultura. 

Segundo GARCIA et al. (2015) o adubo biológico aplicado no inicio das chuvas, 

uma vez ao ano, aumenta a disponibilização de fósforo fornecido via superfosfato 
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simples, reduzindo a demanda do nutriente nos anos seguintes. No início do período 

chuvoso, antes da reaplicação, o P é encontrado em maiores teores tanto no solo quanto 

nas folhas nos tratamentos com adubo biológico (GARCIA et al., 2015). 

Dessa forma, objetivou-se com este trabalho avaliar a influência da adubação 

biológica na concentração de fósforo do solo sob cultivo de café. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado em uma área experimental próxima às coordenadas 

geográficas 18º43’31’’S e 47º31’21’’W, com altitude de 908 m, que se localiza no 

município de Monte Carmelo.  

O solo da área experimental é um LATOSSOLO VERMELHO argiloso 

(EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, 2013).  

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casulizado, com seis 

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por: testemunha, 

sem aplicação do adubo biológico (Testemunha); duas aplicações do adubo biológico 

(Adubo biológico 2x); cinco aplicações do adubo biológico (Adubo biológico 5x); sete 

aplicações do adubo biológico (Adubo biológico 7x); nove aplicações do adubo 

biológico (Adubo biológico 9x) e uma área sob mata nativa também foi avaliada (Mata 

Nativa).Foi realizada a amostragem do solo nas camadas de 0-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-

0,30 m, as quais foram levadas ao laboratório para determinação dos teores de fósforo 

no solo (EMBRAPA, 2009). 

Os resultados foram submetidos à análise de variância. As médias referentes aos 

tratamentos foram comparadas pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verifica-se que a concentração de fósforo no solo foi maior com a aplicação do 

adubo biológico, diferindo da Testemunha e da Mata Nativa, no tratamento Adubo 

Biológico 5x, mostrando que a adubação biológica pode contribuir para a elevação da 

concentração de fósforo no solo (Tabela 1), corroborando os resultados obtidos por 

Garcia et al. (2015), que observaram que a adubação biológica aumenta a 

disponibilização de fósforo fornecido via adubação química, reduzindo a demanda do 

nutriente nos anos seguintes à primeira aplicação na cultura do café. Com exceção do 

tratamento Adubo Biológico 7x que apresentou umas das menores concentrações de 

fósforo. A maior concentração de fósforo no solo foi observada no tratamento Adubo 

Biológico 5x. 
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Tabela 1. Concentração de fósforo no solo (mg dm-³) em função da aplicação do adubo 

biológico 

Tratamentos Camadas (m) 
 

 
0-0,10 0,10 – 0,20 0,20-0,30 Média 

Testemunha 8,53 Ba 3,53Ab 2,13Ab 4,73 

Adubo Biológico 2x 9,85 Ba 7,58Aa 3,13Ab 6,85 

Adubo Biológico 5x 18,73 Aa 6,60Ab 3,73Ab 9,68 

Adubo Biológico 7x 5,53 Ca 4,15Aa 3,45Aa 4,38 

Adubo Biológico 9x 9,40 Ba 6,70Aa 2,40Ab 6,17 

Mata Nativa 2,93 Ca 2,35Aa 1,98Aa 2,42 

Média 9,16  5,15 2,80 
 

*Testemunha: sem aplicação do adubo biológico; Adubo biológico 2x: duas aplicações do adubo 

biológico; Adubo biológico 5x: cinco aplicações do adubo biológico; Adubo biológico 7x: sete aplicações 

do adubo biológico; Adubo biológico 9x: nove aplicações do adubo biológico; Mata Nativa: solo sob área 

de mata nativa; Letras maiúsculas na coluna e minúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott-Knott a 5% de significância. CV = 62,6%. 

 

Em relação às camadas analisadas observou-se que a camada de 0-0,10 m 

alcançou a maior concentração de fósforo no solo, diferindo das demais camadas 

analisadas (0,10-0,20 e 0,20-0,30 m), no tratamento Adubo biológico 5x. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O adubo biológico aplicado no solo uma vez ao ano influencia o aumento da 

concentração de fósforo no solo, enriquecendo-o, e assim disponibilizando-o para as 

plantas. 
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RESUMO: A Moringa oleifera L. é uma espécie perene não convencional que está 

sendo introduzida no Brasil com o intuito principal de auxiliar no combate à 

avitaminose A, suas folhas são extremamente ricas em proteínas, em vitaminas A, B e C 

e minerais como cálcio, magnésio, potássio, sódio, fósforo, ferro. O presente trabalho 

objetivou avaliar a germinação de sementes de Moringa em função da posição de 

semeadura e presença ou não do envoltório seminal. Foi feita a avaliação da taxa de 

germinação no substrato de vermiculita no”Gerbox“. Resultados de germinação foram 

influenciados pela presença do envoltório seminal, mas não apresentaram alterações em 

função da posição de semeadura. As melhores condições para semeadura ocorreram 

para sementes em que foi retirado o envoltório seminal independentemente da posição 

de semeadura em relação a micrópila. 

  

Palavras-chave: semeadura, dormência, posição de semeadura. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A moringa (Moringa oleifera Lam.) é uma espécie perene da família 

Moringaceae, originária do nordeste indiano, tendo sido introduzida no Brasil já há 

alguns anos, uma vez que ela é conhecida no Estado do Maranhão desde 1950 

(AMAYA et al., 1992). Trata-se de uma planta adaptada às condições semiáridas e de 

uso diversificado com especial destaque na ornamentação de parques e jardins, na 

alimentação animal, na complementação alimentar humana e na medicina. É uma planta 

arbórea promissora em virtude das mais diversas utilidades e pelo seu alto valor 

nutricional, medicinal, industrial, tratamento de água para o consumo humano e 

atualmente devido à grande procura por novas fontes de energias renováveis e 

ecologicamente viáveis, cujo o teor de óleo é cerca de 35%, e sendo possível sua 

utilização na produção de biodiesel (RASHID et al., 2011).  

Há duas categorias de dormências de sementes: Dormência tegumentar ou 

exógena e dormência embrionária ou endógena. No caso da dormência tegumentar 

existe o impedimento pelos tecidos que envolvem a semente, que não é superado, ou 

seja, a sementes é impedida de germinar pelo tegumento. Nesse tipo de dormência se o 

embrião for isolado ocorre germinação normalmente (FOWLER & BIANCHETTI, 

2000).  
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A germinação é um fenômeno biológico que pode ser considerado 

botanicamente como a retomada do crescimento do eixo embrionário, com o 

consequente rompimento do tegumento pela radícula. Entretanto, para os tecnólogos de 

sementes, a germinação é reconhecida como tal, desde que as plântulas apresentem 

tamanho suficiente para que se possam avaliar a normalidade de suas partes e a sua 

possibilidade de sobrevivência (LABOURIAU, 1983).  

O objetivo deste trabalho foi analisar a capacidade germinativa da semente com 

a presença ou não de envoltório seminal em diferentes posições em relação a micrópila, 

para que haja conhecimento de manejo e também cultivo, potencializando sua produção. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As sementes do fruto foram coletadas de uma árvore localizada na cidade de 

Monte Carmelo-MG, nas coordenadas de latitude 18°43'18.8"S e longitude 

47°30'56.1"W. Os frutos foram colhidos e expostos ao sol, no dia 5 de julho de 2017, 

durante 8 horas para que a sementes fossem liberadas espontaneamente. Logo após o 

abortamento das sementes pela ação do fruto, as mesmas foram selecionadas por 

tamanhos uniformes, de aproximadamente 1,75 cm, e em todas foram aplicadas solução 

fungicida (BRASIL, 2009). 

Os ensaios de germinação foram realizados no Laboratório de Análise de 

Sementes e Recursos Genéticos (LAGEN), da Universidade Federal de Uberlândia, 

Campus Monte Carmelo-MG. Foram utilizadas no ensaio de germinação, 10 sementes 

por “Gerbox”, com esquema fatorial 2x3, sendo duas situações do envoltório seminal 

(Figura 1), conforme adaptado de Picolotto (2013), três posições de semeadura em 

relação a micrópila, consistiram nos tratamentos (Tabela 1) que foram realizados com 

quatro repetições. 

  

Tabela 1. Tratamentos 

Descrição  

S/C/C- Sem envoltório e micrópila para cima 

S/C/B- Sem envoltório seminal e micrópila para baixo 

S/C/L-  Sem envoltório seminal e micrópila para o lado 

C/C/B- Com envoltório seminal e micrópila para baixo 

C/C/C- Com envoltório seminal e micrópila para cima 

C/C/L- Com envoltório seminal e micrópila para o lado 

 

  

             

 

 Figura 1. Semente de Moringa oleifera L. com e sem o envoltório seminal.  
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Após a aplicação do fungicida as sementes, foram descascadas manualmente. 

Em todos os ensaios, foi utilizado como substrato a Vermiculita 

((Mg,Ca)0.7(Mg,Fe,Al)6.0[(Al,Si)8O20)](OH)4.8H2O) (SILVA, 2007), inicialmente 

umedecida com 100 mL de água. Os Gerbox foram colocados na Câmara de 

Germinação tipo Mangelsdorf (MA401) na temperatura de 25º C, no dia 20 de junho às 

12:15 de 2017 e retiradas no dia 24 de junho às 15:00 de 2017, onde diariamente foram 

verificadas o número de sementes germinadas. 

 

 
Figura 2. Sementes do experimento antes da avaliação 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pela análise dos dados apresentados na Tabela 2, verifica-se diferenças 

significativas, pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o software 

estatístico SAEG (2007), para as variáveis estudadas em função de cada tratamento. 

 

Tabela 2. Taxa de germinação  

Tratamentos % germinação * 

S/C/C 87,50 a 

S/C/B 80,00 a 

S/C/L 77,50 a 

C/C/B     2,50   b 

C/C/C     0,00   b 

C/C/L      0,00   b 
*Médias seguidas de letras iguais, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 

0,05 de significância 

Observa-se que a porcentagem de germinação não apresentou diferença 

significativa em relação a posição de semeadura, no entanto a maior porcentagem de 

germinação foi observada para sementes com envoltório e micrópila para cima sendo a 

maior porcentagem de germinação. Verifica-se que ausência do envoltório seminal 

eleva significativamente a porcentagem de germinação, onde para a posição de 
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semeadura para cima, ausente de envoltório apresentou porcentagem de germinação de 

87,5%. Provavelmente, a presença do envoltório seminal, que dificulta a entrada de 

partículas de água até a micrópila, local onde ocorre a germinação da semente.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

As condições de semeadura para Moringa oleífera L. no substrato Vermiculita, 

que otimizam a germinação, corresponderam a utilização de sementes com o envoltório 

seminal retirado, e a posição de semeadura em relação a micrópila não influencia na 

germinação. 
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A cafeicultura no cerrado mineiro vem se destacando por sua alta qualidade na 

produção, sendo importante a identificação de cultivares que sejam bem adaptadas à 

região. Um aspecto importante na comercialização do café refere-se ao tamanho e 

formato dos grãos, visto que grãos retidos em peneiras maiores apresentam maior valor 

agregado no mercado. Nesse contexto, objetivou-se avaliar o tamanho e formato de 

grãos de café de diferentes cultivares em Monte Carmelo - MG. O experimento foi 

instalado na Universidade Federal de Uberlândia, Campus - Monte Carmelo. O plantio 

da lavoura foi realizado em 2015, utilizando-se o delineamento em blocos casualizados 

com cinco repetições. Foi adotado espaçamento de 3,5 m entre linhas e 0,6 m entre 

plantas. Os tratamentos foram constituídos por oito cultivares: Acaiá Cerrado - MG 

1474; Mundo Novo IAC 379-19; Bourbon Amarelo; Catuaí Vermelho IAC 99; Paraíso 

MG H 419-1; Topázio MG 1190; Acauã Novo e IAC 125 RN. Para a classificação em 

peneiras, uma amostra de 100 g de cada parcela experimental foi distribuída em um 

conjunto de peneiras de diferentes diâmetros e formatos de crivo (oblongo e circular) 

para posterior determinação do percentual de café chato graúdo, médio e miúdo, e moca 

graúdo, médio e miúdo. As cultivares IAC 125 RN, Bourbon Amarelo e Mundo Novo 

IAC 379-19 apresentaram maior porcentagem de grãos chato graúdo (62,6%) em 

relação às demais cultivares. O maior percentual de grãos moca médio (8%) foi 

encontrado nos materiais Topázio MG 1190, Acauã Novo e Paraíso MG H 419-1, 

enquanto que para moca miúdo a maior ocorrência (3%) foi detectada na cultivar 

Paraíso MG H 419-1. Dessa forma, as cultivares com maior potencial de produção de 

grãos maiores foram IAC 125 RN, Bourbon Amarelo e Mundo Novo IAC 379-19, 

sendo promissoras para cultivo na região do cerrado mineiro. 

 

Palavras-chave: material genético, classificação em peneira, Coffea arabica L. 

 

Apoio financeiro: UFU.  
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar a utilização do etanol para a remoção da 

adstringência, com a avaliação do teor de sólidos solúveis e da acidez titulável de frutos 

de caqui ‘Rama Forte’ cultivados no Vale do São Francisco. Foram aplicadas três doses 

de álcool etílico absoluto (0,0; 5,0 e 10 ml kg-1 de fruto) combinadas a três tempos de 

exposição (12, 24 e 48hs). Os frutos foram avaliados, quanto aos teores de sólidos 

solúveis e acidez titulável, imediatamente após a colheita (caracterização) e ao final do 

experimento. Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial (3 doses e 3 tempos 

de exposição) no delineamento inteiramente casualizado, com nove tratamentos, quatro 

repetições, com a avaliação de 10 frutos por parcela.  Após os tratamentos, observou-se 

que os frutos que não receberam aplicação de etanol, apresentaram os maiores teores de 

sólidos solúveis. Já os frutos tratados com 5,0 e 10,0 ml kg-1 de etanol apresentaram os 

menores valores de acidez titulável quando comparado com os frutos não receberam 

aplicação de etanol.  

 

Palavras-chave: Diospyros kaki L., álcool etílico, ácido málico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O caquizeiro (Diospyrus kaki L.), uma espécie de clima subtropical que foi, 

recentemente, introduzido na área irrigada do Vale do São Francisco, e vem sendo 

estudado para se determinar os métodos eficientes para a remoção da sua adstringência. 

As cultivares de caquizeiro podem ser divididas em adstringente, ou seja, os frutos 

devem ser submetidos aos processos de eliminação da adstringência, antes de serem 

consumido, e cultivares não adstringentes (BENATO et al., 2005; BIBI et al., 2007). A 

solução mais econômica e eficiente para a destanização de caquis tem sido a aplicação 

de vapores de álcool etílico (EDAGI et al., 2009). Dessa forma, o objetivo do trabalho 

foi avaliar o efeito de um método para a remoção da adstringência, com a avaliação do 

teor de sólidos solúveis e da acidez titulável de frutos de caqui ‘Rama Forte’ cultivados 

no Vale do São Francisco. 

 

mailto:ferreiraaparecida.21@gmail.com
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados caquis da cultivar ‘Rama Forte’, os quais foram cultivados na 

Área Experimental da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa 

Semiárido, localizada na cidade de Petrolina (PE). Os frutos foram colhidos 

manualmente no estádio de maturação considerado como maduro e, em seguida, foram 

transportados até o Laboratório Fisiologia Pós-Colheita, onde foram selecionados 

visando à padronização quanto ao tamanho, formato e a ausência de danos mecânicos.  

Os tratamentos constituíram por três doses de álcool etílico absoluto (0; 5,0 e 10 

ml kg-1 de fruto) combinadas com três tempos de exposição (12, 24 ou 48hs). Os 

tratamentos foram aplicados com o acondicionamento dos frutos em dessecadores 

hermeticamente fechados e mantidos a 22±1°C. Os frutos foram avaliados, quanto aos 

teores de sólidos solúveis e acidez titulável, imediatamente após a colheita 

(caracterização) e ao final do experimento após o tratamento com o álcool etílico 

absoluto. 

 Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial (3 doses e 3 tempos de 

exposição) em delineamento inteiramente casualizado, com nove tratamentos, quatro 

repetições, com a avaliação de 10 frutos por repetição. 

 Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste Tukey (P<0,05). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise inicial, realizada após a colheita, os frutos apresentavam média de 

teor de sólidos solúveis de 26,2 % e acidez titulável, em ácido málico, de 0,22%.  

A análise da variância mostrou que não houve diferença significativa para a 

interação entre doses e o tempo de exposição ao etanol para os teores de sólidos 

solúveis e a acidez titulável. Os teores de sólidos solúveis foram influenciados apenas 

pelas doses de etanol, em que os frutos tratados com 5,0 e 10,0 ml kg-1 de etanol 

apresentaram os menores valores de sólidos solúveis, não diferindo estatisticamente 

entre si. Logo, os frutos que não receberam aplicação de etanol, apresentaram os 

maiores teores de sólidos solúveis, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos 

(Figura 1). Resultados semelhantes foram observados em caquis ‘Giombo’ tratados com 

1,75 e 3,5ml kg-1 de etanol durante 12 e 24hs (MONTEIRO, M. F., 2011). A redução 

dos sólidos solúveis se deve, provavelmente, ao maior consumo de substratos no 

metabolismo respiratório destes frutos, que foram estressados devido à aplicação do 

álcool etílico.   
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Figura 1. Teores de sólidos solúveis (%) de caqui ‘Rama Forte’ tratado com diferentes 

concentrações de etanol por 12, 24, ou 48h para remoção a adstringência Tratamentos: 1 

= 0 ml/12hs; 2 =0 ml/24hs; 3 = 0 ml/48hs; 4 = 5 ml/12hs; 5 = 5 ml/24hs; 6 = 5 ml/48hs; 

7 = 10 ml/12hs; 8 = 10 ml/24hs; 9 = 10 ml/48h. 

Já a acidez titulável foi influenciada tanto pelas doses de etanol quanto pelo 

tempo de exposição ao etanol, porém, não houve interação significativa entre esses 

fatores. Os frutos tratados com 5,0 e 10,0 ml kg-1 de etanol apresentaram os menores 

valores de acidez titulável quando comparado com os frutos que não receberam 

aplicação de etanol. Frutos tratados com etanol por 12 e 48hs apresentaram diferença 

estatística entre si, de forma que os frutos expostos ao etanol por 48hs apresentaram os 

menores valores de teor de ácido málico, quando comparado aos frutos expostos por 

12hs (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Acidez titulável (% de ácido málico) de caqui ‘Rama Forte’ tratado com 

diferentes concentrações de etanol por 12, 24, ou 48hs para remoção a 

adstringência. 

 

Etanol 

(ml kg-1) 

Acidez Titulável 

12hs 24hs 48hs Média 

0 0,42 0,35 0,31 0,36 a  

5 0,29 0,27 0,22 0,26 b  

10 0,29 0,27 0,26 0,27 b  

Média 0,33 a* 0,29 ab 0,26 b   

CV (%) 15,58  

* Não foi aplicado o teste de comparação de médias por que o F de interação não foi 

significativo. 
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CONCLUSÕES 

 

 O tratamento com álcool etílico absoluto, nas doses de 5,0 e 10,0 ml kg-1 de 

fruto de caqui ‘Rama Forte’ é responsável por reduzir o teor de sólidos solúveis, 

independentemente do tempo de aplicação. As mesmas doses de etanol, de 5,0 e 10,0 ml 

kg-1 de fruto, foram responsáveis por reduzir a acidez titulável do fruto, com o tempo de 

aplicação de 48h, propiciando a maior redução deste aspecto. 
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RESUMO: O caquizeiro (Diospyros kaki L.) foi introduzido recentemente na área 

irrigada do Vale do São Francisco e vem sendo estudado para se determinar os métodos 

eficientes para a remoção da adstringência. Assim, o objetivo determinar a dose e o 

tempo de exposição ao álcool etílico mais eficiente na remoção da adstringência de 

caqui ‘Rama Forte’ cultivado no Vale do São Francisco. Foram aplicadas três doses de 

álcool etílico absoluto (0,0; 5,0 e 10 mL kg-1 de fruto) combinadas a três tempos de 

exposição (12, 24 e 48hs). Os frutos foram avaliados, quanto ao índice de adstringência 

e firmeza de polpa, imediatamente após a colheita (caracterização) e ao final do 

experimento. Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial (3 doses e 3 tempos 

de exposição) no delineamento inteiramente casualizado, com nove tratamentos, quatro 

repetições, tendo 10 frutos por repetição. Após os tratamentos, observou-se que os 

frutos que foram tratados com 10,0 mL kg-1 de etanol por 24 e 48hs apresentaram os 

menores índices de adstringência. Para a firmeza de polpa, os frutos que ficaram 

expostos ao etanol por 48hs apresentaram menor firmeza de polpa, comparado com os 

demais tratamentos. 

 

Palavras-chave: Diospyros kaki L., álcool etílico, destanização. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O caquizeiro (Diospyros kaki L.) é uma frutífera originária da Ásia e 

tradicionalmente cultivada na China e no Japão, de onde seu cultivo foi expandido para 

outras regiões do mundo de clima temperado ou subtropical (FILHO et. al., 2003). As 

cultivares de caquizeiro podem ser divididos em adstringente (A) e não adstringente 

(NA) (BENATO et. al., 2005). A remoção da adstringência com aplicação do etanol 

consiste na entrada de vapor de álcool etílico através, principalmente, da superfície da 

casca do fruto. Uma vez absorvido, o álcool etílico é transformado em acetaldeído 

através da ação da enzima álcool desidrogenase, e o acetaldeído formado reage com os 
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taninos solúveis causando sua polimerização e tornando-os insolúveis (ITO, 1971). 

Com isso, o presente trabalho teve como objetivo determinar a dose e o tempo de 

exposição ao álcool etílico mais eficiente na remoção da adstringência de caqui ‘Rama 

Forte’ cultivado no Vale do São Francisco. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados caqui da cultivar ‘Rama Forte’ adquiridos na Área 

Experimental da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Semiárido, 

localizada na cidade de Petrolina (PE). Os frutos foram colhidos manualmente no 

estádio de maturação considerado como maduro e, em seguida, foram transportados até 

o Laboratório Fisiologia Pós-Colheita, onde foram selecionados visando à padronização 

quanto ao tamanho, formato, ausência de danos mecânicos. Os tratamentos foram três 

doses de álcool etílico absoluto (0; 5,0 e 10 mL kg-1 de fruto) combinadas a três tempos 

de exposição (12, 24 ou 48hs). Os tratamentos foram aplicados com o 

acondicionamento dos frutos em dessecadores hermeticamente fechados e mantidos a 

22±1°C. Os frutos foram avaliados, quanto ao índice de adstringência e firmeza de 

polpa, imediatamente após a colheita (caracterização) e ao final do experimento. O 

índice de adstringência é determinado após um corte transversal na região equatorial do 

fruto, onde se avalia a impressão obtida do contado, por alguns segundos, de uma das 

faces cortadas do fruto, previamente tratada com solução de cloreto férrico (FeCl3) a 

5%, após isso são atribuídas notas, sendo 1 = fruto considerado não tanino; 2 = fruto 

ligeiramente taninoso; 3 = fruto medianamente taninoso; 4 = fruto taninoso; e 5 = fruto 

muito taninoso. Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial (3 doses e 3 

tempos de exposição) no delineamento inteiramente casualizado, com nove tratamentos, 

quatro repetições, tendo 10 frutos por repetição. Os resultados foram submetidos à 

análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey (P<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a colheita, os frutos apresentavam índice de adstringência igual a 5,00 e 

firmeza de polpa = 60,14 N. 

A análise de variância mostrou que o aumento das doses de etanol e tempos de 

exposição ao etanol reduziram o índice de adstringência dos frutos caqui ‘Rama forte’. 

Os frutos que foram tratados com 5,0 mL kg-1 de etanol por 24hs apresentaram nota 

4,00, ou seja, ainda estavam taninosos. Os frutos tratados com a dose 10,0 mL kg-1 de 

etanol por 24 e 48hs apresentaram os menores índices de adstringência, com notas 3,00 

e 2,25, ou seja, os frutos apresentavam-se medianamente e ligeiramente taninosos, 

respectivamente. Os frutos que não receberam aplicação de etanol permaneceram com 

índice de adstringência igual a 5,00 (Tabela 1).  
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Tabela 1. Índice de adstringência de caqui ‘Rama Forte’ tratado com diferentes 

concentrações de etanol por 12, 24, ou 48hs para remoção a adstringência. 

 

Etanol 

(ml Kg-1) 

Índice de adstringência (0-5)  

12hs 24hs 48hs Média 

0 5,00aA* 5,00aA 5,00 aA 5,00 

5 4,25bA 4,00bA 4,25bA 4,16 

10 4,25bA 3,00cB 2,25cC 3,16 

Média 4,50 4,00 3,83  

CV (%) 8,11 

* = P<(0,01) As médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 

significativamente entre si 

   

Monteiro (2011) testou concentrações de 1,70 e 3,5 mL kg-1 de etanol por 12 e 

24 horas em caqui ‘Giombo’, e observou que duas doses de etanol mostraram-se 

ineficientes na remoção de adstringência logo após o período de exposição, com notas 

variando entre 5,00 e 4,50, respectivamente. O metabolismo de destanização é dividido 

em duas etapas: a primeira consiste no acúmulo de acetaldeído, e a segunda, na 

polimerização das moléculas de tanino. Caso alguma das etapas não seja corretamente 

concluída, existe a possibilidade dos taninos insolubilizados tornarem-se novamente 

solúveis, inviabilizando o consumo do fruto (ITAMURA & FUKUSHIMA, 1989). 

A firmeza de polpa foi influenciada apenas pelos tempos de exposição ao etanol. 

Os frutos que ficaram expostos ao etanol por 48hs apresentaram menor firmeza de 

polpa, comparado com os demais tratamentos (Tabela 2). Esses resultados estão de 

acordo com outros trabalhos, onde o tratamento com etanol para a remoção da 

adstringência acelera a síntese de etileno, promovendo o amolecimento do fruto 

(ITAMURA et. al., 1997). 

 

Tabela 2. Firmeza de polpa de caqui ‘Rama Forte’ tratado com diferentes concentrações 

de etanol por 12, 24, ou 48hs para remoção a adstringência. 

 

Etanol 

(ml Kg-1) 

Índice de adstringência (0-5)  

12hs 24hs 48hs Média 

0 63,2 60,9 53,5 59,2a** 

5 57,6 60,6 55,9 58,0a 

10 61,4 61,7 51,4 58,2a 

Média 60,7a 61,1a 53,6b  

CV (%) 6,67 

** Não foi aplicado o teste de comparação de médias por que o F de interação não foi 

significativo. 
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CONCLUSÕES 

 

A exposição dos frutos ao etanol foi considerada como uma técnica eficiente no 

processo de remoção da adstringência.  A aplicação de 5,0 e 10,0 mL.kg-1 de  etanol por 

um período de 24 e 48  horas é suficiente para a remoção da adstringência de caqui 

‘Rama Forte’. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BENATO, E. A.; SIGRIST, J. M. M.; ROCHA, P. Manuseio, aspectos fitossanitários 

e logísticidade de caqui pós colheita. 2005. (Boletim Técnico). 

FILHO, W.P.C. et al. Mercado de caqui: variedades, estacionalidade e preços. 

Informações Econômicas, v.33, n.10, p. 81–87, 2003. 

ITAMURA, H., FUKUSHIMA, T., 1989. Effects of several treatments on the 

behavior of tannin in Japanese persimmon fruits. Bull. Yamagata Univ. Agric. Sci. 

10, 917-922. 

ITAMURA, H.; OHNO, Y.; YAMAMURA, H. Characteristics of fruit softening in 

Japanese persimmon ‘Saijo’. Acta Horticulturae, The Hague, n.436, p.179-188, 1997. 

ITO, S. 1971. The persimmon, in: Hulme, A.C. (Ed.), The biochemistry of fruits and 

their products, segunda ed. Academic, Londres, pp. 281-301. 

MONTEIRO, M. F. Técnicas de remoção da adstringência e refrigeração em caqui 

'Giombo'. Dissertação (Mestrado). Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 

Piracicaba, 2011. 



 

 36 

Reação de genótipos de mini alface biofortificada F3:4 à Bremia 

lactucae, raça 2 

 

Ana Carolina Pires Jacinto¹ (carol.agro.ufu@gmail.com), Aline José Silveira¹, 

Adriany Pena de Souza¹, Alisson Henrique Gama de Oliveira1, Natália Luiza 

Almeida de Moraes1, Renata Castoldi¹, Gabriel Mascarenhas Maciel¹ 

 
1Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, MG 

 

A alface está entre as hortaliças folhosas mais consumidas no mundo, destacando-se 

como novidade no mercado as cultivares do tipo mini, utilizadas para ornamentação de 

pratos, sendo consideradas produtos diferenciados devido ao número reduzido de 

folhas. Entretanto, quando cultivadas no inverno, aliada a baixas temperaturas, tem-se a 

incidência de Bremia lactucae, agente causal do míldio, que pode levar a severos 

prejuízos. Diante disso, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a reação de 

genótipos de mini alface biofortificada à Bremia lactucae, raça 2. O experimento foi 

conduzido no Laboratório de Análise de Sementes e Recursos Genéticos da UFU, 

Campus de Monte Carmelo. Utilizaram-se cinco genótipos de mini alface (UFU66#4, 

UFU215#10, UFU104#6, UFU215#1 e UFU215#13), oriundos do Programa de 

Melhoramento de alface biofortificada da UFU, Campus Monte Carmelo e a raça 2 de 

Bremia lactucae. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com três 

repetições. Para selecionar genótipos resistentes procedeu-se ao teste de resistência ou 

suscetibilidade, por meio da inoculação nos genótipos, com mistura de água destilada, 

esporângios retirados de tecidos infestados do hospedeiro, água destilada e Tween 20. 

Após a inoculação, o monitoramento foi diário e quando houve o aparecimento da 

primeira esporulação nas folhas cotiledonares da cultivar suscetível, os genótipos foram 

avaliados, verificando a porcentagem de plantas necrosadas e esporuladas. Quando mais 

de 80% das plântulas apresentaram pontos necróticos e lesões esporulantes estas foram 

consideradas suscetíveis; já quando menos de 5% das plântulas apresentam pontos 

necróticos e lesões esporulantes, foram consideradas resistentes.  Verificou-se que os 

genótipos UFU66#4, UFU215#10, UFU104#6, UFU215#1 e UFU215#13 apresentaram, 

respectivamente 0 e 10%; 0 e 6,7%; 3,7 e 6,8%; 0 e 1,1%; 4,6 e 4,6%, respectivamente 

de plantas esporuladas e necrosadas. De acordo com os dados apresentados, conclui-se 

que todos os genótipos avaliados apresentaram resistência a raça 2 de Bremia lactucae. 

 

Palavras-chave: Lactuca sativa, míldio, resistência. 

 

Apoio financeiro: Bolsa de Iniciação Científica do CNPq 
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RESUMO: Este trabalho objetivou identificar o melhor tratamento para superação da 

dormência de sementes de Enterolobium timbouva, em condições de viveiro, visando 

acelerar e uniformizar o processo germinativo. O experimento foi realizado em blocos 

casualizados, correspondendo em seis tratamentos, com quatro repetições de 25 

sementes. Tratamentos avaliados: escarificação mecânica; sementes intactas e 

escarificadas embebidas por 24 e 48 horas, mantendo-se uma testemunha. A partir da 

análise das curvas de embebição observou que a espécie possui dormência tegumentar. 

Com exceção dos tratamentos que mantiveram as sementes intactas os demais 

permitiram a entrada de água nas sementes. Sendo que os tratamentos em que as 

sementes não foram escarificadas resultaram em um elevado número de sementes duras. 

O método mais eficiente para superação de dormência de sementes de E. timbouva é a 

escarificação mecânica seguida de embebição por 24 horas, a temperatura ambiente, 

acelerando e uniformizando a emergência. 

 

Palavras-chave: germinação, viveiro florestal, sementes florestais, timburí. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Lorenzi (2002), a espécie florestal Enterolobium timbouva Mart. 

vulgarmente conhecida como timburí, orelha-de-negro, tem ocorrência em regiões do 

Baixo Amazonas em direção ao sul pelo Mato Grosso e Goiás até Minas Gerais 

(Triângulo Mineiro). Devido ao seu rápido crescimento e rusticidade esta espécie é 

recomendada para a composição de reflorestamentos com fins preservacionistas. Suas 

sementes são duras necessitando de tratamento antes da semeadura. 

A dormência tegumentar caracteriza-se pela dificuldade de absorção de água 

pela semente, o que a impede de iniciar a hidratação e, consequentemente, restringe os 

processos físicos e as reações metabólicas básicas da germinação (BORGES et al., 

2004). 

O objetivo deste trabalho foi identificar melhor tratamento para superação da 

dormência de sementes de Enterolobium timbouva, em condições de viveiro, visando 

acelerar e uniformizar o processo germinativo.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Viveiro Escola do CRAD/Mata Seca (Centro de 

Referência em Recuperação de Áreas Degradadas) do Departamento de Ciências 

Agrárias da Universidade Estadual de Montes Claros, Janaúba, MG. Para a 

caracterização do lote foi determinado o teor de água e o peso de mil sementes segundo 

as prescrições das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009).  

Para evidenciar a ocorrência de dormência tegumentar foram determinadas as 

curvas de embebição de sementes intactas e escarificadas, onde quatro repetições 25 

sementes de cada classe foram pesadas antes da imersão em água, e após em intervalos 

de duas horas até as primeiras 12 horas, e na sequência a cada 12 horas até completar 

120 horas, e os resultados expressos em porcentagem do aumento de massa fresca. 

Os tratamentos empregados foram: Testemunha – semente sem prévio 

tratamento; Sementes intactas embebidas em água fria por 24 e 48 horas, a temperatura 

ambiente; Escarificação mecânica – a semente foi lixada (lixa de papel nº 80) no lado 

oposto ao embrião até a exposição dos cotilédones; Sementes escarificadas 

mecanicamente e embebidas em água fria por 24 e 48 horas, a temperatura ambiente. 

Após submetidas aos tratamentos, as sementes foram colocadas entre areia lavada em 

bandejas plásticas, em condições de viveiro com irrigações realizadas duas vezes ao dia. 

As contagens iniciaram no sétimo dia após a semeadura (DAS), computando o número 

de plântulas normais e no final do experimento, ao décimo sexto DAS, o número de 

sementes duras. 

Para evidenciar os resultados empregou dois testes de vigor, primeira contagem 

e índice de velocidade de emergência (IVE). O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados, sendo os resultados submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O teor de água das sementes de E. timbouva foi de 9,3% e o peso de mil sementes 

554,8 g. A partir da análise dos resultados obtidos pela curva de embebição (Fig. 1), 

observou que as sementes escarificadas apresentaram incremento na massa fresca muito 

superior as sementes intactas, evidenciando que o tegumento intacto impossibilitou a entrada 

de água. Nas sementes escarificadas a curva de embebição apresentou crescimento linear até 

as 36 horas com incremento de aproximadamente 176% e atingiu aproximadamente 199% 

com 120 horas de embebição. Já, com as sementes intactas o aumento de massa fresca foi de 

aproximadamente 24% as 120 horas. Estes resultados corroboram com os obtidos por 

Fogaça et al. (2004), onde observaram dificuldade de incremento de massa fresca das 

sementes intactas em relação as sementes escarificadas em decorrência do tegumento 
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impermeável presente em sementes de espécie do mesmo gênero que a estudada, 

Enterolobium contortisiliquum (timburi). 

 

Figura 1. Curva de embebição de sementes de Enterolobium timbouva. 

 

O lote de sementes avaliado apresentou variação do grau de impermeabilidade 

do tegumento, pois na testemunha observou emergência (7,0%) superior aos 

tratamentos em que as sementes intactas foram submetidas a embebição por 24 horas 

(3,0%) e 48 horas (5,0%), porém estes foram estatisticamente semelhantes (Tab. 1). Os 

mesmos tratamentos apresentaram os maiores percentuais de sementes duras, 

comprovando a impermeabilidade do tegumento observada na curva de embebição. 

 

Tabela 1. Valores médios de porcentagem de primeira contagem (PC), índice de 

velocidade de emergência (IVE), porcentagem de emergência (E) e de sementes duras 

(SD) de Enterolobium timbouva submetidas a diferentes tratamentos de superação de 

dormência, em condições de viveiro 

Tratamento PC(1) IVE E SD 

Testemunha 0,0 b 0,2 c 7,0 c 92,0 a 

Sementes intactas embebidas por 24 h 0,0 b 0,0 c 3,0 c 94,0 a 

Sementes intactas embebidas por 48 h 0,0 b 0,2 c 5,0 c 86,0 a 

Sementes escarificadas mecanicamente 0,0 b 2,4 a 83,0 a 2,0 b 

Sementes escarificadas embebidas por 24 h 38,0 a 2,9 a 88,0 a 0,0 b 

Sementes escarificadas embebidas por 48 h 30,0 a 1,4 b 43,0 b 0,0 b 

CV (%) 12,9 11,2 22,7 9,6 
(1) Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5%. 

Verificou-se que o tratamento com escarificação mecânica seguida de 

embebição por 24 horas foi eficiente ao promover 88% de emergência e com índice de 

velocidade de emergência de 2,9, porém não diferindo estatisticamente do tratamento 

em que as sementes apenas foram escarificadas mecanicamente com 83% de plântulas 

formadas e 2,4 de IVE. Com o aumento do período de embebição para 48 horas 

verificou a redução da porcentagem de emergência e do IVE para 43% e 1,4, 

respectivamente. Estes tratamentos foram os que apresentaram as menores porcentagens 

de sementes duras. 
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Dentre os tratamentos que apresentaram melhores resultados de emergência e 

IVE, o que submeteu as sementes a escarificação seguida de embebição por 24 horas foi 

o que possibilitou a aceleração do processo germinativo, comprovado pelos valores de 

primeira contagem. 

Possivelmente, a redução dos valores de emergência e IVE no tratamento que 

submeteu as sementes a escarificação seguida de embebição por 48 horas ocorreu em 

decorrência da deterioração sofrida pelas sementes expostas a maior período de 

embebição. Resultados semelhantes foram obtidos por Alexandre et al. (2009), onde 

estudando a superação de dormência para espécies do gênero Enterolobium, verificaram 

que os períodos de embebição devem ser inferiores a 24 horas, a fim de evitar a 

deterioração das sementes. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O melhor tratamento para superação da dormência de sementes de Enterolobium 

timbouva, em condições de viveiro, visando acelerar e uniformizar o processo 

germinativo foi o que submeteu as sementes a escarificação mecânica seguida de 

embebição por 24 horas, a temperatura ambiente.  
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Informações sobre a emergência de plântulas de espécies nativas são fundamentais para 

sua utilização em processos de recuperação de áreas impactadas. Objetivou-se, neste 

estudo avaliar os efeitos de diferentes substratos sobre a emergência de plântulas de 

Bauhinia longifolia. O experimento foi conduzido no Viveiro Escola do Centro de 

Referência em Recuperação de Áreas Degradadas (CRAD/Mata Seca), na Universidade 

Estadual de Montes Claros, Campus Janaúba, MG. Para a caracterização do lote de 

sementes determinou o teor de água e o peso de mil sementes. Foram testados quatro 

diferentes substratos, correspondentes a solos encontrados no bioma Cerrado (solo 

argiloso eutrófico, solo de área de resíduo de mineração e solo sobre afloramento de 

calcário) e como testemunha, areia lavada. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados e contou com quatro repetições de 25 sementes cada, monitoradas por 32 

dias. Realizou-se o teste Tukey (5%), para a comparação das porcentagens de 

emergência e calculou-se o índice de velocidade de emergência (IVE) para avaliar o 

vigor das sementes. O teor de água das sementes foi de aproximadamente 7,3% e o peso 

de mil sementes, 336g. Ocorreram diferenças estatísticas significantes entre os 

tratamentos, onde o substrato argiloso eutrófico apresentou a maior porcentagem de 

emergência e maior IVE, devido à maior capacidade de retenção de água por esse 

substrato e à necessidade de maior absorção de água pelo embrião. O solo de área de 

resíduo de mineração apresentou porcentagem de germinação igual a zero devido à 

estrutura física deste que dificultou a absorção de água pelo embrião da semente. Os 

substratos areia lavada e solo sobre afloramento de calcário foram estatisticamente 

semelhantes, com valores intermediários de emergência e IVE. Assim, conclui-se que a 

espécie estudada pode ser recomendada para semeadura direta em áreas degradadas que 

apresentem solos do tipo argiloso eutrófico, sobre afloramento de calcário e arenoso. 

 

Palavras-chave: solos eutróficos, espécies florestais, áreas degradadas. 
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi padronizar a metodologia do teste de tetrazólio 

para a avaliação da viabilidade de sementes de Amburana cearensis (Allemão) A.C. 

Sm. Avaliou-se as seguintes metodologias: escarificação mecânica das sementes 

seguida de embebição em água destilada por 48 horas a 30 °C, com posterior retirada do 

tegumento e corte longitudinal através do eixo embrionário e imersas em solução de 

tetrazólio a 0,050; 0,075 e 0,10% por 30, 60 e 120 minutos, a 35 °C, no escuro. A 

definição da melhor preparação em condições de coloração baseou-se nos aspectos dos 

tecidos e na intensidade e uniformidade de coloração. Com base nas observações, 

conclui-se que para avaliar sementes de A. cearensis deve-se realizar a escarificação 

mecânica seguida de embebição por 30 oC, com posterior retirada do tegumento e corte 

longitudinal através do eixo embrionário, imersas em solução de tetrazólio a 0,075 e 

0,10% por 120 minutos a 35 °C. 

 

Palavras-chave: teste rápido, viabilidade, sementes florestais, amburana. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. conhecida vulgarmente como 

amburana ou amburana-de-cheiro, é uma espécie nativa do sertão nordestino com 

ocorrência na Caatinga/Mata Seca (CARVALHO, 2003). Esta espécie é característica 

de afloramentos calcários e terrenos secos em matas decíduas, sendo sua madeira muito 

apreciada para imobiliário fino, esculturas e marcenaria em geral (LORENZI, 2008). 

De acordo com a literatura, o tempo médio para a germinação de sementes de 

amburana varia de 5 a 30 dias após a semeadura (CARVALHO, 2003; LORENZI, 

2008), podendo esta divergência estar relacionada a presença de cumarina nas sementes, 

a qual age como substância inibidora do processo germinativo (CARVALHO, 2003). 

Em decorrência deste e de outros fatores que resultam em germinação lenta de 

sementes florestais, os tecnologistas vêm buscando testes alternativos com resultados 

mais rápidos e menor interferência do meio. O teste de tetrazólio tem se mostrado 

promissor para a avaliação da qualidade fisiológica de sementes florestais, tendo como 

vantagens o baixo custo, homogeneidade das condições durante o teste e rapidez na 
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obtenção dos resultados. Isto possibilita uma rápida resposta sobre a viabilidade de 

sementes de espécies que necessitam de longo período para completarem o processo 

germinativo, facilitando a tomada de decisão pelo silvicultor (FOGAÇA, 2015). 

Diante do exposto, este trabalho objetivou padronizar o teste de tetrazólio para a 

avaliação da viabilidade de sementes de Amburana cearensis. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Ecologia Florestal do 

Departamento de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Montes Claros 

(UNIMONTES) em Janaúba, MG. Utilizou um lote de sementes coletado no município 

de Januária (MG) em agosto de 2016, submetido ao beneficiamento manual, embalado 

em saco plástico e acondicionado em câmara fria, até o momento da avaliação. Para a 

caracterização deste lote foi determinado o teor de água e o peso de mil sementes 

segundo as prescrições das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009).  

As sementes foram escarificadas mecanicamente e submetidas a embebição em 

água destilada, a 30 °C, por 48 horas. Posterior à embebição, as sementes foram 

submetidas à retirada do tegumento e a corte longitudinal através do centro do eixo 

embrionário. A combinação desses fatores foi considerada como preparo das sementes. 

Para o processo de coloração, foram utilizadas quatro repetições de 25 sementes 

para cada tratamento, sendo estas acondicionadas em recipientes plásticos de 200 mL, 

onde adicionou-se a solução de 2,3,5 trifenil cloreto de tetrazólio (pH de 6,5 a 7,0) em 

quantidade suficiente para cobrí-las. As concentrações avaliadas foram 0,050; 0,075 e 

0,10% por 30, 60 e 120 minutos. Para o desenvolvimento de coloração as sementes 

foram mantidas em câmara a 35 °C, na ausência de luz, durante os períodos citados. 

Após o período de coloração, as soluções foram drenadas e as sementes lavadas 

em água corrente, mantidas imersas em água em ambiente refrigerado até o momento da 

avaliação. Sendo analisadas uma a uma com auxílio de uma lupa de mesa com lâmpada 

fluorescente de seis aumentos (6x). 

A definição da melhor preparação e condições de coloração baseou-se nos 

aspectos dos tecidos e na intensidade e uniformidade de coloração que possibilitasse a 

diferenciação dos tecidos vivos, deteriorados e mortos conforme critérios estabelecidos 

para o teste de tetrazólio (FRANÇA-NETO, 1999). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O teor de água das sementes foi de aproximadamente 6,0% e o peso de mil sementes 

foi de 494,5 g. Na Figura 1 estão ilustradas os diferentes padrões de coloração obtidos 
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pelas sementes conforme as condições de preparo e de coloração a que foram 

submetidas.  

 

 
Sementes com coloração desuniforme 

 
Sementes com coloração adequada 

Figura 1. Padrões de coloração obtidos em sementes de Amburana cearensis 
 

 

Para facilitar o entendimento dos resultados obtidos nas condições de preparo e de 

coloração, esses estão apresentados resumidamente na Tabela 1, onde observou que 

submetendo as sementes a escarificação mecânica seguida de embebição por 48 horas a 30 

°C, com posterior retirada do tegumento e corte longitudinal através do centro do eixo 

embrionário, independente da concentração da solução de tetrazólio nos períodos de 

coloração de 30 e 60 minutos apresentaram coloração desuniforme, ou seja, a coloração 

obtida não permitiu a diferenciação de tecidos vivos, os quais se apresentariam com 

coloração róseo-vivo ou vermelho-brilhante, de tecidos em processo de deterioração que 

desenvolveriam a coloração vermelho-intenso e nem de tecidos mortos, os quais 

apresentariam os tecidos brancos e flácidos. 

 

Tabela 1. Colorações obtidas submetendo as sementes de Amburana cearensis a 

diferentes condições de preparo e coloração. 

 

Preparo Processo de coloração Coloração obtida 

Escarificação mecânica e 

embebição por 48 h, a 30 °C, 

com posterior retirada do 

tegumento e corte longitudinal 

através do eixo embrionário 

Todas as concentrações 

por 30 e 60 minutos 

Coloração desuniforme 

0,050% por 120 

minutos 

Coloração desuniforme 

0,075 e 0,10% por 120 

minutos 

Coloração adequada 

 

 

Resultados semelhantes foram observados empregando os mesmos procedimentos 

de preparo com a concentração de 0,050% por 120 minutos de coloração. Com o aumento da 

concentração da solução de tetrazólio para 0,075 e 0,10% no mesmo período de coloração, 

as sementes obtiveram coloração adequada, ou seja, esta permitia a diferenciação dos tecidos 

vivos, deteriorados e mortos. 

O preparo das sementes, a concentração da solução de tetrazólio e o tempo de 

coloração são específicos para cada espécie, como demostrou os resultados obtidos por 

Fogaça et al. (2011), onde avaliando o emprego do teste de tetrazólio para duas espécies 

florestais reportaram resultados consistentes em sementes de Copaifera langsdorffii 
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Desf. (copaíba), submetendo as sementes a escarificação mecânica seguida de 

embebição por 24 horas a 35 °C com posterior retirada do tegumento, submetidas à 

solução 0,20% por 4 horas. E para sementes de Schizolobium parahyba Vell. Blake 

(guapuruvu), a escarificação seguida de embebição por 48 horas a 35 °C com posterior 

retirada do tegumento, em solução de tetrazólio de 0,10% por 4 horas a 35 °C. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que para avaliar sementes de A. cearensis deve-se realizar a 

escarificação mecânica seguida de embebição por 30 oC, com posterior retirada do 

tegumento e corte longitudinal através do eixo embrionário, imersas em solução de 

tetrazólio a 0,075 e 0,10% por 120 minutos a 35 °C.  

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Unimontes – 

Unimontes/FAPEMIG, pelo apoio financeiro. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de 

sementes. Brasília: Mapa/ACS, 2009. 399p. 

CARVALHO, P.E.R. Espécies arbóreas brasileiras. Brasília: Embrapa Informação 

Tecnológica; Colombo: Embrapa Florestas. v.1, p. 431-439, 2003. 

FOGAÇA, C.A.; KROHN, N.G.; SOUZA, M.A.; PAULA, R.C. Teste de tetrazólio em 

sementes de Copaifera langsdorffii e Schizolobium parahyba. Floresta, v.41, n.4, 

p.895-904, 2011.  

FOGAÇA, C.A. Teste de tetrazólio e testes de vigor. In: PIÑA-RODRIGUES, F.C.M.; 

FIGLIOLIA, M.B.; SILVA, A. Sementes florestais: da ecologia à produção. Londrina: 

ABRATES, p.344-359, 2015. 

FRANÇA NETO, J.B. Teste de tetrazólio para determinação do vigor de sementes. In: 

KRZYZANOWSKI, F.C.; VIEIRA, R.D.; FRANÇA NETO, J.B. Vigor de sementes: 

conceitos e testes. Londrina: ABRATES, 1999. 218p. 

LORENZI, H. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 

arbóreas nativas do Brasil. 5ed. v.1, p.150, 2008.  

  



 

 46 

Emergência de plântulas de Pterogyne nitens Tul. (Fabaceae) em 

diferentes substratos provenientes de solos eutróficos 
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Pterogyne nitens Tul.,pertencente à família Fabaceae, conhecida popularmente como 

amendoim-bravo ou carne-de-vaca, é uma espécie pioneira, característica da floresta 

latifoliada semidecídua e da caatinga,  apresenta rusticidade e rapidez de crescimento, 

sendo recomendada para plantios mistos em áreas degradadas. Em decorrência da 

necessidade de se obter o maior número possível de informações sobre a biologia de 

sementes, para auxiliar em programas de restauração florestal, este trabalho objetivou 

avaliar a emergência de plântulas de Pterogyne nitens em substratos provenientes de 

solos eutróficos. Para tanto, o trabalho foi conduzido entre os meses de junho e julho de 

2017, no Viveiro Escola do Centro de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas 

(CRAD/Mata Seca) da Unimontes, Campus de Janaúba, MG. Para a caracterização do 

lote de sementes utilizado no estudo, foi determinado o grau de umidade e o peso de mil 

sementes. Foram avaliados quatro substratos: areia lavada (testemunha); solo argiloso 

eutrófico; solo sobre afloramento de calcário e solo de área de resíduo de mineração. 

Implantou-se quatro repetições de 25 sementes escarificadas mecanicamente, para cada 

tratamento, semeadas nos referidos substratos em bandejas plásticas e mantidas em 

condições de viveiro. Os dados de emergência e índice de velocidade de emergência 

(IVE) foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. As sementes da espécie apresentaram grau de umidade 

de 10% e o peso de mil sementes foi de 102g. No substrato solo sobre afloramento de 

calcário, a emergência de plântulas foi de 83% e o IVE 1,2, nos demais substratos os 

valores médios foram inferiores a 40% e 0,5, respectivamente, sendo os resultados nulos 

no solo de área de resíduo de mineração. Estes resultados possivelmente se deram em 

decorrência da alta concentração de alumínio encontrada no substrato do solo argiloso 

eutrófico e a salinidade presente no substrato solo de área de resíduo de mineração, que 

dificultaram o processo de emergência. Conclui-se que a espécie estudada apresenta 

excelente emergência em substrato de solo sobre afloramento de calcário, 

recomendando assim mais estudos que possibilitem verificar este resultado a nível de 

campo. 

 

Palavras-chave: amendoim-bravo, produção de mudas, recuperação de áreas 

degradadas, sementes florestais. 
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A seleção de espécies florestais para plantio direto em áreas degradadas requer que as 

mesmas apresentem maior rusticidade assegurando a sobrevivência em campo, além de 

proporcionar ambiente adequado à regeneração de outras espécies, facilitando a 

sucessão vegetal e revertendo o processo de degradação. Assim, este trabalho objetivou 

estudar a emergência de Amburana cearensis (Fabaceae) em substratos provenientes de 

solos eutróficos. O trabalho foi conduzido no Viveiro Escola do CRAD/Mata Seca da 

Unimontes, Janaúba, MG. Os tratamentos consistiram em: T1 (testemunha, areia 

lavada); T2 (solo argiloso eutrófico); T3 (solo sobre afloramento de calcário) e T4 (solo 

de área de resíduo de mineração). Para cada tratamento foram empregadas quatro 

repetições de 25 sementes escarificadas e embebidas em água destilada por 48 horas, 

semeadas em bandejas plásticas contendo os substratos citados e mantidas em condições 

de viveiro. Avaliou-se a emergência e o índice de velocidade de emergência (IVE). O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados e os dados submetidos à análise 

de variância, quando observado significância foram comparadas as médias pelo teste de 

Tukey, a 5%. Os resultados demonstraram que o solo de área de resíduo de mineração 

(T4) não ocorreu à emergência de plântulas, possivelmente em decorrência a baixa 

disponibilidade de água que impossibilitou o intumescimento da semente para posterior 

emergência. Avaliando a areia lavada (T1) os resultados de emergência e IVE foram 

inferiores aos obtidos nos tratamentos em que as sementes foram submetidas a solo 

argiloso eutrófico (T2) e solo sobre afloramento de calcário (T3), ou seja, estes solos 

disponibilizaram água suficiente para que ocorresse a emergência das plântulas. Assim, 

conclui-se que a espécie A. cearensis tem potencial para uso em áreas degradadas, pois 

esta apresentou excelentes resultados quando submetida a substratos oriundos de solo 

argiloso eutrófico e solo sobre afloramento de calcário. 

 

Palavras-chave: amburana-de-cheiro, áreas degradadas, sementes florestais.  
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farnesiana (L.) Willd. – Fabaceae  

 

Ailton Batista Oliveira Junior¹ (juniorbatista_oliveira@hotmail.com), Danielle 

Rodrigues dos Reis¹, Izabela Nascimento Rodrigues Santos¹, João Edáclio Escobar 

Neto¹, Luiz Henrique Arimura Figueiredo¹, Cristiane Alves Fogaça¹ 

 
1Departamento de Ciências Agrárias, Universidade Estadual de Montes Claros, Janaúba, MG 

 

RESUMO: O trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de diferentes tratamentos 

para a superação de dormência em sementes de A. farnesiana (Fabaceae), em condições 

de viveiro. Foram testados os seguintes tratamentos: testemunha; sementes 

escarificadas; sementes intactas e escarificadas embebidas em água fria por 24 e 48 

horas, a temperatura ambiente. Após os tratamentos, as sementes foram colocadas entre 

areia, em bandejas plásticas e mantidas em condições de viveiro, com temperaturas 

médias, mínima e máxima, de 25 °C e 29 °C, e URar de 53%. Diariamente computou-se 

o número de plântulas normais e ao final do experimento, o número de sementes duras. 

As variáveis avaliadas foram: primeira contagem, porcentagem de emergência, índice 

de velocidade de germinação e porcentagem de sementes duras. Os resultados 

demostraram que as sementes da A. farnesiana sem escarificação não germinaram. 

Assim, os melhores resultados foram provenientes dos tratamentos que submeteram as 

sementes a escarificação, seguidas ou não de embebição. Conclui-se que em condições 

de viveiro, o melhor tratamento para superação de dormência é a escarificação seguida 

de embebição em água fria por 24 horas, a temperatura ambiente. 

 

Palavras-chave: germinação, espinheiro, produção de mudas, tegumento duro.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Lorenzi (2002), Acacia farnesiana (L.) Willd. é uma espécie 

florestal da família Fabaceae, conhecida popularmente como espinheiro e/ou 

esponjinha, característica e exclusiva de formações secundárias de terrenos calcários e 

pedregosos. É recomendada para uso na construção civil, produção de dormentes e 

moirões, bem como para lenha e carvão. A casca, folhas e raízes são reputadas como 

medicinais e parasiticidas e suas flores apresentam propriedades inseticidas. 

O mesmo autor, não faz nenhuma menção sobre a ocorrência de dormência 

tegumentar nas sementes da espécie em questão, porém outros autores estudaram 

diferentes tratamentos para a superação desta dormência em sementes de A. farnesiana. 

Como, Vilela (2012), onde avaliando diferentes tratamentos de superação e submetendo 

as sementes de acácia a condições de câmara de germinação com temperaturas 
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alternadas de 20-30 oC e constantes de 25 e 30 oC, com fotoperíodo de 8/16 horas de luz 

e escuro, obteve como tratamento mais eficiente a escarificação com lixa d’água n° 80, 

seguida de embebição em água a temperatura ambiente por 24 horas, sendo as sementes 

mantidas em câmara com a temperatura de 25 °C. Já para Vasconcelos et al. (2015), o 

mais eficiente foi a escarificação química em ácido sulfúrico nos tempos de 20 e 25 

minutos. Cabe ressaltar que o ácido sulfúrico é um produto de difícil aquisição e 

manuseio complexo por parte de viveiristas. 

Assim, este trabalho objetivou avaliar a eficiência de diferentes tratamentos para 

a superação de dormência em sementes de A. farnesiana, em condições de viveiro. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Viveiro Escola do Centro de Referência em 

Recuperação de Áreas Degradadas (CRAD/Mata Seca), do Departamento de Ciências 

Agrárias da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) em Janaúba, MG. 

Para a caracterização do lote foi determinado o teor de água e o peso de mil sementes 

segundo as prescrições das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009).  

Para confirmar a ocorrência de dormência tegumentar na espécie em questão 

foram determinadas as curvas de embebição utilizando quatro repetições 25 sementes, 

tanto intactas como escarificadas mecanicamente com lixa de papel nº 80. As sementes 

foram pesadas antes da imersão em água, e após em intervalos regulares de duas horas 

até as primeiras 12 horas, e na sequência a cada 12 horas até completar 120 horas, e os 

resultados expressos em porcentagem do aumento de massa fresca. 

Os tratamentos empregados foram: Testemunha – semente sem prévio 

tratamento; Escarificação mecânica – a semente foi lixada (lixa de papel nº 80) no lado 

oposto ao embrião até a exposição dos cotilédones; Sementes intactas e escarificadas 

submetidas a embebição em água fria por 24 e 48 horas, a temperatura ambiente. 

Após submetidas aos tratamentos, as sementes foram colocadas entre areia 

lavada em bandejas plásticas e mantidas em condições de viveiro. Durante o período 

experimental, as temperaturas médias, mínima e máxima, foram de 25 °C e 29 °C, e 

URar de 53%, segundo dados dos INMET (2017). As irrigações foram realizadas 

manualmente duas vezes ao dia. Diariamente computou-se o número de plântulas 

normais e ao final do experimento, o número de sementes duras. 

Para evidenciar os resultados empregou-se dois testes de vigor, primeira 

contagem e índice de velocidade de emergência (IVE). O delineamento foi em blocos 

casualizados e os resultados submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey, a 5%, através do programa Assistat 7.7 (SILVA; AZEVEDO, 

2016). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O teor de água das sementes foi de 6,8% e o peso de mil sementes 108,32 g. 

Analisando-se a Fig. 1, é possível observar que as sementes escarificadas apresentaram 

maior incremento na massa fresca do que as sementes intactas, evidenciando que o 

tegumento intacto impossibilitou a entrada de água.  

 

Figura 1. Curva de embebição de sementes de Acacia farnesiana 

Nas sementes escarificadas, a curva de embebição apresentou crescimento linear até 

as 24 horas onde apresentou incremento de aproximadamente 135%, estabilizando a partir 

deste período atingindo um aumento de 153% com 120 horas de embebição. Com relação as 

sementes intactas as porcentagens de aumento de massa fresca mantiveram-se estáveis, 

sendo observado incremento de 2,3% às 120 horas.  

Resultados semelhantes foram observados por Fogaça et al. (2004), que analisando 

as curvas de embebição de sementes intactas e escarificadas de espécies florestais como, 

farinha-seca (Albizia hasslerii (Chodat) Burr.), guapuruvu (Schizolobium parahyba 

(Vell.) Blake), tarumã-branco (Cytharexyllum myrianthum Cham.), timburi 

(Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong) e sucará (Gleditschia amorphoides 

Taub.), observaram dificuldade de incremento de massa fresca, ou seja, absorção de 

água, pois as sementes destas são providas de tegumento impermeável. 

De acordo com os dados obtidos (Tabela 1), verificou-se que os tratamentos em 

que as sementes não foram escarificadas apresentaram emergência igual a zero (0,0%), 

corroborando com os resultados observados na curva de embebição (Fig.1). 

Sementes submetidas à escarificação mecânica seguida ou não da embebição em 

água por 24 e 48 horas, apresentaram os melhores valores de emergência e IVE, ao 

mesmo tempo que a porcentagem de sementes duras foi zero (0,0%). Porém, em uma 

das variáveis que avaliou o vigor, primeira contagem, os tratamentos que possibilitaram 

acelerar e uniformizar o início do processo de emergência foram os que submeteram as 

sementes escarificadas a embebição por 24 e 48 horas, em condições ambiente. 
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Tabela 1. Valores médios de primeira contagem (PC), índice de velocidade de 

emergência (IVE), emergência (E) e sementes duras (SD) de Acacia farnesiana 

submetidas a tratamentos de superação de dormência, em condições de viveiro 

Tratamento PC (%) (1) IVE E (%) SD (%) 

Controle 0,0 c 0,0 b 0,0 b 100,0 a 

Semente intacta embebida por 24 h 0,0 c 0,0 b 0,0 b 100,0 a 

Semente intacta embebida por 48 h 0,0 c 0,0 b 0,0 b 100,0 a 

Escarificação mecânica 50,0 b 3,0 a 93,0 a 0,0 b 

Semente escarificada embebida por 24 h 66,0 a 2,8 a 96,0 a 0,0 b 

Semente escarificada embebida por 48 h 73,0 a 3,2 a 95,0 a 0,0 b 

CV (%) 14,3 13,5 12,0 3,1 
(1) Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5%. 

 

Estes resultados corroboram com o trabalho realizado por Vilela (2012), onde o 

tratamento mais eficiente para superação da dormência de sementes de Acacia 

farnesiana foi a escarificação com lixa d’água n° 80 seguida de embebição em água a 

temperatura ambiente por 24 horas, porém em condições controladas em laboratório. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Para condições de viveiro o melhor tratamento para superação de dormência foi 

a escarificação das sementes, seguida de embebição em água fria por 24 horas, a 

temperatura ambiente. 
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RESUMO: O controle da broca-do-abacate, Stenoma catenifer, é considerado difícil, 

pois a broca se instala dentro do fruto, desfavorecendo o contato com inseticidas. Com 

isso, objetivou-se verificar a compatibilidade entre produtos fitossanitários e nematoides 

entomopatogênicos (NEPs), visando à aplicação conjunta de ambos, para controle de 

pupas. Foram testados os NEPs Heterorhabditis amazonensis MC01 e H. amazonensis 

RSC03 com 12 produtos fitossanitários. Foram avaliados os parâmetros viabilidade e 

infectividade de juvenis infectantes (JIs) 48 h após exposição aos produtos. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e teste Scott-Knott (p < 0,05) para comparação 

entre médias. Para H. amazonensis MC01, apenas Curyon® reduziu a viabilidade dos 

JIs, e Curyon®, Methomex® e Nufos 480® reduziram a infectividade. Quanto à 

viabilidade de H. amazonensis RSC03, verificou-se que os produtos Redshield® e 

Curyon® causaram redução da viabilidade, e que Methomex® e Curyon® causaram 

redução de infectividade. Desta forma, Curyon® e Methomex® foram considerados 

incompatíveis com os nematoides testados. 

 

Palavras-chave: broca-do-abacate, controle biológico, Heterorhabditis. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cultivo do abacateiro, por apresentar uma ampla adaptação a diferentes tipos 

de clima e solo, tem maior potencialidade de crescimento em diferentes regiões 

brasileiras. A produção dessa cultura no Brasil vem diminuindo, pois a partir de meados 

de 1980 a broca-do-abacate, Stenoma catenifer Walsingham (Lepidoptera: 

Elachistidae), tem provocado uma desestabilização da produção no país (NAVA et al., 

2005). 

A broca-do-abacate causa prejuízos aos frutos, além de causar queda dos 

mesmos. O controle curativo é considerado inviável, pois a broca se instala dentro do 

fruto, desfavorecendo o contado direto com produtos fitossanitários. No entanto, há hoje 

vários estudos voltados ao conhecimento da biologia e comportamento do inseto, para 

auxiliar na redução das infestações e, consequentemente, dos danos causados pela 

broca. Algumas alternativas de controle que podem auxiliar no manejo da broca do 

abacate são o controle cultural e biológico (HOHMANN; MENEGUIM, 2005).  
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Os nematoides entomopatogênicos (NEPs) tem uma boa capacidade de 

adaptação a diferentes ambientes e algumas espécies tem capacidade de disseminar no 

ambiente, buscando um hospedeiro quando necessário. Os NEPs são considerados 

agentes de grande importância em programas de manejo integrado de pragas em 

diferentes culturas, devido a sua alta potencialidade como agentes biológicos para 

controle de insetos praga (MOLINA; MOINO JUNIOR; CAVALCANTI, 2004). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o teste de compatibilidade entre produtos fitossanitários e NEPs foi 

utilizado o Protocolo da IOBC/WPRS (VAINIO, 1992). Os nematoides testados foram 

Heterorhabditis amazonensis MC01 e Heterorhabditis amazonensis RSC03.  

Os produtos fitossanitários utilizados (Tabela 1) foram preparados com o dobro 

da maior concentração da dose recomendada pelo fabricante por mL de água. Desta 

solução foi retirado 1 mL e colocado em cinco tubos de vidro (8 cm de altura x 2,5 cm 

de diâmetro) por tratamento, nos quais foram adicionados 2.000 juvenis infectantes (JIs) 

em 1 mL de água destilada. Os tubos foram mantidos em B.O.D. a 25 ± 1ºC, UR de 70 

± 10% e 24 h de escuro. 

 

Tabela 1. Produtos fitossanitários utilizados no estudo de compatibilidade com 

nematoides entomopatogênicos (Agrofit, 2017). 

Nome comercial Ingrediente ativo Dose recomendada1 

Ortus® Fenpiroximato 100 mL /100L de água 

Karate Zeon® Lambda-cialotrina 100 mL/ha 

Ampligo® Clorantraniliprole 400 mL/ha 

Redshield® Óxido cuproso 150 g/100 L água 

Nufos 480® Clorpirifós 150 mL/100 L água 

Nexide® Gama-cialotrina 100 mL/ha 

Sumirody 300® Fenpropatrina 400 mL/ha 

Methomex® Metomil 150 mL/100 L água 

Talstar® Bifentrina 1200 mL/ha 

Zapp® Glifosato 4,2 L/ha 

Cyptrin® Cipermetrina 250 mL/ha 

Curyom® Profenofós 800 mL/ha 
1Concentração média recomendada no rótulo do produto para aplicação por hectare. 

 

A viabilidade dos nematoides foi avaliada 48 h após exposição aos produtos. 

Para tanto, 0,1 mL da suspensão foi retirada e 100 JIs observados para a determinação 

da mortalidade. A infectividade dos nematoides foi testada simultaneamente à 

viabilidade. Os tubos foram completados com água destilada (3 mL) e deixados para 

decantar por meia hora na geladeira. O sobrenadante (cerca de 3 mL) foi descartado e a 
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lavagem repetida por três vezes. Após a lavagem, 0,8 mL foram retirados do fundo de 

cada tubo e pipetados em cinco placas de Petri. Cada placa recebeu dez larvas de 

Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Tenebrionidae), sendo mantida em 

B.O.D. nas mesmas condições anteriores, durante cinco dias. Após esse período 

verificou-se a mortalidade de larvas por NEPs, através de sintomatologia característica. 

Os valores de viabilidade de nematoides e de mortalidade de larvas foram 

submetidos à análise de variância e teste de Scott-Knott (p < 0,05) para comparação 

entre médias com auxílio dos softwares estatísticos ASSISTAT e SISVAR. Os produtos 

fitossanitários com valores maiores que 50% foram considerados compatíveis com o 

nematoide. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os produtos fitossanitários apresentaram diferentes respostas em relação à 

viabilidade (ANOVA: F = 253.764; gl = 64; P = 0.01) e à infectividade (ANOVA: F = 

38.079; gl = 64; P = 0.01) de JIs do nematoide H. amazonensis MC01. Quanto à 

viabilidade, pode-se observar que os produtos Talstar®, Ampligo® e Nexide® não 

afetaram os JIs. Apenas Curyon® reduziu a sobrevivência, diferenciando do controle 

(Tabela 2). Quanto à infectividade, Methomex® e Nufos 480® causaram os menores 

índices de mortalidade de T. molitor (Tabela 2). Desta forma, os produtos Curyon®, 

Methomex® e Nufos 480® foram considerados incompatíveis com o nematoide H. 

amazonensis MC01. 

 

Tabela 2. Viabilidade (%) de Heterorhabditis amazonensis MC01 e mortalidade (%) de 

larva de Tenebrio molitor após contato com produtos fitossanitários. 

Tratamento Viabilidade de JIs (%) Mortalidade de Tenebrio molitor (%) 

Talstar® 96,8 ± 1,3 a 84,0 ± 13,4 a 

Ampligo® 96,8 ± 1,3 a 88,0 ± 16,4 a 

Nexide® 94,4 ± 3,3 a 88,0 ± 8,4 a 

Ortus® 92,4 ± 3,6 b 94,0 ± 5,5 a 

Controle 91,8 ± 1,5 b  70,0 ± 10,0 b 

Methomex® 91,8 ± 5,0 b 4,0 ± 5,5 d 

Cyptrim® 90,8 ± 3,0 b 88,0 ± 8,4 a 

Redshield® 90,0 ± 2,2 b 88,0 ± 4,5 a 

Karate Zeon® 98,6 ± 2,3 b 92,0 ± 8,4 a 

Sumirody 300® 88,8 ± 6,3 b 96,0 ± 5,5 a 

Nufos 480® 87,0 ± 3,2 b 38,0 ± 25,9 c 

Zapp® 86,8 ± 5,1 b 78,0 ± 8,4 b 

Curyon® 4,6 ± 1,5 c 8,0 ± 13,0 d 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). Média 

± desvio padrão. 
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Considerando a viabilidade de H. amazonensis RSC3 (ANOVA: F = 17.119; gl 

= 64; P = 0.01) e à infectividade (ANOVA: F = 7.761; gl = 64; P = 0.01), verificou-se 

que apenas os produtos Redshield® e Curyon® causaram redução da viabilidade dos JIs. 

No entanto, quando avaliada a mortalidade de T. molitor, tanto os produtos Redshield® e 

Curyon®, como Methomex®, Sumirody 300® e Nufos 480® diferiram do controle, 

acarretando em menor infectividade dos JIs (Tabela 3). 

  

Tabela 3. Viabilidade (%) de Heterorhabditis amazonensis RSC3 e mortalidade (%) de 

larvas de Tenebrio molitor após contato com produtos fitossanitários. 
 

Tratamento Viabilidade de JIs (%) Mortalidade de Tenebrio molitor (%) 

Ampligo® 100 ± 0,0 a 66,0 ± 20,7 a 

Talstar® 99,8 ± 0,4 a 58,0 ± 25,9 a 

Cyptrim® 99,4 ± 0,5 a 58,0 ± 27,7 a 

Zapp® 99,0 ± 0,7 a 70,0 ± 14,1 a 

Methomex® 98,8 ± 0,8 a 2,0 ± 4,5 c 

Ortus® 98,4 ± 1,5 b 56,0 ± 30,5 a 

Sumirody 300® 98,4 ± 0,5 b 42,0 ± 17,9 b 

Nexide® 98,2 ± 0,8 b 76,0 ± 5,5 a 

Karate Zeon® 97,6 ± 1,9 b 72,0 ± 14,8 a 

Controle 97,6 ± 0,5 b 62,0 ± 27,7 a 

Nufos 480® 96,8 ± 0,8 b 46,0 ± 11,4 b 

Redshield® 95,4 ± 1,1 c 36,0 ± 19,5 b 

Curyon® 93,4 ± 1,3 d 2,0 ± 4,5 c 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). Média 

± desvio padrão.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

Curyon® e Methomex® foram considerados incompatíveis com os nematoides 

testados. Além disso, Nufos® foi incompatível com H. amazonensis MC01 e Redshield® 

a H. amazonensis RSC3. 
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Comportamento de sementes de Handroanthus ochraceus (Champ.) 

Mattos em substratos de solos de áreas degradadas 
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O Cerrado se caracteriza por solos distróficos ou álicos, portanto, as sementes das 

espécies deste bioma são adaptadas a esta situação, porém existem registros de várias 

espécies que ocorrem em solos litólicos ou até afloramentos de calcários, solos 

eutróficos. Diante do exposto, este trabalho objetivou avaliar o comportamento 

germinativo de Handroanthus ochraceus - Bignoniaceae (ipê-amarelo), utilizando como 

substrato solos de áreas degradadas. O trabalho foi conduzido no Viveiro Escola do 

Centro de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas (CRAD/Mata Seca) da 

Unimontes, Campus de Janaúba, MG. Avaliou-se a emergência e o índice de velocidade 

de emergência de quatro repetições de 25 sementes de H. ochraceus semeadas em 

bandejas plásticas contendo os seguintes substratos: T1 – testemunha, areia lavada; T2 -  

solo argiloso eutrófico; T3 – solo de área de resíduo de extração de minério; T4 – solo 

sobre afloramento de calcário. As avaliações foram diárias, a partir do décimo quarto 

dia até o trigésimo segundo dia após a semeadura, considerando como emergidas as 

sementes que originaram plântulas normais. Os menores valores de emergência e índice 

de velocidade de emergência foram encontrados: no tratamento T3 (solo de área de 

resíduo de mineração), seguida do T4 (solo sobre afloramento de calcário) e T1 (areia 

lavada). Os melhores resultados foram obtidos no tratamento em que as sementes da 

espécie em questão foram semeadas em substrato proveniente do solo argiloso eutrófico 

(T2), esse fato pode ser explicado possivelmente pela maior disponibilidade de água. 

Assim, conclui-se que H. ochraceus pode ser recomendada para aplicar a nucleação em 

áreas degradadas que apresentem solo argiloso eutrófico. 

 

Palavras-chave: áreas impactadas, eutróficos, ipê-amarelo, sementes florestais. 
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RESUMO: O feijoeiro sofre ataque de diversos insetos fitófagos, o que afeta sua 

produção e causa prejuízos aos agricultores. Dentre os insetos considerados praga da 

cultura, os pulgões podem causar danos econômicos por succionarem continuamente a 

seiva da planta durante todo o desenvolvimento da cultura. Assim, teve-se por objetivo 

avaliar o controle do pulgão Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae), na cultura 

do feijoeiro, utilizando produtos fitossanitários associados à ação de joaninhas Os 

tratamentos testados foram Galil®, Produto A e Produto B, e como controle aplicou-se 

água. A mortalidade dos insetos foi verificada a cada três dias até a colheita. Em relação 

à mortalidade dos pulgões verificou-se a redução na população dos insetos após a 

aplicação dos produtos até 27 dias, período esse considerado de ação dos produtos. A 

presença de joaninhas foi maior no tratamento controle, indicando que os produtos 

testados causaram repelência desses predadores. Desta forma, os produtos testados são 

considerados eficazes no controle de A. craccivora e nocivos às joaninhas. 

 

Palavras-chave: controle biológico, controle químico, pulgão, inimigo natural. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) é um dos produtos agrícolas de 

maior importância econômico-social no Brasil, com produção estimada de 3.052,3 mil 

toneladas em uma área de 1.115,4 mil ha (CONAB, 2016). 

Dentre os insetos considerados praga da cultura, os pulgões podem causar danos 

diretos por succionarem a seiva da planta, e inocular toxinas, causando 

encarquilhamento das folhas e redução no crescimento. Por se alimentarem da seiva, 

esses insetos eliminam honeydew que serve de substrato para o desenvolvimento de 

fumagina, que pode cobrir totalmente a superfície foliar da planta, prejudicando a 

fotossíntese (CARDOSO, 2000). 

Dentre os produtos registrados para o feijoeiro apenas os neonicotinoides estão 

disponíveis para controle químico da praga (AGROFIT, 2017). Estes inseticidas afetam 

populações de insetos polinizadores, tornando necessário uso de alternativas de controle 
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 60 

da praga, como o emprego do controle biológico por meio do uso de predadores, 

parasitoides e entomopatógenos, além de outras práticas sustentáveis de manejo 

(MACEDO et al., 2016).  

O controle biológico de afídeos é desempenhado por inimigos naturais como as 

joaninhas (Coleoptera: Coccinellidae), com alto potencial de ação predadora no controle 

de pulgões (FIOTENTIN et al., 2013). Os extratos de plantas cítricas como o limoneno 

e o linalol também podem ser utilizados no manejo de insetos-praga (MOREIRA, 

2006). Assim, teve-se por objetivo avaliar o controle do pulgão Aphis craccivora Koch 

(Hemiptera: Aphididae), na cultura do feijoeiro, utilizando produtos fitossanitários 

associados à ação de joaninhas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para avaliação do controle de A. craccivora em feijoeiro foi instalado o 

experimento em casa de vegetação, onde a semeadura foi realizada em vasos plásticos 

de 12 L, contendo 10 kg de LATOSSOLO VERMELHO de textura argilosa. Foi feito o 

preparo e adubação do solo de acordo com a recomendação para a cultura do feijoeiro 

segundo a 5ª Aproximação, 1999.  

O experimento foi composto dos tratamentos, Galil® (produto comercial 

registrado para a cultura do feijoeiro), Produto A e Produto B (produtos alternativos 

contendo limoneno e extrato de nim), além do controle, onde se aplicou água. Cada 

tratamento foi composto por sete repetições e cada parcela conteve cinco vasos. Os 

vasos foram dispostos de forma que um deles ficasse localizado na parte central, com os 

outros quatro ao seu redor. Cada vaso foi irrigado diariamente. As avaliações foram 

realizadas nas plantas do vaso central. Foi realizada a infestação artificial dos pulgões, 

sendo a pulverização dos inseticidas feita aos 40 dias do desenvolvimento da cultura, 

quando o nível de controle 40 a 50% das plantas jovens apresentaram pequenas colônias 

desse inseto. Foram liberadas joaninhas das espécies Cycloneda sanguinea (L.), Eriopis 

conexa (German), Harmonia axyridis (Pallas) e Hippodamia convergens Guérin-

Méneville (Coleoptera: Coccinelidae). Quanto à mortalidade de pulgões e presença de 

joaninhas, foram realizadas as avaliações a cada três dias, durante 36 dias, contando-se 

o número de pulgões presentes em duas folhas por planta do vaso central. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se que não houve diferença entre os produtos testados e que estes 

diferiram do controle, indicando que houve redução da população de pulgões 

utilizando-se os produtos testados. No entanto, observou-se que nos tratamentos com 



 

 61 

aplicação dos produtos a população de joaninhas foi menor do que no controle, assim, 

os produtos testados tiveram um efeito de repelência sobre o inimigo natural (Tabela 1). 

De acordo com Lavor (2006) quando mais de 70% das colônias de pulgões 

apresentarem no mínimo três larvas de joaninhas predadoras, o controle químico é 

desnecessário.  

Quando avaliada a flutuação das populações dos pulgões obteve-se que após a 

aplicação dos produtos houve uma redução na população de insetos em todos os 

tratamentos. Além disso, os produtos causaram altos índices de mortalidade dos insetos, 

considerando-se que em algumas avaliações não foram encontrados pulgões, levando as 

populações à zero (Fig. 1). Verificou-se que houve um aumento gradativo de pulgões, 

no entanto, apenas após 27 dias para o produto Galil® e 24 dias para os tratamentos 

Produto A e Produto B houve aumento das populações, atingindo índices semelhantes 

aos anteriores à aplicação dos produtos (Fig. 1).  

Considerando-se a redução populacional do inseto-praga no período avaliado, 

pode-se inferir sobre o potencial de ação dos produtos testados, considerando-os 

eficazes no controle de A. craccivora nas condições testadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
Figura 1. Flutuação populacional de pulgões. A. Galil®. B. Produto A. C. Produto B. D. 

Controle. 
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Tabela 1. Incidência de Aphis craccivora e joaninhas em plantas de feijoeiro utilizando 

diferentes inseticidas.

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os produtos testados são considerados eficazes no controle de A. craccivora e 

repeliram as joaninhas. 
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Tratamento Número de pulgões (± DP) Número de joaninhas (± DP) 

Produto A 6,47±1,99 a 0,30±0,10 b 

Produto B 7,52±2,21 a 0,26±0,10 b  

Galil 4,20±1,32 a 0,17±0,08 b 

Controle 33,58±6,48 b 1,90±0,50 a 
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Caldeira1, Marcella Karoline Cardoso Vilarinho1, Jeyson Conceição Nascimento1, 

Cleiton Paulo Oliveira1 
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RESUMO: Objetivou-se avaliar o crescimento inicial de mudas de ipê amarelo sob 

influência de telas coloridas e em pleno sol utilizando-se misturas de substratos. O 

experimento foi desenvolvido na área de Silvicultura da UNEMAT Campus de Cáceres-

MT, utilizando sementes de matrizes da região que foram inicialmente colocadas em 

sementeira de areia lavada e posteriormente repicadas 40 dias após, para sacos de 

polietileno de 0,5 l de capacidade. O delineamento experimental adotado foi em blocos 

casualizados em esquema fatorial 3x4 com três repetições, sendo 3 ambientes: telas com 

50% de sombreamento chromatinet vermelha, aluminet e pleno sol e 4 substratos: 

substrato comercial; substrato comercial + areia na proporção 3:1; substrato comercial + 

areia na proporção 1:1 e substrato comercial + areia na proporção 1:3. Avaliou-se o 

crescimento inicial das mudas aos 60 dias após a repicagem, sendo as variáveis 

analisadas: altura de planta, diâmetro de colo e número de folhas. Observou-se que 

durante o período estudado as variáveis analisadas foram influenciadas pelos diferentes 

ambientes e misturas de substrato. Não houve diferença nos valores médios das mudas 

sob telado aluminet e pleno sol. A mistura em maior proporção de substrato e areia 

mostrou menores valores médios para todos os parâmetros. Conclui-se que a tela 

chromatinet vermelha e que o substrato comercial sem mistura com areia proporcionam 

maior crescimento inicial de mudas de ipê amarelo. 

 

Palavras Chave: Espécies florestais, Ambiente protegido, Handroanthus chrysotrichus 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Handroanthus chrysotrichus pertence à família Bignoniaceae e é uma espécie 

florestal nativa do cerrado brasileiro, conhecida popularmente como ipê amarelo e 

comumente utilizada na arborização urbana e em projetos paisagísticos. Também 

costuma povoar beiras de rios, sendo indicadas para recomposição de matas ciliares, 

áreas degradadas e de preservação permanente. A produção de mudas de espécies 

florestais cresce em larga escala principalmente com o intuito de recuperar aéreas que 

sofreram intensa devastação. Nesse sentido, torna-se fundamental a definição de  
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estratégias que favoreçam a produção de mudas de qualidade, considerando que um dos 

fatores limitantes para reflorestamentos é o elevado custo na produção de mudas 

(CATÃO et al., 2011; LORENZI, 2016). 

Fatores como luz, água, temperatura e substrato podem interferir diretamente no 

desenvolvimento das plantas, prejudicando a qualidade das mudas. Se esses fatores não 

forem supridos adequadamente, ocorrerá redução no vigor das plantas (SANTOS et al., 

2014). As variações na composição do substrato podem afetar a germinação e o 

estabelecimento da plântula demonstrando assim a importância da escolha da 

composição ideal (SILVA et. al, 2011). 

O uso de telados coloridos e de telas aluminet tem sido fundamental para 

amenizar a radiação da luz, promovendo respostas fisiológicas melhores nas mudas, 

quando comparadas ao desenvolvimento em pleno sol (GINEGAR POLYSACK, 2015). 

Diante do proposto, o objetivo do trabalho foi avaliar o crescimento de mudas de 

ipê amarelo, sob diferentes proporções de substratos e ambientes. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido na área de Silvicultura da 

UNEMAT/Cáceres/MT. Foram selecionadas árvores matrizes na região para coleta das 

sementes quando as vagens se encontravam em início de dispersão das sementes. O 

delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados com esquema fatorial 

3x4 em três repetições, sendo 3 ambientes: TV - telas chromatinet vermelha e P - 

aluminet com 50% de sombreamento e PS - pleno sol e 4 substratos: S1 - substrato 

comercial; S2 - substrato comercial + areia na proporção 3:1; S3 - substrato comercial + 

areia na proporção 1:1 e S4 - substrato comercial + areia na proporção 1:3. Cada 

tratamento foi constituído por 9 plantas totalizando 324 plantas. A semeadura foi 

realizada em sementeira contendo areia lavada com posterior repicagem, aos 45 dias 

após a semeadura, em saquinhos de polietileno de 11x17cm. Foram realizadas análises 

de altura de planta, diâmetro de colo e número de folhas aos 60 dias após a repicagem 

(DAR) e para tanto, utilizou-se régua graduada, paquímetro digital e contagem direta. 

As médias obtidas foram submetidas à análise de variância e comparadas pelo teste de 

Tukey a 1% de probabilidade através do programa ASSISTAT (SILVA & AZEVEDO, 

2002). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os parâmetros avaliados apresentaram respostas significativas aos 60 DAR nos 

diferentes ambientes e misturas de substratos, mostrando os efeitos destes sobre o 
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crescimento da espécie estudada. Não houve interação significativa entre os fatores 

analisados (Tabela 1).  

Foram observadas diferenças significativas para os parâmetros número de 

folhas, altura de plantas e diâmetro de colo, sendo as maiores médias encontradas no 

ambiente com tela chromatinet vermelha. Sabino et al. (2016) estudando mudas H. 

serratifolius e H.ochraceus observaram que o uso tela vermelha afetou os parâmetros de 

crescimento e as maiores médias foram encontradas sob o telado vermelho. 

 

Tabela1. Número de folhas (NF), altura da planta (H) e diâmetro do colo (DC) das 

mudas de ipê amarelo produzidas sob diferentes (A) ambientes e misturas de (S) 

substrato comercial com areia, aos 60 dias após a repicagem. 

Variáveis NF  H (cm) DC (mm) 

Ambientes 16,16** 17,27** 9,69** 

Substratos 16,58** 11,61** 38,57** 

A X S 1,58ns 1,83ns 1,64ns 

Ambientes    

TV 18,29a 9,77a 2,53a 

P 13,80b 6,98b 2,06b 

OS 14,50b 6,77b 2,10b 

Substratos    

S1 18,74a 9,63a 2,92a 

S2 16,66ab 8,55ab 2,37b 

S3 14,55bc 7,19bc 2,17b 

S4 12,15c 6,00c 1,47c 

CV% 13,41 17,80 12,96 

*, ** significativo ao nível de 5% e 1% de probabilidade, respectivamente; ns não significativo pelo teste 

F. Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey 

a 5%. CV(%) = Coeficiente de variação. 

 

Em relação às diferentes misturas de substratos, observam-se melhores 

resultados nas misturas S1 e S2 que não apresentaram diferenças estatísticas entre si em 

relação ao número de folhas e altura da planta. Com relação ao diâmetro de colo a 

mistura S1 mostrou resultados superiores. A mistura S4 apresentou menores médias em 

todos os parâmetros analisados. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Guimarães et al. (2011) em mudas Erythrina velutina, onde os recipientes que 

continham a mistura de substrato e areia apresentaram  menores valores médios que os 

substratos puros para os parâmetros por eles avaliados. De acordo com os autores, estes 

menores valores são ocasionados devido a areia possuir elevada porosidade e baixa 

capacidade de retenção de água, além de ser um material inerte desprovido de 

nutrientes. 
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CONCLUSÕES 

 

O uso de tela chromatinet vermelha e substrato comercial sem mistura com areia 

proporcionam maior crescimento inicial de mudas de ipê amarelo. 
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O Handroanthus chrysotrichus é uma espécie florestal nativa do cerrado brasileiro, 

conhecida popularmente como: caraíba, ipê amarelo, ipê amarelo anão e ipê amarelo 

cascudo. O objetivo do presente trabalho foi verificar o crescimento inicial de mudas de 

ipê amarelo sob telado tipo sombrite e a pleno sol usando diferentes proporções de 

substrato comercial e areia. O experimento foi conduzido em área pertencente à 

UNEMAT Campus de Cáceres-MT e o delineamento experimental adotado foi em 

blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 4 com três repetições, sendo os tratamentos 

constituídos de dois ambientes (sombrite 50% de sombreamento e em pleno sol) e 

quatro substratos (substrato comercial; substrato comercial + areia (3:1); substrato 

comercial + areia (2:2) e substrato comercial + areia (1:3). Avaliou-se o crescimento 

inicial das mudas aos 30 e 60 dias após a repicagem (DAR) sendo as variáveis 

analisadas: altura de planta, diâmetro de colo e número de folhas. Não se observou 

efeito do ambiente sobre os parâmetros analisados, exceto para diâmetro de colo aos 30 

DAR onde a maior média foi obtida em pleno sol. Observou-se que aos 30 DAR o 

substrato comercial e o substrato comercial + areia (3:1) mostraram os melhores 

resultados para todos os parâmetros avaliados e aos 60 DAR o substrato comercial 

apresentou diferença quando comparado ao substrato comercial + areia (1:3) onde a 

mistura em menor proporção de substrato e areia mostrou  menores valores médios para 

todos os parâmetros. Conclui-se que o uso de sombrite 50% de sombreamento não 

proporcionou  incremento no crescimento inicial de mudas de ipê amarelo e recomenda-

se a utilização de substrato comercial ou substrato comercial + areia (3:1) para a 

produção de mudas de ipê amarelo. 

 

Palavras-chaves: Espécies florestais, sombrite, ipê amarelo, ambiente protegido 
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A alface é a folhosa mais consumida no Brasil e a terceira hortaliça em maior volume 

de produção, estando rotineiramente presente no prato dos brasileiros. Alia-se a essas 

características o seu potencial de biofortificação, que permite a produção de alimentos 

com alto teor de micronutrientes, os quais visam contribuir para a melhoria da nutrição 

humana. O Programa de melhoramento genético de alfaces da UFU visa a obtenção de 

cultivares ricas em pró-vitamina A, cujas carências estão relacionadas à síndrome 

ocular, a xeroftalmia, a qual poderá conduzir a um quadro de cegueira irreversível. 

Diante disso, objetivou-se realizar um dia de campo infantil com as alfaces 

biofortificadas para demonstrar os resultados deste programa de melhoramento. O dia 

de campo foi realizado na Estação Experimental de Hortaliças, UFU, Campus Monte 

Carmelo, no dia 26 de maio de 2017 e contou com o auxílio de integrantes do Grupo de 

Estudos em Melhoramento Genético de Hortaliças (GEN-HORT), que orientaram as 

crianças em uma aula sobre as alfaces biofortificadas. Essa ação teve a participação de 

235 crianças com idades entre três e seis anos, provenientes de escolas do município de 

Monte Carmelo. Com a realização do dia de campo foi possível realizar uma ponte de 

conhecimento entre a sala de aula e a prática, além da disseminação do conhecimento 

sobre a importância da alface biofortificada na alimentação. As crianças são os 

principais agentes para qualquer mudança que desejamos para o futuro. Ações como 

essa valorizam a educação e buscam levar para as crianças do município conhecimentos 

sobre o programa de melhoramento genético de alface e o seu impacto no 

desenvolvimento da agricultura da região. 

 

Palavras-chave: educação, nutrição, melhoramento genético. 
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RESUMO:  A suinocultura é uma das principais atividades do agronegócio brasileiro. 

Para a aplicação da água residuária de suinocultura (ARS) pode se utilizar a 

fertirrigação, que consiste na aplicação simultânea de água e fertilizantes ao solo por 

meio de sistemas de irrigação. As principais alterações descritas para os solos 

fertirrigados com águas residuárias se resumem aos efeitos sobre o carbono e nitrogênio 

totais, atividade microbiana e N-mineral, cálcio e magnésio trocáveis, salinidade, 

sodicidade e dispersão de argilas. Neste sentido o trabalho objetivou avaliar os possíveis 

efeitos da irrigação com água residuária de suinocultura (ARS) nas propriedades 

químicas e microbiológicas do solo sob cultivo do Coffea arabica. Para tal foram 

determinados a condutividade elétrica da solução do solo e a atividade microbiana 

avaliada pela respiração basal do solo (RBS). Os resultados evidenciaram que nenhum 

dos solos apresentou caráter salino e sódico. Dados de RBS revelaram que solos com 

ausência de aplicação de ARS, apresentam atividade microbiana menor. E dados do pH 

também foram monitorados, destacando que o solo sob cultivo de coffea arabica com 

aplicação de ARS durante um ano (CF1) apresentou um pH mais elevado em relação 

aos demais solos. 

 

Palavras-chave: Fertirrigação; qualidade de solo; salinização 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água residuária da suinocultura (ARS) quando aplicadas ao solo, por exemplo, 

por fertirrigação, proporciona diminuição de custo de produção além de contribuir para 

as condições físico-químicas e biológicas do solo (HARUVY, 1997; QUEIROZ et al., 

2004; BARROS et al., 2005; SANTOS et al., 2006). A ARS contém matéria orgânica, e 

outras espécies químicas originada da dieta e sanidade dos animais (DIESEL et al., 

2002).    

As principais alterações descritas para os solos fertirrigados com ARS resumem 

aos efeitos sobre o carbono e nitrogênio totais, atividade microbiana e N-mineral, cálcio 

e magnésio trocáveis, salinidade, sodicidade e dispersão de argilas (FONSECA et al., 

2007). Os solos afetados por sais podem ser classificados como salinos, sódicos e 

salino-sódicos.  

A disposição de ARS no sistema solo-planta, quando feita sem critérios 

agronômicos e ambientais, pode causar problemas de contaminação do solo, das águas 

superficiais e subterrâneas e toxicidade às plantas; por outro lado, se bem planejada esta 
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aplicação pode trazer benefícios ao solo e proporcionar a diminuição do seu potencial 

poluidor do setor da suinocultura (ERTHAL et al., 2010). Portanto o monitoramento 

constante da sodicidade, e da salinidade, são importantes para preservar a qualidade do 

solo em que se aplica a ARS, assim o projeto possui o objetivo de avaliar os possíveis 

efeitos da irrigação com água residuária da suinocultura (ARS) em propriedades 

químicas e microbiológicas do solo sob cultivo do Coffea arabica. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Descrição da área de estudo e amostragem: O experimento foi conduzido em áreas 

agrícolas, localizadas no município de Patrocínio-MG com LATOSSOLO 

VERMELHO argiloso (EMBRAPA, 2006). Foram coletadas amostras de solo em 

quatro áreas: Área 1- Solo sob cultivo de coffea arabica com aplicação de ARS durante 

um ano (CF1); Área 2- Solo sob cultivo de coffea arabica com aplicação de ARS 

durante quatro anos e ausente a um ano (CF4); Área 3- Solo sob cultivo de coffea 

arabica ausente da aplicação de ARS (CF0); Área 4- Solo sob vegetação nativa do 

bioma cerrado (CE).  

Em cada área foram estabelecidas cinco parcelas de 250 m2, sendo que em cada 

parcela foram coletadas 10 sub amostras de solo, na profundidade de 0 a 20 cm, 

localizadas na projeção da copa, que foram homogeneizadas e produziam uma amostra 

composta por parcela. O mesmo procedimento de amostragem foi adotado para o solo 

sob vegetação nativa do bioma cerrado, exceto a observação da projeção da copa.  

 

Avaliação de parâmetros físico-químicos e microbiológicos: O pH do solo, avaliado 

em solução de cloreto de cálcio e em água e condutividade elétrica foram determinados 

conforme metodologia da EMBRAPA, 2011.  A atividade microbiana do solo foi 

avaliada pela determinação da respiração basal induzida, conforme metodologia descrita 

por SILVA, et al., 2007. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 apresenta os resultados de Condutividade elétrica (CE), Respiração 

basal induzida (RBI) e pH do solo após, ausência e presença da aplicação de ARS.  

Verifica-se que no solo sob cultivo do coffea arabica com aplicação de ARS 

durante 1 ano, a condutividade elétrica apresentou o valor de 258,25 μS cm-1 e uma 

respiração basal induzida de 3,07 mgC-CO2g
-1 h-1. No solo sob cultivo do coffea 

arabica sem aplicação de ARS verificou-se uma condutividade elétrica de 171,18 μS 

cm-1. Seguidos pelo solo sob cultivo do coffea arabica com aplicação de ARS durante 4 

ano ausente a 1 ano, onde verificou-se valores de 103,62 μS cm-1 e uma RBS de 2,46 

mgC-CO2 g-1 h-1. Diferente do solo sob vegetação nativa do bioma cerrado onde 

apresentou uma condutividade elétrica de 27,63 μS cm-1, isso devido a ausência da 

aplicação da agua residuária de suinocultura, destacando também uma respiração basal 

induzida de 3,56 mgC-CO2 g-1 h-1. Segundo Chander e Brookes (1993) e Leita et al. 
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(1995), um maior valor da respiração microbiana deve-se a uma maior ciclagem da 

população microbiana, necessitando de um maior consumo de energia para a sua 

sobrevivência. 

 

Tabela 1- Condutividade elétrica (CE), Respiração basal induzida (RBI), pH  

Amostra          C.E. / µS cm-1                       RBI / mg C-CO2 . g
-1 h-1                     pH 

CE                       27.63 a                                  3.56 a                                     5.98 a 

CF4                    103.62 b                                 2.46 b                                     5.95 a 

CF0                    171.18 c                                 2.81 c                                     5.73 a 

CF1                    258.25 d                                 3.07 d                                     6.38 b 

 CV                              7.6                                        16.83                                       4.92 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A adubação convencional (AC) proporciona uma menor atividade microbiana do 

solo, em relação a aplicação da ARS, sendo que a microbiota do solo sob aplicação é 

mais evidenciada. Os resultados da condutividade elétrica permitem afirmar que o 

tempo de aplicação de ARS ou mesmo a ausência de aplicação não influenciou na 

salinização do solo. 
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O adubo nitrogenado mais utilizado no Brasil é a ureia, no entanto, o amônio 

proveniente da hidrólise, pode se transformar em NH3 gasosa, ocasionando perdas de N 

por volatilização. O biocarvão, produto sólido obtido a partir da pirólise de materiais 

lignocelulósicos, apresenta características físico-químicas, dentre elas, elevada 

capacidade de adsorção, possibilitando sua aplicação na mitigação de perdas de N-

amoniacal no solo. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade 

adsortiva do biocarvão, produzido a partir de resíduos da cafeicultura (Casca e palha do 

fruto do cafeeiro) e da indústria madeireira (Serragem de Pinus sp.), pelo íon NH4
+ em 

função da granulometria. Foram realizados ensaios de adsorção, utilizando 1g do 

material adsorvente e 5 mL de solução de sulfato de amônio a 0,1 mol.L-1, mantido sob 

agitação por um período de 20 minutos à temperatura ambiente. Após filtração a 

concentração do íon amônio remanescente foi determinada pela análise por injeção em 

fluxo com detecção condutométrica. Os materiais adsorventes apresentaram diferenças 

na capacidade adsortiva (qe), para todas as granulometrias avaliadas. Observou-se que 

em ambos os materiais adsorventes, quanto menor o diâmetro médio da partícula (Dm), 

maior o valor de qe e consequentemente maior eficiência de adsorção. Para a 

granulometria, Dm < 0,250 mm, o biocarvão produzido a partir do resíduo da indústria 

madeireira apresentou uma qe de 0,826 mg.g-1, maior que o biocarvão produzido a partir 

do resíduo da cafeicultura (qe de 0,370 mg.g-1). Portanto, o biocarvão produzido a partir 

de resíduos da indústria madeireira, com Dm < 0,250 mm, possui melhor desempenho 

no processo de adsorção de íons amônio, apresentando potencial para mitigação de 

perdas de N-amoniacal em solo após adubação nitrogenada.  

 

Palavras-chave: Material lignocelulósico, adsorção, análise por injeção em fluxo. 
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RESUMO: Algumas espécies de plantas podem produzir substâncias aleloquímicas e 

apresentar potencial para uso como herbicidas naturais. O trabalho objetivou avaliar os 

efeitos da aplicação de herbicida a base de repolho e solução de cloreto de sódio, na 

atividade microbiana e salinização do solo. O experimento foi realizado em área com 

cultivo de Brachiaria decumbens, cujos tratamentos consistirão na aplicação de solução 

repolho e cloreto de sódio (5%, 10% e 20%) e misturas destes na proporção de 1:4, 1:1 

e 4:1, respectivamente. Amostras de solo, foram avaliadas quanto a condutividade 

elétrica (CE) e atividade microbiana. A CE apresentou valores menores que 4000 S 

cm-1, mas a CE do solo com aplicação do herbicida foi maior que o solo ausente de 

aplicações. A atividade microbiana não apresentou diferença significativa, sendo de 

0,44 mg C-CO2 g
-1 h-1. Os resultados permitiram verificar que a aplicação do herbicida 

a base de repolho e cloreto de sódio não apresentou efeito na atividade microbiana do 

solo, no entanto verificou-se que o mesmo pode contribuir para o aumento da salinidade 

do solo, com aplicações continuas e prolongadas. 

 

Palavras-chave: dessecante, salinidade do solo, respiração basal. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de herbicidas naturais é uma forma de reduzir os insumos agrícolas 

aplicados no controle de plantas daninhas. Relatos sobre um composto natural a base de 

repolho (Brassica oleracea var. capitata) e sal na eficiência inibitória das mesmas tem 

sido utilizado no meio agroecológico (BLANCO, 2014). Porém, mesmo que seja um 

produto natural, existe pouca informação na literatura sobre os possíveis impactos e 

alterações nas caraterísticas, químicas e biológicas do solo. Os efeitos do excesso de 

sais solúveis, originado pela aplicação deste herbicida natural, podem manifestar-se 

mediante pressão osmótica elevada e ação tóxica de alguns elementos, em especial Na+ 

e Cl-, além de apresentar efeito prejudicial em processos biológicos ocorridos no solo, 

como a mineralização do C e N sendo, portanto, a avaliação da atividade microbiana de 

grande relevância (SILVA JÚNIOR et al., 2009).  
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Desta forma, este trabalho objetivou avaliar os efeitos da aplicação de herbicida 

natural a base de repolho (Brassica oleracea var. capitata) e solução salina de cloreto 

de sódio, na atividade microbiana e salinização do solo.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A solução aquosa de repolho foi preparada conforme descrito por BLANCO, 

2014. A calda aplicada nas parcelas foi preparada com diluições adequadas desta 

solução aquosa de repolho (R) com e sem adição cloreto de sódio (S) comercial.   

A avaliação da eficiência do herbicida natural foi conduzida em área com cultivo 

de Brachiária decumbens, localizada na Universidade Federal de Uberlândia - Campus 

Monte Carmelo-MG, por delineamento em bloco casualizado, onde cada parcela 

correspondeu, a uma área de 0,5 x 0,5m (0,25 m2) a qual foi aplicado o herbicida 

natural, com bordadura de 0,7 m, entre parcelas. Os tratamentos consistirão na aplicação 

de solução R e solução S nas concentrações de 5%, 10% e 20% e misturas de soluções 

R e S nas concentrações de R5%S20%, R20%S20%, R20%S5% e testemunha (T) 

ausente de aplicação do herbicida natural. 

Amostras de solo foram coletadas na profundidade 0-20 cm, após o período de 

avaliação da eficiência do herbicida natural. A condutividade elétrica foi determinada 

conforme metodologia da Embrapa (2011). A atividade microbiana do solo, foi avaliada 

pela respiração basal, conforme metodologia adaptado de SILVA, et al. (2007). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 apresenta os resultados de Condutividade elétrica do solo após 

aplicação do herbicida natural.  

 

Tabela 1. Condutividade elétrica (CE) do solo.  

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

Richards (1969), estabeleceu que solos que apresentam valores de condutividade 

elétrica acima de 4000 S cm-1, são classificados como solo salino e abaixo deste valor 

Tratamento CE\S.cm-1 Tratamento CE\S.cm-1 

R20%S20% 1412,36 a S5% 291,22 c 

S20% 1395,63 a R20% 18,99   d 

R5%S20% 1121,10 a R10% 17,32   d 

S10% 990,77   a Testemunha 17,14   d 

R20%S5% 537,78   b R5%  15,90   d 

CV/ %  26,77   
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o solo não apresenta problemas de salinização. Os resultados da condutividade elétrica 

(CE) para as amostras avaliadas, apresentaram valores menores que 4000 S cm-1. No 

entanto, ao se comparar os resultados de CE do solo que foi aplicado o herbicida natural 

com os resultados da CE do solo sem aplicação verifica-se um aumento significativo na 

CE apenas para uma aplicação realizada, o que poderá ser agravado caso ocorra mais 

aplicações. 

O resultado da análise de variância para atividade microbiana do solo avaliada 

pela respiração basal está apresentado na tabela 2. Não foi observado diferença 

significativa, ao nível de 5% pelo teste F, entre a RBS com aplicação de herbicida 

natural e a testemunha (0,44 mg C-CO2 g
-1 h-1).  

 

Tabela 2 - Análise de Variância da respiração basal do solo (mg C-CO2 g
-1 h-1) 

FV GL 
Quadrado Médio (QM) 

RBS 

Tratamentos 9 0,052 ns 

Bloco  3 0,095 ns 

Resíduo 27 0,055    

Média Geral  0,402 

CV (%)   58,50 
ns: não-significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F; RBS: respiração basal do solo. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A utilização de herbicida natural a base de repolho e solução salina de cloreto de 

sódio, não apresentou efeito de inibição da atividade microbiana, no entanto com 

relação a salinidade do solo, a utilização de herbicida natural, com concentração 

elevadas de cloreto de sódio na sua composição, podem aumentar significativamente a 

condutividade elétrica do solo quando realizado aplicações sucessivas, o que poderá 

ocasionar a salinização do solo. 
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A disciplina de Matemática 2 tem como objetivo propiciar ao aluno o embasamento 

matemático necessário às demais disciplinas do Curso de Agronomia, fornecendo 

ferramentas necessárias para resolução de problemas que possam surgir nas mais 

diversas áreas. Com o objetivo de motivar e apresentar aos alunos desta disciplina uma 

aplicação da teoria de Multiplicadores de Lagrange, foi realizado um experimento onde 

foram plantadas mudas de alface em 9 vasos. Cada vaso recebeu uma combinação 

diferente das quantidades de água (200ml, 300ml, ou 400ml) e ureia (50g, 100g, ou 

150g). Após 21 dias foi realizada a medição da altura das plantas. A escolha da cultura 

de alface se deu pelos próprios alunos por ser uma hortaliça que se destaca dentre as 

mais cultivadas no Brasil e por apresentar um rápido período de germinação, 4 a 6 dias. 

Os valores obtidos foram apresentados ao professor da disciplina que os aproximou por 

uma função polinomial de duas variáveis. A esta função, foi pedido aos alunos que 

desenhassem o gráfico, encontrassem e classificassem o ponto crítico, além de, 

encontrar o máximo desta função restrita a uma função do primeiro grau, denominada 

função restrição, utilizando os Multiplicadores de Lagrange. Esta função restrição foi 

criada de forma a simular uma situação em que se deseja comprar água e ureia com um 

limite fixo de dinheiro e obter o maior crescimento possível das folhas de alface. Os 

resultados e as resoluções obtidas pelos alunos foram apresentados aos demais alunos 

da disciplina na forma de seminário. Todos os alunos da disciplina se mostraram 

admirados com esta aplicação de Matemática na Agronomia e muitos questionaram 

sobre outras situações que poderiam utilizar não apenas este, mas também outros 

conceitos de Matemática. A união da teoria com a prática desperta nos alunos um maior 

interesse pelo conteúdo ensinado em sala de aula. 

 

Palavras-chave: ensino, modelagem matemática, fertirrigação nitrogenada.  
 

Apoio financeiro: UFU. 
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RESUMO: O cafeeiro apresenta alternância de produção entre safras e dependendo do 

manejo adotado na lavoura essa bienalidade pode ser reduzida. Com o presente 

trabalho, conduzido em uma área experimental na Fazenda Juliana, no município de 

Monte Carmelo, MG, objetivou-se verificar a alternância de produção de lavoura 

cafeeira fertirrigada com diferentes níveis de nitrogênio e potássio na região do Alto 

Paranaíba. O plantio da lavoura foi realizado em novembro de 2011, utilizando-se 

mudas da cultivar Topázio MG-1190. Os tratamentos constaram de cinco níveis de N e 

K2O, correspondentes a 30%, 80%, 130%, 180% e 230% do recomendado para lavouras 

não irrigadas aplicados via fertirrigação. O delineamento experimental utilizado foi o de 

blocos casualizados, com quatro repetições. Foi analisada a produtividade de café 

beneficiado nas safras 2014 e 2015. O aumento do nível de adubação nitrogenada e 

potássica em lavoura cafeeira fertirrigada na região do Alto Paranaíba, nos dois 

primeiros anos de produção da lavoura, promove maior alternância de produção entre 

safras. 

 

Palavras-chave: cafeicultura, fertirrigação, bienalidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cafeeiro é conhecido como uma cultura que em um ano produz bem e no outro 

a produção é bem inferior, porém, se o manejo da lavoura for adequado, essa 

bienalidade pode ser minimizada, diminuindo os riscos de perdas de produção 

(SALOMÃO, 2000). A irrigação tornou-se uma prática fundamental para a obtenção de 

boa produtividade onde as chuvas são mal distribuídas ou insuficientes, como a Região 

do Triângulo Mineiro (FERNANDES et al., 2000; KARASAWA et al., 2002). Regiões 

como o Alto Paranaíba em Minas Gerais, Oeste da Bahia e o Norte do Espírito do 

Santo, anteriormente consideradas impróprias para o cultivo pelo elevado déficit 

hídrico, atualmente produzem café de excelente qualidade, devido ao emprego da 

irrigação. Até em locais com períodos curtos de deficiência hídrica, o uso da irrigação 

suplementar nas fases críticas da cultura tem se mostrado vantajoso, sendo uma técnica 

em considerável expansão (SOARES et al., 2005). 
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Para a cafeicultura de sequeiro em Minas Gerais, após anos de pesquisa, foram 

estabelecidas recomendações de adubação para cafeeiros em fase de formação e 

produção (GUIMARÃES et al., 1999). Já para cafeeiros fertirrigados ainda existem 

lacunas sobre a melhor forma de aplicação, doses e épocas. 

Com o presente trabalho, objetivou-se verificar a alternância de produção de 

lavoura cafeeira fertirrigada com diferentes níveis de nitrogênio e potássio na região do 

Alto Paranaíba. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Juliana, em Monte Carmelo, Minas 

Gerais. O plantio da lavoura foi realizado em novembro de 2011 utilizando-se mudas da 

cultivar Topázio MG-1190. Foi adotado espaçamento de 3,8 m x 0,6 m, totalizando 

4.386 plantas ha-1. 

Os tratamentos foram compostos por cinco níveis de adubação com N e K2O 

(30%, 80%, 130%, 180% e 230% do recomendado para lavouras não irrigadas), 

segundo Guimarães et al. (1999) aplicados via fertirrigação utilizando-se ureia pecuária 

(45% de N) e nitrato de potássio (44% de K2O e 13% de N). 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 irrigação e adubação sobre o outro. O 

experimento apresentou 20 parcelas. 

Foi realizada a colheita do café das oito plantas centrais de cada parcela 

experimental nos anos de 2014 e 2015. A colheita foi realizada quando restava no 

máximo 20% de frutos verdes, por meio de derriça no pano. Os dados de produtividade 

de café beneficiado (sacas ha-1) foram submetidos à análise de variância e quando 

detectada diferença significativa entre os tratamentos foi aplicada a análise de regressão 

ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a safra 2014 houve efeito significativo dos níveis de adubação para a 

produtividade de café beneficiado (p < 0,01). A produtividade de café beneficiado, em 

2014, foi influenciada significativamente pelos níveis de adubação, apresentando ajuste 

do modelo polinomial quadrático (R2 = 81,11%) de acordo com a Figura 1. Para a safra 

2015 não houve efeito significativo do fator níveis de adubação. 
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Figura 1. Produtividade de cafeeiros (sacas beneficiadas ha-1), em 2014, sob diferentes 

níveis de adubação nitrogenada e potássica. 

O modelo exposto na Figura 1 evidencia aumentos expressivos da produtividade 

com aplicações crescentes de nitrogênio e potássio, decrescendo após atingir a 

produtividade máxima de 55,91 sacas ha-1, utilizando-se 145,98% da adubação 

recomendada para lavouras de sequeiro. O decréscimo possivelmente foi ocasionado 

pelo desequilíbrio nutricional advindo do excesso de potássio e nitrogênio, causando 

uma toxidez na planta e consequentemente queda na produção. No nível de adubação 

onde foi obtida a máxima produtividade em 2014 foram aplicados 428 kg de N e 327 kg 

de K2O ha-1. Os resultados obtidos neste experimento estão próximos dos encontrados 

por Valadares et al. (2013), os quais verificaram que as doses associadas à máxima 

produtividade de cafeeiro Catuaí Vermelho 44, na densidade de 9.523 plantas ha-1, na 

safra 2007/2008, foram de 424 e 373 kg ha-1, respectivamente, para nitrogênio e 

potássio. 

Verifica-se (Tabela 1) que à medida que se aumentou o nível de adubação 

nitrogenada e potássica no cafeeiro fertirrigado, houve maior variação de produção entre 

as safras analisadas. Entretanto, para obtenção de conclusões mais precisas, torna-se 

necessário a condução do experimento por vários biênios, visto que foram avaliados 

apenas as duas primeiras safras da lavoura. 

 

Tabela 1. Produtividade média de cafeeiros (sacas beneficiadas ha-1) nas safras 2014 e 

2015 em função de níveis de adubação nitrogenada e potássica. 

Níveis Safra 2014 Safra 2015 Variação entre safras (%) 

30%   8,92 b 10,17 a           14,01 
80% 45,17 a   7,72 a - 82,91 
130% 62,44 a    8,41 a - 86,53 
180% 38,82 a    3,19 a - 91,78 
230% 38,25 a    2,32 a -93,93 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo Teste de Scott-Knott ao 

nível de 5% de probabilidade. 

 

y = -0,003272x2 + 0,955296x - 13,8159
R² = 81,11%
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Em condições de adensamento da lavoura, na Zona da Mata de Minas Gerais, 

Vasconcelos et al. (2013) verificaram após a condução de oito safras de uma lavoura 

que a adubação com nitrogênio reduz os efeitos da bienalidade da produção do cafeeiro, 

e a adubação com potássio, em anos de baixa produtividade, favorece a recuperação da 

produtividade do cafeeiro no ano seguinte. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O aumento do nível de adubação nitrogenada e potássica em lavoura cafeeira 

fertirrigada na região do Alto Paranaíba, nos dois primeiros anos de produção da 

lavoura, promove maior alternância de produção entre safras. 
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O solo é um sistema complexo, do qual faz parte uma diversidade de organismos. Esses 

organismos estabelecem uma estreita relação com a qualidade do solo onde habitam, 

constituindo-se assim, como excelentes indicadores de suas transformações. Nesse 

sentido, o presente trabalho objetivou avaliar a fauna epiedáfica em áreas com 

diferentes usos do solo: área de várzea, cerrado sensu stricto e plantio de eucalipto, no 

Cerrado Mineiro. Para tanto, foram realizadas coletas quinzenais de junho a julho de 

2017, na região de Gonçalves, localizada no município de Monte Carmelo, MG 

(18º43’29”S e 47º29'55"W). Utilizaram-se oito armadilhas de solo em cada área, 

totalizando 24 armadilhas por coleta. As armadilhas consistiam em um recipiente 

plástico com capacidade de 250 mL e abertura na parte superior, contendo como 

conservante: 100 mL de água, 1g de detergente e 3g de sal. As armadilhas foram 

dispostas em um transecto, a cada 10 metros, e permaneciam enterradas no solo até a 

borda, por 48 horas. Após o tempo de exposição, o material foi recolhido em potes de 

coleta de 80 mL, que devidamente identificados, foram levados ao laboratório, onde 

procedeu-se a triagem e identificação dos grupos taxonômicos. No total foram coletados 

878 espécimes, distribuídos em 10 táxons e um grupo não identificado. A família 

Formicidae apresentou a maior abundancia em área de cerrado, com 394 espécimes, e 

no plantio de eucalipto, com 236 espécimes, enquanto que Diptera foi dominante na 

várzea, com 112 espécimes coletados. Quando comparadas as áreas, a área de várzea 

apresentou maior índice de Diversidade de Shannon (H´=0,83) e Equitabilidade de 

Pielou (J´=0,43), o que demonstra uma tendência de distribuição homogênea da 

abundância entre os táxons, em detrimento das áreas de cerrado (H´= 0,61 e J´= 0,29) e 

eucalipto (H´=0,52 e J´= 0,25). Conclui-se que o solo da várzea tende a apresentar 

melhor qualidade ambiental.  

 

Palavras-chave: entomologia florestal, fauna do solo, grupos taxonômicos. 
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RESUMO: Helicoverpa armigera é uma espécie polífaga considerada praga na cultura 

do milho por causar danos severos. Os nematoides entomopatogênicos (NEPs) são 

inimigos naturais de insetos, com potencial de controle de pragas de solo. Teve-se por 

objetivo verificar a ação de NEPs para o controle de pupas de H. armigera em campo. 

Foi utilizada a espécie Heterorhabditis amazonensis MC01. O experimento foi instalado 

em área de cultivo de milho no estádio R4. Foram utilizados dois tratamentos, a 

aplicação da suspensão aquosa de nematoides e a liberação de nematoides em cadáveres 

de Tenebrio molitor; no controle não foi aplicado o nematoide. Os cadáveres de T. 

molitor contendo os JI foram liberados a cada m2 e para o tratamento com aplicação da 

suspensão foram aplicados 80.000 JI por m2 em 1 L de suspensão. As avaliações foram 

feitas diariamente após 4 dias da instalação do experimento. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância e análise de regressão. Verificou-se que H. 

amazonensis causou mortalidade da praga por meio das duas formas de aplicação, sendo 

considerados eficazes no controle de pupas de H. armigera nas condições testadas. 

 

Palavras-chave: controle biológico, Heterorhabditis, Steinernema. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) é uma espécie 

polífaga com larvas registradas em mais de 60 espécies de plantas cultivadas e espécies 

silvestres, podendo causar danos a diferentes culturas de importância econômica, como 

o algodão, sorgo, milho, tomate, plantas ornamentais e frutíferas (POGUE, 2004).  

Os nematoides entomopatogênicos (NEPs) estão sendo cada vez mais estudados 

para o controle de pragas, pois possuem boa capacidade de adaptação a novos 

ambientes, têm capacidade de buscar por um hospedeiro e apresentam associação 

mutualística com bactérias, o que resulta em morte rápida dos insetos parasitados 

(FERRAZ, 1998).  

Os nematoides podem ser aplicados através da pulverização ou mesmo por 

sistemas de irrigação por gotejamento ou dispersão (GARCIA et al., 2008), a fim de 

atingir as pupas no solo, visando à aplicação inundativa do patógeno na área; no 
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entanto, após a aplicação, é possível verificar a permanência do nematoide no solo por 

longo período de tempo (NAVON et al., 2002), o que possibilita a mortalidade da praga 

por diversos anos de cultivo, assim, o patógeno é liberado de forma inoculativa, o que 

reduz os custos com o controle da praga. 

Desta forma, teve-se por objetivo verificar a ação de NEPs para o controle de 

pupas de H. armigera em condições de campo, assim como a permanência desses 

organismos no solo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A criação de H. armigera foi realizada de acordo com metodologia de Pinóia 

(2012). Para obtenção de juvenis infetantes (JI) recém-emergidos foi realizada a 

multiplicação em larvas de Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae), criadas de 

acordo com metodologia de Potrich et al. (2007). 

Para o teste de campo foi semeado o milho híbrido precoce SHS 7920 Santa 

Helena Sementes, com espaçamento de 50 cm entrelinhas com densidade de plantas de 

62.000 plantas por ha. A área experimental foi de aproximadamente 300 m². O 

experimento foi instalado quando o milho estava no estádio R4. O nematoide testado foi 

H. amazonensis. Foram utilizados dois tratamentos, a aplicação da suspensão aquosa de 

nematoides e a liberação de nematoides em cadáveres de T. molitor; no controle não foi 

aplicado o nematoide. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, sendo 2 

blocos, 24 parcelas, cada uma de 12 m2 e 4 repetições de cada tratamento por bloco. 

Cada parcela recebeu dez pupas de H. armigera. 

Os cadáveres de T. molitor contendo os JI foram liberados a cada m2 e para o 

tratamento com aplicação da suspensão foram aplicados 80.000 JI por m2 em 1 L de 

suspensão. As avaliações foram feitas diariamente após 4 dias da instalação do 

experimento. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e análise de 

regressão. 

No dia da instalação do experimento foi coletado solo para verificar a possível 

presença de nematoides na área antes da liberação de H. amazonensis. A fim de 

verificar a persistência do nematoide no solo, a cada 15 dias foram retiradas amostras de 

solo. As coletas foram feitas em três pontos de cada bloco. No laboratório, as amostras 

foram processadas pela técnica de isolamento com inseto-isca (STOCK, 1998). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pode-se observar um aumento gradativo na mortalidade confirmada de pupas de 

H. armigera por H. amazonensis ao longo do tempo. A partir do 2º dia de avaliação, que 

corresponde a 7 dias após a aplicação dos nematoides, houve um aumento na 
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mortalidade de pupas, que se estabilizou no 5º dia de avaliação. Nas avaliações até 4 

dias o tratamento com suspensão de JIs causou maior mortalidade do que tratamento 

com cadáver, porém, na última avaliação ambos os tratamentos alcançaram índices 

semelhantes, 77% e 75% de mortalidade de pupas, respectivamente. No controle a 

mortalidade foi considerada baixa, alcançando valor máximo de 15% (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mortalidade de pupas de Helicoverpa armigera utilizando Heterorhabditis 

amazonensis MC01 em condições de campo. 

 

Quanto à presença de NEPs no solo antes da instalação do experimento não 

foram encontradas populações na área. Após 15, 30, 45, 60 e 75 dias da instalação do 

experimento foram isolados nematoides por meio da técnica de inseto-isca nas áreas 

com liberação de juvenis na forma de cadáver e aplicação da suspensão. Não foram 

isolados nematoides na área do controle.  

Aos 90 e 105 dias não foram mais encontrados nematoides no solo nas áreas 

tratadas. Aos 75 dias foi removida a cobertura vegetal da área experimental, o que pode 

ter influenciado na diminuição desses organismos no solo pela maior exposição a 

temperaturas elevadas, menor umidade e radiação UV. 

 

 

CONCLUSÕES 
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Heterorhabditis amazonensis foi eficaz no controle de pupas de H. armigera em 

condições de campo quando aplicado na forma de suspensão aquosa e por meio de 

cadáver de T. molitor. O uso da suspensão de JIs causou índices de mortalidade maiores 

antes que o uso do cadáver. 
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RESUMO: A broca-do-abacate, Stenoma catenifer, é um fator limitante para o cultivo 

do abacate no Brasil. A lagarta de primeiro ínstar perfura a epiderme do fruto e constrói 

galerias no seu interior. Teve-se por objetivo avaliar o potencial de Heterorhabditis 

amazonensis MC01 no controle de S. catenifer em condições de campo. Foram testados 

os tratamentos com a liberação de cadáveres de Tenebrio molitor infectados com 

nematoides, suspensão de juvenis infectantes, e área controle com aplicação de 

inseticidas químicos. Foram instaladas armadilhas contendo feromônio para captura de 

machos. Depois da liberação dos nematoides obteve-se que a população de adultos na 

área tratada foi semelhante àquela encontrada no controle, podendo-se inferir que 

mesmo sem o uso do controle químico não houve aumento no número de adultos. 

Assim, H. amazonensis foi considerado promissor no controle de S. catenifer. 

 

Palavras-chave: controle biológico, Heterorhabditis, Persea. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o abacateiro é cultivado em quase todos os estados, mesmo em 

terrenos acidentados, propiciando condições de produção o ano todo. A produção 

brasileira está distribuída principalmente pela região Sudeste, seguida pelo Nordeste e 

Sul, sendo o estado de São Paulo o maior produtor (IBGE, 2016). 

Stenoma catenifer Walsingham (Lepidoptera: Elachistidae) é, atualmente, 

considerada a principal praga do abacate, provoca graves prejuízos econômicos e, em 

muitos casos, abandono das áreas de produção pelo agricultor, em consequência da falta 

de um conjunto de medidas que sejam eficazes e causem pouco impacto ambiental. No 

Brasil não existem produtos fitossanitários registrados para controle da praga. A falta de 

tecnologias de aplicação para a cultura e o desconhecimento da bioecologia da praga 

têm sido fatores determinantes para o insucesso do controle (HOHMANN et al., 2000). 

A utilização de nematoides entomopatogênicos (Rhabditida: Heterorhabditidae, 

Steinernematidae) no controle biológico vem assumindo maior importância nos 

programas de manejo integrado de pragas (MIP), devido à intensa busca por uma 

agricultura sustentável com alta produtividade (GAUGLER et al., 2002). Esses agentes 
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são considerados promissores e particularmente efetivos quando aplicados a insetos que 

habitam ou cujo estágio larval ocorre no solo (FERRAZ et al., 2008). 

Assim, teve-se por objetivo avaliar o potencial do nematoide entomopatogênico 

Heterorhabditis amazonensis MC01 no controle de S. catenifer em condições de campo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para os testes de campo foi utilizada área de plantio de abacateiro localizada na 

Fazenda Pastão 3, localizada na região de Monte Carmelo, MG. A lavoura utilizada foi 

constituída pelas cultivares Margarida e Geada, e totalizando uma área de 6,0 ha, 

plantada em espaçamento 6,0 x 11,0 m. 

Foram testados três tratamentos, sendo estes: liberação de cadáveres de T. 

molitor infectados com nematoides, suspensão de juvenis infectantes, e área controle 

com aplicação de inseticidas químicos (padrão da fazenda). Foram realizadas quinze 

repetições, cada repetição constou de uma linha de 25 m, contendo 4 plantas. A 

concentração de aplicação dos nematoides foi padronizada em 5.500 juvenis infectantes 

por m2. Assim, para o tratamento cadáver liberou-se 1 cadáver para cada 10 m2, 

considerando uma média de produção de 55.000 juvenis infectantes por cadáver. 

Para o tratamento com aplicação dos nematoides em suspensão em uma linha de 

25 m foram pulverizados 137.500 juvenis infectantes. Em função do comprimento da 

barra de 2 m e os dois lados de passagem da barra (2 x 2 = 4 m2), a área de aplicação foi 

de 100 m2 por linha e área total de 1.500 m2 (15 linhas). Utilizou-se o volume de calda 

de 500 L ha-1, assim, aplicou-se em 15 linhas de 25 m, 100 L de calda (considerando 

cerca de 30% de perda na aplicação) contendo 2.062.000 juvenis infectantes. Foi 

utilizado o pulverizador modelo Arbus 2000® com adaptação de barra horizontal com 

ramal unilateral com faixa de aplicação de 2 m com 3 pontas 

Foram instaladas três armadilhas do tipo Delta contendo dispositivos de 

feromônio sexual para captura de machos adultos de S. catenifer. As armadilhas foram 

instaladas a 1,65 cm do solo, e os dispositivos trocados a cada 60 dias. As avaliações do 

número de indivíduos capturados por armadilha e de frutos brocados foi realizada no dia 

da instalação do experimento e depois a cada 15 dias. Os dados obtidos foram 

submetidos a análise de regressão. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando-se a avaliação da presença de adultos nas armadilhas delta com 

feromônios foi verificado que na instalação do experimento a população inicial de 

insetos adultos encontrada nas armadilhas foi de 9 adultos na armadilha na área do 
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controle, 6 adultos na área do tratamento com liberação de cadáveres e 3 adultos no 

tratamento com suspensão.  

Depois da liberação dos nematoides obteve-se que a população de adultos na 

área tratada foi semelhante àquela encontrada no controle, podendo-se inferir que 

mesmo sem o uso do controle químico não houve aumento no número de adultos. De 

acordo os dados obtidos observou-se que no tratamento com suspensão no 15º dia 

haviam sido capturados 6 adultos de S. catenifer nas armadilhas com feromônio sexual, 

enquanto no tratamento cadáver continha 15 adultos e no controle 14 adultos. Aos 90 

dias, nos tratamentos suspensão, cadáver e controle obtiveram-se 16, 23 e 19 adultos, 

respectivamente (Fig. 1). Assim, o uso dos nematoides foi tão eficaz quanto o inseticida 

quando relacionado à flutuação populacional de adultos do inseto-praga no período de 

avaliação do experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Número de adultos de Stenoma catenifer coletados em armadilhas delta com 

feromônio sexual. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O uso de H. amazonensis MC01 manteve a população de adultos de S. catenifer 

semelhante ao tratamento onde foram utilizados inseticidas químicos, destacando o 

potencial de controle desse nematoide nas condições testadas. 
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RESUMO: Existe uma grande necessidade em reduzir invasões de plantas daninhas, 

pois são consideradas problemas a produção agrícola. Desta forma, o uso de herbicida 

natural é um meio reduzir os insumos aplicados na agricultura. Assim, este trabalho 

objetivou avaliar o efeito dessecante da solução aquosa de repolho (Brassica oleracea 

var. capitata) e sal em diferentes concentrações por analise de imagem.  A avaliação da 

eficiência do herbicida natural foi conduzida em área com cultivo de Brachiaria 

decumbens, localizada na Universidade Federal de Uberlândia - Campus Monte 

Carmelo-MG. A área vegetal seca foi avaliada nas imagens utilizando o software 

ImageJ de tratamento e análise de imagens. Os resultados permitiram verificar que a 

aplicação do herbicida a base de repolho e cloreto de sódio promoveram um efeito 

dessecante, sendo que a contribuição do cloreto de sódio foi mais significativa do que as 

substâncias presentes na solução de repolho. 

Palavras-chave: herbicida, salinidade do solo, respiração basal. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade existe um grande interesse em reduzir invasões de plantas 

infestantes, pois estas representam um dos principais problemas da produção agrícola. 

Um manejo inadequado dessas plantas pode provocar a perda da qualidade das lavouras 

e a diminuição da produtividade, em decorrência da competição por água, luz e 

nutrientes. (SOUZA, 2008). O uso de herbicidas naturais é uma forma de reduzir os 

insumos agrícolas aplicados no controle de plantas daninhas. Relatos sobre um 

composto natural a base de repolho (Brassica oleracea var. capitata) e cloreto de sódio 

na eficiência inibitória das mesmas tem sido utilizado no meio agroecológico 

(BLANCO, 2014). Porém, existe pouca informação na literatura sobre a eficiência deste 

composto na dessecação de plantas daninhas. Desta forma, este trabalho objetivou 

avaliar o efeito dessecante da solução aquosa de repolho (Brassica oleracea var. 

capitata) e sal em diferentes concentrações por analise de imagem. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A solução aquosa de repolho foi preparada conforme descrito por Blanco, 2014. 

A calda aplicada nas parcelas foi preparada com diluições adequadas desta solução 

aquosa de repolho (R) com e sem adição cloreto de sódio (S) comercial.   

A avaliação da eficiência do herbicida natural foi conduzida, em período de 

baixa pluviosidade, em área sob cultivo de Brachiaria decumbens, localizada na 

Universidade Federal de Uberlândia - Campus Monte Carmelo-MG, por delineamento 

em bloco casualizado, onde cada parcela correspondeu, a uma área de 0,5 x 0,5m (0,25 

m2) a qual foi aplicado o herbicida natural, com bordadura de 0,7 m, entre parcelas. Os 

tratamentos consistirão na aplicação de solução R e solução S nas concentrações de 5%, 

10% e 20% e misturas de soluções R e S nas concentrações de R5%S20%, R20%S20%, 

R20%S5% e testemunha (T) ausente de aplicação do herbicida natural. 

As avaliações da eficiência de dessecação do foram realizadas aos 7, 11 e 13 

dias após a aplicação (DAA). A área vegetal seca de cada parcela foi avaliada por 

analise de imagem. Imagens das parcelas foram obtidas com uma câmera de 13.0 MP. A 

área vegetal seca foi avaliada nas imagens utilizando o software ImageJ de tratamento e 

análise de imagens, desenvolvido por Wayne Rasband do Research Services Branch, 

National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, United States of America 

(JADOSKI, 2012; ZEIST, 2014), adotando uma escala de 0 a 100%, onde zero 

corresponde a nenhum efeito do herbicida correspondendo a área inicialmente seca de 

cada parcela antes da aplicação do herbicida.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o herbicida natural, cuja a composição é formada apenas por repolho 

(Figura 1A) verifica-se que apenas a concentração de 20%, apresentou efeito de 

dessecação, enquanto que as demais doses apresentaram valores de eficiência menores 

que o as parcelas sem aplicação de herbicida. Considerando os resultados das parcelas 

onde foram aplicadas solução de cloreto de sódio (Figura 1B), verifica-se que todas as 

concentrações apresentaram eficiência dessecante, sendo que o aumento da 

concentração ocasiona um aumento da eficiência de dessecação.  As misturas de nas 

proporções de 1:4, 1:1, 4:1, de repolho e cloreto de sódio respectivamente (Figura 2A), 

mostraram que para uma concentração de repolho superior a do cloreto de sódio ocorre 

a diminuição no efeito de dessecação, no entanto proporções 1:1, e 1:4 de repolho e 

cloreto de sódio, respectivamente, apresentaram valores de eficiência dessecante maior.  

A figura 2B, reporta os resultados para os tratamentos que apresentaram melhores eficiências 

de dessecação. Verifica-se que a concentração de 20% de solução de cloreto de sódio, 

apresentou maior efeito de dessecação, seguida das misturas de 5%R20%S, 20%R20%S, 
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enquanto que o herbicida a base de repolho para concentração de 20%, apresenta um efeito 

de dessecação baixo em relação aos demais tratamentos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Efeito da dessecação em função do tempo após a aplicação do herbicida 

natural. Solução de repolho (A); Solução aquosa de cloreto de sódio (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Efeito da dessecação em função do tempo após a aplicação do herbicida; 

misturas de repolho e cloreto de sódio (A); comparação entre os tratamentos (B).  

 

  

CONCLUSÃO 

 

O herbicida a base de repolho e cloreto de sódio, apresentou efeito dessecante, 

sendo que a contribuição do cloreto de sódio (20%S, 5%R20%S) foi mais significativa 

do que as substâncias presentes na solução de repolho, no entanto a mistura 20%R20%S 

(A) 
(B) 

(B) (A) 
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apresentou uma porcentagem de eficiência de dessecação semelhante a solução 

contendo cloreto de sódio, apresentando assim potencial para ser aplicada no controle 

de plantas daninhas, principalmente em cultivos agroecológicos, no entanto avaliações 

da condutividade elétrica do solo são necessário garantir a qualidade do solo quanto a 

sua salinização pela utilização do herbicida natural.  
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RESUMO: A broca-do-abacate, Stenoma catenifer, alimenta-se da polpa do abacate 

movendo-se em direção à semente, onde o inseto aloja-se e completa a fase larval, 

construindo galerias no seu interior e causando danos severos a cultura. Assim, teve-se 

por objetivo avaliar o potencial de Heterorhabditis amazonensis MC01 no controle de 

S. catenifer em condições de campo. Foram testados dois tratamentos, sendo estes: 

liberação de cadáveres de Tenebrio molitor infectados com nematoides, suspensão de 

juvenis infectantes, e área controle com aplicação de inseticidas químicos (padrão da 

fazenda). A concentração de aplicação dos nematoides foi padronizada em 5.500 

juvenis infectantes por m2. Para verificar o número frutos brocados, foram avaliadas as 

duas plantas centrais de cada repetição, amostrando-se 4 frutos por planta, um em cada 

lado da planta, no terço basal da planta. Houve uma redução gradativa na porcentagem 

de frutos brocados a partir de 15 dias da aplicação dos nematoides. Assim, H. 

amazonensis foi considerado promissor e alcançou resultados satisfatórios de controle 

de S. catenifer, quando liberado em suspensão e através do inseto cadáver. 

 

Palavras-chave: controle biológico, nematoide entomopatogênico, Persea. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Stenoma catenifer Walsingham (Lepidoptera: Elachistidae) é uma importante 

praga do abacateiro, pois após a eclosão, as lagartas penetram nos frutos, alimentando-

se inicialmente da polpa, formando galerias em seu interior e depreciando o valor 

comercial do produto (HOHMANN et al., 2000).  

Os frutos recém-atacados apresentam manchas brancas devido à exsudação 

externa, e, com o desenvolvimento larval, nota-se na casca do fruto, um depósito de 

excrementos e restos de alimento próximo ao orifício de entrada da lagarta. Quando 

prestes a empupar, as lagartas abandonam os frutos e transformam-se em pupas no solo, 

sob os detritos das folhas, à profundidade de 0,5 a 1,5 cm, ou no interior de frutos 

caídos (NAVA, 2005).  

No Brasil não existem produtos fitossanitários registrados para controle da 

praga. Assim, a falta de tecnologias de aplicação para a cultura e o desconhecimento da 
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bioecologia da praga têm sido fatores determinantes para o insucesso do controle. 

Estudos com controle biológico têm aumentado, principalmente pelos registros de 

ocorrência natural no campo de inimigos naturais da broca-do-abacate (HOHMANN; 

MENEGUIM, 1993). 

A utilização de nematoides entomopatogênicos (Rhabditida: Heterorhabditidae, 

Steinernematidae) no controle biológico vem assumindo maior importância nos 

programas de manejo integrado de pragas (MIP), devido à intensa busca por uma 

agricultura sustentável com alta produtividade (GAUGLER et al., 2002). Esses agentes 

são considerados promissores e particularmente efetivos quando aplicados a insetos que 

habitam ou cujo estágio larval ocorre no solo (FERRAZ et al., 2008). 

Assim, teve-se por objetivo avaliar a ação do nematoide entomopatogênico 

Heterorhabditis amazonensis MC01 no controle de S. catenifer em condições de campo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para os testes de campo foi utilizada área de plantio de abacateiro localizada na 

Fazenda Pastão 3, localizada na região de Monte Carmelo, MG. A lavoura utilizada foi 

constituída pelas cultivares Margarida e Geada, e totalizando uma área de 6,0 ha, 

plantada em espaçamento 6,0 x 11,0 m. 

Foram testados dois tratamentos, sendo estes: liberação de cadáveres de 

Tenebrio molitor infectados com nematoides, suspensão de juvenis infectantes; na área 

do controle foi feita a aplicação de inseticidas químicos no padrão da fazenda. Foram 

realizadas quinze repetições, cada repetição constou de uma linha de 25 m, contendo 4 

plantas. A concentração de aplicação dos nematoides foi padronizada em 5.500 juvenis 

infectantes por m2. Assim, para o tratamento cadáver liberou-se 1 cadáver para cada 10 

m2, considerando uma média de produção de 55.000 juvenis infectantes por cadáver. 

Para o tratamento com aplicação dos nematoides em suspensão em uma linha de 

25 m foram pulverizados 137.500 juvenis infectantes. Em função do comprimento da 

barra de 2 m e os dois lados de passagem da barra (2 x 2 = 4 m2), a área de aplicação foi 

de 100 m2 por linha e área total de 1.500 m2 (15 linhas). Utilizou-se o volume de calda 

de 500 L/ha, assim, aplicou-se em 15 linhas de 25 m, 100 L de calda (considerando 

cerca de 30% de perda na aplicação) contendo 2.062.000 juvenis infectantes. Foi 

utilizado o pulverizador modelo Arbus 2000® com adaptação de barra horizontal com 

ramal unilateral com faixa de aplicação de 2 m com 3 pontas 

Para verificar o número frutos brocados, foram avaliadas as duas plantas centrais 

de cada repetição, amostrando-se 4 frutos por planta, um em cada lado da planta, no 

terço basal da planta (de 1,50 a 1,90 m de altura). As avaliações do número de 

indivíduos capturados por armadilha e de frutos brocados foi realizada no dia da 

instalação do experimento e depois a cada 15 dias durante 90 dias. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No dia da instalação verificou-se que a porcentagem média de frutos brocados 

na área do controle foi de 18%, na área do tratamento com pulverização da suspensão 

de 22% e no tratamento com cadáver de 20% (Figura 1). 

De acordo com os dados obtidos pode-se observar que houve uma redução 

gradativa na porcentagem de frutos brocados a partir de 15 dias da aplicação dos 

nematoides. O mesmo foi observado para o controle, já que foram realizadas aplicações 

rotineiras de inseticidas. Trinta dias após a instalação do experimento foram aplicados 

na área do controle os inseticidas Marshal® 400 SC e Rimon® 100 EC, após 45 dias 

Curion® e após 60 dias Talstar® 100 CE. No tratamento com cadáver no 15º dia foram 

encontrados 18% de frutos brocados e aos 90 dias, 8% dos frutos brocados. No 

tratamento com suspensão aos 15 dias foram encontrados 23% dos frutos brocados, 

enquanto aos 90 dias, 7% de frutos brocados. No controle aos 15 dias foram 

encontrados 15% de frutos brocados e houve uma diminuição na porcentagem de frutos 

brocados aos 90 dias para 7% (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Frutos de abacate brocados (%) por Stenoma catenifer ao longo do tempo. 

 

Desta forma, pode-se observar que a aplicação de juvenis infectantes na área 

causou efeito semelhante ao uso do controle químico da praga, destacando o potencial 

de controle de H. amazonensis a pupas de S. catenifer nas condições testadas. 
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CONCLUSÕES 

 

O uso de H. amazonensis MC01 manteve o número de frutos brocados por 

lagartas de S. catenifer semelhante ao controle, onde foram utilizados inseticidas 

químicos, destacando o potencial de controle desse nematoide nas condições testadas. 
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RESUMO: O trabalho desenvolvido teve como principal objetivo a comparação de 

dados usando a estatística descritiva, considerando plântulas obtidas a partir de um 

experimento realizado com as espécies de almeirão “Radiche” e “Pão de Açúcar”. Este 

experimento faz parte de uma atividade de iniciação científica júnior da UFU.  

Primeiramente, usou-se o Laboratório de Análise de Sementes e Recursos Genéticos - 

LAGEN, da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo, onde as 

sementes, em ambiente e condições ideais, pudessem germinar e assim fornecer os 

resultados a serem analisados. Das plântulas obtidas, calcularam-se os índices de 

velocidade de emergência (IVE), e mediram-se os comprimentos: totais, das radículas e 

dos hipocótilos de cada variedade, além da pesagem da massa verde e da massa seca. 

Foram feitos gráficos boxplot, por meio do programa R, para cada variável e espécie de 

almeirão. Concluiu-se que a espécie Pão de Açúcar alcançou melhores resultados por 

apresentar na maioria das variáveis valores médios superiores aos da espécie Radiche.  

 

Palavras-chave: chicória, plântula, experimento, análise estatística. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A chicória (Cichorium Intybus) mais conhecida como almeirão, é uma hortaliça 

de seiva leitosa cultivada que sofreu melhoramentos em sua genética, disponibilizando 

assim, plantas com diversas características como, a raiz mais engrossada, com folhas 

abertas e de cabeça (folhas fechadas e juntas). Dentre as principais espécies estão: a 

“Radiche (Folha larga)”, “Catalonha”, “Spadona” e a “Pão de açúcar”. 

Quando possui um ambiente propício e com solo fértil rico em matéria orgânica, 

a chicória prolifera-se bem (com sementes) a uma temperatura ideal de 20ºC a 28ºC, 

gerando plantas que, após 70 dias do plantio podem ser colhidas. Segundo Faquin e 

Furlani (1999), o almeirão é uma hortaliça folhosa que apresenta elevado potencial de 

produção em hidroponia.  
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Para a realização deste trabalho utilizaram-se as espécies de almeirão “Radiche” 

e “Pão de açúcar”, tendo como principais objetivos a observação e comparação das 

variáveis: comprimento radicular, comprimento do hipocótilo, comprimento total, 

massa verde, massa seca e índice de velocidade de emergência de cada variedade 

cultivada e analisada no decorrer do experimento. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Neste trabalho desenvolveu-se um experimento que foi realizado no Laboratório 

de Análise de Sementes e Recursos Genéticos - LAGEN da Universidade Federal de 

Uberlândia em Monte Carmelo - MG. 

Para a realização do experimento, foram utilizados 8 gerbox para cada espécie e 

50 sementes em cada um destes recipientes. Nas análises estatísticas usou-se um 

programa de computador chamado R (R Core Team, 2017), que oferece uma gama de 

recursos muito úteis para esse tipo de atividade. 

 Os passos para a realização do presente estudo foram: 

1- Com o uso de um spray, desinfetaram-se os recipientes e suas tampas com 

álcool, a fim de evitar a proliferação de fungos ou microrganismos prejudiciais 

ao desenvolvimento das plantas; 

2- Colocaram-se dois papéis borrão em cada gerbox, que em seguida, foram 

molhados com água destilada, contendo fungicida; 

3- Foi utilizada uma pinça para posicionar 50 sementes em cada gerbox, de forma 

que ficassem com distâncias proporcionais umas das outras para facilitar o 

desenvolvimento das mesmas. 

4- Os recipientes foram colocados em uma incubadora que propiciou a realização 

do experimento, permitindo a germinação das sementes; 

5- O processo de germinação foi observado durante 7 dias. Neste período coletou-

se o número de plantas germinadas em alguns dos dias, sendo que os gerbox 

foram regados com água destilada duas vezes nesse período. 

6- No sétimo dia, foram pesadas as massas verdes de cada recipiente, além de 

serem medidos os comprimentos dos hipocótilos e das radículas de cada 

plântula. Além disso, colocaram-se as plântulas na estufa para a obtenção da 

massa seca, e posteriormente, sua pesagem. 

7- Após a obtenção de todos os dados necessários, estes foram transcritos para o 

programa R (R Core Team 2017). Dessa forma, foi possível fazer os gráficos 

boxplot, considerando cada espécie de almeirão, e as variáveis: comprimento 

radicular, comprimento do hipocótilo, comprimento total, massa verde, massa 

seca e índice de velocidade de emergência. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir dos dados coletados, foi possível fazer uma comparação entre as 

espécies, levando em conta alguns quesitos e dados estatísticos. 

 Na Figura 1 têm-se os boxplot para as espécies de almeirão Radiche e Pão-de-

açúcar considerando as variáveis: comprimento das radículas e comprimento dos 

hipocótilos. 

 

Figura 1. À esquerda, boxplot para as espécies de almeirão Radiche e Pão-de-açúcar, 

considerando a variável comprimento das radículas, e à direita, boxplot considerando a 

variável comprimento dos hipocótilos. 

 Observando a Figura 1 (gráfico à esquerda), nota-se que a espécie Pão-de-açúcar 

apresenta um gráfico com aproximada simetria, e radículas maiores que a outra espécie, 

o que se comprova por sua média representada pelo sinal + (mais) situada acima da 

média da espécie Radiche, que apresenta um gráfico com assimetria à esquerda. 

Considerando o comprimento dos hipocótilos, Figura 1 (gráfico à direita), observa-se 

que a variedade Radiche possui valor médio maior do que o apresentado pela espécie 

Pão-de-açúcar. Na Figura 1 observa-se que somente para o comprimento dos 

hipocótilos da espécie Pão de açúcar não foram encontrados valores discrepantes. 
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Figura 2. À esquerda, boxplot para as variedades de almeirão Radiche e Pão-de-açúcar, 

considerando a variável massa verde, e à direita, boxplot considerando a variável massa 

seca. 

 Observa-se na Figura 2 (gráfico à esquerda), que a espécie Radiche apresenta em 

média massa verde menor, e um gráfico relacionado a essa variável com assimetria à 

esquerda, enquanto a variedade Pão de açúcar possui um gráfico com assimetria à 

direita. Considerando os dados relacionados à massa seca, a mesma obtém gráficos com 

assimetria à esquerda para ambas as espécies e valores médios aproximados, porém a 

espécie Pão de açúcar possui maior variância. Na Figura 2 não se observa valores 

discrepantes em nenhum dos casos analisados. 

 

Figura 3 À esquerda, boxplot para as variedades de almeirão Radiche e Pão-de-açúcar, 

considerando a variável total do comprimento, e à direita, boxplot considerando a 

variável índice de velocidade de emergência. 

 Vê-se na Figura 3 (gráfico à esquerda), que a espécie Pão de açúcar possui em 

média plântulas maiores, e um gráfico de IVE (gráfico à direita) com assimetria à 

esquerda. Já a espécie Radiche, além de obter um IVE em média menor do que a 

espécie Pão de açúcar apresenta um gráfico do comprimento total com assimetria à 

direita. Na Figura 3 observa-se que somente para o IVE da espécie Pão de açúcar não 

foram encontrados valores discrepantes. 

Observa-se também pelas Figuras 1, 2 e 3, que a variabilidade dos dados é maior 

na espécie de almeirão Radiche, exceto para as variáveis massa seca e IVE. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Conseguiu-se comparar as espécies de almeirão e observou-se que a espécie 

Radiche apresenta em média plântulas menores que a espécie Pão-de-açúcar, com 

menores valores médios para a massa verde e massa seca, além de possui menores 

valores médios para o índice de velocidade de emergência. A única variável em que a 
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média da espécie Radiche foi superior à espécie Pão de açúcar foi quanto ao 

comprimento dos hipocótilos. 
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RESUMO: O repolho é uma das hortaliças mais comuns entre as consumidas, apesar 

de ter o sabor um tanto quanto exótico, é bastante produzida e benéfica. Foi feita a 

análise sobre duas espécies específicas de repolho, sendo elas: Repolho Chato do 

Quintal e Repolho Coração de Boi. Este experimento faz parte de uma atividade de 

iniciação científica júnior da UFU. O objetivo da análise foi descobrir qual espécie é 

mais vantajosa no período de germinação. O experimento foi realizado no Laboratório 

de Análise de Sementes e Recursos Genéticos - LAGEN, da UFU, Campus Monte 

Carmelo, onde foram alocadas sementes separadamente de cada espécie em gerbox e 

colocadas na geladeira para germinar. Depois de germinadas, passados sete dias, foi 

analisado o valor das radículas, hipocótilo, comprimento total, massa verde das 

plântulas. Logo em seguida, foi colocado o material em uma estufa e analisado a massa 

seca. Após essas análises, foram feitos boxplot para as variáveis. Conclui-se que a 

produção do Repolho Chato de quintal é mais vantajosa considerando as variáveis 

analisadas. 

 

Palavras-chave: plântula, experimento, análise estatística. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O repolho (Brassica oleraceae var. capitata) é uma planta herbácea, folhosa, 

com grande versatilidade, não somente pelo seu valor nutritivo, sobretudo cálcio 

proteína e vitamina C, constituindo-se em alimento de excelente qualidade para grande 

parte da população (LÉDO et al.,2000). 

O repolho pode ser cultivado durante todo o ano, porém o clima fresco e úmido 

é mais propício para o seu desenvolvimento. Em solos argilo-silicosos e drenados, ricos 

em matéria orgânica e cujo pH esteja em torno de 5,5 a 7,0, o repolho se desenvolve 

melhor. 

O experimento realizado neste trabalho foi feito no Laboratório de Análise de 

Sementes e Recursos Genéticos - LAGEN da Universidade Federal de Uberlândia em 
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Monte Carmelo - MG. Para a realização do experimento utilizaram-se as espécies de 

repolho “Chato do Quintal” e “Coração de Boi”. O principal objetivo foi à comparação 

das espécies de repolho considerando as variáveis: comprimento radicular, 

comprimento do hipocótilo, comprimento total, massa verde e massa seca. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o presente estudo foi preciso usar os seguintes materiais: 16 gerbox (8 para 

cada espécie), 32 papéis mata borrão (2 papéis para cada gerbox), 400 sementes de 

Repolho da espécie Chato do quintal e 400 sementes de Repolho da espécie Coração de 

boi. 

Para a realização do experimento e das análises estatísticas seguiram-se os 

seguintes passos: 

1. Os gerbox foram lavados e higienizados com álcool antes de serem usados; 

2. Foram colocados dois papéis mata borrão dentro de cada gerbox; 

3. Os papéis foram molhados com uma solução de água destilada e fungicida até se 

encharcarem por completo; 

4. Foram colocados em cada gerbox 50 sementes; 

5. Ao todo, foram alocadas sementes em 16 gerbox, sendo oito de uma espécie e 

mais oito da outra espécie; 

6. Os gerbox foram colocados dentro de uma geladeira específica durante uma 

semana; 

7. Em um período de sete dias foi anotado durante cinco dias distintos a quantidade 

de sementes que germinavam por gerbox; 

8. Após uma semana do início do experimento, foi medido o comprimento do 

hipocótilo e da radícula de cada plântula que germinou; 

9.  Foi medido também o peso das plântulas que germinaram, para que fosse 

analisada a massa verde de cada gerbox; 

10.  Depois de serem pesadas, as plântulas foram colocadas em 16 saquinhos de 

papel e acondicionadas em uma estufa. Depois de 24 horas foi retirada e 

mensurada a massa seca de cada saquinho separadamente; 

11.  Para a realização das análises estatísticas utilizou-se o software R (R Core Team 

2017). Com o auxílio do software R foi possível fazer os gráficos boxplot, 

considerando cada espécie de repolho, e as variáveis: comprimento radicular, 

comprimento do hipocótilo, comprimento total, massa verde e massa seca. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A partir dos dados coletados, foi possível fazer uma comparação entre as 

espécies. Para o Índice de Velocidade de Emergência (IVE), na maioria dos gerbox o 

repolho Chato do Quintal apresentou maiores valores do que o repolho Coração de Boi. 

O valor médio de IVE da espécie Chato de Quintal foi 18, enquanto que da espécie 

Coração de Boi foi 6,64. Em um dos gerbox o valor do IVE no Repolho Chato de 

Quintal foi zero, este valor ocorreu pelo fato de não ter germinado nenhuma plântula, o 

que pode ocorrer. Para o cálculo do IVE optou-se por retirar essa observação. 

Na Figura 1 têm-se os boxplot para as espécies de repolho Chato de Quintal e 

Repolho Coração de Boi considerando as variáveis: comprimento das radículas e 

comprimento dos hipocótilos. 

 

 
Figura 1: Da esquerda para a direita tem-se os boxplot para as espécies de Repolho 

Coração de Boi e Repolho Chato do Quintal, considerando as variáveis comprimento 

das radículas, comprimento dos hipocótilos e comprimento total. 

 

Nota-se na Figura 1 (gráfico 1 da esquerda para a direita), que a espécie Coração 

de Boi possui menor variação das medidas de radícula do que a espécie Chato do 

Quintal, isto também ocorre com o valor médio, entretanto possuem a mesma 

quantidade de valores discrepantes. Na Figura 1 (gráfico do meio) ocorre o contrário, 

porém, também com a mesma quantidade de valores discrepantes. 

Na Figura 1 (gráfico 3 da esquerda para a direita),  têm-se os boxplot para as 

espécies de repolho Chato de Quintal e Repolho Coração de Boi considerando-se o 

comprimento total das plântulas. A espécie Chato do Quintal apresenta valores médios 

da variável estudada maiores do que o da espécie Coração de Boi. Porém, a espécie 

Coração de boi apresenta um valor discrepante a mais do que a espécie Chato do 

Quintal. 

Na Figura 2 têm-se os boxplot para as espécies de repolho Chato de Quintal e 

Repolho Coração de Boi considerando-se as variáveis massa verde e massa seca. 
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Figura 2: À esquerda, boxplot para as espécies de Repolho Chato do Quintal e Repolho 

Coração de Boi, considerando a variável massa verde, e à direita, boxplot considerando 

a variável massa seca. 

 

Observa-se na Figura 2 que para ambas as variáveis (massa verde e massa seca), 

o Repolho Coração de Boi possui maior variação dos dados, porém, o Repolho Chato de 

quintal possui um valor discrepante em cada variável. Quanto aos valores médios, o 

repolho Coração de Boi possui maior valor para massa seca, enquanto que o repolho 

Chato do Quintal apresenta maior valor considerando a variável massa verde. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se por meio da pesquisa, que a espécie de Repolho Chato de Quintal 

possui maiores valores médios do que a espécie Repolho Coração de Boi para a maioria 

das variáveis analisadas, exceto para massa seca e comprimento dos hipocótilos. 
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RESUMO: O estudo da densidade básica e inchamento é indispensável para 

aproveitamento e uso adequado da madeira. Neste trabalho, objetivou-se avaliar a 

relação entre essas duas características em Araucaria angustifolia, Eucalyptus grandis, 

Hovenia dulcis e Pinus oocarpa. Foram coletados valores das dimensões lineares das 

amostras pelo método estereométrico e o volume das mesmas pelo método de imersão 

em água, nas condições saturada e anidra. Foram determinados os valores de densidade 

básica, inchamento volumétrico e inchamento dimensional. A. angustifolia, E. grandis e 

H. dulcis apresentaram maior densidade básica e inchamento volumétrico. O 

inchamento volumétrico variou em função da densidade básica da madeira. Em relação 

ao inchamento dimensional, foram observados maiores valores no sentido tangencial. 

 

Palavras-chave: retratibilidade, A. angustifolia, E. grandis, H. dulcis, P. oocarpa. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A madeira é um material de origem biológica de composição complexa e 

heterogênea, dotada de características anatômicas, físicas, químicas e mecânicas 

variáveis entre espécies, entre indivíduos de uma mesma espécie e dentro de um mesmo 

indivíduo (OLIVEIRA; SILVA, 2003). O estudo dessas características é de suma 

importância para melhor aproveitamento de suas potencialidades. 

A densidade e retratibilidade são propriedades bastante relevantes para a 

caracterização da madeira. Pereira et al. (2000) afirmam que a densidade é uma das 

principais características a se considerar por se relacionar com aspectos tecnológicos e 

econômicos muito importantes. A retratibilidade ou variação dimensional da madeira, 

por proporcionar risco de fendilhamento e empenamento, também influencia de forma 

significativa o uso da madeira. 

A densidade e retratibilidade da madeira estão diretamente relacionadas 

(PANSHIN; ZEEUW, 1980) uma vez que a variação dimensional ocorre devido a 

ligação ou desprendimento das moléculas de água às microfibrilas da parede celular. A 

retratibilidade ocorre de acordo com a umidade relativa e temperatura do ar, que em 

razão da adsorção ou dessorção de água, causa uma variação dimensional linear e 
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volumétrica da peça de madeira, inchando com o aumento da umidade e retraindo com a 

diminuição da mesma (KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). 

Considerando a variação das características da madeira e a influência dessas em 

seu uso, objetivou-se com esse trabalho avaliar a relação existente entre a densidade 

básica e o inchamento de amostras de madeiras de Araucaria angustifolia, Eucalyptus 

grandis, Hovenia dulcis e Pinus oocarpa. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização dos experimentos foram utilizadas amostras de cerne de A. 

angustifolia e H. dulcis, provenientes de serrarias do município de Irati-PR e E. grandis 

e P. oocarpa provenientes de serrarias de Viçosa-MG. 

As amostras apresentaram dimensões aproximadas de 2x2x4 cm, com exceção 

das de P. oocarpa que apresentaram 5cm no sentido longitudinal. Para cada espécie 

foram mensurados onze corpos de prova, totalizando 44 amostras avaliadas. 

Inicialmente, as amostras foram saturadas e pesadas em balança eletrônica 

digital com precisão de 0,01 g. Com auxílio de um paquímetro de precisão de 0,05 cm 

obteve-se as medidas lineares nos sentidos radial, tangencial e longitudinal. O volume 

verde foi determinado pelo método de imersão em água. 

Em um segundo momento, os corpos de prova foram mantidos em condição 

ambiente para que atingissem a umidade de equilíbrio e, posteriormente, levados em 

estufa a 103±2ºC por 24 horas até que alcançassem condição anidra e assim obter 

massa, volume e dimensões lineares nessa condição, seguindo o mesmo procedimento 

utilizado para as amostras saturadas. 

As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se que a densidade básica média de A. angustifolia, E. grandis e H. 

dulcis não diferiram estatisticamente entre si e o valor verificado para P. oocarpa foi 

inferior às demais (Tabela 1). Foram encontrados na literatura valores médios de 

0,500 g/cm³ para A. angustifolia (AMARAL et al., 1971); 0,525 g/cm³ para E. grandis 

(STURION et al., 1987); 0,549 g/cm³ para H. dulcis (RIGATTO et al., 2001) e 

0,362 g/cm³ para P. oocarpa (AMARAL et al., 1977). 

Ainda na Tabela 1, pode-se observar os dados referentes ao inchamento 

dimensional da madeira nos planos tangencial, radial e longitudinal para cada espécie. 

Foi possível observar o comportamento anisotrópico da madeira, com o inchamento em 

diferentes proporções nos três eixos estruturais. Constatou-se um maior inchamento no 
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sentido tangencial, seguido do sentido radial e por último, de forma desprezível, no 

sentido longitudinal, com valores inferiores a 1% em todas as espécies. 

 

Tabela 1. Parâmetros avaliados para as espécies 

Espécies 

Densidade 

básica 

(g/cm3) 1 

Inchamento 

volumétrico 

(%) 2 

Inchamento linear (%) 3 

Tangencial Radial Longitudinal 

A. angustifolia 0,524 3,52 a 12,210 9,08 bc 7,310 18,12 A 6,218 8,38 B 0,756 29,05 C 

E. grandis 0,526 2,88 a 17,028 18,30 a 8,601 17,05 A 7,659 6,60 A 0,839 41,07 B 

H. dulcis 0,498 9,24 a 15,214 6,22 ab 6,970 15,38 A 6,072 24,61 A 0,272 57,29 B 

P. oocarpa 0,352 14,70 b 10,197 46,22 c 6,025 23,96 A 0,272 35,54 B 0,985 79,93 C 

* Letras iguais, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. Valores em sobrescrito referem-se ao coeficiente de variação (CV%). 1 Densidade 

Básica: F = 56,404; GL = 43; CV(%) = 7,720; SQ = 0,281. 2 Inchamento Volumétrico: F = 11,925; 

GL = 43; CV(%) = 21,420; SQ = 648,933. 3 Inchamento Linear: F =191,426; GL = 131; CV(%) = 36,24; 

SQ = 1503,638. 

Os menores valores de inchamento encontrados para a direção radial em relação à 

tangencial em A. angustifolia e P. oocarpa podem ser explicados pela ação restritiva 

dos raios no sentido radial, além do arranjo das microfibrilas nas paredes radiais ser 

mais limitativo (KOLLMANN; CÔTÉ, 1968). Além disso, há uma maior quantidade de 

material lenhoso no sentido tangencial em função da maior espessura da lamela média 

nesse sentido (SKAAR, 1972). Com maior quantidade de material lenhoso, os sítios de 

ligação de moléculas de água são mais numerosos e, consequentemente, observa-se 

maior inchamento no sentido tangencial. 

 O menor valor de inchamento foi observado em P. oocarpa que possui menor 

densidade básica e, de forma análoga, os maiores valores de inchamento estão 

relacionados com A. angustifolia, E. grandis e H. dulcis, espécies essas, com maiores 

valores de densidade básica (Tabela 1). Tsoumis (1991) afirma que uma maior expansão 

volumétrica da madeira está relacionada com densidades mais elevadas. Essa mesma 

relação foi observada por Lima (1996). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Dentre as espécies avaliadas, P. oocarpa foi a espécie com menor densidade 

básica. A. angustifolia, E. grandis e H. dulcis, estatisticamente falando, apresentaram 

densidades básicas semelhantes. 

O inchamento no sentido tangencial foi maior para A. angustifolia e P. oocarpa, 

sendo que nas demais espécies o inchamento radial não diferiu estatisticamente do 

tangencial. O inchamento longitudinal foi desprezível por apresentar valores inferiores 

a 1%. 
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O inchamento volumétrico teve sua variação em função da densidade básica da 

madeira, uma vez que apresentou maiores porcentagens nas espécies mais densas e 

menor valor na espécie com menor densidade básica. 
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RESUMO: O volume é um parâmetro fundamental para o cálculo da densidade da 

madeira, no entanto, sua determinação pode ser feita seguindo diferentes metodologias. 

Objetivou-se com este trabalho comparar dois dos métodos de determinação de volume: 

estereométrico e imersão em água. No método estereométrico utilizou-se paquímetro 

para coleta das dimensões dos corpos de prova e posterior cálculo do volume. Para 

obtenção do volume em imersão em água, imergiu-se as amostras em água, mensurando 

seu volume através do líquido deslocado. Os valores encontrados em ambas as 

metodologias não diferiram estatisticamente entre si, mostrando equivalência entre os 

métodos avaliados e a escolha de qual utilizar fica a critério do pesquisador.  

 

Palavras-chave: volumetria, estereometria, imersão. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A madeira vem sendo um material amplamente utilizado pela humanidade, 

principalmente como fonte de energia para fabricação de outros produtos e obtenção de 

derivados da madeira. 

Algumas características intrínsecas à madeira são importantes e influenciam 

diretamente o seu uso, podendo ser favoráveis ou limitantes a um determinado fim. Ao 

contrário de outros materiais que já são pré-moldados de acordo com a necessidade de 

uso, como aço e cimento, por exemplo, devem-se selecionar espécies que possuem 

madeiras com atributos compatíveis ao que é desejado em um projeto (MELO; 

CAMARGOS, 2016).  

A densidade é uma característica de grande destaque na madeira, sendo foco de 

diversos estudos por influenciar diretamente o produto final. Este parâmetro possui 

relação com o rendimento e qualidade final do carvão (TRUGILHO et al., 1990), 

retratibilidade da madeira (PANSHIN; ZEEUW, 1980), produção de celulose 

(GOMIDE et al., 2010), dentre outros.  

A densidade da madeira é determinada como sendo a razão da massa pelo seu 

respectivo volume. É necessário, portanto, conhecer os valores referentes à massa e 

volume da amostra para posterior cálculo da densidade propriamente dita. A massa é de 
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fácil determinação, sendo obtida diretamente com auxílio de uma balança digital. No 

entanto, o volume pode ser determinado seguindo diferentes metodologias que possuem 

mesma finalidade. 

Objetivou-se, portanto, com este trabalho, comparar os métodos estereométrico e 

volumetria por imersão em água, salientando semelhanças e diferenças entre os 

mesmos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizadas amostras de cerne de Araucaria angustifolia e Hovenia dulcis, 

oriundas de serrarias do município de Irati-PR e Eucalyptus grandis e Pinus oocarpa 

oriundas de serrarias de Viçosa-MG. As amostras, de formato regular, apresentaram 

dimensões nominais aproximadas de 2x2x4 cm nos sentidos tangencial, radial e 

longitudinal, respectivamente, com exceção das de P. oocarpa que apresentaram 5 cm 

no sentido longitudinal. As avaliações foram feitas com os corpos de prova em 

condições saturada e anidra. 

Para a determinação do volume pelo método estereométrico, foram medidos, 

com auxílio de um paquímetro de 0,01 cm de precisão, quatro pontos em cada sentido 

estrutural da amostra. Apanhados os valores médios para cada dimensão, multiplicou-se 

os mesmos, obtendo o volume. 

O método de volumetria por imersão em água seguiu o descrito pela norma NBR 

11941 (ABNT, 2003). Com o auxílio de um suporte dotado de uma garra, o corpo de 

prova foi mergulhado em um becker com água posicionado sobre uma balança 

hidrostática digital com precisão de 0,01 g. O volume da amostra é determinado com 

base na massa do volume de água deslocado por meio do empuxo. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores referentes ao volume das amostras podem ser observados na Tabela 

1. Constatou-se que, estatisticamente falando, P. oocarpa e E. grandis tiveram volumes 

superiores à A. angustifolia e H. dulcis. Isso se deve ao fato de as amostras não terem 

tido dimensões de igual tamanho, ou seja, aquelas com dimensões maiores 

apresentaram, consequentemente, maiores volumes. 

Analisando os métodos de determinação de volume, não foi possível observar 

diferenças estatísticas entre os mesmos, tanto na condição saturada quanto na anidra. 

Vargas (2015) obteve o mesmo resultado ao comparar o método estereométrico com o 

de imersão em mercúrio. Vital (1984) afirma que a precisão dos métodos em questão é 

compatível. 
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Tabela 1. Volume das amostras, em cm³, por diferentes metodologias e condições de 

umidade 

 
Condição Saturada Condição Anidra 

Espécies 
Método 

Estereométrico 

Método de 

Imersão em Água 

Método 

Estereométrico 

Método de 

Imersão em Água 

A. angustifolia 17,182 2,726 cA 17,138 2,707 dA 14,963 2,816 dA 15,275 2,820 cA 

E. grandis 24,085 3,295 aA 24,734 5,238 aA 20,432 3,621 bA 21,128 3,655 aA 

H. dulcis 22,139 1,041 bA 22,092 1,229 cA 19,465 2,197 cA 19,175 1,350 bA 

P. oocarpa 23,879 2,799 aA 23,477 1,470 bA 21,625 1,744 aA 21,339 4,365 aA 

* Letras iguais, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. Valores em sobrescrito referem-se ao coeficiente de variação (CV%). As análises 

foram feitas separadamente para as condições saturada e anidra. 

 

O método de imersão é um dos mais precisos, oferecendo resultados bastante 

confiáveis, além de permitir o uso de corpos de prova com formatos irregulares. O 

método estereométrico, apesar de muito simples e demandar apenas de paquímetro para 

as medições, necessita que o corpo de prova seja regular, preparado em máquinas e com 

superfícies paralelas e arestas formando ângulos de 90º (VITAL, 1984). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os métodos de determinação de volume estereométrico e de imersão em água 

geram resultados que não diferem estatisticamente entre si. A escolha do método a ser 

utilizado se dá apenas em função da disponibilidade de equipamentos e/ou formato das 

amostras. 
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RESUMO: As plantas daninhas na agricultura causam danos econômicos e acarretam 

perdas de 30% a 40%, na produção agrícola mundial. A tiguera proveniente do milho 

resistente ao glifosato (RR) é uma planta daninha comum resultante das perdas 

ocasionadas pelas colhedoras na colheita do cereal. Esta pesquisa tem por objetivo 

avaliar o controle de tiguera após a aplicação de Chlorimuron-ethyl em diferentes doses 

(100%, 75% e 50%), na presença ou ausência de bioestimulante a base de óleo de 

laranja. A aplicação do herbicida puro e em mistura com o bioestimulante, em todas as 

doses testadas, proporcionaram redução na altura em relação à testemunha. Entre as 

dosagens não se observou diferença entre a altura das plantas. O herbicida não 

apresentou controle sobre a tiguera no estádio V2 nas doses testadas. A aplicação do 

bioestimulante em mistura com o herbicida, no estádio fenológico V2, inibiu o 

crescimento da tiguera. 

 

Palavras-chave: Herbicida, Bioestimulantes, Tiguera. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As plantas daninhas na agricultura causam maiores danos econômicos e 

acarretam perdas de 30 a 40% na produção agrícola mundial atribuída pela sua 

interferência (LORENZI, 1991). Estas podem ser divididas em dois grupos: as 

verdadeiras e as comuns. As verdadeiras são aquelas que não passaram por programa de 

melhoramento genético e apresentam a capacidade de crescer em condições adversas, 

tais como solos salinos, ambientes com baixas ou altas temperaturas, e também em 

ambientes desérticos ou alagados. As comuns (voluntárias) são aquelas que não 

possuem tolerância para sobreviver em condições adversas (MARINIS, 1972). Dentre 

essas espécies de plantas daninhas destaca-se o milho resistente ao glifosato (RR), mais 

conhecido como tiguera. A tiguera é o resultado das perdas ocasionadas pelas 

colhedoras na colheita do cereal (OLIVEIRA JUNIOR; CONSTANTIN; INQUE, 

2011). 

O sucesso de qualquer cultura depende de um bom manejo de plantas daninhas. 

A manutenção do solo limpo ou do controle destas plantas, principalmente da cultura 
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anterior, pode ser obtido através do emprego específico ou combinado de métodos 

biológicos, culturais, mecânicos e químicos (PITELLI, 1990). 

Existe uma carência de produtos registrados e pesquisas científicas que 

comprovem a eficiência do controle de tigueras que possuem o gene RR. Outro fator 

que pode auxiliar o controle da tiguera RR é a utilização de produtos que aumentem a 

eficiência dos herbicidas sendo, uma alternativa para redução de custos no controle 

dessas plantas daninhas. Dentre estes produtos, estudos recentes demonstram a 

eficiência de alguns bioestimulantes (FOLONI et al.; 2012). Assim, esta pesquisa tem 

por objetivo avaliar o controle de milho resistente ao glifosato (RR) na aplicação de 

Chlorimuron-ethyl em diferentes doses na presença ou ausência de bioestimulante. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na Fazenda Lagamar, no distrito de Lagamar dos 

Coqueiros, Município de Coromandel – MG, em parceria com a Faculdade Cidade de 

Coromandel (FCC), localizada 18º12’48. Latitude Sul e 47º19’02. Oeste, a 799 m de 

altitude, em solo classificado como LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico. 

Foi realizada análise química e física do solo para determinação da necessidade 

de adubação, sendo, sendo aplicado 03 g de 08:30:10 (N:P:K) no plantio, e uma 

cobertura de 01 g de 30:00:19 (N:P:K)  aos 21 DAP. Após adubado, foi semeado 02 

sementes de milho RR, cultivar 2B610PW, as quais, após a emergência, foi retirada 

uma planta com a finalidade de obter somente uma por saquinho. 

Quando a maioria das plantas tingiram o estádio V2 (duas folhas totalmente 

abertas) foi realizada a aplicação do herbicida e do bioestimulante nos tratamentos: T1 – 

testemunha (sem aplicação); T2 – Herbicida 100% (0,8 g/2L); T3 – Herbicida 75% (0,6 

g/2L); T4 – Herbicida 50% (0,4 g/2L); T5 – Herbicida 100% + Bioestimulante (0,8 

g/2L + 2,5 ML/2L); T6 – Herbicida 75% + Bioestimulante (0,6 g/2L+ 2,5 ML/2L); T7 – 

Herbicida 50% + Bioestimulante (0,4 g/2L+ 2,5 ML/2L); e, T8 – Bioestimulante (2,5 

ML/2L). 

O experimento foi conduzido em ambiente aberto, coberto com sombrite 50% e 

irrigado por aspersor para manutenção da umidade. As avaliações foram realizadas aos 

7, 14, 21 e 28 dias após os tratamentos (DAT), foram avaliados: a altura das plantas – 

da base até a folha mais alta em centímetros (cm); avaliação visual, atribuindo notas de 

0% a 100%, onde 0% correspondente a nenhum controle e 100% a planta morta; e, a 

matéria seca das plantas em gramas (g). 

Para avaliação da altura das plantas foi utilizado fita métrica e, para a matéria 

seca, realizou-se a retirada da planta na base do solo, as quais foram secas em estufa de 

circulação forçada de ar à 60ºc por 72 horas. Após totalmente secas as mesmas foram 

submetidas a pesagem em balança de precisão. 
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O delineamento experimental foi em blocos casualizados com esquema fatorial 

2x2 com 4 repetições. Os resultados foram submetidos ao SISVAR, sendo as suas 

médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados médios da altura do milho resistente ao glifosato (tiguera) em dias após 

a aplicação (DAA) estão demonstrados na tabela 1, em que, independentemente da 

dose, em todas as avaliações de altura (7, 14, 21 e 28 DAA) na presença e/ou na 

ausência de bioestimulante a base de óleo de laranja, o herbicida Chlorimuron-ethyl 

apresentou um travamento de todas as plantas quando comparado com a altura da 

testemunha e a do tratamento somente com o bioestimulante no estádio V2. No entanto, 

os resultados demonstram que não houve diferença estatística entre as dosagens, tanto 

na presença e/ou ausência do bioestimulante. 

 

Tabela 1 - Altura de plantas de milho resistentes ao glifosato (tiguera) após a aplicação 

do herbicida Chlorimuron-ethyl na presença e/ou ausência de bioestimulante a base de 

óleo de laranja, no estádio fenológico V2. Coromandel / MG. 2017 

Tratamentos 
Altura (cm) 

7 DAA 14 DAA 21 DAA 28 DAA 

T1 – Testemunha 45,93 a 58,68 a 68,68 a 79,12 a 

T2 - Chlorimuron-ethyl 100% 13,31 b 14,75 b 14,12 b 12,87 b 

T3 - Chlorimuron-ethyl 75% 18,93 b 22,81 b 21,62 b 21,93 b 

T4 - Chlorimuron-ethyl 50% 14,56 b 16,68 b 13,62 b 19,31 b 

T5 - Chlorimuron-ethyl 100% + Bio 09,93 b 12,62 b 10,81 b 11,12 b 

T6 - Chlorimuron-ethyl 75% + Bio 17,23 b 17,00 b 17,18 b 18,00 b 

T7 - Chlorimuron-ethyl 50% + Bio 15,06 b 16,31 b 18,06 b 19,50 b 

T8 - Bioestimulante 41,06 a 52,12 a 62,50 a 71,43 a 

DAA = dias após a aplicação. Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna 

não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Diante disso, a diferença de altura deve-se ao efeito do herbicida, o qual inibiu a 

enzima Acetolactato Sintase, responsável pela produção dos aminoácidos Leucina, 

Isoleucina e Valina. Estes quando são bloqueados ocorre à inibição da divisão celular, 

acumulando-se cetobutirato que se torna tóxico em grandes quantidades. Quando ocorre 

esse acúmulo nas plantas, elas reduzem a translocação de fotoassimilados podendo levá-
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la a morte (VIDAL, 1997; ZHOU et al.; 2007 apud OLIVEIRA JUNIOR; 

CONSTANTIN; INQUE, 2011). 

A tabela 2 houve apresenta resuldados do controle visual e peso da matéria seca.  

Houve um controle significativo nas avaliações de 14, 21 e 28 dias após aplicação 

(DAA), proporcionada pelo herbicida Chlorimuron-ethyl, associado ou não com o 

bioestimulante, em todas as doses aplicadas (50%, 75%, 100%), em comparação a 

testemunha. Com relação as dosagens, os resultados demonstram que, a aplicação do 

herbicida não proporcionou o controle visual das plantas de tiguera, pois, em nenhuma 

das avaliações foi evidenciada a morte da planta (100% de controle visual). 

 

Tabela 2 - Controle avaliado visualmente e massa seca da parte aérea (MS) de plantas 

de milho resistente ao glifosato após a aplicação do herbicida Chlorimuron-ethyl na 

presença e/ou ausência de bioestimulantes a base de óleo de laranja, no estádio 

fenológico V2. Coromandel / MG. 2017 

Tratamentos 
Controle (%) 

MS (g) 
14 DAA 21 DAA 28 DAA 

T1 – Testemunha 0,00 a 0,00 a 0,00 a 7,31 a 

T2 - Chlorimuron-ethyl 100% 44,37 b 66,25 b 73,75 b 0,74 b 

T3 - Chlorimuron-ethyl 75% 30,00 b 55 b 59,37 b 0,86 b 

T4 - Chlorimuron-ethyl 50% 29,37 b 53,12 b 71,25 b 0,44 b 

T5 - Chlorimuron-ethyl 100% + Bio 37,50 b 70,62 b 84,37 b 0,35 b 

T6 - Chlorimuron-ethyl 75% + Bio 59,37 b 92,5 b 96,87 b 0,48 b 

T7 - Chlorimuron-ethyl 50% + Bio 48,75 b 68,12 b 80,00 b 0,72 b 

T8 – Bioestimulante 0,00 a 0,00 a 0,00 a 5,82 a 

DAA = dias após a aplicação. Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Com relação a matéria seca (MS), os resultados da análise estatística indicam que 

houve uma diferença estatística no peso das plantas de tiguera, em relação a testemunha, 

em todas as dosagens, tanto na presença quanto na ausência do bioestimulante. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O herbicida Chlorimuron-ethyl (inibidor da ALS) não apresentou controle 

eficiente nas plantas voluntárias de milho RR no estádio fenológico V2 nas dosagens 

testadas, associadas ou não com o bioestimulante. 
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Ao longo dos anos, o ser humano vem manipulando o meio ambiente sem perceber que 

também faz parte do mesmo e que sofre com esses danos causados. A educação 

ambiental é um instrumento fundamental que pode levar a uma mudança de 

comportamento da sociedade em relação ao meio ambiente, gerando uma consciência 

ambiental. A escola é um dos ambientes mais propícios para trabalhar a relação homem-

ambiente-sociedade e as crianças são excelentes agentes multiplicadores desses 

conhecimentos. A visão é um dos sentidos mais evoluídos do corpo humano e a 

fotografia pode ser utilizada como uma ferramenta indispensável, ainda mais quando é 

utilizada com crianças. Esse trabalho possui o foco em educação ambiental e tem o 

objetivo de avaliar a percepção ambiental de crianças através do uso fotografias do meio 

ambiente. O Centro Educacional Eurípedes Barsanulfo foi instituição de ensino 

escolhida para realizar o trabalho e a idade ideal seria sete anos, com base em aulas já 

lecionadas no local. Foi montado uma aula em PowerPoint apenas utilizando fotografias 

sobre: caracterização do meio ambiente; danos e desastres ambientais como: poluição, 

desmatamento e queimadas; descarte do lixo e reciclagem; preservação do meio 

ambiente; cidade arborizada, hortas, jardins e teto verde; e ao final foi feito um quiz 

sobre a preservação a partir de fotos de locais destruídos ou preservados. E foi dado aos 

alunos um questionário para que fossem respondidos em casa com a ajuda dos pais. Os 

resultados observados na aula foram satisfatórios, pois as crianças compartilharam 

historias e saberes e sempre queriam cooperar. E as respostas dos questionários estavam 

muito parecidas com o que tinha sido visto em sala de aula, mostrando que os alunos 

conseguiram aprender e tirar conhecimento do que havia sido dado. Nota-se que a 

fotografia foi um instrumento eficiente para que esses resultados fossem alcançados, 

além da prática de educação ambiental já presente no dia-a-dia das crianças na escola. 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Percepção Ambiental, Fotografias, Educação 

Infantil. 

Apoio financeiro: UFU. 

  

mailto:liviadesimonip@gmail.com


 

 123 
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RESUMO: A presença de grãos defeituosos presentes em um lote de café, 

principalmente os grãos pretos, verdes e ardidos, influencia diretamente na qualidade 

sensorial da bebida. Objetivou-se com este experimento avaliar a influência da 

adubação nitrogenada e potássica em lavoura cafeeira fertirrigada na ocorrência de 

defeitos intrínsecos do café. O ensaio foi instalado na Fazenda Juliana, Monte Carmelo, 

Minas Gerais. Foram testados cinco níveis de adubação nitrogenada e potássica (30%, 

80%, 130%, 180% e 230% da adubação proposta para lavouras de sequeiro), aplicados 

via fertirrigação. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados 

com quatro repetições. As parcelas foram constituídas por 30 plantas, consideradas úteis 

as oito centrais. Em julho de 2015 foi realizada a colheita do experimento, por meio de 

derriça manual no pano. Após o beneficiamento do café, as amostras foram 

classificadas quanto ao tipo (em função do número de defeitos). O aumento do nível de 

adubação promoveu um acréscimo na quantidade de grãos defeituosos, considerando-se 

o intervalo de adubação testado.  

 

Palavras-chave: café, classificação por tipo, fertirrigação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas áreas irrigadas, principalmente as que utilizam o sistema por gotejamento, a 

aplicação de nutrientes via água de irrigação tem se tornado uma prática cada vez mais 

frequente. Por meio dela, há maior eficiência do uso dos nutrientes, a qual depende de 

uma série de fatores, como número de parcelamentos, doses aplicadas e características 

do solo. Além dessas características, as lavouras fertirrigadas apresentam crescimento 

inicial superior às de sequeiro, pressupondo maior demanda por nutrientes (SOBREIRA 

et al., 2011).  

De acordo com Quintella et al. (2011), é possível reduzir em até 41,85% a 

quantidade de nitrogênio recomendada para o cultivo de lavouras de sequeiro em 

produção. Na fase de formação do cafeeiro, Sobreira et al. (2011) verificaram a 

possibilidade de redução da adubação nitrogenada e potássica em 30% da adubação 

padrão nas condições do Sul de Minas Gerais. Já Pinto et al. (2013) encontraram como 
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ideal para adubação de primeiro ano em lavouras fertirrigadas, o nível de 118,33% de 

N, P e K, ou seja 18,33% a mais do que o recomendado para lavouras de sequeiro.  

Neste contexto, objetivou-se avaliar a influência da adubação nitrogenada e 

potássica em lavoura cafeeira fertirrigada na ocorrência de defeitos intrínsecos do café. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi instalado na Fazenda Juliana, município de Monte Carmelo, 

Minas Gerais. O plantio da lavoura foi realizado em novembro de 2011 utilizando-se 

mudas da cultivar Topázio MG-1190. Foi adotado espaçamento de 3,8 m x 0,6 m, 

totalizando 4.386 plantas ha-1. Foram testados cinco níveis de adubação nitrogenada e 

potássica (30%, 80%, 130%, 180% e 230% do recomendado para lavouras não 

irrigadas) segundo Guimarães et al. (1999), aplicados via fertirrigação. 

Nos meses de novembro a abril, as plantas receberam 70% do total aplicado no 

ano; e de maio a outubro 30% da adubação total. Para adubação dos tratamentos foram 

utilizadas fontes solúveis de nutrientes indicados para a fertirrigação: ureia pecuária 

(45% de N) e nitrato de potássio (44% de K2O e 13% de N).  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro 

repetições. Cada parcela apresentou 30 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 dos tratamentos.  

Em julho de 2016, foi iniciada a colheita do café por meio de derriça manual no 

pano e a secagem do mesmo (em terreiro suspenso). Após o beneficiamento, foi 

realizada a classificação do café quanto ao tipo (em função do número de defeitos) com 

base em uma amostra de 300 g. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Houve efeito significativo dos níveis de adubação para número de grãos ardidos, 

verdes e quebrados ao nível de 5% de probabilidade. 

Para as características número de grãos ardidos e verdes, verificou-se ajuste do 

modelo polinomial quadrático e para grãos quebrados o modelo linear (Figuras 1 e 2).  
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A B 

Figura 1. (A) - Quantidade de grãos ardidos e (B) - Quantidade de grãos verdes 

encontrados em uma amostra de 300 g em função dos diferentes níveis de adubação. 

 

 
 

A B 

Figura 2. (A) - Quantidade de grãos quebrados. (B) - Número de defeitos encontrados 

em uma amostra de 300 g em função dos diferentes níveis de adubação. 

 

 De forma geral, cafeeiros que receberam 230% da adubação recomendada para a 

cultura apresentaram maior quantidade de grãos ardidos, verdes e quebrados em relação 

aos demais níveis, havendo uma tendência de redução do número total de defeitos e 

melhoria do tipo com a diminuição das doses de adubação (Figuras 1 e 2). 

 Verifica-se na Figura 2B que a cada 10% de aumento no nível de adubação 

nitrogenada e potássica há um acréscimo de 1,27 defeitos. Estes resultados corroboram 

com os apresentados por Assis et al. (2011), os quais verificaram redução do número de 

defeitos com a diminuição das doses de N e K2O em lavoura cafeeira fertirrigada no Sul 

de Minas Gerais. Segundo Bártholo; Guimarães (1997), a ocorrência de defeitos 

intrínsecos pode estar relacionada aos tratos culturais, como por exemplo, o manejo da 

adubação e à fisiologia do cafeeiro. Silva et al. (2003) avaliando o efeito de épocas de 

irrigação e parcelamentos da adubação (4, 12, 24 e 36 aplicações de adubo via água de 

irrigação) na qualidade física de cafeeiros recepados na região de Lavras, verificaram 

que não houve efeito desses fatores na classificação por tipo e no tamanho dos grãos. A 

maior ocorrência de grãos verdes em cafeeiros mais adubados também pode estar 

relacionada ao fato que, nos níveis maiores de adubação, houvesse maior enfolhamento 

do cafeeiro, aumentando o sombreamento e consequentemente retardando a maturação 

dos frutos. 
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CONCLUSÕES 

 

 O aumento dos níveis de adubação nitrogenada e potássica proporcionou aumento 

significativo na ocorrência de grãos defeituosos, principalmente os verdes, ardidos e 

quebrados.  
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RESUMO: Annona cacans Warm., da família Annonaceae, apresenta baixa taxa de 

germinação das sementes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do ácido 

giberélico na germinação e vigor de sementes de A. cacans. Para avaliar o 

comportamento germinativo das sementes foram realizados quatro tratamentos para 

sementes obtidas comercialmente, e quatro tratamentos para sementes obtidas via 

coleta, em árvores matrizes na zona rural,  município de Ituiutaba/MG, nas seguintes 

concentrações de ácido giberélico (GA3): T1- testemunha, 0 mg L-1; T2, 500 mg L-1; T3, 

1000 mg L-1 e T4, 2000 mg L-1. Após embebição, a qualidade fisiológica das sementes 

foi avaliada pelos testes: teor de água, germinação e índice de velocidade de germinação 

nos substratos areia e terra vegetal, areia, terra do cerrado e em papel germitest, e 

condutividade elétrica da embebição de sementes. Conclui-se que o GA3 aplicado 

exogenamente, na concentração de 1000 mg L-1, interferiu positivamente na germinação 

e vigor das sementes.  

 

Palavras-chave: qualidade fisiológica; substratos; araticum-cagão. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ecossistema do cerrado é considerado um dos mais ricos do mundo, e está 

sendo comprometido devido ao avanço da agropecuária. O alto índice de desmatamento 

vem afetando a flora, tornando necessária a criação de medidas de reflorestamento, para 

reverter ou amenizar, esse processo. De modo geral, representantes nativos 

na recuperação de áreas degradadas são pouco utilizados devido à ausência de 

conhecimento sobre sua fisiologia, ecologia, técnicas de propagação e manejo (CARPI 

et al, 1996; RANIERI et al, 2003). 

A propagação e o cultivo do araticum têm sido dificultados pela baixa taxa de 

germinação das sementes, que se estende por período de até um ano (SALOMÃO et al., 

2003). Carvalho (2003) sugere que a espécie apresenta dormência por indiferenciação 

embrionária. Estudos com plantas do gênero Annona demonstram a eficiência do uso de 

giberelinas na superação da dormência.  

Objetivou-se avaliar o comportamento germinativo das sementes de Annona 

cacans Warm., obtidas comercialmente e por coleta, no município de Ituiutaba, 
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submetidas às diferentes concentrações de ácido giberélico (GA3) e em diferentes 

substratos em condições ambientais de campo e de laboratório.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Parte das sementes de Annona cacans foi adquirida via site IBflorestas; a outra, 

foi coletada em árvores matrizes na zona rural, município de Ituiutaba-MG. Após 

extração e assepsia, as sementes foram embebidas em seus respectivos tratamentos. 

Após embebição, que durou 48h, as sementes foram lavadas em água destilada. 

Foram realizados 8 tratamentos (T), com as seguintes concentrações de GA3: T1, 

0 mg L-1; T2, 500 mg L-1; T3, 1000 mg L-1 e T4, 2000 mg L-1. Para cada tratamento 

foram utilizados quatro substratos diferentes: areia e terra vegetal, areia, terra do cerrado 

e papel germitest, sendo que cada substrato contou com 5 repetições de 20 sementes, 

totalizando 2.400 sementes. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 8x3 (oito tratamentos com GA3 e três substratos diferentes). 

Os experimentos foram conduzidos de acordo com Brasil (2009), sendo 

avaliados os parâmetros: teor de água (TA); condutividade elétrica (CE), índice de 

velocidade de germinação (IVG) e porcentagem de germinação (PG). Os resultados 

foram submetidos ao cálculo das medidas de dispersão, análise de variância (ANOVA), 

e Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observa-se na Tabela 1 que, no TA as sementes comerciais apresentaram maior 

percentual de umidade em lotes do T1 e do T2, que se diferiram significativamente dos 

demais lotes. Já entre as coletadas, que apresentaram baixo percentual de umidade, não 

houve diferença significativa.  

Tabela 1. Valores médios do teor de água das sementes de Annona cacans Warm. 

submetidas ao método padrão de estufa, 105°C por 24h. Dados em porcentagem. 

TEOR DE ÁGUA (%) 

TRATAMENTO COMERCIAIS COLETADAS  

T1 30,784 ( ±1,89) A 6,140 ( ±0,56) A 

T2 27,667 ( ±1,84) A 6,600 ( ±0,75) A 

T3 23,388 ( ±1,44) B 6,623 ( ±0,42) A 

T4 23,556 ( ±1,26) B 6,405 ( ±0,34) A 

CV (%) 10,08 9,97 

Médias de cinco repetições. Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem 

entre si pelo Teste Tukey (p < 0,05). Valores entre parênteses correspondem ao 

desvio padrão. CV = coeficiente de variação. 
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Na Tabela 2 observa-se que na CE, a lixiviação de eletrólitos ocorreu na ordem 

crescente dos tratamentos, com T1 apresentando o menor valor, seguido de T2, T3 e T4, 

sendo que o T4, com maior valor e menor vigor, diferiu significativamente dos demais 

tratamentos, indicando a influência negativa do GA3 na dose de 2000 mg L-1. Os 

resultados obtidos neste trabalho foram semelhantes tanto para sementes obtidas quanto 

para as coletadas. No T3 as sementes apresentaram excelente vigor, visível nos testes de 

germinação, confirmando os resultados obtidos na CE.   

 

Tabela 2. Valores médios do teste CE das sementes de Annona cacans Warm., 

submetidas à embebição por 24h com diferentes tratamentos, dados em µS cm-1 g-1. 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA – CE (μS.cm-1.g-1) 

TRATAMENTO COMERCIAIS COLETADAS  

T1 9,105( ±0,29) B 13,468( ±0,99) B 

T2 27,586 ( ±0,30) B 16,319( ±0,79) B 

T3 28,636 ( ±0,33) B 13,493( ±1,26) B 

T4 45,124 ( ±0,27) A 22,102( ±0,88) A 

CV (%) 8,83 11,13 

Médias de cinco repetições. Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem 

entre si pelo Teste Tukey (p < 0,05). Valores entre parênteses correspondem ao 

desvio padrão. CV = coeficiente de variação. 

 

Na Tabela 3 verifica-se que as sementes coletadas germinaram (início aos 92 

dias de semeadura); as comerciais não. 

 

Tabela 3. Valores médios de PG e IVG de sementes de Annona cacans W, submetidas 

à diferentes tratamentos (T1, T2, T3 e T4) com  GA3, e em diferentes substratos. 

TRATAMENTOS SUBSTRATO GERMINAÇÃO (%) IVG 

T1 
Papel Germitest 30,0 ( ±1,72) B 10,25 ( ±1,73) A 

Areia + Terra Vegetal 26,0 ( ±1,14) Ba 9,41 ( ±1,70) A 

T2 
Papel Germitest 44,0( ±1,31) B 12,02 ( ±1,58) A 

Areia + Terra Vegetal 38,0 ( ±1,48) B 10,24 ( ± 1,48) A 

T3 
Papel Germitest 74,0 ( ±1,48) A  16,41( ±1,61) B 

Areia + Terra Vegetal 72,0 ( ±1,28) A 12,73 ( ±1,49) A 

T4 
Papel Germitest 52,0 ( ±1,67) B  12,77 ( ±1,69) A 

Areia + Terra Vegetal 46,0 ( ±1,88) Ba 10,865 ( ±1,67) A 

 CV (%) 7,34 8,11 

Médias de cinco repetições. Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem 

entre si pelo Teste Tukey (p < 0,05). Valores entre parênteses correspondem ao desvio 

padrão. CV = coeficiente de variação. 
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O IVG apresentou melhores resultados no T3 em papel germitest, sendo o único 

a se diferir significativamente dos demais; na PG as sementes submetidas ao T3, 

apresentaram os melhores resultados, chegando a 74% no papel germitest e 72% no 

substrato areia com terra vegetal, sendo o único tratamento que se diferenciou 

significativamente. Braga Filho (2014), obteve 66% na germinação da Annona 

crassiflora M. A concentração do T3, mostrou-se adequada à quebra de dormência e 

estímulo para a germinação de araticum-cagão. 

Dentre os substratos, o melhor desempenho foi verificado em papel. A areia com 

terra vegetal apresentou um alto percentual de germinação, chegando a 72%, o que leva 

a considerá-lo como melhor substrato para o cultivo convencional do araticum-cagão. 

 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que na germinação e vigor de sementes de Annona cacans, o GA3 na 

concentração de 1000 mg L-1 influenciou positivamente e que os substratos papel e areia com 

terra vegetal são os mais adequados para a condução desses testes. 
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RESUMO: Os frutos da lobeira representam mais de 50 por cento da dieta alimentar 

do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus). Neste trabalho, objetivou-se estudar a 

qualidade fisiológica e o vigor das sementes de lobeira, Solanum lycocarpum St.Hill, e  

produzir mudas para reflorestamento de áreas degradadas. Após procedimentos de 

coleta, extração manual, assepsia, secagem ao ar livre e embebição, por 8 horas, as 

sementes de lobeira colocadas em sementeiras, contendo os substratos: areia e terra 

vegetal, areia, e terra do cerrado, e umedecidas diariamente. Foram realizados quatro 

tratamentos (T) com as seguintes concentrações de ácido giberélico (GA3): T1- 

testemunha 0 mg L-1; T2-; 200 mg L-1; T3- 400 mg L-1; T4- 800 mg L-1. Foram 

avaliados os parâmetros: porcentagem de germinação, por 29 dias, e o índice de 

velocidade de germinação, por 20 dias. Pela análise dos dados, conclui-se que o T2, 

com 400 mg L-1 de GA3, combinado com o substrato terra do cerrado formam a 

interação adequada para germinação de sementes de lobeira, Solanum lycocarpum 

St.Hil. 

 

Palavras-chave: Qualidade fisiológica, substratos, lobeira. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Solanum lycocarpum St.Hill, conhecida popularmente como lobeira, pertence à 

família Solanaceae, e é encontrada nas regiões do cerrado, onde é uma das 

espécies pioneiras mais importantes, pois, seus frutos representam mais de 50 por 

cento da dieta alimentar do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus). 

O lobo-guará, animal típico do Cerrado é uma espécie de canídeo endêmico  e 

único integrante do gênero Chrysocyon. Sua ocorrência é em savanas e áreas abertas 

no centro do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. Apesar de não ser considerado em 

perigo de extinção pela IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza), 

todos os países em que ele ocorre o classificam em algum grau de ameaça, e não há 

registro da espécie em algumas áreas do sul. Tal ameaça e redução da população pode 

ser consequência da redução do seu principal alimento, o fruto da lobeira. 

A lobeira vem sofrendo com a ação antrópica, já que não é um fruto apreciado 

pelo homem e não tem valor comercial, cada vez é encontrado menos representantes 
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em ambientes naturais. Para reverter essa situação são necessários estudos sobre a 

fisiologia da espécie, para promover o desenvolvimento e estabelecimento de plântulas 

que constituem um dos importantes processos para a propagação de uma espécie 

(Baskin & Baskin, 1998). A lobeira é uma espécie que deve estar sempre presente no 

cerrado, pois, é um representante da flora e a base alimentar do lobo-guará, 

representante da fauna. O desmatamento das espécies nativas é um problema que 

precisa ser solucionado e medidas que facilitem processos de reflorestamento devem 

ser desenvolvidas. Desse modo, buscou-se neste trabalho, estudar a qualidade 

fisiológica e o vigor das sementes de lobeira, e desenvolver medidas para uma melhor 

produção de mudas para reflorestamento de áreas degradadas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os frutos da lobeira, foram coletados na zona rural do município de Ituiutaba-

MG, em janeiro de 2017. As sementes foram extraídas manualmente dos frutos, lavadas 

e colocadas em papel toalha para secagem ao ar livre, à sombra, durante o período de 

um dia. Após a secagem as sementes passaram por processo de assepsia, em imersão 

com hipoclorito de sódio a 2%, por 10 minutos, e em seguida foram lavadas em água 

destilada, e embebidas em seus respectivos tratamentos. A embebição teve duração de 

8h. Após a embebição, as sementes foram lavadas em água destilada e colocadas em 

sementeiras, contendo os substratos, umedecidas diariamente durante toda condução do 

experimento. 

Para avaliar o comportamento germinativo das sementes de lobeira, foram 

realizados quatro tratamentos (T) com as seguintes concentrações de ácido giberélico 

(GA3): T1- testemunha 0 mg L-1; T2-; 200 mg L-1; T3- 400 mg L-1; T4- 800 mg L-1. 

Para cada tratamento foram utilizados três substratos diferentes: areia e terra vegetal, 

areia, e terra do cerrado, sendo que cada substrato contou com 5 repetições de 20 

sementes, totalizando 1200 sementes. Foram utilizadas bandejas sementeiras de isopor 

para 150 sementes cada, totalizando oito bandejas. 

Os experimentos de germinação das sementes foram realizados em casa de 

vegetação, com condições ambientais naturais do bioma cerrado, na cidade de Ituiutaba-

MG. O número de sementes germinadas foi avaliado diariamente. Foram avaliados os 

parâmetros: porcentagem de germinação (PG) e índice de velocidade de germinação 

(IVG). O IVG foi avaliado por 20 dias, já a PG foi avaliada por 29 dias.  

Os dados obtidos por delineamento inteiramente casualizado foram submetidos 

ao cálculo das medidas de dispersão e análise de variância (Anova), sendo comparados 

por meio do Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A germinação das sementes de lobeira, iniciou-se no sétimo dia de semeadura e 

seu término foi aos 48 dias. No teste de percentual de germinação, as sementes 

submetidas ao T2, apresentaram os melhores resultados, chegando a 86% no substrato 

terra do cerrado. Igualmente o IVG apresentou melhores resultados nas sementes 

submetidas ao T2, no substrato terra do cerrado. O IVG e o percentual de germinação 

diferiram-se significativamente dos demais (tabela 1).  

Tabela 1. Valores médios de germinação (%) e IVG de sementes de Solanum 

lycocarpum St.Hill, submetidas à diferentes tratamentos com  GA3, e em diferentes 

substratos. 

 

Metivier (1986) ressalta que além da quebra de dormência, as giberelinas 

aceleram a germinação em sementes não dormentes e aumentam a hidrólise de 

reservas, tornando o embrião maduro e disponível para a germinação, o que pode ser 

observado no T2, em que as sementes foram submetidas à embebição em 400 mg L-1 

de ácido giberélico (GA3). Vidal (1999), em trabalho com sementes de S. lycocarpum, 

atingiu 75% de plantas emergidas. Melo et al. (1998) verificaram 95% de germinação 

para plantas de lobeira.  

Outro fator de grande influência é o substrato. Na germinação das sementes de 

lobeira, o substrato terra do cerrado apresentou o melhor desempenho, tanto no teste de 

PG quanto no IVG, o que pode ser explicado pela distribuição dos diâmetros de poros 

que influencia para uma maior quantidade de água retida (SILVA et al. 2001). Deve-se 

considerar também que o substrato terra do cerrado representa o solo do ambiente 

TRATAMENTOS SUBSTRATO GERMINAÇÃO (%) IVG 

T1 

 

 

Areia 55,0 (±0,44)b 6,28 (±0,09)b 

Terra do Cerrado 63,0 (±0,40)b 7,35 (±0,15)b 

Areia + Terra Vegetal 66,0 (±0,58)b 8,19 (±0,14)b 

T2 

Areia 79,0 (±0,48)a 8,50 (±0,18)b 

Terra do Cerrado 86,0 (±0,58)a 9,13 (±0,13)a 

Areia + Terra Vegetal 73,0 (±0,74)a 8,36 (±0,25)b 

T3 

Areia 67,0 (±0,4)b 8,21 (±0,13)b 

Terra do Cerrado 71,0 (±0,2)a 8,32 (±0,15)b 

Areia + Terra Vegetal 75,0 (±0,83)a 8,44 (±0,15)b 

T4 

Areia 69,0 (±0,09)a 8,28 (±0,13)b 

Terra do Cerrado 83,0 (±0,06)a 8,92 (±0,18)b 

Areia + Terra Vegetal 72,0 (±0,03)a 8,33(±0,15)b 

 C.V (%) 4,008 15,02 

Médias de cinco repetições. Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si 

pelo Teste Tukey (p < 0,05). Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. CV = 

coeficiente de variação. 
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natural em que a lobeira se desenvolve naturalmente. De acordo com Ramos et al. 

(2002), um bom substrato é aquele que objetiva proporcionar condições adequadas à 

germinação e/ou ao surgimento ou ainda ao desenvolvimento do sistema radicular da 

muda em formação. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que o tratamento 2, com 400 mg L-1 de GA3, combinado com o substrato 

terra do cerrado formam a interação adequada para germinação de sementes de lobeira, 

Solanum lycocarpum St.Hil. e que tais conhecimentos são importantes para a produção 

de mudas e consequentemente maior disponibilidade de alimento para o lobo-guará. 
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RESUMO: A cultura do feijoeiro apresenta grande importância socioecônomica no 

Brasil e no mundo, por apresentar elevado mercado consumidor e possuir extensas áreas 

de produção. Frente ao atual cenário brasileiro, diversos fatores podem ocasionar baixo 

rendimento em produção, como ataque de pragas, dentre estes estão os afídeos, Aphis 

craccivora, que por succionar continuamente a seiva das plantas durante todo o ciclo da 

cultura pode causar danos diretos. Ao atingirem elevados índices populacionais torna se 

necessário a intervenção na população dos mesmos por meio de diferentes métodos de 

controle, como por exemplo, químico, biológico ou cultural. Assim teve se por objetivo 

avaliar o controle de Aphis craccivora na cultura do feijoeiro pelo uso de dois produtos 

alternativos a base de estratos de plantas e um produto comercial não registrado para a o 

controle de pulgão cultura do feijoeiro, bem como a ação de inimigos naturais 

coccinelídeos. E relação aos dados de produção obtidos, embora o controle tenha se 

mostrado eficiente, não houve diferença significativa na produção em relação à 

testemunha e os demais tratamentos. 

 

Palavras-chave: controle, biológico, químico, pulgão, produção. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma das principais culturas 

produzidas no Brasil e no mundo, em função das extensas áreas de plantio e elevado 

mercado consumidor. É um dos produtos agrícolas de maior importância econômico-

social, com produção brasileira estimada de 3.274,0 mil toneladas em uma área de 

3.078,0 mil hectares (CONAB, 2017).  

Dentre os insetos considerados praga da cultura, os pulgões podem causar danos 

diretos por succionarem a seiva da planta, e inocular toxinas, causando 

encarquilhamento das folhas e redução no crescimento. Por se alimentarem da seiva, 

esses insetos eliminam honeydew que serve de substrato para o desenvolvimento de 

fumagina, que pode cobrir totalmente a superfície foliar da planta, prejudicando os 

mecanismos de fotossíntese e respiração (CARDOSO, 2000). 
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De acordo com as bases do manejo integrado de pragas, diferentes métodos 

podem ser empregados no controle de um inseto-praga (GALLO et al., 2002). O 

emprego da rotação de culturas e de plantas resistentes ao inseto são estratégias de 

controle que possibilitam manter os níveis populacionais da praga inferiores ao de dano 

econômico, sem causar prejuízos ao ambiente, diminuindo o uso de defensivos agrícolas 

e evitando o surgimento de resistência do inseto (SILVA; BLEICHER, 2012). 

A utilização de produtos fitossanitários é um fator importante na manutenção da 

cultura em amplas áreas de produção agrícola. Para a aplicação desses produtos a 

pulverização deve ser feita de forma que proporcione a correta deposição do produto 

sobre o alvo, em quantidade necessária, de forma econômica, obtendo a máxima 

eficiência (MATUO, 1998). 

Assim, teve-se por objetivo avaliar a produção do feijoeiro infestado por Aphis 

craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae), utilizando diferentes produtos fitossanitários 

associados à ação de joaninhas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para avaliação da produção do feijoeiro infestado por A. craccivora foi instalado 

o experimento em condições de casa de vegetação, onde a semeadura foi realizada em 

vasos plásticos de 12 L, contendo 10 kg de LATOSSOLO VERMELHO de textura 

argilosa. Foi feito o preparo do solo de acordo com a recomendação de adubação para a 

cultura do feijoeiro, nas respectivas dosagens. Após a emergência das plântulas foi 

realizado o desbaste, mantendo uma a duas plantas por vaso.  

O experimento foi composto dos tratamentos, Galil® (produto comercial 

registrado para a cultura do feijoeiro), Produto A e Produto B (produtos alternativos 

contendo limoneno e extrato de nim), além do controle, onde se aplicou água. Cada 

tratamento foi composto por sete repetições e cada repetição conteve cinco vasos. Os 

vasos foram dispostos de forma que um deles ficasse localizado na parte central, com os 

outros quatro ao seu redor. Cada vaso foi irrigado diariamente. As avaliações foram 

realizadas nas plantas do vaso central. Foi realizada a infestação artificial dos pulgões, 

sendo a pulverização dos inseticidas feita aos 40 dias do desenvolvimento da cultura, 

quando o nível de controle 40 a 50% das plantas jovens apresentaram pequenas colônias 

desse inseto. 

Ao fim do ciclo do feijoeiro 90 DAP foi realizada a colheita manual, onde cada 

tratamento com suas respectivas repetições foram devidamente identificados e 

armazenados em sacos de linho até o fim das avaliações, foram estas: plantas por 

repetição, vagens por repetição, vagens por planta, sementes por vagem, massa total de 

sementes. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados de produção obtidos, não houve diferença significativa 

entre os parâmetros avaliados, desta forma, a população de pulgões presente em todos 

os tratamentos não causou redução na produção quando comparado à testemunha 

(Tabela 1). 
Pelo fato dos pulgões não causarem danos significativos de produção entre o 

controle e os demais tratamentos, o controle químico pode ser considerado dispendioso, 

mesmo mostrando-se eficiente em reduzir a população do inseto. A utilização de outras 

cultivares, resistentes à praga, também pode ser considerada como uma alternativa 

viável no controle de A. craccivora (SILVA; BLEICHER, 2010), assim, o uso de 

diferentes métodos de controle pode levar a uma maior eficácia no controle da praga. 

 

Tabela 1. Produção do feijoeiro em casa de vegetação utilizando-se diferentes 

inseticidas. 

Tratamento 
Vagens por 

planta* 

Sementes 

por vagem* 

Sementes por 

tratamento* 

Massa de 100 

grãos (g)* 

Massa total de 

sementes (g)* 

Produto A 7,37 ± 2,11 3,53 ± 2,66 248,00 ± 72,51 24,08 ± 1,60 59,03 ± 18,34 

Produto B 6,50 ± 1,12 4,34 ± 0,36 290,28 ± 51,06 24,93 ± 1,47 68,23 ± 12,76 

Galil® 7,64 ± 1,24 3,74 ± 0,47 280,00 ± 63,43 23,99 ± 1,33 63,12 ± 15,95 

Controle 5,57 ± 1,36 4,91 ± 0,75 218,28 ± 31,71 22,80 ± 2,15 50,36 ± 10,90 

C.V.% 24,12 38,53 23,67 7,54 26,51 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Segundo os parâmetros avaliados não houve diferença significativa entre os 

tratamentos, logo a presença dos afídeos não afetou a produtividade, independente dos 

produtos utilizados. 
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RESUMO: A identificação anatômica macroscópica da madeira é um método baseado 

nas propriedades organolépticas e nas estruturas anatômicas observadas a olho nu ou 

com ajuda de lupa conta fio de 10 vezes de aumento. A identificação anatômica auxilia 

na fiscalização do comércio ilegal de madeiras nativas, sendo estas bastantes utilizadas 

para fabricação de móveis com alto valor comercial. Este trabalho teve como objetivo a 

identificação de diferentes madeiras de duas serrarias na cidade de Monte Carmelo-MG. 

Com base nos resultados obtidos, foram identificados os corpos de prova confirmando 

nome popular, científico e espécie, auxiliando no reconhecimento da madeira e evitando 

fraudes na comercialização pelo mercado madeireiro local. 

 

Palavras-chave: anatomia da madeira, comércio madeireiro, identificação de madeira. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O setor florestal brasileiro se destaca no cenário mundial devido as condições 

edafoclimáticas favoráveis ao desenvolvimento de espécies, tanto nativas quanto 

exóticas (MOTTA, 2011). Muitas dessas espécies são produtoras de madeira e 

amplamente utilizadas em diversos segmentos florestais.  

A identificação de espécies florestais geralmente se dá pela análise de seus 

componentes morfológicos (folha, flor e fruto). No setor florestal, quando a árvore é 

abatida e processada não há mais a possibilidade de identificar por meio desses 

componentes. Uma possibilidade é usar a anatomia da madeira como ferramenta para 

identificação dessas espécies. 

A caracterização e identificação anatômica podem ser feitas utilizando a 

macroscopia e/ou microscopia. Na identificação macroscópica são observadas 

características que requerem pouco ou nenhum aumento. Tais características são 

reunidas em dois grupos: as organolépticas e as anatômicas (ZENID, 2007). A 

macroscopia despende de menos tempo e recursos, tendo resultados satisfatórios. A 

identificação correta de espécies de madeira auxilia na utilização adequada das mesmas.  
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O objetivo do presente trabalho foi identificar espécies madeireiras utilizadas na 

fabricação de móveis no município de Monte Carmelo – MG através das características 

macroscópicas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram coletadas seis amostras de madeira utilizadas em duas serrarias na cidade 

de Monte Carmelo – MG. Os funcionários das duas serrarias cederam as amostras, as 

identificaram com o nome popular e seu principal uso. 

As amostras foram levadas ao Laboratório de Anatomia da Madeira da 

Universidade Federal de Uberlândia (LAMAD/UFU) e caracterizadas 

macroscopicamente nos planos transversal e tangencial, com auxílio de estilete e lupa 

conta fio 10x de aumento. Após a caracterização as amostras foram comparadas com as 

contidas na Xiloteca do Instituto Florestal de São Paulo para identificação correta. 

As amostras foram fotografadas nos planos transversal e tangencial com 

Microscópio Digital Usb Zoom 500x Camera 2.0 Mp Profissional. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todas as amostras obtidas na serraria 1 foram identificadas pela macroscopia a 

nível de espécie, contudo, na serraria 2, foi possível identificar apenas uma amostra a 

nível de espécie, uma a nível de gênero e a terceira apenas a família. Na Tabela 1 

mostra as espécies identificadas, os nomes vernaculares com que foram coletadas e suas 

principais características anatômicas. 

Nas duas serrarias há comercialização de Dinizia excelsa, conhecida 

popularmente como angelim-vermelho. Utilizada em construções pesadas, na 

carpintaria, marcenaria, na construção naval, carrocerias, pisos industriais, assoalhos, 

dormentes, cabos para ferramentas dentre outras. 

Foram coletadas em ambas as serrarias amostras com nome popular de jatobá, 

no entanto em uma das serrarias a espécie identificada não é Hymenea courbaril. A 

espécie não identificada também pertence à família Fabaceae, por isso possui 

características tão semelhantes com a H. courbaril, como o parênquima marginal, 

entretanto a espécie  H. courbaril possui parênquima marginal vasicêntrico e aliforme 

com aletas curtas e a outra espécie identificada apenas com a família possui parênquima 

marginal e aliforme. A madeira de jatobá tem muitos aproveitamentos, tanto de uso 

interno, como ripas, caibros, vigas, marcos de porta, tacos, pisos e assoalhos, móveis, 

artigos de esporte, cabos de ferramentas etc., como de uso externo, em cercas, 

dormentes, cruzetas, esquadrias, lâminas decorativas, peças torneadas, móveis de 

jardim, carrocerias, vagões etc. (MAINIERI;CHIMELO, 1989). 
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Tabela 1. Identificação das amostras, os nomes vernaculares com que foram com que 

foram coletadas e as principais características anatômicas das amostras de madeira 

analisadas. 

Espécie 
Nome 

coletado 
Serraria Características anatômicas 

Dinizia 

excelsa 

Angelim-

vermelho 
S1 

Poros: obstruídos; Parênquima axial: aliforme losangular 

formando confluências irregulares e marginal; Raios: não 

estratificados. 

Goupia 

glabra 

Peroba 

cupiúba 
S1 

Parênquima axial: difuso; Raios: não estratificados; possível 

observar as placas de perfuração escalariforme no plano 

transversal. 

Hymenea 

courbail 
Jatobá S1 

Poros: obstruídos; Parênquima axial: marginal, vasicêntrico e 

aliforme losangular de aletas curtas; Raios: não estratificados. 

Brosimu

m sp 
Garapa S2 

Poros: obstruídos; Parênquima axial: em linhas irregulares nem 

sempre contínuas; Raios: estratificados. 

Dinizia 

excelsa 

Angelim-

vermelho 
S2 

Poros: obstruídos; Parênquima axial: aliforme losangular 

formando confluências irregulares e marginal; Raios: não 

estratificados. 

Fabaceae Jatobá S2 
Parênquima axial: marginal e aliforme losangular; Raios: não 

estratificados. 

 

Foram coletadas espécies de Goupia glabra e Brosimum sp (Tabela 1). Segundo 

Mory & Jardim (2001) G. glabra é indicada para construção civil, para a produção de 

vigas, caibros, ripas, marcos de portas e janelas, rodapés, tábuas para assoalhos, móveis 

comuns, embalagens pesadas; para construções externas, como postes, estrutura de 

pontes, mourões, cruzetas, esteios, pranchas de contenção em valas, encontros de 

pontes, molduras, móveis, carrocerias, e outros fins. Sendo parecida com Brosimun sp 

que seus principais usos são na movelaria decorativa, cabos e objetos torneados, 

faqueados decorativos, objetos de adornos, construção civil etc. (INPA-CPPF, 1991). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos para madeira de Dinizia excelsa, Goupia 

glabra e Brosimum sp após a identificação macroscópica foi possível confirmar que os 

nomes populares usados na comercialização estavam coerentes com a madeira.  

Em ambas as serrarias foi coletado amostras com nome popular de jatobá, as 

duas amostras possuem características anatômicas semelhantes e pertencem à mesma 

família; contudo são espécies diferentes. 

As descrições abordadas são de grande auxílio no reconhecimento das madeiras 

em nível de nomenclatura científica e contribuem para a correta comercialização destas 

pelo mercado madeireiro local. 
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RESUMO:  A caracterização macroscópica da madeira é um um método eficaz, seguro, 

prático e com rápidos resultados, se baseando em propriedades organolépticas e 

estruturas anatômicas observadas a olho nu ou com ajuda de lupa conta fio. Muitas 

vezes, com o corte e processamento das arvores, as folhas e frutos ficam indisponíveis, 

neste contexto, pode-se utilizar a identificação anatômica, evitando o comercio ilegal de 

madeiras nativas, que são utilizadas para fabricação de móveis com alto valor 

comercial. Este trabalho teve como objetivo a identificação de diferentes tipos de 

madeira em uma movelaria na cidade de Monte Carmelo-MG. Os resultados nos 

possibilitaram a observar que a descrição do nome popular das espécies feita pelos 

funcionários da movelaria são compatíveis com a identificação macroscópica feita no 

laboratório. 

 

Palavras-chave: comércio madereiro, movelaria, anatomia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O setor florestal brasileiro se destaca cada vez mais no cenário mundial. Isto se 

deve as condições edafoclimáticas investimento em pesquisa e treinamento de mão de 

obra (MOTTA, 2011).  

A utilização correta das espécies madeireiras depende de metodologias que 

garantem a identificação das mesmas, quer seja como árvores, toras ou madeira serrada 

chegando nível de família, gênero e espécies. Podemos afirmar que a identificação é útil 

para o comércio, onde propicia meios para se detectar enganos e fraudes (ZENID, 

2007). 

Devido aos processos de corte e processamento da arvore, fica impossível 

identificar a madeira pelas folhas e órgãos reprodutivos, restando como principal opção 

identificação anatômica microscópica ou  macroscópica. 

Na identificação macroscópica são observadas características que requerem 

pouco ou nenhum aumento. Tais características são reunidas em dois grupos: as 

organolépticas e as anatômicas. As características organolépticas ou sensoriais 
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englobam: cor, brilho, odor, gosto, grã, textura, densidade, dureza e desenhos. As 

características anatômicas, como camadas de crescimento, tipos de parênquima, poros 

(vasos) e raios; são observadas à vista desarmada ou com auxílio de uma lupa de 10 

vezes de aumento (ZENID, 2007). 

O objetivo do presente trabalho foi a identificação macroscópicas de diferentes 

tipos de madeira em uma movelaria na cidade de Monte Carmelo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram coletadas cinco corpos de prova de madeira utilizadas em uma movelaria 

na cidade de Monte Carmelo – MG. Os funcionários da movelaria cederam os corpos de 

prova, os identificaram com o nome popular e seu principal uso. 

As amostras foram levadas ao Laboratório de Anatomia da Madeira da 

Universidade Federal de Uberlândia (LAMAD/UFU) e caracterizadas 

macroscopicamente nos planos transversal e tangencial, com auxílio de estilete e lupa 

conta fio 10x de aumento. Após a caracterização as amostras foram comparadas com as 

contidas na Xiloteca do Instituto Florestal de São Paulo para a correta identificação. 

As amostras foram fotografadas nos planos transversal e tangencial com 

Microscópio Digital Usb Zoom 500x Camera 2.0 Mp Profissional. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As madeiras foram identificadas e estão enumeradas abaixo conforme nome 

científico, família, nome popular, características gerais e principais utilizações. 

 

1- Nome Cientifico: Cariniana legalis  

Família: Lecythidaceae 

Nomes populares: Jequitibá-Rosa 

Características gerais: Madeira dura ao corte, cor amarronzada  

Descrição macroscópica Camada de crescimento delimitada pelo espessamento 

das fibras ocasionando tonalidade mais escura. Parênquima axial não visível a 

olho nu, apotraqueal e reticulado. Poros visíveis a olho nu, sem arranjo definido, 

solitários emúltiplos de 2 e 3, aproximadamente 3 poros por/mm², com 

disposição difusa. Raios não visíveis a olho nu no plano transversal e sem 

estratificação no plano tangencial. 

Principais utilizações: para construção de cadeiras e mesas em geral. 

  

2- Nome Cientifico:  Dypteryx sp 

Família: Fabaceae 
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Nomes populares: Cumaru  

Características gerais: madeira dura ao corte, cor avermelhada.  

Descrição macroscópica: Camada de crescimento indistinta; Parênquima axial 

paratraqueal aliforme losangular, formando curtas confluências; Poros visíveis a 

olho nu, sem arranjo definido, solitários, aproximadamente 1 poro por/mm², com 

disposição difusa, alguns poros obstruídos com substancias esbranquiçadas. 

Raios não visíveis a olho nu, com estratificação.  

Principais utilizações: Fabricação de deck. 

 

3- Nome Cientifico:  Aspidosperma sp 

Família: Apocynaceae 

Nomes populares: Peroba rosa, peroba clara 

Características gerais: madeira macia ao corte, cor alaranjada.  

Descrição macroscópica: Camada de crescimento demarcada pelo espaçamento 

das fibras. Quanto ao parênquima axial, não foi possível visualização mesmo 

com ajuda de lupa conta fio. Poros pouco visíveis a olho nu, majoritariamente 

solitários, com arranjo radial, aproximadamente 10 poros por/mm², com 

disposição difusa, sem presença de tilos. Raios não visíveis a olho nu, sem 

estratificação.  

Principais utilizações: Fabricação de moveis e construção civil. 

 

4- Nome Cientifico: Myroxlon sp  

Família: Fabaceae 

Nomes populares: Balsamo 

Características gerais: madeira pouco dura ao corte, cor amarronzada, cheiro 

agradável.  

Descrição macroscópica: Camada de crescimento indistinta. Quanto ao 

parênquima axial, não foi possível visualização mesmo com ajuda de lupa conta 

fio. Poros pouco visíveis a olho nu, majoritariamente solitários, com arranjo 

radial, aproximadamente 10 poros por/mm², com disposição difusa, sem 

presença de tilos. Raios não visíveis a olho nu, sem estratificação.  

Principais utilizações: Fabricação de moveis em geral e construção civil. 

 

5- Nome Cientifico: Simarouba sp 

Família: Simaroubaceae 

Nomes populares: Marupá 

Características gerais: Madeira macia ao corte, cor esbranquiçada, com 

camadas de crescimento não visíveis.  

Descrição macroscópica: Camada de crescimento não visível. Parênquima axial 

visível a olho nu, paratraqueal aliforme linear com confluências curtas. Poros 

visíveis a olho nu, majoritariamente solitários, sendo possível observar alguns 
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múltiplos de 2 a 3 até mesmo 4, sem arranjo definido, linhas vasculares visíveis 

no tangencial. Raios visíveis a olhos nu, estratificados. Principais utilizações: 

Fabricação de cadeiras e mesas. 

 

Dentre as cinco espécies descritas acima, todas elas (Jequitibá-Rosa, Cumaru, 

Peroba Rosa, Balsamo e Marupá) são árvores nativas do Brasil voltada na maioria das 

vezes para fabricação de móveis. 

Segundo Alves (2012) as informações obtidas através da identificação 

macroscópica da madeira, sem dúvida, irá contribuir para garantir a qualidade na 

comercialização, evitando fraudes. Tendo como grande auxílio as descrições abordadas 

para reconhecimento de tais madeiras. 

A espécie C. Legalis é utilizada para fabricação de móveis, a madeira da espécie 

é boa para acabamentos internos, carpintaria, marcenaria, construção civil, caixotaria, 

tonéis, brinquedos, lápis, saltos para calçados e cabos de vassoura; as flores são 

melíferas e a casca é medicinal (CARVALHO, 2003; MAINIERI; CHIMELO, 1989). 

 Segundo Carvalho (2003) a madeira de algumas espécies da família Fabaceae é 

indicada para fabricação de móveis e carpintaria; na construção civil é usada como 

esquadrias, tacos e tábuas para assoalho, vigas, caibros e ripas; é empregada, também, 

em estruturas externas, como postes, dormentes, cruzetas, mourões e cercas.  

 

CONCLUSÕES 

 

 Devido aos resultados obtidos pela identificação macroscópica podemos observar 

que a identificação feita de nome popular pelos funcionários da movelaria foi 

compatível com a identificação de espécies através da macroscopia. 

As identificações feitas foram de grande auxílio para reconhecimento da madeira 

à nível de espécie e família contribuindo para o comércio local madeireiro diminuindo o 

risco de  fraudes.  
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RESUMO: As doenças nos cultivares de soja (Glycine max (L.) Merrill) podem 

prejudicar de inúmeras maneiras um país, seja com a considerável perda na qualidade 

da colheita, consequentemente, a perda econômica, a agressão ao meio ambiente e em 

alguns casos até agravamento da fome de sua população. Em alguns casos as plantas 

doentes são diagnosticadas mediante inspeção visual. A identificação de doenças 

foliares são importantes para neutralizar o impacto negativo na produção. Este artigo 

apresenta uma abordagem na análise para a identificação e classificação de 

determinadas doenças em plantações de soja. As doenças a serem estudados são: o 

Míldio (Peronosspora manshurica) e os fungos: Mancha Parda (Septoria glycines) e 

Mancha Olho-de-Rã (Cercospora sojina).  

 

Palavras-chave: limiarização, soja, mancha parda, mancha olho-de-rã, míldio. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da população mundial, cada vez mais torna-se necessária a 

busca de tecnologias para o incremento da produção de alimentos. O cultivo da soja 

(Glycine max (L.) Merrill) destaca-se entre as atividades econômicas mundiais que 

apresentam crescimentos expressivos nas últimas décadas. Porém, apesar da constante 

expansão territorial a produtividade agrícola é diretamente influenciada por fatores 

externos e internos durante o cultivo, sendo o principal deles, a incidência de doenças. 

Desde o plantio até a colheita, a cultura de soja está exposta a vários tipos de pragas que 

afetam o seu desenvolvimento, podendo ser doenças ou insetos, capazes de trazer 

perdas econômicas significativas, comprometendo a produção e a qualidade dos grãos 

(HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). Dentre as doenças que afetam negativamente a 

produção de soja e que serão tratadas no presente trabalho são: a Mancha Parda 

(Septoria glycines), Mancha Olho-de-Rã (Cercospora sojina) e a doença do Míldio 

(Peronosspora manshurica). Assim, o monitoramento nos cultivares desde a fase do 

plantio até a colheita é importante para a identificação de doenças no estágio inicial, 

garantindo assim o menor dano para a lavoura e o menor uso de fungicidas, propondo a 

criação de métodos automáticos. Trabalhos que utilizam a visão computacional têm sido 

desenvolvidos para auxiliarem o agronegócio. Como o programa desenvolvido pela 
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Embrapa, AFSoft, que é uma ferramenta que tem a função de fazer a análise foliar para 

culturas em geral, a partir de imagens capturadas é feito a quantificação, identificação 

de doenças ou de ataques de insetos (JORGE; SILVA, 2009). Além deste, há o trabalho 

de Pires et al. (2016) que utilizam conjuntos de histogramas de palavras visuais para 

reconhecimento da ferrugem asiática em folhas de soja. O objetivo do estudo é a criação 

de um método, baseado em threshold, que seja capaz de diferenciar e classificar os três 

tipos de doenças na folha da soja. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O banco de imagens utilizados nesse trabalho foi adquirido do banco de dados da 

PlantVillage. A PlantVillage é um projeto sem fins lucrativos, e com colaboração entre 

a PSU (Penn State University) e a EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne). 

No total foram obtidas 12.315 imagens de folhas de soja, sendo 1508 imagens de folha 

de soja sofrendo com a doença de Míldio, 4028 imagens da doença de olho-de-rã, 1689 

imagens de folhas de soja com mancha parda e 5090 imagens de folhas de soja 

saudáveis. Com a média de dimensão de 800 x 533 pixels. Alguns exemplos de imagens 

adquiridas do Álbum da PlantVillage são apresentados na Figura 1. 

 

 
Figura 1. (A)Olho-de-rã (B) Mancha Parda (C) Míldio (D) Folha saudável. Fonte: 

PlantVillage. 

  

Ao analisar os tipos de fungos é possível perceber determinadas características 

que serão importantes para identificar qual o tipo de doença acomete a folha de soja. A 

Figura 2 mostra um exemplo de cada tipo de folha convertida para níveis de cinza com 

seu respectivo histograma. 

Para o experimento, as amostras foram recortadas de maneira que possuem uma 

dimensão de no máximo 200 x 200 pixels. Com base no histograma de cada tipo de 

doença foi definido o limiar capaz de determinar o estado da folha, se saudável ou qual 

o tipo de doença apresenta. Para a definição do limiar foram retiradas 100 imagens de 

cada tipo para montar um banco de estudos. 
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Figura 2. Imagem das folhas com os respectivos histogramas. Fonte: o autor. 

 

O valor apresentado pelo histograma foi dividido em 9 contadores para cada o 

nível de cinza. Iniciando em cp1 ≤ 50, 50 < cp2 ≤ 75 ... cp9 > 225, sendo cp contadores 

de pixels naquele intervalo. 

Logo a equação que classifica uma folha saudável é dada por:  

 
Onde L é o limiar, e o somatório dos cinco primeiros contadores de intensidade 

deve ser maior que o somatório dos contadores restantes multiplicados por dois. 

A equação para classificar uma imagem com o fungo de míldio é similar a 

equação que classifica uma folha como saudável, com algumas alterações: 

 
Porém com as condições de: cp2 > 70 e cp4 + cp5 > cp2 x 10. Com essas novas 

condições é possível distinguir uma imagem coma folha saudável de uma que sofre com 

míldio. 

Para a mancha parda o limiar pode ser encontrado pela equação: 

 
 O limiar para classificar a imagem como olho-de-rã é: 
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 E a condição de que a quantidade de pixels com intensidade menor que 50 deve 

ser menos que 10, cp1 < 10. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A taxa de classificação correta obtida pelo método foi de 91% para folhas 

saudáveis, 84% para folhas com Míldio, 72% para Mancha Parda e 68,5% para 

classificar a Mancha Olho-de-rã. A Tabela 1, apresenta o número de acertos e erros que 

são encontrados pela técnica, além de exibir a matriz confusão, sendo observado na 

Tabela 1, que o bom desempenho da função para classificar a doença na folha está 

destacado na cor verde.  

 

Tabela 1. Quantidade de acertos e erros pelo método proposto. 

 Classificações obtidas pela técnica proposta 

Sadia Míldio M. Parda Olho-de-rã Não Classificada 

C
la

ss
if

ic
a-

d
as

 p
o
r 

es
-

p
ec

ia
li

st
as

 Sadia 4541 368 6 12 63 

Míldio 173 1182 7 42 4 

M. Parda 8 136 1144 283 18 

Olho-de-rã 114 789 219 2691 115 

As linhas da Tabela 1. Representam as imagens classificadas por especialista, as colunas são os resultados 

encontrados pela técnica. 

 

  

CONCLUSÕES 

 

Este trabalho apresentou a aplicação da técnica de threshold no reconhecimento 

de doenças foliares na cultura de soja, com uma média geral de 78,8% de acurácia, o 

que é satisfatório. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

HOFFMANN-CAMPO, C. B. et al. Pragas da soja no Brasil e seu manejo integrado. 

Londrina: Embrapa Soja, 2000. 70 p. 

JORGE, L. A. C.; SILVA, D. J. da C. B. AFSoft: Manual de Utilização. São Carlos, 

SP: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2009. 22 p. 

PIRES, R. D. L. et al. Local descriptors for soybean disease recognition. Computers 

and Electronics in Agriculture, Elsevier, v. 125, p. 48-55, 2016.  



 

 151 
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RESUMO: O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes níveis de água 

disponíveis no solo sobre o crescimento de sempre-viva de vaso em ambiente protegido. 

O trabalho foi realizado em casa de vegetação da Universidade Federal do Espírito 

Santo, com cinco tratamentos, correspondente a cinco níveis de água disponível (AD) 

no solo: T1 - manutenção de 100% da AD no substrato; T2 - 80% da AD; T3 - 60% da 

AD; T4 - 40% da AD; T5 - 20% da AD. Cada tratamento foi composto de oito 

repetições, em um total de 40 vasos de 5 litros, pesados diariamente. Foram avaliadas a 

altura e número de folhas aos 65 dias após o plantio. Teor de 60% de água disponível no 

solo promoveu a maior altura e de teor de 40% da AD promoveu maior número de 

folhas. Tanto o déficit hídrico quanto valores elevados de AD reduziram o crescimento 

da sempre-viva. Teores de 40% a 60% da água disponível do solo promovem maior 

altura e número de folhas em mudas de sempre-viva. 

  

Palavras-chave: Manejo de irrigação, Estresse hídrico, Floricultura. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Helichrysum bracteatum, conhecida popularmente por sempre-viva, é uma 

planta herbácea pertencente à família Asteraceae, a partir da qual foram obtidos 

inúmeros híbridos de diversas combinações de cores e formas de suas inflorescências, 

que a tornou muito interessante ao mercado consumidor (RADICE; MARCONI, 1998). 

Atualmente destaca-se pela grande importância econômica, dentre as várias espécies 

ornamentais. 

De acordo com Pereira (2013), o cultivo em ambiente protegido depende 

exclusivamente da água de irrigação, logo seu manejo deve ser realizado de modo que 

não haja falta nem excesso. Deste modo, toda planta necessita manter um balanço entre 

a absorção e a perda de água, e cada uma tem seu percentual de água no solo ideal para 

seu desenvolvimento máximo, porém é difícil manter esse manejo hídrico no campo 

(CARVALHO et al., 2017).  Com a crescente demanda por flores e o uso inadequado 

dos recursos hídricos, é crescente a busca de métodos eficientes, que reduzam o 

desperdício de água e energia e mantenham a qualidade e a produtividade das culturas. 
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No caso da sempre-viva, não foram encontrados estudos sobre o desenvolvimento da 

espécie em diferentes níveis de água no solo, o que dificulta o manejo da irrigação pelo 

produtor. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes níveis de água 

disponíveis no solo sobre o crescimento de sempre-viva de vaso em ambiente protegido. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido em casa de vegetação localizada no Centro de 

Ciências Agrárias e Engenharias da Universidade Federal do Espírito Santo (CCAE-

UFES), município de Alegre – ES, latitude de 20º42’ Sul, longitude 41º27’ Oeste e 

altitude de 269,0 m. O clima da região, de acordo com a classificação de Köppen, é do 

tipo “Aw” caracterizado por verão quente e chuvoso e estação seca no inverno, com 

temperatura anual média é de 23ºC. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com 5 tratamentos (T1 

- manutenção de 100% da água disponível (AD) no solo; T2 - 80% da AD; T3 - 60% da 

AD; T4 - 40% da AD; T5 - 20% da AD), com de oito repetições por tratamento e total 

de 40 vasos. A unidade experimental consistiu em um vaso de 5 litros, preenchido com 

3 partes de Latossolo vermelho-amarelo e 1 de composto orgânico, com uma planta de 

sempre-viva cv. sultane dobrada sortida.  

Para determinar a capacidade máxima de retenção de água do substrato, 

primeiramente foi realizada a pesagem dos vasos com solo seco em ponto de murcha, 

que posteriormente foram saturados e submetidos drenagem durante 24 horas para obter 

a massa na capacidade de campo.  

O manejo da irrigação baseou-se na pesagem diária dos vasos. A lâmina 

necessária para a reposição hídrica foi estabelecida pela diferença entre a massa obtida 

na capacidade de campo do substrato (100% de água disponível (AD)) e ponto de 

murcha, multiplicada pelo teor de água estabelecida para cada tratamento.  Efetuou-se a 

irrigação quando a massa do vaso fosse igual ao limite inferior de AD calculada em 

cada tratamento, elevando novamente para a massa correspondente à capacidade de 

campo.   

As plantas foram avaliadas aos 65 dias após o plantio, onde foram obtidos a 

altura da planta com auxílio de régua milimetrada e o número de folhas através de 

contagem manual. Os dados obtidos foram submetidos à análise de regressão, através 

do programa computacional Statistica (STATSOFT, 2004). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A altura da planta de sempre-viva está representada na Figura 1A. Nota-se que 

para esta variável maior valor de água no solo foi prejudicial à cultura, com redução do 

seu crescimento a partir de 60% de água disponível no substrato. Entretanto, para a 

variável número de folhas, valores de 40% de água disponível proporcionou um maior 

número de folhas por planta (Figura 1B), e redução do número de folhas a partir deste 

limiar.  O melhor desenvolvimento da cultura, em relação a estas duas variáveis, se deu 

em valores intermediários de água no solo, entre 40% e 60% da água disponível. Tanto 

o estresse por falta de água, como pelo excesso hídrico, impactou negativamente no 

crescimento da cultura.  

 

 

 

Figura 1. Altura em centímetros (A) e número de folhas (B) de sempre-viva em 

diferentes níveis de água disponível de água no solo. 

O déficit hídrico causa redução na taxa fotossintética com consequente 

fechamento estomático devido a mudanças no status de água da folha, levando à 

redução da transpiração e da fotossíntese (SILVA et al., 2009).  Por outro lado, a 

saturação hídrica do solo o crescimento de raízes e da parte aérea das plantas, tanto pela 

inibição do alongamento dos entrenós, quanto pela inibição da expansão foliar, podendo 

também acelerar a senescência e abscisão desta (TAIZ; ZEIGER, 2008). Em ambos os 



 

 154 

casos, há uma redução da produção de fotoassimilados, o crescimento e produtividade 

da cultura. 

O excesso hídrico também afetou o desenvolvimento da calêndula, outra 

asterácea, reduzindo o crescimento da cultura, sendo que a lâmina de reposição de 50% 

da água referente a evaporação do tanque classe A promoveu maior massa seca e 

produtividade, quando submetidas a adubação orgânica (ALEMAN; MARQUES, 

2016). Kelling et al. (2015) encontraram para a cultura do crisântemo maior valor de 

crescimento foliar relativo entre 50% a 60% da fração de água transpirável, variando de 

acordo com a cultivar.  Isso mostra que a sempre-viva, assim como outras espécies da 

família Asteraceae, não toleram nem baixa ou alta umidade do solo, mas preferem 

ambientes com disponibilidade mediana de água. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Teores intermediários de água no solo, com ênfase para 40% a 60% da água 

disponível, promovem maior altura e número de folhas em mudas de sempre-viva. 
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As plantas voluntárias de milho RR germinadas junto a uma nova cultura, 

principalmente na lavoura de soja, causam grandes prejuízos aos produtores. Essas 

plantas são conhecidas como tigueras, plantas que persistem no campo competindo com 

a cultura sucessora, sendo resistente devido à modificação genética. Para um controle 

eficaz faz-se necessário o uso de herbicidas com mecanismos de ação que não sejam o 

mesmo do glifosato. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência do herbicida 

Cletodim em mistura a um bioestimulante à base de algas no controle do milho RR. O 

experimento foi instalado na área experimental da Faculdade Cidade de Coromandel, 

utilizando-se sementes da geração F2 da variedade 2A401PW, semeadas em sacos 

plásticos de 500 mL, contendo substrato oriundo de solo cultivado de textura média, 

corrigido e adubado. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com 8 

tratamentos e 4 repetições (3 X 2 + 2), sendo três diferentes doses (100%, 75% e 50%) 

do herbicida Cletodim, aplicadas isoladamente ou em mistura, com um bioestimulante à 

base de algas e duas testemunhas, água e bioestimulante. Avaliações de eficácia de 

controle foram realizadas visualmente aos 7, 14 e 28 dias após as aplicações, atribuindo-

se notas de 0% a 100%, em que 0% corresponde a nenhum controle e, 100%, planta 

totalmente controlada. Os resultados mostraram que o herbicida Cletodim apresentou 

excelente controle do milho RR nas doses de 75% e 100% do herbicida, com ou sem 

bioestimulante, com percentuais de 98%, 98%, 93% e 91%, respectivamente, bem como 

no tratamento que recebeu 50% da dose do produto mais o bioestimulante (91%), não 

diferindo-se estatisticamente entre si. Pode-se concluir que o uso de bioestimulante à 

base de algas melhora a eficiência de controle do herbicida cletodim no controle do 

milho RR. 

 

Palavras-chave: Tiguera, Estimulantes de plantas, Accase. 
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RESUMO: A revegetação de extensas áreas para a recomposição de Reservas Legais 

ou de Áreas de Preservação Permanente pode ter seu custo reduzido com o uso da 

semeadura direta. Entretanto, o comportamento de germinação e sobrevivência a campo 

de muitas espécies ainda é desconhecido, em especial nos ambientes de transição de 

Floresta estacional e Cerrado. Esse ensaio avaliou os efeitos do uso do hidrogel e da 

pré-hidratação de sementes na germinação a campo e na sobrevivência de Acacia 

polyphylla; Albizia hasslerii; Apuleia leiocarpa; Jacaranda cuspidifolia e Triplaris 

americana. As espécies diferiram entre si quanto ao percentual de germinação e 

sobrevivência, entretanto não foram influenciadas pelo uso do hidrogel ou da 

hidratação. Cabe destacar a germinação de algumas espécies, muito superior em 

laboratório em relação ao campo, resultando em sobrevivência nula aos 60 dias. Como 

por exemplo, a germinação em laboratório; germinação a campo; e sobrevivência de A. 

hasllerri (92%; 24,2% e 0%), de T. americana (96%; 13,3% e 0%), e de J. mimosifolia 

(96%; 24,2% e 1,7%), respectivamente 

 

Palavras-chave: sementes, revegetação, recuperação de áreas degradadas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para a recuperação da vegetação florestal, em Reservas Legais (RL) ou Áreas de 

Preservação Permanente (APP), há a necessidade de buscar a diminuição dos custos e 

aumento da eficiência. A semeadura direta de espécies florestais possibilita o plantio 

com maior eficiência de trabalho e de recursos, mostrando-se interessante para a 

revegetação de grandes áreas. Apesar de as primeiras experiências com semeadura 

direta já possuirem cerca de 25 anos, muitos problemas ainda precisam ser elucidados. 

Entre eles, a germinação e instalação das plântulas no campo que é muito baixa, e em 

geral não corresponde a germinação alcançada em laboratório. O sucesso desses 

plantios depende de uma série de fatores; como superação da dormência das sementes, 

controle da predação, doenças e competição entre espécies, adequação da profundidade 

de semeadura e da umidade, além do desenvolvimento de máquinas e implementos 

voltados para o plantio de sementes de diferentes tamanhos e pesos (FERREIRA et al., 

2007; FINCH- SAVAGE; LEUBNER- METZGER, 2006).   
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O uso de condicionadores de solo, como os polímeros hidroretentores, também 

chamados de hidrogel, que quando hidratados conseguem absorver cerca de 100 vezes o 

próprio peso em água (BALENA, 1998), já é prática corriqueira nos plantios por mudas 

de espécies florestais. Pois aumentam a sobrevivência e ampliam o período de plantio 

para além da época chuvosa. Entretanto, sua eficiência na semeadura direta ainda carece 

de informações e os resultados obtidos até o momento são controversos. Este trabalho 

avaliou a germinação e sobrevivência a campo, por semeadura direta, de cinco espécies 

arbóreas nativas com o uso do hidrogel e da pré-hidratação das sementes. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram conduzidos dois ensaios na Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS, 

um no Laboratório de Sementes Florestais e outro a campo. As características das 

sementes, e a quebra de dormência, quando indicada para a espécie, estão apresentadas 

na Tabela 1. Os testes de germinação foram conduzidos em caixas gerbox sobre papel 

filtro, com 4 repetições de 25 sementes, em câmara BOD (Biochemical Oxigen 

Demand), sob temperatura constante de 25ºC, com fotoperíodo alternado de 12 horas.  

 

Tabela 1. Características das sementes utilizadas nos experimentos. 

Nome científico Nome comum 
Quebra de dormência 

(H2SO4) 

Peso de mil 

sementes (g) 

Acacia polyphylla Monjoleiro - 84,63 

Albizia hasslerii Farinha seca 3 minutos 26,13 

Apuleia leiocarpa Garapa 5 minutos 65,38 

Jacaranda cuspidifolia Jacarandá caroba -   9,00 

Triplaris americana Pau-formiga - 36,38 

 

O ensaio de semeadura direta a campo foi conduzido em esquema fatorial, sendo 

o fator a- espécie (5); fator b- embebição (2); e o fator c- hidrogel (2), com 3 repetições 

em blocos ao acaso. Após a quebra de dormência, quando necessária, as sementes foram 

embebidas (E) ou não (NE), em água por 24 horas, à temperatura ambiente. Foram 

abertos sulcos rasos com enxada, e semeadas 10 sementes de cada espécie espaçadas em 

2 cm, e em 20 cm entre espécies. Em seguida, as sementes foram recobertas com fina 

camada de terra (2 cm), e irrigadas com 300 ml de água sem hidrogel (SH) ou com 

hidrogel (CH), diluído na proporção de 4 gramas por litro de água.  

A germinação foi avaliada duas vezes por semana até os 30 dias, a avaliação da 

sobrevivência e da altura foram feitos aos 60 dias após a semeadura. O percentual de 

germinação (%G) foi obtido pela fórmula: %𝐺 = (
𝑁𝑖 

𝑁𝑠
) × 100 onde; Ni = número de 

sementes germinadas, Ns = número de sementes semeadas, os resultados obtidos foram 

transformados por: √y + 0,5. O índice de velocidade de germinação (IVG) foi 
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determinado pelo método proposto por Maguire (1962), utilizando-se a seguinte 

fórmula: 𝐼𝑉𝐺 =  
𝐸1

𝑁1
+  

𝐸2

𝑁2
… +  

𝐸𝑛

𝑁𝑛
 sendo; E1, E2..., En = número de plântulas 

computadas na primeira, segunda e na última contagem e, N1, N2..., Nn = número de 

dias da semeadura até primeira, segunda e até a última contagem. Para a análise de 

variância utilizou-se o programa estatístico SISVAR® (FERREIRA, 2000), e as médias 

foram comparadas pelo Teste de Scott-Knott, a 0,05 de probabilidade. 

O solo da área experimental possuía a seguinte composição física (em g.kg-1): 

153,2 de areia; 116,7 de silte e 730,1 de argila. A composição química está mostrada na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Composição química de solo da área experimental. Dourados, MS, 2016. 

pH K Ca Mg Al H+Al3 SB CTC CTC efetiva 

água (cmolc.dm-3) 

5,00 0,54 3,10 1,22 0,50 10,05 4,86 14,91 5,36 

C total m V MO Cu Fe Mn Zn P 
% (g.kg-1) (mg.dm-3) 

2,07 9,33 32,58 35,69 10,20 24,62 50,28 1,02 12,75 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todas as espécies, em laboratório, obtiveram excelentes percentuais de 

germinação, diferindo apenas quanto ao índice de velocidade de germinação (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Porcentagem (% G) e índice de velocidade de germinação (IVG) de espécies 

arbóreas nativas em câmara BOD. Dourados, MS, 2016.  

Espécie1, 2 % GNS IVG 

Acácia polyphylla 100,0 1,730 a 

Albizia hasslerii    92,0 1,228 b 

Apuleia leiocarpa   98,7 1,003 c 

Jacaranda mimosifolia   96,0 1,383 b 

Triplaris americana   96,0 1,635 a 

Média (erro padrão da média) 96,5 (1,96) 1,396 (0,057) 

CV % 3,51 7,06 
(1) Dados apresentados não transformados. (2) Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem 

entre si pelo teste de Scott-Knott a 0,05 de significância, (NS) não significativo. 

 

A campo (Tabela 4), não houve interação significativa entre tratamentos para 

todas as características. O hidrogel ou a pré-hidratação das sementes não influenciaram 

nas características avaliadas. Como a época de realização do ensaio a campo foi 

bastante chuvosa, possivelmente, os efeitos da utilização do hidrogel e da hidratação 

não puderam ser evidenciados. A ausência de germinação a campo de A. hasllerri, T. 

americana e de J. mimosifolia chama a atenção, considerando o elevado percentual 

obtido em laboratório.  
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Tabela 4. Porcentagem (% G) e índice de velocidade de germinação (IVG), 

sobrevivência (% SOB) e altura (ALT) de plântulas de espécies arbóreas nativas 

semeadas diretamente no campo, e submetidas a diferentes tratamentos. Dourados, 

2017.  

Tratamento1,2* % G IVG % SOB ALT (cm) 

Espécie (a) 

Acácia polyphylla 
8

8,3 a 

2,

183 a 

 

64,2 a 

 

10,20 a 

Albizia hasslerii  
2

4,2 b 

0,

322 c 

   

0,0 b 

   

0,00 b 

Apuleia leiocarpa 
8

3,3 a 

1,

788 b 

 

55,0 a 

   

9,03 a 

Jacaranda mimosifolia 
2

4,2 b 

0,

255 c 

   

1,7 b 

   

0,92 b 

Triplaris americana 
1

3,3 b 

0,

208 c 

   

0,0 b 

   

0,00 b 

(Erro padrão da média) 
(4

,3) 

(0

,117) 

(4

,3) 

(0

,66) 

Hidrogel (b) 

Com hidrogel 
    

50,3NS 

   

1,016 NS 

    

25,7 NS 

     

4,10 NS 

Sem hidrogel 
    

43,0 

   

0,886 

    

22,7 

     

3,95 

(Erro padrão da média) 
(2

,7) 

(0

,741) 

(2

,7) 

(0

,42) 

Hidratação (c) 

Sementes pré-hidratadas 
   

45,0 NS 

   

0,947 NS 

    

22,3 NS 

     

3,81 NS 

Sementes não hidratadas 
   

48,3 

   

0,956 

    

26,0 

     

4,25 

(Erro padrão da média) 
(2

,7) 

(0

,741) 

(2

,7) 

(0

,42) 

Média    46,7    0,951     24,2      4,03 

CV %    25,58  13,63    29,70    56,53 
(1) Dados apresentados não transformados. (2) Médias seguidas de letras distintas, na coluna, em cada 

tratamento, diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 0,05 de significância, (NS) não significativo. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A utilização de hidrogel e de pré-hidratação das sementes não influenciou a 

germinação até aos 30 dias e a sobrevivência, aos 60 dias, das espécies avaliadas. 
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Uso de bioestimulantes no incremento de enraizamento e 

desenvolvimento inicial da soja Intacta 

 

Evandro Luiz Corrêa de Souza¹ (elcorrea77@hotmail.com), Thiago Rodrigues da 

Rocha2, Alencar Chagas Caixeta2, Thiago Silvestre Saraiva2, Ricardo de Souza 

Pires2 

 
1 Departamento de Água e Solo, Faculdade de Engenharia Agrícola - UNICAMP, Campinas, 

São Paulo; 2 Faculdade Cidade de Coromandel, Coromandel, Minas Gerais  

 

Novas tecnologias têm sido utilizadas para o aumento da produtividade na cultura da 

soja. Entre essas tecnologias estão os bioestimulantes, que são substâncias que podem 

promover o enraizamento das plantas, bem como contribuir para a produtividade da 

cultura e também favorecer maiores lucros e consequentemente menores gastos com as 

técnicas de cultivo empregadas. Objetivou-se com este trabalho avaliar a eficiência do 

uso de bioestimulantes no tratamento de sementes da soja, visando o aumento de 

desenvolvimento do sistema radicular e do crescimento inicial de plântulas de soja 

intacta. O experimento foi realizado em caixas de madeira construídas (1,2m x 2,0 m x 

0,2m), em ambiente aberto, contendo areia lavada. O delineamento experimental foi o 

de blocos casualizados, contendo cinco tratamentos e quatro repetições, utilizando-se 50 

sementes por parcela. Os tratamentos foram: T1 – Testemunha (água); T2 – Fertilizante 

Organomineral, contendo carbono orgânico, nitrogênio e potássio; T3 – Fertilizante 

Organomineral à base de algas, contendo aminoácidos, molibdênio e cobalto; T4 – 

Fertilizante Organomineral, contendo aminoácidos, fósforo, enxofre, molibdênio e 

zinco; T5 – Fertilizante Organomineral, contendo carbono orgânico, manganês e 

enxofre. As sementes de soja intacta foram tratadas utilizando-se 4 mL kg-1 de 

sementes, sendo posteriormente semeadas a 5 cm de profundidade.  Avaliaram-se os 

parâmetros Índice de Velocidade de Emergência, Média de Comprimento de Raiz, 

Média de Comprimento da Parte Aérea, Peso de Massa Seca das Raízes e Peso de 

Massa Seca da Parte Aérea. O tratamento com fertilizante organomineral contendo 

carbono orgânico, manganês e enxofre apresentou diferenças estatísticas, em relação aos 

demais tratamentos, apenas para o comprimento da parte aérea. Nas demais avaliações 

não houve diferenças significativas entre os tratamentos estudados. Concluiu-se que é 

preciso realizar novas pesquisas científicas que abordem a temática proposta, 

utilizando-se diferentes doses, novos produtos e outras cultivares existentes de soja. 

 

Palavras-chave: Glycine max, estimulantes, plântulas. 
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Divergência genética entre acessos de pimenta do município de Monte 

Carmelo-MG 
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Alessandra Alves Clemente2, Luiz Fernando Horacio Júnior¹, Lucas Medeiros 

Pereira¹, Gabriel Mascarenhas Maciel1; Ana Carolina Silva Siquieroli3 
 

¹ Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, MG; 

²Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG; ³Instituto de 

Genética e Bioquímica, Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, MG 

 

RESUMO: Em um banco de germoplasma é de grande relevância a identificação de 

combinações de acessos capazes de produzir progênies com máxima variabilidade para 

características de interesse no melhoramento genético das cultivares. Com este trabalho 

objetivou-se avaliar a divergência genética entre acessos de Capsicum spp. do 

município de Monte Carmelo, MG, mantidos no banco de germoplasma de pimentas da 

Universidade Federal de Uberlândia. O experimento foi conduzido em blocos 

casualizados na Estação Experimental de Hortaliças da UFU, Campus Monte Carmelo. 

Neste estudo foram utilizados 10 acessos de pimenta e avaliou-se nove características 

quantitativas morfo-agronômicas. A divergência genética foi expressa por meio da 

distância generalizada de Mahalanobis, com agrupamento pelo método de otimização de 

Tocher. Os resultados obtidos demonstraram a existência de dissimilaridade entre os 

acessos avaliados, apresentando potencial a serem utilizados no programa de 

melhoramento de pimentas.  

 

Palavras-chave: Capsicum spp., melhoramento de plantas, agrupamento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em Minas Gerais a produção de pimentas está presente em cerca de 57 

municípios, tendo Monte Carmelo como um centro de produção e processamento, com 

cerca de 30 a 40 produtores que cultivam uma área aproximada de 40 ha/ano de pimenta 

malagueta, biquinho, bode, cumari, dedo-de-moça e outras (EMBRAPA, 2014). 

Faz-se necessário a realização de estudos destinados à seleção de novas 

variedades adaptadas para a região do Alto Paranaíba em função de estudos 

morfológicos e moleculares previamente realizados. De acordo com Bianchett e 

Carvalho (2005) o agronegócio Capsicum demanda cultivares com maior produtividade 

e qualidade, sobretudo resistentes a doenças e pragas. Para isso, os programas de 

melhoramento dependem da exploração da variabilidade genética disponível, em bancos 

de germoplasma, para o desenvolvimento de combinações gênicas superiores. 
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No presente trabalho objetivou-se avaliar a divergência genética entre acessos de 

pimenta do Banco de germoplasma de Capsicum da UFU, Campus Monte Carmelo, 

possibilitando a seleção de materiais com potencial adaptativo à região. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho, foram escolhidos 10 acessos de pimenta (UFU-

02, UFU-05, UFU-15, UFU-17, UFU-18, UFU-32, UFU-47, UFU-57, UFU-65, UFU-

72) que fazem parte do Banco de Germoplasma de Capsicum da UFU, Campus Monte 

Carmelo, provenientes de coletas realizadas em feiras e de doações de agricultores 

(figura 1). 

 

Figura 1. Acessos avaliados: A - UFU-02, B - UFU-05, C - UFU-15, D - UFU-17, E - 

UFU-18, F - UFU-32, G - UFU-47, H - UFU-57, I - UFU-65 e J - UFU-72. 

 

A semeadura foi realizada em 09 de setembro de 2016 em bandejas de 

poliestireno de 200 células preenchidas com substrato comercial a base de fibra de coco. 

Decorridos 55 dias após semeadura, as mudas foram transplantadas para o solo na 

Estação Experimental de Hortaliças da UFU, Campus Monte Carmelo. O delineamento 

experimental empregado foi blocos casualizados com 10 tratamentos (acessos) e três 

repetições. A unidade experimental foi composta por uma fileira com cinco plantas, no 

espaçamento de 0,5 m entre plantas e 1,2 m entre fileiras. 

Foram avaliadas as características: produção por colheita – PC (produção média 

de frutos sem pedúnculo em cinco colheitas semanais, a primeira aos 166 dias) (g 

planta-¹); peso de 10 frutos – PF (peso dos frutos sem pedúnculo, média de cinco 

colheitas) (g 10 frutos-¹); comprimento do fruto – CF (média de 10 frutos de cada 

colheita) (mm); largura do fruto – LF (média de 10 frutos de cada colheita) (mm); 

sólidos solúveis totais - SS (frutos da quinta colheita) (º Brix); pH (frutos da quinta 

colheita); acidez titulável total - AT (frutos da quinta colheita) (%); dias para antese da 

primeira flor - AF (dias após a semeadura); severidade de antracnose - SA (escala de 

notas de acordo com a porcentagem do fruto lesionada: 1-0%, 2-0 a 25%, 3-25 a 50%, 

4-50 a 75%, 5-75 a 100%). 
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Avaliou-se a divergência genética por meio do método de otimização Tocher, 

com base na distância generalizada de Mahalanobis (D²). A importância relativa dos 

caracteres para a divergência dos genótipos foi estimada pelo método de Singh (SINGH, 

1981). As análises foram realizadas no programa computacional Genes (CRUZ, 2001). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Houve diferenças significativas entre os acessos (F>0,01) em todas as 

características avaliadas. A estimativa das distâncias genéticas permitiu a formação de 

quatro grupos distintos pelo método de Tocher. O primeiro grupo reuniu os acessos 

UFU-02, UFU-15 e UFU-47. O grupo II reuniu os acessos UFU-18, UFU-32 2 UFU-05. 

O grupo III os acessos UFU-57 e UFU-72 e o grupo IV os acessos UFU-17 e UFU-65. 

Resultados similares foram encontrados por Neitzke et al. (2010) para variáveis 

quantitativas em acessos de pimenta com potencial ornamental. 

A partir da distância generalizada de Mahalanobis os acessos UFU-02 e UFU-65 

apresentaram maior distância (359,93), sendo então, os mais dissimilares. Já os acessos 

UFU-02 e UFU-15 foram os mais próximos (16,81). O UFU-65 caracterizou-se por 

frutos maiores e mais pesados indicando potencial para o melhoramento genético 

visando obtenção de frutos para processamento. 

A característica fenotípica que mais contribuiu para a diversidade genética foi o 

comprimento do fruto (40,9%), seguida de peso de fruto (24,7%). A quantidade de dias 

para a antese da primeira flor e a severidade de antracnose foram as características que 

menos contribuíram para a diversidade genética (0,9% e 1,5% respectivamente). 

Moreira et al. (2005) também confirmaram o comprimento do fruto contribuindo para a 

dissimilaridade em pimentas. 

Figura 2. Importância relativa de nove características para divergência entre 10 acessos 

de Capsicum ssp. do Banco de germoplasma de pimenta da UFU, Monte Carmelo, pelo 

método Singh. (PC) produção por colheita; (PF) peso de 10 frutos; (CF) comprimento 

do fruto; (LF) largura do fruto; (SS) sólidos solúveis totais; pH; (AT) acidez titulável 

total; (AF) dias para antese da primeira flor; (SA) severidade de antracnose. 
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CONCLUSÕES 

 

Há divergência genética entre os acessos avaliados os quais apresentaram 

potencial para serem utilizados no programa de melhoramento genético de pimentas, 

UFU, Campus Monte Carmelo. 
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RESUMO: A tradição da cafeicultura nacional durante um longo período foi o cultivo 

de Coffea arabica L. em livre crescimento, sem o uso de podas. Porém, com a adoção 

de cultivares produtivas, com vigor vegetativo, surgiram problemas de desgaste nas 

lavouras ao longo das safras. Objetivou-se com este trabalho avaliar a recuperação de 

cafeeiros submetidos a diferentes tipos de poda e condução da desbrota na região do 

Alto Paranaíba. O experimento foi instalado em setembro de 2015, na fazenda Santa Fé, 

em Romaria/MG. Foi utilizado delineamento em blocos casualizados em esquema 

fatorial com parcelas subdivididas, sendo três tipos de poda (decote a 2,5 m; decote a 

2,5 m com desponte; decote a 2,5 m com esqueletamento) e dois sistemas de condução 

dos brotos (desbrota manual e desbrota química) as parcelas e os dias de avaliação as 

subparcelas. Bimestralmente foi realizada a medição do comprimento do ramo 

plagiotrópicos do cafeeiro até os 330 dias após a poda. As podas que proporcionaram 

maior crescimento vegetativo foram as menos drásticas, como decote e decote com 

desponte. 

 

Palavras-chave: cafeicultura, condução da lavoura, crescimento vegetativo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a adoção de cultivares altamente produtivas com grande vigor vegetativo e 

o emprego de técnicas de manejo para o aumento da produtividade, surgiram problemas 

de desgaste nas lavouras ao longo das safras. Com intuito de recuperar o cafeeiro sem a 

sua erradicação e novo plantio diversos estudos sobre o uso de podas no cafeeiro estão 

sendo conduzidos. Esse manejo tem a finalidade de eliminar partes das plantas que 

perderam ou diminuíram a capacidade produtiva, cuja capacidade de recuperação 

natural seja praticamente nula (THOMAZIELLO; PEREIRA, 2008). As podas em 

lavouras cafeeiras podem ser agrupadas em dois tipos principais: podas drásticas, como 

recepa e o esqueletamento e podas leves como o decote, desponte e podas de limpeza 

(MATIELLO et al., 2010). Esqueletamento é um tipo de poda onde se realiza o corte 

dos ramos plagiotrópicos a uma distância de 20 a 30 cm do ramo ortotrópico. O 
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desponte também é uma poda lateral semelhante ao esqueletamento, com a diferença 

que o corte é realizado a uma distância em torno de 60 a 70 cm do ramo ortotrópico 

(THOMAZIELLO; PEREIRA, 2008).   

Decote é uma poda alta que resulta na eliminação da parte superior da copa do 

cafeeiro, sendo indicada para lavouras em vias de fechamento com boa ramificação 

lateral na parte baixa das plantas (MATIELLO et al., 2010). Após a realização da poda, 

o cafeeiro tende a apresentar grande quantidade de ramos ladrões. Com o intuito de 

eliminar esses ramos ladrões se realiza a desbrota, podendo ser de forma manual ou 

mecânica. Matiello et al. (2010) citam a desbrota química como sendo um tipo de 

desbrota que utiliza o herbicida glifosato para inibir o crescimento dos ramos ladrões. 

 Objetivou-se com este trabalho avaliar a recuperação de plantas da cultivar 

Mundo Novo IAC 376/4 submetidas a diferentes tipos de poda e condução da desbrota 

na região do Alto Paranaíba, por meio de características de crescimento vegetativo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi instalado no dia 12 de setembro de 2015, na Fazenda Santa Fé, 

situada no município de Romaria, região do Alto Paranaíba, estado de Minas Gerais, a 

uma altitude média de 945 m, latitude 18º 52’ 26’’ S e longitude 47º 36’14,5’’ W. O 

plantio da cultivar Mundo Novo IAC 376/4 foi efetuado em dezembro de 2004, com 

espaçamento de 4,0 m entre linhas e 0,7 m entre plantas, manejada com irrigação por 

gotejamento com vazão dos emissores de 2,3 L h-1 e espaçamento entre emissores de 

0,7 m. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados com 

quatro repetições em esquema fatorial com parcelas subdivididas no tempo, sendo três 

tipos de poda (decote a 2,5 m, decote a 2,5 m com desponte e decote a 2,5 m com 

esqueletamento), e dois sistemas de condução dos brotos (desbrota manual e desbrota 

química) os fatores da parcela e os dias após a poda o fator de subparcela, totalizando 

24 parcelas, com área total de 1.008 m2 e área útil de 604,8 m2. As parcelas foram 

compostas por 15 plantas, sendo nove úteis e três plantas de bordadura em cada 

extremidade. A poda foi realizada de forma mecanizada no dia 12/09/2015. Após a 

realização dessa prática cultural, foi acompanhado o crescimento dos brotos e no mês de 

fevereiro de 2016, quando os mesmos atingiram entre 15 e 20 cm de altura, foi realizada 

a desbrota. A desbrota manual foi realizada mediante o arranquio dos ramos ladrões 

localizados ao longo de todo o ramo ortotrópico da planta. Para a desbrota química foi 

aplicado o herbicida glifosato-sal de potássio diluído, apresentando concentração de 2% 

na calda como recomendado por Matiello et al. (2010). Para a aplicação foi utilizado um 

pulverizador costal, sendo direcionada somente aos ramos ladrões do terço superior do 

ramo ortotrópico da planta. Os demais ramos ladrões localizados no terço médio e 

inferior do ramo ortotrópico da planta foram arrancados de forma manual. As medições 

de crescimento foram realizadas bimestralmente com início em dezembro de 2015, 
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noventa dias após a poda, totalizando cinco épocas de avaliação: 90, 150, 210, 270 e 

330 dias após a poda. Foi avaliado o comprimento do ramo plagiotrópico do cafeeiro, o 

qual foi medido com auxílio de uma fita métrica graduada no terço superior, médio e 

inferior, em ambos os lados das plantas. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e quando detectada diferença significativa, a variável foi ajustada à análise de 

regressão (Época de avaliação) ou comparada pelo Teste de Tukey (Poda e Condução) 

ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período estudado houve efeito significativo da condução dos brotos e 

da interação entre a época de avaliação e o tipo de poda no comprimento do ramo 

plagiotrópico do cafeeiro ao nível de 5% de probabilidade. 

As plantas conduzidas com desbrota manual apresentaram maior comprimento 

de ramo quando comparados com as plantas em que se realizou desbrota química 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Avaliação das características vegetativas de plantas da cultivar Mundo Novo 

IAC 376/4 submetidas a dois sistemas de condução dos brotos na região do Alto 

Paranaíba, 2016. 

Condução dos brotos Comprimento do ramo plagiotrópico (cm) 

Desbrota manual 23,62 a 

Desbrota química 21,18 b 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo Teste F ao nível 

de 5% de probabilidade. 

 

Analisando o comprimento do ramo plagiotrópico, verificou-se efeito 

significativo do desdobramento tipo de podas em todas as épocas avaliadas (p<0,01). O 

comprimento do ramo plagiotrópico do cafeeiro ajustou-se ao modelo linear em todos 

os tratamentos com coeficientes de determinação superiores a 0,88.  Pode-se estimar, 

por meio da inclinação das retas ajustadas, que, para cada 100 dias após a poda houve 

um acréscimo de 4,8; 8,4 e 8,9 cm no comprimento de ramo plagiotrópico, 

respectivamente, para as podas decote, decote com desponte e decote com 

esqueletamento. (Figura 1). 
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Figura 1. Comprimento de ramo plagiotrópico de plantas da cultivar Mundo Novo IAC 376/4 

submetidas a três tipos de poda na Região do Alto Paranaíba, 2016. 

 

As plantas submetidas ao decote com desponte se mostraram superiores aos 210 

dias após a poda, não havendo diferenças entre as podas de decote e decote com 

esqueletamento. Com relação à última época de avaliação, foi observada uma tendência 

de convergência do comprimento de ramo das plantas submetidas ao decote com 

desponte e decote com esqueletamento, sendo que plantas decotadas apresentaram 

menor comprimento de ramo. Um maior crescimento dos ramos plagiotrópicos nas 

plantas onde foi realizada a poda dos mesmos (decote com desponte e decote com 

esqueletamento) pode indicar que a poda foi realizada no momento em que as plantas 

necessitavam do corte dos ramos plagiotrópicos, pois as plantas somente decotadas 

apresentaram menor crescimento dos ramos. A condição em que a planta se encontra no 

momento da poda e a escolha do tipo de poda que será aplicada são fatores de grande 

importância que devem ser considerados na realização desse trato cultural. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

As podas que proporcionaram maior crescimento vegetativo foram as menos 

drásticas, tais como decote e decote com desponte. O uso da desbrota química 

ocasionou redução no crescimento de ramos plagiotrópicos do cafeeiro. 
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RESUMO: O objetivo da pesquisa foi delimitar a bacia hidrográfica do rio Dourados, 

extrair sua rede de drenagem e realizar cálculos morfométricos para a análise da mesma. 

A bacia hidrográfica do rio Dourados, localiza-se na mesorregião do Triângulo Mineiro 

e Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Para alcançar o objetivo proposto, utilizou-se um 

Modelo Digital de Elevação (MDE), com o auxílio das ferramentas do software QGIS: 

módulo GRASS/Modelamento hidrológico. A análise realizada permitiu verificar que a 

bacia hidrográfica do rio Dourados, com área de 2.412,34 km² e forma alongada, tem 

baixa propensão a ocorrência de inundações (coeficiente de compacidade = 1,73, índice 

de circularidade = 0,33 e fator de forma = 0,22). O processamento no QGIS, utilizando 

o complemento GRASS, mostrou ser eficiente para o estudo apresentado. 

 

Palavras-chave: Morfometria, Hidrografia, QGIS.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Granell-pérez (2004, apud ROCHA; VIANNA, 2008) “a bacia 

hidrográfica ou bacia de drenagem é constituída pelo conjunto de superfícies que, 

através de canais e tributários, drenam água da chuva, sedimentos e substâncias 

dissolvidas para um canal principal”.  

A rede hidrográfica, que compõe as bacias hidrográficas, é responsável pela 

drenagem da mesma e possui configurações ou arranjos espaciais que refletem a 

estrutura geológica e composição morfogenética da área da bacia. Neste sentido, cada 

bacia ou micro-bacia hidrográfica desempenha um papel importante nos moldes da 

ocupação territorial dentro do raio de sua abrangência, já que essas configurações 

definem diferentes padrões de drenagem e, por conseguinte, combinações de padrões 

que, podem caracterizar-se numa unidade territorial facilitadora das atividades 

desenvolvidas pelas sociedades locais ou, ao contrário, combinar ações que 

comprometem certos tipos de ocupação (ROCHA; VIANNA, 2008).  

A morfometria auxilia esse estudo de tal forma que, se trata de analisar dados 

quantitativos, o que facilita a comparação de duas ou mais bacias, além de análises de 

fenômenos, como por exemplo, a ocorrência de inundações. A disposição do número de 

ordem fluvial é o primeiro passo para a realização de análise morfométrica de bacias 
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hidrográficas, que pode ser: linear (perímetro, extensão dos canais, etc.), areal (área, 

fator de forma, etc.) e hipsométrica (relação de relevo, curva hipsométrica, etc.). 

Assim, no sentido de contribuir para a gestão dos recursos hídricos e da 

ocupação da área drenada pelo rio Dourados, o objetivo deste trabalho foi realizar a 

delimitação da bacia hidrográfica, a extração da rede de drenagem e calcular índices 

morfométricos referentes a esta área, para análise da mesma. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O rio Dourados, que compõe a bacia hidrográfica em estudo, é um dos principais 

tributários da bacia hidrográfica do rio Paranaíba, em Minas Gerais. 

O programa utilizado para realizar a extração da drenagem e delimitação desta 

bacia foi o software QGIS.  Utilizou-se, como dado de entrada, um Modelo Digital de 

Elevação (MDE), imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission – 

Topodata/INPE), folha 18S48_ZN, com resolução espacial de 30 m, no formato Geotiff 

(INPE, 2015).  

Para realizar a delimitação da bacia e realizar a extração da rede de drenagem 

foram necessárias ferramentas de modelagem hidrológica, a partir do complemento 

GRASS, do QGIS. Este complemento utilizou algumas ferramentas da ‘árvore de 

módulos > Raster > Modelos espaciais > Modelamento hidrológico > Análise de bacia 

hidrográfica’, onde definiu-se alguns parâmetros necessários (tamanho mínimo para 

cada bacia, fluxo acumulado, direção da drenagem, etc.).  

Assim, foram gerados os arquivos da bacia e da rede de drenagem de toda a 

folha citada, no formato raster. Para converter esses arquivos raster para linhas e 

polígonos, que deram o formato vetorial para os rios e bacias, respectivamente, foi 

necessário realizar a conversão para formato vetorial, ainda usando o GRASS, a partir 

das ferramentas da ‘árvore de módulos > Gerenciador de arquivos > Conversão de tipo 

de mapas > Converte um raster para vetor com o GRASS’ usando a opção 

‘r.to.vect.area’ para converter um raster para polígono e, a opção ‘r.to.vetc.lin’, para 

converter um raster para linha.  

Para extrair apenas a bacia em estudo, utilizou-se a ferramenta ‘v.extract.list’. A 

partir da bacia extraída, recortou-se a drenagem pertencente à mesma, a partir da 

ferramenta ‘v.select.overlap’. 

Por fim, foram realizados os cálculos morfométricos necessários ao estudo da 

bacia hidrográfica do rio Dourados, com o auxílio das ferramentas da ‘Calculadora de 

campo’ e do plugin ‘Group stats’, do QGIS. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A delimitação da bacia hidrográfica do rio Dourados e extração da sua rede de 

drenagem, podem ser vistas na Figura 1. 

 
Figura 1. Bacia hidrográfica do rio Dourados  

  

A partir dos dados elaborados (limite da bacia hidrográfica e rede de drenagem) 

foram realizados os cálculos de área e perímetro da bacia, extensão total dos 

cursos d’água, extensão do rio principal, a distância vetorial entre os pontos extremos 

do canal principal, fator de forma, entre outros (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Índices morfométricos da bacia hidrográfica do rio Dourados. 

Parâmetro Valor calculado 

Extensão total dos cursos d'agua (km) 2240, 50 

Extensão do canal principal (km) 140,50 

Distância vetorial da nascente até o exutório (km) 103,31 

Área (km²) 2412,34 

Perímetro (km) 304,05 

Coeficiente de Compacidade (admensional) 1,73 

Índice de circularidade (admensional) 0,33 

Fator de forma (admensional) 0,22 

Densidade de drenagem (km/km2) 0,92 

 

A análise visual e morfométrica, da bacia hidrográfica do rio Dourados, 

demonstram que a mesma se trata de uma bacia alongada, com características que 

indicam boa distribuição da água drenada ao longo do canal principal.  
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Pela Tabela 1 e, de acordo com Christofoletti (1980), pode-se fazer algumas 

considerações sobre a bacia. Verificou-se que o coeficiente de compacidade da bacia é 

de 1,73. Para esse parâmetro, valores mais próximos de 1 correspondem a uma bacia 

mais circular e, valores acima de 1,5 (forma mais distante de um círculo), caracterizam 

a bacia como tendo menor propensão a inundar. O índice de circularidade, assim como 

o coeficiente de compacidade, mostra o quanto a forma da bacia hidrográfica se 

aproxima da forma circular quando seu valor se aproxima de 1. Para esse estudo obteve-

se resultado de 0,33, ou seja, também revela pouca suscetibilidade dessa área a 

inundação. O fator forma também mostra a não propensão da bacia hidrográfica à 

inundação, quando seu coeficiente mais se aproxima de zero. Nesse estudo, obteve-se 

0,22. E, a densidade de drenagem, por sua vez, mostra o grau de capacidade de 

escoamento da precipitação na área de estudo. Para esse trabalho foi obtido 0,92 

km/km², caracterizando a bacia com uma boa drenagem e boa capacidade de 

escoamento da água em sua área. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados, pode-se dizer que a bacia hidrográfica do rio Dourados, 

com área de 2.412,34 km², forma alongada, tem baixa propensão a ocorrência de 

inundações. Ficou comprovado que o uso de produtos do Sensoriamento Remoto, como 

o MDE e o software QGIS, a partir da ferramenta GRASS, possibilitou, sem dúvida, um 

processo de extração rápido e detalhado da bacia hidrográfica e rede de drenagem, 

auxiliando as análises morfométricas da mesma. Destaca-se a grande importância da 

análise de dados quantitativos/morfométricos no estudo de bacias hidrográficas, o que 

facilita a sua compreensão e comparação com outras áreas estudadas. 
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As sementes crioulas fazem parte de um patrimônio cultural de várias famílias 

agricultoras, mas, com o uso indiscriminado de produtos fitossanitários, a ameaça 

chegada das sementes transgênicas e a política contraditória de distribuição de sementes 

do governo, essa riqueza se encontra cada vez mais ameaçada. Neste sentido, o trabalho 

objetivou-se diagnosticar a importância dos campos de multiplicação sementes crioulas. 

O experimento foi conduzido na área experimental no Núcleo de Agroecologia do 

Cerrado Mineiro (NACEM), localizado na cidade de Monte Carmelo, na Universidade 

Federal de Uberlândia, campus Monte Carmelo. Foram semeadas na área experimental 

para multiplicação as sementes de amendoim, milho, quiabo e feijão. Todas as sementes 

crioulas utilizadas foram provenientes de visitas, eventos agroecológicos. As sementes 

resgatadas utilizadas estavam aptas a germinação, de 70 sementes plantadas de 

amendoim todas germinaram, tendo um rendimento de 2 Kg, as sementes de quiabo 

foram plantadas 3,6 g tendo um rendimento de 377 g de sementes de quiabo. Entre as 

espécies de feijão, observou-se que o plantio de 50 plantas de feijão caupi gerou 5 kg de 

sementes para serem multiplicadas. O resgate dessas sementes é realizado à partir de 

poucas sementes, como por exemplo, 1 espiga de milho, obtemos 20 sementes, obtidas 

em diferentes sistemas produtivos. A multiplicação de sementes crioulas tem como foco 

de manter um banco de sementes para que possa distribuir para produtores rurais, é uma 

forma de resgate da biodiversidade de espécies crioulas. Podemos concluir que os 

campos de multiplicação de sementes e de grande importância para a preservação das 

sementes crioulas e para a manutenção da agrobiodiversidade e principalmente, para a 

difusão da agroecologia.  

 

Palavras-chave: semente da paixão, diálogo de saberes, banco de semente. 
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Thiago Fellipe Nunes de Mendonça1 (thiagofellipe@live.com); Thaissa Dias 

Cardoso Nunes1; Camila Soares de Oliveira1; Gabriel Mascarenhas Maciel1; 

Guilherme Nunes Moreira Costa2;; Ana Carolina Silva Siquieroli2 

 

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

MG; ²Instituto de Genética e Bioquímica, UFU, Monte Carmelo, MG. 

 

RESUMO: O conhecimento da diversidade genética de uma espécie é muito importante 

para a conservação do germoplasma e sua utilização em programas de melhoramento 

genético. A caracterização molecular oferece um conjunto de informações detalhadas a 

respeito da variabilidade genética dos acessos estudados. Nesse trabalho objetivou-se 

avaliar a diversidade genética de vinte acessos de quiabeiro (Abelmoschus esculentus) 

utilizando marcadores moleculares do tipo RAPD. Três primers foram utilizados nas 

análises, avaliando a eficiência de tais marcadores na determinação da variabilidade dos 

genótipos. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Genética e Bioquímica/ 

Biotecnologia, UFU, Campus Monte Carmelo. Pode-se afirmar que os marcadores 

RAPD utilizados foram eficientes na determinação da variabilidade genética dos 

acessos de quiabeiro. 

 

Palavras-chave: Abelmoschus esculentus, marcador molecular, variabilidade genética. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O quiabeiro (Abelmoschus esculentus) é uma hortaliça pertencente à família das 

Malváceas e originária da África, tendo sido introduzida no Brasil pelos escravos 

(FILGUEIRA, 2008).  

No intuito de se estimar a diversidade genética presente em uma coleção de 

germoplasma, os acessos devem ser caracterizados e avaliados (COSTA et al., 2008).  

Os marcadores moleculares são ferramentas poderosas na geração de 

informações úteis em diferentes etapas, desde a coleta, caracterização e uso de recursos 

genéticos. Um dos marcadores moleculares mais utilizados é o RAPD, por ser uma 

técnica rápida e de custo relativamente baixo com um bom potencial sobre a informação 

genética doa acessos (AREIAS et al., 2006).  

Nesse trabalho objetivou-se avaliar a diversidade genética de vinte acessos de 

quiabeiro usando marcadores moleculares do tipo RAPD. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Genética, 

Bioquímica/Biotecnologia (LAGEB), UFU, Campus Monte Carmelo, sendo avaliados 

vinte genótipos de quiabeiro (UFU QB-01 ao UFU QB-20).  

As plantas foram cultivadas na Estação Experimental de Hortaliças da UFU, 

Campus Monte Carmelo, em vasos mantidos em casa de vegetação. Folhas jovens dos 

acessos foram colhidas em bulk, sendo este composto por cinco plantas/acesso.  

A extração de DNA foi realizada de acordo com o protocolo Ferreira e 

Grattapaglia (1996), com modificações. As reações de amplificação foram realizadas 

conforme Williams et al. (1990), em um volume final de 10 µL e contendo os reagentes 

nas seguintes concentrações: 2,4 Mmol/L de MgCl2; 100 µM dATP, dCTP, dGTP e 

dTTP; 0,3 µM de primer (série Operon Technologies, USA); 20 ng de DNA genômico; 

1 unidade de Taq DNA polimerase e tampão de PCR 1X. As reações de PCR foram 

realizadas em termociclador Amplitherm Thermal Cyclers nas seguintes condições: 95 

ºC por 1 minuto, seguido de 45 ciclos de 1 minuto a 94 ºC, 1 minuto a 36 ºC e 1 minuto 

a 72 ºC, e uma etapa final para extensão de 7 minutos a 72 ºC, utilizando o modo de 

transição de temperatura mais rápida, 1 ºC/seg. Os fragmentos amplificados foram 

separados em gel de agarose (1%) em tampão TBE 1X, corado com corantes 

fluorescentes para DNA Blue Green LoadingDye I (LGC Biotecnologia) na 

concentração 1:10. Para estimar o tamanho dos fragmentos foi utilizado marcador de 

100 pares de base. Os géis foram submetidos à luz ultravioleta em fotodocumentador L-

PIX (Loccus Biotecnologia) para visualização e as imagens capturadas para posterior 

análise. 

Foi elaborada uma matriz de dados binários em que o número 1 correspondeu à 

presença da banda, o zero, ausência. A divergência genética foi realizada por 

dendrograma obtido pelo método hierárquico Unweighted Pair-Group Method Using 

Arithmetic Averages (UPGMA), onde existe a ligação de grupos pela média de 

similaridade entre os elementos analisados, e pelo método de otimização de Tocher, que 

é um método de agrupamento que se baseia na formação de grupos, cujas distâncias 

dentro dos grupos sejam menores que as distâncias entre grupos. As análises foram 

elaboradas com a utilização do software Genes, desenvolvido por Cruz (2008).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O método de otimização de Tocher reuniu os acessos em seis grupos. O grupo II 

agrupou a maioria dos acessos, representando 45% dos genótipos. O acesso UFU QB-

18 foi isolado no grupo V e o acesso UFU QB-14 manteve-se isolado no grupo VI 

(Tabela 1).  
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Tabela 1. Formação dos grupos dos 20 genótipos de quiabeiro, segundo o método de 

otimização de Tocher. 

Grupo 

  

Acessos 

       I                                                QB-03 QB-05 QB-01 QB-02 

II               QB-009 QB-10 QB-13 QB-15 QB-16 QB-17 QB-19 QB-07 QB-06 

III                                                           QB-08 QB-11 

IV                                                           QB-04 QB-20 

V                                                                 QB-18 

VI                                                                QB-14 

 

O agrupamento dos acessos pelo método hierárquico UPGMA formou oito 

grupos (Fig. 1), com o ponto de corte estabelecido na distância de 32% de similaridade, 

estabelecida no local de ocorrência da mudança abrupta nas ramificações presentes no 

dendrograma (SUDRÉ et al., 2005). O primeiro grupo representou 50% dos genótipos 

avaliados, mostrando similaridade entre eles. Por este método os genótipos UFU QB-14 

e UFU QB-18 também formaram grupos isolados, semelhante ao resultado obtido pelo 

método de otimização de Tocher.   

 

Figura 1. Dendograma representativo da divergência genética entre os acessos de 

quiabeiro pelo método UPGMA.  

 

O coeficiente de correlação cofenético foi de 0,84 (p<0,01) e distorção de 

7,16%, o que evidencia uma adequada relação entre a matriz de distância e o 

dendrograma. 

Martinello et al. (2003) também avaliaram a utilização de marcadores RAPD 

para estimar a diversidade em acessos de quiabeiro. Empregaram as técnicas de análise 

multivariada e demonstraram haver diversidade genética entre os genótipos avaliados. 
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CONCLUSÕES 

 

Verificou-se que os marcadores RAPD foram eficientes no estudo da 

diversidade genética do quiabeiro. 
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RESUMO: Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da densidade e do arranjo 

populacional sobre as características fenotípicas da parte aérea das plantas de milho na 

safra de verão de 2016/2017, em Monte Carmelo, região do Alto Paranaíba, MG. Os 

tratamentos foram obtidos por combinação fatorial 6x2, sendo seis densidades 

populacionais entre: 50.000 e 100.000 plantas ha-1 de milho e dois espaçamentos entre 

linhas: 0,5 e 0,7 m, em DBC, com 4 repetições. Os fatores estudados se mostraram 

independentes para a altura de plantas (AP) e altura de inserção de espigas (AIE), 

enquanto que para o diâmetro de colmo (DC) houve interação significativa. Apesar 

disso, houve ajuste de regressão significativo apenas para a AP. Houve desvio da 

regressão para a AIE na média dos espaçamentos e para DC no espaçamento de 0,5 m. 

Para DC no espaçamento de 0,7 m não houve diferença significativa.  Os resultados 

observados podem ter sido influenciados pelas condições climáticas predominantes na 

região durante a execução do ensaio, sugerindo a necessidade de novos ensaios para 

confirmação do comportamento das plantas de milho na região do Alto Paranaíba, MG. 

   

Palavras-chave: Zea mays L., população de plantas, interceptação da RFA. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de grãos de milho e o maior 

produtor entre os países tropicais. Assim, dada a importância que a cultura do milho tem 

no agronegócio brasileiro, é primordial estabelecer práticas de manejo adequadas à alta 

produção e aproveitamento integral das terras aptas ao cultivo, como o manejo da 

população e do arranjo de plantas. Deste modo, os estudos da área de populações e 

arranjos de plantas envolvem mudanças nas densidades de semeadura, nos 

espaçamentos entre e dentro das linhas de plantas (ARGENTA et al., 2001). 

Por outro lado, o aumento da população de plantas pode reduzir a eficiência de 

conversão da energia solar à produção de grãos, favorecer a esterilidade feminina, gerar 

assincronia entre o pendoamento e o espigamento e reduzir o número de grãos por 
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espiga, devido aos aspectos fisiológicos, induzidos pela qualidade da luz incidente sobre 

as folhas das plantas (SANGOI et al., 2002; HAMMER et al., 2009). 

Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da densidade e do arranjo 

populacional sobre as características da parte aérea das plantas de milho na safra de 

verão, em Monte Carmelo, região do Alto Paranaíba, MG. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no ano agrícola 2016/2017, na área experimental 

da Universidade Federal de Uberlândia, localizada no Campus de Monte Carmelo, 

latitude 18º43’31” S e longitude 47º31’21” O, com altitude média de 908 m. O clima 

local é do tipo Aw (classificação de Köppen). O solo é classificado como Latossolo 

vermelho, de textura argilosa. O experimento foi instalado no dia 13 de dezembro de 

2016, sob o sistema convencional de plantio, em sequeiro. 

Optou-se pelo esquema fatorial 6x2, sendo seis densidades populacionais 

(50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 e 100.000 plantas ha-1) e dois espaçamentos 

entre linhas (0,50 e 0,70 m), totalizando 12 tratamentos, em DBC, com 4 repetições. 

Cada parcela foi composta por 4 linhas de plantas com 5 m de comprimento, tendo 

como área útil as duas linhas centrais, desprezando-se 0,5 m de suas extremidades. 

A semeadura foi realizada utilizando o híbrido de milho Agrisure Viptera®, da 

Syngenta e na maior densidade populacional. No estádio de V3, realizou-se o desbaste, 

ajustando-se às demais densidades populacionais. A adubação na semeadura foi 

composta por NPK. A adubação nitrogenada em cobertura foi realizada no estádio V4. 

Para todos os demais tratos culturais, adotou-se práticas recomendadas pela Embrapa 

para a cultura.  

No estádio de florescimento masculino avaliaram-se as características da parte 

aérea das plantas: altura de plantas - AP (m), altura de inserção de espigas – AIE (m) e 

diâmetro do colmo – DC (cm).  

Os dados foram submetidos à análise de variância e à análise de regressão, por 

meio do software estatístico SISVAR (FERREIRA, 2014). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise de variância evidenciou que houve apenas interação entre densidade 

populacional x espaçamento para DC (Tabela 1). Para as demais características os 

fatores não interagiram entre si, apresentando seus efeitos de forma isolada (Tabela 1). 

Observou-se que com o aumento do número de plantas na área a característica 

AP apresentou aumento linear crescente. 
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Em relação à AIE, apesar das médias observadas terem se ajustado ao modelo de 

regressão polinomial quadrático, houve desvio significativo da regressão, invalidando a 

mesma. 

Tabela 1. Resumo da análise de variância da altura de plantas (AP), altura de inserção 

de espigas (AIE) e diâmetro de colmo (DC) do milho, em função de densidades 

populacionais e espaçamentos entre linhas, na safra de verão 2016/17, Monte Carmelo, 

MG 

Fonte de Variação GL 
Quadrados médios 

AP (m) AIE (m) DC (cm) 

População (P) 5 0,011* 0,010* 0,041* 

Espaçamento (E) 1 0,129* 0,014* 0,151* 

P x E 5 0,008ᶰˢ 0,001ᶰˢ 0,052* 

Bloco 3 0,058 0,009 0,029 

Resíduo 33 0,003 0,001 0,01 

Coeficiente de Variação (%) 3,15 4,83 4,38 

Média Geral 1,90 0,86 2,31 

*Significativo (P≤0,05) e ᶰˢ não significativo (P>0,05), pelo teste F. 

     

Por sua vez, para DC os fatores se mostraram dependentes entre si, entretanto, 

no desdobramento da anova detectou-se também desvio significativo da regressão para 

o espaçamento 0,5 m, enquanto que para o espaçamento 0,7 m não houve diferença 

significativa.Em relação aos espaçamentos nas entrelinhas, quando se utilizou 0,7 m as 

plantas apresentaram maior alongamento do colmo, o que foi constatado tanto na AP 

quanto na AIE, na média das densidades populacionais. Por sua vez, para DC o 

espaçamento 0,7 m se sobressaiu ao 0,5 m nas densidades populacionais de 60.000, 

80.000 e 100.000 plantas ha-1 (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Médias de altura de plantas (AP), altura de inserção de espigas (AIE) em 

função dos espaçamentos entre linhas, nas médias das densidades populacionais; e 

diâmetro de colmo (DC) em função dos espaçamentos entre linhas, em cada densidade 

populacional, safra de verão 2016/17, Monte Carmelo, MG  

Espaçamentos (m) 
Características de parte aérea   

AP (m)* AIE (m)* DC (cm)** 

0,5 1,84 b 0,84 b  -  - 
0,7 1,95 a 0,87 a  -  - 

    
Densidades populacionais 

Espaçamentos (m) 

0,5 0,7 

 -  - 50.000 2,46 a 2,36 a 

 -  - 60.000 2,25 b 2,41 a 

 -  - 70.000 2,39 a 2,33 a 

 -  - 80.000 2,18 b 2,48 a 

 -  - 90.000 2,18 a 2,30 a 
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 -  - 100.000 2,10 b 2,35 a 

CV (%) 3,15 4,83 4,38 
Médias seguidas de letras iguais na coluna* e na linha** não diferem entre si (P≤0,05), pelo teste F. 

 

Os resultados obtidos são explicados pela maior competição intraespecífica por 

recursos do meio gerada pelo aumento da população de plantas, estimulando o 

alongamento dos colmos e, consequente, redução no diâmetro dos mesmos (ARGENTA 

et al., 2001). No entanto, de modo geral, a AP e AIE ficaram abaixo da média para o 

híbrido de milho avaliado, em função das condições climáticas da região, onde 

predominou chuvas em quantidade satisfatória, aliada às altas temperaturas, o que pode 

ter influenciado para que as plantas tivessem o ciclo de crescimento acelerado, resultado 

em plantas mais baixas (ARGENTA et al., 2001; SANGOI, 2001; SANGOI et al., 

2002).  

 

 

CONCLUSÕES 

 

As densidades populacionais e os espaçamentos entre linhas exerceram 

influência sobre as características da parte aérea do milho, no entanto, em função das 

condições climáticas, os resultados obtidos sugerem a necessidade de novos ensaios 

para confirmação do comportamento das plantas de milho na região do Alto Paranaíba, 

MG. 
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RESUMO: A gravioleira é uma frutífera de crescente interesse no Brasil pelo seu fruto 

adocicado. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do ácido giberélico (GA3) na 

quebra de dormência das sementes de graviola. Após procedimentos de coleta, extração 

e assepsia, as sementes foram embebidas por 12 horas em seus respectivos tratamentos 

com diferentes concentrações de GA3. Para avaliar o comportamento germinativo das 

sementes foram realizados 4 tratamentos (T), com as seguintes concentrações de GA3: 

T1 (testemunha)- 0 mg, T2- 500 mg, T3- 1000 mg; T4- 2000 mg. Para cada tratamento 

foram utilizados quatro substratos diferentes: areia e terra vegetal, areia, terra do cerrado 

e em papel germitest. Parâmetros avaliados: porcentagem de germinação e índice de 

velocidade de germinação. Pela análise dos resultados conclui-se que a melhor 

metodologia para a produção de mudas de gravioleira é submeter as sementes à 

combinação: T2 e o uso do papel germitest em câmara controlada, contudo o substrato 

areia com terra vegetal em casa de vegetação também oferece excelentes resultados.  

 

Palavras-chave: Qualidade fisiológica, dormência, graviola. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pertencente a família Annonaceae, a gravioleira Annona muricata L., originária 

da América Central, é uma frutífera de crescente interesse no Brasil, devido ao fruto de 

sabor adocicado, muito consumido in natura, e utilizado na indústria farmacêutica e de 

cosméticos. 

Nos frutos de polpa branca e suculenta, possuem sementes com substâncias 

inibidoras de germinação que provocam dormência o que, somado ao tegumento 

resistente e impermeável, proporciona fatores antagônicos à germinação rápida e 

uniforme (PAWSHE et al., 1997). 

Além da dormência, relatos de Bosco e Aguiar Filho (1995) revelam que a 

germinação de sementes de graviola é lenta e tardia. 

Estudos com plantas do gênero Annona demonstram a eficiência do uso de 

giberelinas na superação da dormência característica deste gênero. Metivier (1986) 

ressalta o papel das giberelinas na germinação, tanto na quebra da dormência, quanto no 

controle da hidrólise de reservas. 
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Desse modo, o presente trabalho objetivou avaliar o efeito do ácido giberélico na 

quebra de dormência das sementes de graviola, por meio da porcentagem de germinação 

(PG) e do índice de velocidade de germinação (IVG), avaliados, em diferentes 

substratos (areia, terra do cerrado e areia com terra vegetal) em condições ambientais de 

campo e de laboratório. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As sementes de Annona muricata L., foram coletadas em árvores matrizes no 

município de Ituiutaba-MG, em junho de 2016. Após a coleta as sementes passaram por 

processo de assepsia, em imersão com hipoclorito de sódio a 2%, por 15 minutos. Em 

seguida foram lavadas em água destilada, e embebidas em seus respectivos tratamentos 

com diferentes concentrações de ácido giberélico. A embebição teve duração de 12 

horas. Após embebição, as sementes foram colocadas em sementeiras, contendo os 

respectivos substratos, umedecidas diariamente durante a condução do experimento. 

Foram realizados quatro tratamentos (T) com as seguintes concentrações de 

ácido giberélico (GA3): T1 (testemunha)- 0 mg; T2- 500 mg; T3- 1000 mg; T4- 2000 

mg. Para cada tratamento foram utilizados três substratos diferentes; areia e terra 

vegetal, areia, e terra do cerrado, sendo que cada substrato contou com 5 repetições de 

10 sementes, totalizando 600 sementes. Foram utilizadas bandejas sementeiras de isopor 

para 150 sementes cada. Cada bandeja foi preenchida com três substratos, sendo que 

cada substrato ocupou um espaço de 50 sementes, o mesmo foi repetido para os quatro 

tratamentos, totalizando quatro bandejas. 

Os experimentos de germinação das sementes foram conduzidos de acordo com 

Brasil (2009), e realizados em casa de vegetação. O número de sementes germinadas foi 

avaliado diariamente. Foram avaliados os parâmetros: PG e IVG. Os dados obtidos por 

delineamento inteiramente casualizado, foram submetidos ao cálculo das medidas de 

dispersão e análise de variância (Anova), sendo comparados por meio do Teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A germinação das sementes iniciou-se aos 48 dias de semeadura e seu término 

foi aos 64 dias. Considerando-se que Calzavara e Muller (1987) preconizam que essa 

germinação ocorre entre 25 a 35 dias após o plantio, a germinação no presente estudo se 

deu tardiamente, o que pode ser esperado, já que as sementes dessa espécie têm 

germinação como tardia e irregular (BOSCO e AGUIAR FILHO, 1995). 

No teste de percentual de germinação, visto na tabela 1, foram registradas 

germinações nos tratamentos T1, T2 e T3, sendo que no T4 não ocorreu germinação. 
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Substrato 
T1 ( 0 mg Ga3 L-1) T1 ( 500 mg Ga3 L-1) T1 ( 1000 mg Ga3 L-1) 

PG (%) IVG PG (%) IVG PG (%) IVG 

Areia 14 

(±0,24)a 

2,83 

(±0,24)a 
18 (±0,37)b 

3,08 

(±0,22)b 

8,0 

(±0,36)a 

1,5 

(±0,63)a 

Terra do 

Cerrado 

26 

(±0,51)a 

3,78 

(±0,74)a 
20 (±0,54)b 

3,58 

(±0,20)b 

18 

(±0,37)a 

3,08 

(±0,22)a 

Areia + 

Terra 

Vegetal 

16 

(±0,40)a 

2,08 

(±0,40)a 
52 (±0,63)a 

7,24 

(±0,70)b 

29 

(±0,24)a 

2,83 

(±0,26)a 

Papel 28 

(±0,48)a 

4,78 

(±0,37)a 
76 (±0,67)a 

8,58 

(±0,74)a 

34 

(±0,60)a 

4,53 

(±0,24)a 

C.V (%) 6,63 7,13 14,01 10,89 12,76 5,42 

Médias de cinco repetições. Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si 

pelo Teste Tukey (p < 0,05). Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. CV = 

coeficiente de variação. 

 

O T1 apresentou percentual de germinação de 28% em papel germitest e 26% 

em terra do cerrado, valores insignificantes ao teste de Tukey (p < 0,05), fato 

corroborado por Bosco & Aguiar Filho (1995), ao verificarem que a imersão de 

sementes de graviola em água não influenciou significativamente a germinação. O T2 

teve o melhor percentual de germinação, 76% em papel germitest e 52% em areia com 

terra vegetal, o que pode ser considerado bom resultado, já que Pinto (1975), em 

anotações de campo, verificou que as sementes de graviola apresentam um poder 

germinativo que não ultrapassa 48%. O T2 também apresentou o melhor IVG, o qual se 

diferiu estatisticamente dos demais tratamentos. O incremento da germinação com a 

aplicação de GA3 em sementes de anonáceas também foi observado por outros autores 

(JUBES et al., 1975; PAWSHE et al., 1997). 

Dentre os substratos analisados, o melhor desempenho foi verificado no papel 

germitest, tanto no PG quanto no IVG, o que pode ser explicado pelas condições 

controladas de germinação, pois, de acordo com Marcos Filho (2005), quatro fatores são 

básicos para promoção da germinação: temperatura, disponibilidade de água, ação de 

fitormônios e presença de luz. O uso do papel germistest em câmara de germinação 

controlada permitiu o controle da temperatura, umidade e presença de luz. 

Tabela 1. Valores médios de porcentagem germinação (%) e IVG de sementes de 

Annona muricata L., submetidas à diferentes tratamentos com GA3, e em diferentes 

substratos. 
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A areia com terra vegetal apresentou um alto percentual de germinação no T2, 

chegando a 76%. Oliveira et al. (1989), corroboram com esta observação quando 

afirmam que temperaturas elevadas associadas a substratos com alta retenção de 

umidade contribuem para bons resultados em sementes recalcitrantes.  

 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que a melhor metodologia para a produção de mudas de gravioleira é 

submeter as sementes à combinação: tratamento com 500mg de GA3 e o uso do papel 

germitest em câmara controlada, contudo, o substrato areia com terra vegetal em casa de 

vegetação também oferece excelentes resultados, além de ser mais acessível. 
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RESUMO: A dormência das sementes de Annona squamosa L. dificulta a produção de 

mudas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade fisiológica das sementes de 

pinha tratadas com diferentes concentrações de ácido giberélico (GA3), e em diferentes 

substratos. Após extração manual e procedimentos de assepsia, as sementes foram 

embebidas por 12h nos seguintes tratamentos (T), com as concentrações de ácido 

giberélico (GA3): T1 (testemunha) - 0 mg L-1, T2- 200 mg L-1, T3- 400 mg L-1; T4- 800 

mg L-1. Após embebição, as sementes foram colocadas em sementeiras contendo os 

substratos: areia e terra vegetal, areia, e terra do cerrado. Os experimentos foram 

realizados em casa de vegetação. Parâmetros avaliados: porcentagem de germinação 

(PG), por 60 dias, e índice de velocidade de germinação (IVG), por 30 dias. Os dados 

obtidos foram comparados por meio do Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Conclui-

se que, o T4, com 800 mg L-1 de GA3, associado ao substrato terra vegetal, mostrou-se o 

mais eficiente para quebra de dormência das sementes de pinha. 

 

Palavras-chave: Pinha, qualidade fisiológica, dormência de sementes 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Annona squamosa, conhecida popularmente como pinha, é uma árvore 

frutífera do gênero Annona. O seu fruto tipo baga possui polpa macia, granulada, 

perfumada e saborosa. Entre as anonáceas, é considerada a de maior expressão, sendo 

geralmente consumida in natura (GOUVEIA et al., 2007). 

O crescente interesse na pinha faz com que se torne necessária a produção de 

novas mudas, para a formação de novos pomares. Contudo, a dormência em sementes 

de pinha é um fenômeno comprovado, o que dificulta a produção de mudas. De acordo 

com Menegazzo et al. (2012) e Stenzel et al. (2003), as sementes dessa espécie 

apresentam substâncias inibidoras de germinação que, associadas ao tegumento 

resistente e impermeável, dificultam a germinação. 

Tratamentos para acelerar e uniformizar o processo germinativo em sementes de 

pinha vem sendo aplicados (STENZEL et al., 2003), mas os resultados são 

inconsistentes, com variações quanto às recomendações. Desse modo, objetivou-se com 

mailto:andressa_moreira11@hotmail.com


 

 189 

o presente trabalho avaliar a qualidade fisiológica das sementes de pinha através do 

percentual de germinação e do índice de velocidade de germinação submetidas a 

diferentes tratamentos de ácido giberélico (GA3), com diferentes substratos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os frutos de pinha, Annona squamosa L., foram coletados na zona rural do 

município de Ituiutaba-MG, em fevereiro de 2017. As sementes foram extraídas 

manualmente dos frutos, lavadas e colocadas em papel toalha para secagem ao ar livre, 

à sombra, durante o período de um dia. Após a secagem as sementes passaram por 

processo de assepsia, em imersão com hipoclorito de sódio a 2%, por 15 minutos, e em 

seguida foram lavadas em água destilada, e embebidas, por 12h, em seus respectivos 

tratamentos. Após a embebição, as sementes foram lavadas em água destilada e 

colocadas em sementeiras, contendo os substratos, umedecidas diariamente durante toda 

condução do experimento. 

Foram realizados quatro tratamentos (T) com as seguintes concentrações de 

ácido giberélico (GA3): T1 (testemunha)- 0 mg L-1, T2- 200 mg L-1, T3- 400 mg L-1; 

T4- 800 mg L-1. Para cada tratamento foram utilizados três substratos diferentes: areia e 

terra vegetal, areia, e terra do cerrado, sendo que cada substrato contou com 5 repetições 

de 20 sementes, totalizando 1200 sementes. Foram utilizadas bandejas sementeiras de 

isopor para 150 sementes cada, totalizando oito bandejas. 

Os experimentos de germinação das sementes foram realizados em casa de 

vegetação, com condições ambientais naturais do bioma cerrado, na cidade de Ituiutaba-

MG. O número de sementes germinadas foi avaliado diariamente. Foram avaliados os 

parâmetros: porcentagem de germinação (PG), por 60 dias, e índice de velocidade de 

germinação (IVG), por 30 dias. Para cada tratamento, foi calculado o IVG sugerido por 

Biruel et al. (2007), o qual evidencia o número de sementes germinadas por dia. Os 

dados obtidos foram submetidos ao cálculo das medidas de dispersão e análise de 

variância (Anova), sendo comparados por meio do Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da avaliação da PG e do IVG, obtidos em sementes de pinha 

submetidas aos tratamentos pré-germinativos com GA3, em diferentes substratos estão 

descritos na tabela 1. 

O melhor índice de germinação foi no T4, em areia com terra vegetal, com 86% 

de germinação das sementes. Desse modo a melhor concentração foi de 800 mg L-1. Há 

recomendação do uso do GA3 em dosagens de 50 mg L-1 (STENZEL et al., 2003) a 750 
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mg L-1 (ARAÚJO, 1991).  Hernández (1993) relata que o GA3 usado em concentração 

de 100 mg L-1 promoveu significativo aumento na germinação de Annona cherimola L. 

de 57,25% (testemunha) para 70,00%. 

 

 

 

O melhor substrato foi areia com terra vegetal, para todos os tratamentos, e 

neste, houve o maior índice de germinação. Oliveira et al. (1996), corroboram com esta 

observação quando afirmam que temperaturas elevadas associadas a substratos com alta 

retenção de umidade podem mostrar bons resultados em sementes recalcitrantes, como é 

o caso, já que à terra vegetal tem boa retenção de água e a areia proporciona altas 

temperaturas no substrato. 

O IVG foi maior nos substratos terra do cerrado e areia com terra vegetal nos 

tratamentos 2, 3 e 4, sendo que estes se diferiram significativamente dos demais. A 

areia apresentou o IVG mais baixo. De acordo com Figliolia et al. (1993) a areia, a 

água passa rapidamente para as camadas subsuperficiais. A falta de umidade pode ter 

atrasado a germinação das sementes. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

TRATAMENTOS SUBSTRATO PG(%) IVG 

T1 

Areia 30,0 (±0,54)b 4,23 (±0,019)a 

Terra do Cerrado 37,0 (±0,87)b 4,94 (±0,017)a 

Areia + Terra Vegetal 39,0 (±0,66)b 5,02 (±0,026)a 

T2 

Areia 58,0 (±0,50)b 6,16 (±0,032)a 

Terra do Cerrado 62,0 (±0,24)a 6,36 (±0,025)a 

Areia + Terra Vegetal 69,0 (±0,37)a 6,73 (±0,023)b 

T3 

Areia 63,0 (±0,60)a 6,40 (±0,026)a 

Terra do Cerrado 66,0 (±0,37)a 6,61 (±0,021)b 

Areia + Terra Vegetal 74,0 (±0,58)a 7,03 (±0,013)b 

T4 

Areia 59,0 (±0,37)b 6,22 (±0,030)a 

Terra do Cerrado 68,0 (±0,67)a 6,67 (±0,024)b 

Areia + Terra Vegetal 86,0 (±0,89)a 7,08 (±0,023)b 

 C.V (%) 8,80 15,02 

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste Tukey (p < 

0,05). Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. CV = coeficiente de 

variação. 

Tabela 1. Valores médios de germinação (%) e IVG de sementes de Annona squamosa L., 

submetidas a diferentes tratamentos (T1, T2, T3 e T4) com GA3, e em diferentes substratos. 
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Conclui-se que, o T4, com 800 mg L-1 de GA3, mostrou-se o mais eficiente para 

quebra de dormência das sementes de pinha, e quando este tratamento é combinado com 

o substrato terra vegetal, os resultados são maximizados. 
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RESUMO: Neste estudo objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica das sementes de 

flamboyant, submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos com acido giberélico 

(GA3). Após coleta e assepsia, as sementes foram embebidas por 12 h em seus 

respectivos tratamentos, que consistiram em: embebição em diferentes concentrações de 

GA3 por 12h, imersão em água a 80ºC por 5 minutos e imersão em água a 80ºC e 

combinado com GA3. As sementes foram organizadas sobre três folhas de papel 

germitest, enroladas e colocadas em condições controladas (temperatura de 25ºC) 

dentro de estufa de germinação, e umedecidas com 10 mL de água destilada e nistatina 

a 2%. Os dados obtidos foram comparados por meio do Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Após análise dos resultados, conclui-se que a imersão em água a 80ºC foi 

o método mais eficiente para quebrar a dormência das sementes de flamboyant, 

tornando-se dispensável o uso do ácido giberélico. 

 

Palavras-chave: Qualidade fisiológica, substratos,flamboyant. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O flamboyant Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf., pertencente à família 

Fabaceae, é uma árvore nativa de Madagascar, introduzida no Brasil devido ao seu 

potencial de ornamentação, exuberância das tonalidades das flores, e rápido 

desenvolvimento vegetativo (ARALDI et al., 2011). 

Na grande maioria das espécies da família Fabaceae, assim como no flamboyant, 

a existência da dormência tegumentar é um fenômeno intrínseco da semente. Contudo, 

esta espécie é multiplicada exclusivamente por sementes (Lorenzi et al., 2003), sendo 

necessária a superação da dormência para que as sementes se tornem viáveis à 

germinação.  

Métodos para quebra de dormência, normalmente tem a finalidade de dissolver a 

camada cerosa ou promover estrias no tegumento das sementes, facilitando assim o 

processo germinativo (BIANCHETTI & RAMOS, 1983). Floriano (2004) observou que 

a imersão em água quente pode ser utilizada para a superação da dormência em semente 

de flamboyant.  
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De modo geral, Metivier (1986) ressalta o papel das giberelinas na germinação, 

que envolvidas tanto na quebra da dormência, quanto no controle da hidrólise de 

reservas, são indicadas em tratamentos pré-germinativos. Diante do exposto objetivou-

se com o presente trabalho avaliar o comportamento germinativo, por meio da 

porcentagem de germinação (PG) e do índice de velocidade de germinação (IVG), das 

sementes de Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf., submetidas a tratamentos pré-

germinativos, com embebição em diferentes concentrações de ácido giberélico (GA3), e 

imersão em água a 80°C.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

As sementes de flamboyant foram coletadas de árvores matrizes em Ituiutaba-

MG, após a secagem da vagem, em março de 2017. As sementes passaram por processo 

de assepsia, imersas com hipoclorito de sódio a 2%, por 10 minutos. Em seguida foram 

lavadas em água destilada e destinadas para seus respectivos tratamentos. Após os 

tratamentos, as sementes foram lavadas em água destilada e colocadas em papel 

germitest, umedecidos diariamente durante toda condução do experimento. Os 

tratamentos consistiram em: embebição em diferentes concentrações de GA3 por 12h, 

imersão em água a 80ºC por 5 minutos e imersão em água a 80ºC e combinado com 

GA3, como se pode ver na tabela 1. 

 

Tabela 1. Tratamentos pré-germinativos para sementes de Delonix regia (Bojer ex 

Hook.) Raf. 

Tratamento 1 Embebição em água destilada 

Tratamento 2 Embebição em 250 mg L-1 GA3 

Tratamento 3 Embebição em 500 mg L-1 GA3 

Tratamento 4 Embebição em 1000 mg L-1 GA3 

Tratamento 5 Imersão em água a 80ºC + embebição em água  

Tratamento 6 Imersão em água a 80ºC + embebição em 150 mg L-1 GA3 

Tratamento 7 Imersão em água a 80ºC + embebição em 300 mg L-1 GA3 

Tratamento 8 Imersão em água a 80ºC + embebição em 450 mg L-1 GA3 

 

Cada tratamento contou com 5 repetições de 20 sementes, totalizando 2400 

sementes. As sementes foram organizadas sobre três folhas de papel germitest, 

umedecidas com 10 mL de água destilada e nistatina a 2%. Foi formado um filme de 

água ligando a semente ao papel, visando proporcionar maior capacidade de retenção 

de água para suprir continuamente as sementes e plântulas. As folhas de papel 

germitest foram enroladas e os rolos colocados em condições controladas (temperatura 

de 25ºC) dentro de estufa de germinação. A contagem de plântulas normais foi 

efetuada dentro dos critérios estabelecidos pelas Regras para Análise de Sementes 

(BRASIL, 2009) e expressa em porcentagem.  
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Os dados obtidos por delineamento inteiramente casualizado, foram submetidos 

ao cálculo das medidas de dispersão e análise de variância (Anova), sendo comparados 

por meio do teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados do índice de PG e o IVG das sementes de flamboyant submetidas aos 

tratamentos pré-germinativos, estão descritos na tabela 2. 

 

 

 

Para todos os tratamentos, o IVG não apresentou diferença significativa ao teste 

de tukey a 5%. No teste de germinação, nos tratamentos com diferentes concentrações 

de GA3, bem como na testemunha, não houve qualquer germinação. O índice de 

germinação, teve melhor resultado no tratamento 8, onde foi realizada a imersão em 

água a 80ºC por 5 minutos e após a embebição em 450 mg L-1 de GA3. Contudo, o 

tratamento 8, não se diferiu estatisticamente (teste de tukey 5%) do tratamento 5, no 

qual as sementes foram submetidas apenas à imersão em água a 80ºC por 5 minutos, o 

que torna desnecessário o uso do GA3.  

Cossa et al. (2009) obtiveram melhores resultados para sementes de flamboyant 

utilizando o tratamento com imersão em água à temperatura de 80 ºC por 24 h, com 

percentual de germinação igual a 50,8%. Valor inferior ao obtido nesse trabalho, o qual 

chegou a 98% de germinação, o que pode ser explicado pela combinação da imersão em 

água a 80ºC e posteriormente embebição das sementes. Este fato é corroborado por 

Zaidan & Barbedo (2004), quanto à dormência causada pela impermeabilidade do 

tegumento à água, em que se deve priorizar métodos que promovam a embebição. 

TRATAMENTOS PG (%) IVG 

T1 - Testemunha 0,0 (±0,00)a 0,0 (±0,00)a 

T2 0,0 (±0,00)a 0,0 (±0,00)a 

T3 0,0 (±0,00)a 0,0 (±0,00)a 

T4 0,0 (±0,00)a 0,0 (±0,00)a 

T5 90,0 (±0,83)b 1,23 (±0,019)a 

T6 96,0 (±0,58)b 1,94 (±0,017)a 

T7 90,0 (±0,84)b 1,02 (±0,026)a 

T8 98,0 (±1,02)b 1,16 (±0,032)a 

C.V (%) 4,51 5,02 

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste Tukey (p 

< 0,05). Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. CV (%) = 

coeficiente de variação. 

Tabela 2. Valores médios de PG (%) e IVG de sementes de Delonix regia (Bojer ex 

Hook.) Raf., submetidas a diferentes tratamentos.  
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a imersão em água a 80ºC foi o método mais eficiente para 

quebrar a dormência das sementes de flamboyant, tornando-se dispensável o uso do 

ácido giberélico. 
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RESUMO: Neste estudo objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica das sementes de 

mamona, submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos com acido giberélico 

(GA3). Após coleta e assepsia, as sementes foram embebidas por 12 h em seus 

respectivos tratamentos. Em seguida, as sementes foram colocadas em sementeiras, 

contendo os substratos: areia e terra vegetal, areia, e terra do cerrado, e umedecidas 

diariamente. Foram realizados 4 tratamentos (T) com as seguintes concentrações de 

GA3: T1 (testemunha) - 0 mg L-1, T2-  300 mg L-1, T3- 600 mg L-1; T4- 900 mg L-1. 

Os experimentos foram conduzidos em casa de vegetação. Parâmetros avaliados: 

porcentagem de germinação (PG) e índice de velocidade de germinação (IVG). Os 

dados obtidos foram comparados por meio do Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Conclui-se que o GA3 pode influenciar positivamente a germinação de sementes de 

mamona, independente dos substratos. 

 

Palavras-chave: germinação, ácido giberélico, mamona. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A mamona, Ricinus communis L., é uma planta da família Euforbiaceae que vem 

se destacando no cenário mundial pelas diversas aplicações na indústria, principalmente 

como opção promissora na produção de biodiesel, um combustível biodegradável e 

renovável. O Brasil é um dos países com maior potencial para produção de biodiesel no 

mundo.  

Mesmo diante da importância econômica da mamona para o Brasil, a produção 

da mamona é limitada pelo uso de sementes de baixa qualidade, multiplicadas pelos 

próprios agricultores (FREIRE et al. 2001; AZEVEDO e LIMA, 2001), e também pela 

falta de conhecimentos a respeito da qualidade fisiológica das sementes, já que há 

dificuldade de absorção de água pelas sementes, devido à espessura e rigidez do 

tegumento ou a uma possível dormência pós-colheita (LAGO et al., 1979). 

À medida que há crescente demanda da mamona pela indústria, surge a 

necessidade de se realizar estudos sobre a espécie e a qualidade fisiológica das 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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sementes. Com esse foco, o presente trabalho objetivou avaliar a qualidade fisiológica 

das sementes de mamona, submetidas aos tratamentos pré-germinativos com diferentes 

concentrações de GA3, em diferentes substratos.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os frutos deiscentes da mamona, Ricinus communis L., foram coletados secos, 

porém, ainda não abertos. Após a coleta, os frutos foram colocados em sacos de linho e 

expostos ao sol, desse modo os frutos se abriram, expondo as sementes. As sementes 

passaram por processo de assepsia, em imersão com hipoclorito de sódio a 2%, por 10 

minutos, e em seguida foram lavadas em água destilada, e embebidas em seus 

respectivos tratamentos. A embebição teve duração de 12h. Após a embebição, as 

sementes foram lavadas em água destilada e colocadas em sementeiras, contendo os 

substratos, umedecidas diariamente durante toda condução do experimento. 

Para avaliar o comportamento germinativo das sementes de seringueira, foram 

realizados quatro tratamentos com as seguintes concentrações de ácido giberélico 

(GA3): tratamento 1 (testemunha) - 0 mg L-1, tratamento 2 - 300 mg L-1, tratamento 3 - 

600 mg L-1; tratamento 4 - 900 mg L-1. Para cada tratamento foram utilizados três 

substratos diferentes: areia e terra vegetal, areia, e terra do cerrado, sendo que cada 

substrato contou com 5 repetições de 20 sementes, totalizando 1200 sementes.  

Os experimentos de germinação das sementes foram realizados em casa de 

vegetação. O número de sementes germinadas foi avaliado diariamente, adotando-se 

como critério de emergência a exposição de qualquer parte da plântula na superfície do 

substrato. Foram avaliados os parâmetros; porcentagem de germinação e índice de 

velocidade de germinação (IVG).  

Para cada tratamento, foi calculado o IVG sugerido por Biruel et al. (2007), o 

qual evidencia o número de sementes germinadas por dia sendo o IVG = G1/N1+ 

G2/N2 +... Gn/Nn, em que G1, G2... Gn é igual ao número de sementes germinadas, e 

N1, N2... Nn corresponde ao número de dias. Os dados obtidos por delineamento 

inteiramente casualizado, foram submetidos ao cálculo das medidas de dispersão e 

análise de variância (Anova), sendo comparados por meio do Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da avaliação do índice de percentagem de germinação e do índice 

de velocidade de germinação, obtidas em sementes de mamona submetidas aos 

tratamentos pré-germinativos com acido giberélico, nos diferentes substratos estão 

descritos na tabela 1. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Tabela 1. Valores médios de germinação (%) e IVG de sementes de Ricinus 

communis L., submetidas a diferentes tratamentos (T1, T2, T3 e T4) com GA3, e em 

diferentes substratos. 

 

Os resultados do IVG não apresentaram diferença significativa ao teste de tukey 

a 5%, já que na comparação das médias, não houve resultados maiores que o DMS, o 

qual teve valor de 1,03. Dessa forma foi possível deduzir que o acido giberélico, 

influenciou na uniformização do índice de velocidade de germinação das sementes de 

mamona, solucionando o problema citado por Oliveira et al., (2004),  o qual afirma que 

as sementes de mamona apresentam, em geral, sementes com germinação lenta e 

desuniforme.  

O percentual de germinação foi maior no tratamento 3, onde a germinação 

chegou aos 99%, indicando a concentração de 600 mg L-1 GA3 como ideal para a 

aumentar o índice de germinação. Contudo, esses resultados não corroboram com os 

obtidos por Lucena et al. (2004)  que embeberam as sementes de mamona em soluções 

de GA3 a 0, 200, 400, 600 e 800 ppm antes da semeadura, não constatando efeito deste 

hormônio na porcentagem de germinação.  

TRATAMENTOS SUBSTRATO GERMINAÇÃO (%) IVG 

T1 (0mg GA3 L
-1) 

 

Areia 69,0 (±0,20)b 7,90 (±0,039)a 

Terra do Cerrado 72,0 (±0,24)b 8,04 (±0,022)a 

Areia + Terra 

Vegetal 
74,0 (±0,37)b 8,10 (±0,024)a 

T2 (300mg GA3 L
-1) 

 

Areia 72,0 (±0,40)b 8,05 (±0,023)a 

Terra do Cerrado 74,0 (±0,44)b 8,10 (±0,022)a 

Areia + Terra 

Vegetal 
79,0 (±0,24)b 8,14 (±0,021)a 

T3 (600mg GA3 L
-1) 

 

Areia 88,0 (±0,50)a 8,54 (±0,020)a 

Terra do Cerrado 92,0 (±0,67)a 8,65 (±0,023)a 

Areia + Terra 

Vegetal 
99,0 (±0,24)a 8,95 (±0,021)a 

T4 (900mg GA3 L
-1) 

 

Areia 87,0 (±0,48)a 8,53 (±0,028)a 

Terra do Cerrado 91,0 (±0,50)a 8,63 (±0,032)a 

Areia + Terra 

Vegetal 
94,0 (±0,37)a 8,69 (±0,025)a 

 C.V (%) 5,15 8,67 

Médias de cinco repetições. Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si 

pelo Teste Tukey (p<0,05). Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. CV = 

coeficiente de variação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Os resultados desse trabalho mostram-se promissores, já que o valor padrão 

estabelecido para a comercialização de sementes desta espécie no Brasil é de 80% 

(BRASIL, 2013). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o GA3 pode influenciar positivamente a germinação de sementes 

de mamona, independente dos substratos. 
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RESUMO: O objetivo foi estabelecer uma relação entre o uso e ocupação do solo e a 

qualidade da água da bacia hidrográfica do Alto Paranaíba Mineiro. Para isso, foi obtido 

o mapa de uso e ocupação da bacia e os dados de monitoramento trimestral da qualidade 

da água de três postos (PB01, PB03 e PB5) durante 1998 e 2016. Os parâmetros foram: 

Coliformes Totais (CT), Fósforo Total (FT), Nitrogênio Orgânico, Oxigênio Dissolvido 

(OD), Sólidos em suspensão totais (SST), Sólidos totais (ST) e Turbidez. Como o uso 

predominante é agro-pastoril, observaram-se elevados valores de CT, FT, Nitrogênio 

Orgânico, SST e turbidez nos períodos de chuvas devido ao arraste de partículas do 

solo, de fezes de bovinos e de fertilizantes pelo escoamento superficial. No PB03, as 

concentrações destes parâmetros foram os maiores observados devido ao lançamento de 

esgoto sanitário e esgoto pluvial da cidade de Patos de Minas no rio Paranáiba. 

Portanto, pode-se concluir que o uso e ocupação do solo desta bacia hidrográfica afeta 

negativamente a qualidade da água por permitir a entrada de elevadas cargas de 

poluentes na bacia e que a sazonalidade interfere na qualidade da água e no tipo 

predominante de poluição. 

 

Palavras-chave: Solo, Parâmetros, Padrões. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso e a ocupação desordenada do solo, o lançamento de efluentes líquidos 

industriais e domésticos, tratados ou não, e a utilização de fertilizantes e pesticidas na 

agricultura observados nas últimas décadas trouxeram como consequência o 

comprometimento da qualidade e da quantidade das águas dos rios, lagos e 

reservatórios. A contaminação dos ecossistemas aquáticos resultante das atividades 

antropogênicas constitui uma das grandes preocupações ecológicas dos últimos anos 

(FIA et al., 2015). 

Os padrões de uso e ocupação do solo têm efeitos sensíveis nos processos 

físicos, químicos e biológicos dos sistemas naturais. Em especial, nos mananciais 

superficiais que são integradores dos fenômenos ocorrentes nas vertentes e nos 

talvegues das bacias hidrográficas. Numerosos problemas relacionados com a qualidade 

mailto:thais007ramos@hotmail.com
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da água são causados pelas práticas e usos do solo inapropriados, como, o aumento da 

população, a urbanização e as atividades agrícolas e industriais, pois estas atividades 

antropogênicas refletem diretamente nas características de uso e ocupação da bacia 

hidrográfica. Geralmente, o uso e o manejo das terras agrícolas têm forte correlação 

com as concentrações de nutrientes na água, como o nitrogênio e o fósforo devido ao 

uso de pesticidas e de fertilizantes no solo. Já em áreas urbanas e industriais o uso e a 

ocupação do solo têm sido associados com a poluição orgânica, bem como metais 

pesados e nutrientes devido ao lançamento in natura de águas residuárias (MOURI et 

al., 2011; SILVA et al., 2015; CUNHA et al., 2016). 

Dessa maneira, este trabalho teve como trabalho teve como objetivos: 

caracterizar a variabilidade temporal e espacial da qualidade da água de parte da bacia 

hidrográfica do Alto Paranaíba Mineiro e avaliar a relação entre a qualidade da água e o 

uso do solo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de estudo está localizada bacia hidrográfica dos Afluentes Mineiros do 

Rio Alto Paranaíba, na região oriental do Estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 

geográficas 16º30’ a 19º30’ de latitude Sul e 46º00’ a 49º00’ de longitude Oeste.  

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é Aw, clima tropical 

quente em todas as épocas do ano, a temperatura média mensal é superior a 18°C. A 

precipitação total anual média é de 1.464 mm, com uma sazonalidade bem definida: a 

época de estiagem entre os meses de abril e setembro, com precipitação média mensal 

inferior a 50 mm; e a época chuvosa entre outubro a março com precipitação média 

mensal superior a 100 mm, destacando os meses de dezembro e janeiro com valores 

médios maiores que 250mm. 

Foram analisadas informações da qualidade da água de três poços de 

monitoramento fornecidos pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM de 1998 

a 2016 a cada dois ou três meses localizados na bacia do Alto Paranaíba nas cidades de 

Rio Paranaíba (PB01), Patos de Minas (PB03) e Coromandel (PB05).  

Todas as amostras de água foram coletadas e analisadas pelo IGAM. Os 

parâmetros selecionados para analisar a relação entre o uso e a ocupação do solo e 

qualidade da água foram: Coliformes Totais (CT), Fósforo Total (FT), Nitrogênio 

Orgânico, Oxigênio Dissolvido (OD), Sólidos em suspensão totais (SST), Sólidos totais 

(ST) e Turbidez. As informações foram divididas em dois subconjuntos de dados, 

separando meses de maior e menor precipitação, tipicamente de Abril a Setembro 

(Época de estiagem – EST) e Outubro a Março (Época chuvosa – CHU). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A bacia hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba é uma bacia com 

vocação para as atividades agropecuária, representando cerca de 70% do uso e ocupação 

do solo na região. Além disso, essa região apresenta ainda vegetação nativa do Cerrado 

recobrindo mais de 25% do solo (Tabela 1, IGAM, 2016). 

 

Tabela 1: Distribuição do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica dos Afluentes 

Mineiros do Alto Paranaíba.  

Uso Pastagem Urbana Reservatório Agricultura Cerrado/Floresta 

Porcentagem 

(%) 
35,3 1,2 1,6 35,1 26,8 

 

Nos períodos chuvosos, os valores de turbidez chegam a ser 30% superior do 

que os observados durante a estiagem do rio Paranaíba (Tabela 2), devido ao arraste de 

partículas pelo escoamento superficial na época das chuvas. Corpos hídricos em áreas 

agrícolas são frequentemente afetados pelos processos de erosão do solo das áreas 

agrícola levando a alto índice de perda de solos causando o aumento da turbidez, de 

SST e de ST nos corpos d’água (CUNHA et al., 2016). 

 

Tabela 2: Valores médios dos parâmetros físico-químicos da água analisado nos três 

pontos e nos dois períodos de estiagem (EST) e de chuvas (CHU).  

Parâmetro PB01-EST 
PB01-

CHU 
PB03-EST 

PB03-

CHU 
PB05-EST 

PB05-

CHU 

Coliformes Fecais (UFC mL-1) 10.814 50.339 92.537 101.395 5.187 12.032 

Fósforo Total (mgL-1) 0,066 0,114 0,104 0,256 0,054 0,199 

Nitrogênio Orgânico (mgL-1) 0,292 0,344 0,345 0,522 0,230 0,424 

Oxigênio Dissolvido (mgL-1) 7,15 6,41 6,81 6,09 7,93 7,22 

SST (mgL-1) 22,1 156,5 47,0 263,5 21,8 238,0 

ST (mgL-1) 56 203 89 326 66 298 

Turbidez (uT) 19 180 40 370 24 348 

 

Além disso, na região em estudo, a maior parte das áreas agrícolas faz uso de 

fertilizantes e pesticidas nas lavouras. A grande quantidade de produtos aplicados nas 

lavoras e o aumento do escoamento superficial nas épocas de cheia, faz com que uma 

parte dos produtos aplicados contamine os rios e mananciais superficiais, elevando as 

concentrações de nitrogênio orgânico e FT.  

Área urbana está frequentemente relacionada com o aumento da carga de SST e 

uma redução geral da qualidade da água (MOURI et al., 2011). O escoamento 

superficial em áreas urbanas está altamente relacionado com altos valores de turbidez, 

de SST durante a época chuvosa devido ao araste de material particulado pelo sistema 

de drenagem como grãos de areia e pequenos pedaços de borracha que são carreados 

das vias públicas. Além disso, a falta sistemas de coleta e tratamento do esgoto sanitário 
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corrobora com a elevada carga de nutrientes e sólidos lançados no corpo hídrico, como  

se observa em PB03, que está localizado a jusante do município de Patos de Minas. 

Os maiores valores de OD foram constatados em PB01 e PB05, que representam  

áreas pouco afetadas pela urbanização e que apresentam corredeiras que facilitam o 

processo de reaeração (Tabela 2). No PB03, são observados os menores valores de OD 

devido aos elevados valores de turbidez e de SST e ST que diminui a penetração da 

radiação solar e reduz as taxas de fotossíntese das algas e das plantas. 

Diferentemente dos demais parâmetros, a época de estiagem apresenta os 

maiores valores de OD do que na época das chuvas (Tabela 2), pois a temperatura 

influência a solubilidade do oxigênio na água de maneira inversamente proporcional: 

quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do oxigênio da água.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

A contaminação presente na bacia do Alto Paranaíba está diretamente ligada às 

variações espaciais e temporais e do uso e ocupação da bacia. No período de estiagem, a 

maior fonte de contaminação é lançamento in natura de esgoto gerado na área urbana. 

No período chuvoso, a poluição difusa é predominante, principalmente pelo arraste de 

poluentes pelo escoamento superficial principalmente nas áreas agropastoris.  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a porcentagem de germinação (PG) e 

índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de Psidium cattleyanum, araçá-

vermelho, submetidas a diferentes concentrações de ácido giberélico (GA3), nos 

substratos (areia, terra do cerrado e areia com terra vegetal) em condições ambientais e 

de campo. Após assepsia e embebição nos respectivos tratamentos, as sementes foram 

colocadas em sementeiras, contendo os substratos, e umedecidas diariamente durante 

toda a condução do experimento. Foram realizados 4 tratamentos (T) com as seguintes 

concentrações de ácido giberélico (GA3): T1(testemunha)- 0 mg; T2- 500 mg; T3- 1000 

mg; T4- 2000 mg. Os experimentos foram conduzidos em casa de vegetação, sendo 

avaliados os parâmetros: PG, por 30 dias após a primeira germinação, e IVG, por 10 

dias. Conclui-se que a utilização de GA3 com o substrato areia+terra vegetal é 

adequado para germinação de sementes de araçá-vermelho. 

 

Palavras-chave: germinação, dormência, Psidium cattleyanum. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os frutos de Psidium cattleyanum, conhecidos popularmente como araçá-

vermelho, uma mirtácea frutífera, nativa do Brasil, contêm grande quantidade de 

vitamina C (ANDERSEN e ANDERSEN, 1998). 

A propagação do araçazeiro tem sido realizada predominantemente por 

sementes, já que a propagação vegetativa apresenta baixo percentual de enraizamento 

das estacas, aproximadamente 33% (MANICA, 2000). Porém, além da dificuldade de 

enraizamento, existe a dificuldade de germinação, conforme Cisneiros et al. (2003), 

pois, as sementes de araçazeiro apresentam tegumento duro e impermeável, o que 

dificulta a germinação, tornando–a lenta e desuniforme. 

Desse modo, é necessário que haja estímulo para uma germinação rápida e 

uniforme. O presente estudo objetivou avaliar o comportamento germinativo, por meio 

das porcentagens de germinação e do índice de velocidade de germinação das 

sementes de Psidium cattleyanum, submetidas a diferentes concentrações de ácido 
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giberélico (GA3), nos substratos (areia, terra do cerrado e areia com terra vegetal), em 

condições ambientais e de campo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As sementes de Psidium cattleyanum, adquiridas via site do IBflorestas em julho 

de 2016, passaram por processo de assepsia, imersas em hipoclorito de sódio a 2%, por 

15 minutos. Em seguida foram lavadas em água destilada e embebidas por 12 horas nos 

respectivos tratamentos. Após, foram colocadas em sementeiras, contendo os substratos 

e umedecidas diariamente durante toda condução do experimento. 

Para avaliar o comportamento germinativo das sementes de araçá-vermelho, 

foram realizados quatro tratamentos com as seguintes concentrações de ácido giberélico 

(GA3): tratamento 1 (testemunha) - 0 mg; tratamento 2 - 500 mg; tratamento 3 - 1000 

mg; tratamento 4 - 2000 mg. Para cada tratamento foram utilizados três substratos 

diferentes; areia e terra vegetal, areia, e terra do cerrado, sendo que cada substrato 

contou com 5 repetições de 50 sementes, totalizando 3.000 sementes. Foram utilizadas 

bandejas sementeiras de polietileno, cada bandeja foi preenchida com três substratos, 

sendo que cada substrato ocupou um espaço de 50 sementes, o mesmo foi repetido para 

os quatro tratamentos, totalizando 20 bandejas de 150 células. 

Os experimentos de germinação das sementes foram conduzidos de acordo com 

Brasil (2009), e realizados em casa de vegetação, com condições ambientais naturais do 

bioma cerrado, na cidade de Ituiutaba-MG. O número de sementes germinadas foi 

avaliado diariamente, adotando-se como critério de emergência a exposição de qualquer 

parte da plântula na superfície do substrato. Foram avaliados os parâmetros; 

porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação (IVG). O IVG foi 

avaliado por 10 dias, já a porcentagem de germinação foi avaliada por 30 dias após a 

primeira germinação. 

Os dados obtidos por delineamento inteiramente casualizado, foram submetidos 

ao cálculo das medidas de dispersão e análise de variância (Anova), sendo comparados 

por meio do Teste de Tukey a 5% de probabilidade. As plântulas foram cuidadas até o 

momento em que puderam ser doadas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As sementes de Psidium cattleyanum, submetidas ao T2 (500 mg GA3), 

iniciaram a emergência em 46 dias após serem semeadas nos substratos, enquanto as 

sementes submetidas ao T3 (1000 mg GA3), iniciaram a emergência 52 dias após serem 

semeadas nos substratos. Porém, nos demais tratamentos não houve qualquer 
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germinação, indicando a eficiência do GA3 nos tratamentos 2 e 3, para a germinação 

das sementes de araçá-vermelho.  

O teste de IVG demonstrou boa velocidade de germinação nos tratamentos T2 e 

T3, sendo que o melhor IVG obtido foi no substrato Areia+Terra Vegetal para ambos 

tratamentos, que diferiram significativamente dos demais. Igualmente o substrato que 

proporcionou maior porcentagem de germinação das sementes de araça-vermelho nos 

tratamentos 2 e 3, foi Areia+Terra Vegetal, que diferiram significativamente dos demais 

ao Teste de Tukey (p <0,05). 

 

Tabela 1. Valores médios de germinação (%) e do índice de velocidade de germinação 

(IVG) de sementes de Psidium cattleyanum, submetidas aos tratamentos 2 e 3, em 

diferentes substratos 

 TRATAMENTO 2 

(500 mg GA3 ) 

TRATAMENTO 3 

(1000 mg GA3 ) 

Substrato Germinação 

(%) 

Ivg Germinação (%) Ivg 

Areia 52 (±0,59)a 7,41 (±0,54)a 36 (±0,40)a 4,208 (±0,32) 

Terra do 

Cerrado 
38 (±0,86)a 3,91 (±0,37)a 28 (±0,37)a 3,890 (±0,60) 

Areia+Terra 

Vegetal 
86 (±0,58)b 10,5 (±0,63)b 68 (±0,38)b 8,435 (±0,92) 

Papel 64 (±1,20)a 8,17 (±0,67)a 42 (±0,20)a 4,657 (±0,51) 

C.V (%) 13,052 9,68 8,855 9,077 

Médias de cinco repetições. Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre 

si pelo Teste Tukey (p < 0,05). Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 

CV = coeficiente de variação. 

 

O IVG apresentou melhores resultados nas sementes submetidas ao T2 em areia 

com terra vegetal, o qual diferiu significativamente dos demais. No teste de percentual 

de germinação, as sementes submetidas ao T2 apresentaram os melhores resultados, 

chegando a 86% no substrato areia com terra vegetal e 64% no papel germitest e, 

novamente diferindo dos demais tratamentos.  

Dentre os substratos analisados, o melhor desempenho foi verificado em areia 

com terra vegetal, tanto no teste de porcentagem de germinação quanto no IVG, o que 

leva a considerá-lo como melhor substrato para propagação de sementes de araçá-

vermelho. Oliveira et al. (1989),  corroboram com esta observação quando afirmam  

que temperaturas elevadas associadas a substratos com alta retenção de umidade podem 

mostrar bons resultados em sementes recalcitrantes, como é o caso, já que à terra 

vegetal tem boa retenção de água e a areia e proporciona altas temperaturas no 

substrato.  
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 De maneira geral o uso do GA3 para estímulo da germinação nas sementes de 

Psidium cattleyanum, foi eficiente na concentração de 500 mg de GA3, proporcionando 

significativo aumento na taxa de germinação, já que outros autores trabalhando com 

sementes provenientes de frutos maduros da espécie Psidium cattleyanum registraram 

70% de germinação (ZAMITH e SCARANO, 2004) e com sementes oriundas de frutos 

avermelhados, 75% de germinação em 90 dias (SANTOS et al., 2004). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que a utilização de GA3 com o substrato areia+terra vegetal é 

adequado para germinação de sementes de araçá-vermelho. 
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RESUMO: A macaubeira, Arecaceae, destaca-se pelo seu potencial oleaginoso. Neste 

trabalho objetivou-se avaliar o efeito do ácido giberélico na quebra de dormência das 

sementes de macaúba. Após procedimentos de coleta, extração, assepsia e embebição, 

as sementes foram coloca das em sementeiras e em papel germitest, umedecidos 

diariamente. Foram realizados 4 tratamentos (T), com as seguintes concentrações de 

ácido giberélico (GA3): T1 (testemunha)- 0 mg, T2- 500 mg, T3- 1000 mg e T4- 2000 

mg. Para cada tratamento foram utilizados 4 substratos diferentes; areia e terra vegetal, 

areia, terra do cerrado e papel germitest. Avaliou-se por meio dos parâmetros: teor de 

água, condutividade elétrica, índice de velocidade de germinação e porcentagem de 

germinação. Os resultados foram submetidos ao cálculo das medidas de dispersão e 

análise de variância (Anova) e as médias comparadas por meio do Teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. Concluiu-se que o ácido giberélico não influencia a superação de 

dormência em sementes de macaúba. 

 

Palavras-chave: germinação, dormência, macaúba. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A macaúba (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.), pertencente a família 

Arecaceae, é uma palmeira nativa brasileira, de médio a grande porte, que se destaca 

pelo seu potencial oleaginoso. O óleo da macaúba é usado principalmente para fins 

medicinais e cosméticos, contudo, as características mais promissoras da planta estão 

relacionadas ao uso do óleo extraído de suas sementes na produção de bicombustível.  

 As sementes, de grande importância econômica possuem, em geral, a germinação 

lenta, irregular e em baixas porcentagens, podendo este fato ser decorrente de 

dormência. Em função disso, alguns autores sugerem a utilização de tratamentos que 

favoreçam a embebição das sementes como a principal forma de superação da 

dormência em diferentes espécies dessa família (FERREIRA e GENTIL, 2006; 

NAZÁRIO, 2010).  

Desse modo, o presente trabalho objetivou avaliar o efeito do ácido giberélico na 

quebra de dormência das sementes de macaúba, por meio da porcentagem de 
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germinação e do índice de velocidade de germinação (IVG), avaliados, em diferentes 

substratos (areia, terra do cerrado e areia com terra vegetal) em condições ambientais de 

campo e de laboratório. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As sementes de macaúba (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.), foram 

coletadas em palmeiras matrizes na zona rural,  município de Ituiutaba-MG, em julho de 

2016. As sementes coletadas foram extraídas manualmente dos frutos ainda imaturos, 

lavadas e colocadas em papel toalha para secagem ao ar livre, à sombra, durante o 

período de um dia.  Todas as sementes passaram por processo de assepsia, em imersão 

com hipoclorito de sódio a 2%, por 10 minutos. Em seguida foram lavadas em água 

destilada, e embebidas em seus respectivos tratamentos com diferentes concentrações de 

GA3. A embebição teve duração de 24h. Após a embebição, as sementes foram lavadas 

em água destilada e colocadas em sementeiras, contendo os substratos, e em papel 

germitest, umedecidos diariamente durante toda condução do experimento. 

Para avaliar o comportamento germinativo das sementes de macaúba, foram 

realizados quatro tratamentos, com as seguintes concentrações de ácido giberélico 

(GA3): tratamento 1 - testemunha 0 mg, tratamento 2 - 500 mg, tratamento 3 - 1000 mg; 

tratamento 4 - 2000 mg. Para cada tratamento foram utilizados quatro substratos 

diferentes; areia e terra vegetal, areia, terra do cerrado e papel germitest.  

Os experimentos de germinação das sementes nos substratos foram 

conduzidos de acordo com Brasil (2009), e realizados em casa de vegetação. Já o 

teste de germinação em papel germitest foi conduzido em câmara de germinação 

controlada a 25 ºC. Foram avaliados os parâmetros; condutividade elétrica, índice de 

velocidade de germinação (IVG) e porcentagem de germinação. 

Para determinação do teor de água, foi utilizado o método da estufa a 105 

±3ºC, por 24 horas (BRASIL, 2009). Foram pesadas cinco repetições de 25 sementes 

para cada tratamento, em balança com precisão de 0,001g, e os dados foram 

expressos em porcentagem na base úmida. 

O teste de condutividade elétrica foi realizado de acordo com HAMPTON; 

TEKRONY, 1995; VIEIRA; KRZYZANOWSKI, 1999, para cada tratamento. As 

sementes foram embebidas em copos plásticos (200 mL) contendo 75 mL da solução 

de GA3 de cada tratamento e mantidas em condições controladas a 25ºC 24 h-1. 

Decorrido o período de embebição foi realizada a leitura da condutividade elétrica, 

utilizando-se um condutivímetro DIGIMED, modelo CD 21, com eletrodo de 

constante 1.0. Os resultados finais foram expressos em “micro Siemens por 

centímetro por grama” (S cm-1g-1). 

Os dados obtidos por delineamento inteiramente casualizado, com 5 repetições 

por tratamento, foram submetidos ao cálculo das medidas de dispersão e análise de 
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variância (Anova), aplicados ao esquema fatorial e tendo as médias comparadas por 

meio do Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As sementes de macaúba foram submetidas ao teste de teor de água, para a 

obtenção do percentual médio de umidade das sementes, como observado na tabela 1. 

Tabela 1. Valores médios do teste de teor de água (TA) das sementes de macaúba 

(Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.), submetidas ao método padrão de estufa, 

105°C/24h, dados em percentual de umidade 

TRATAMENTO  TEOR DE ÁGUA (%) 

T1 (0mg GA3 L-1) 20,224 ( ± 0,20) a 

T2 (500mg GA3 L-1) 22,596 ( ± 0,14) a 

T3 (1000mg GA3 L-1) 20,364 ( ± 0,19) a 

T4 (2000mg GA3 L-1) 19,148 ( ± 0,20) a 

C.V (%) 8,72 

Médias de cinco repetições. Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si 

pelo Teste Tukey (p < 0,05). Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. CV = 

coeficiente de variação. 

 

As sementes de macaúba apresentaram maior percentual de umidade no lote do 

tratamento 2, e menor percentual de umidade no lote do tratamento 4, contudo, não 

houve diferença significativa entre os lotes usados para cada tratamento (Tabela 1). 

No teste de CE, a lixiviação de eletrólitos foi maior nos tratamentos 2 e 4, sendo 

que estes se diferiram significativamente dos demais tratamentos (Tabela 2). De acordo 

Rech et al., (1999), altos valores de condutividade elétrica estão relacionados ao menor 

vigor das sementes porque representa o vazamento de solutos das membranas celulares. 

 

Tabela 2. Valores médios do teste de condutividade elétrica (CE) das sementes de 

macaúba (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.), submetidas à embebição por 24h 

com diferentes tratamentos, dados em µS cm-1 g-1 

TRATAMENTO CONDUTIVIDADE ELÉTRICA – CE (μS.cm-1.g-1) 

T1 (0mg GA3 L-1) 57,8718 ( ± 0,038) b 
T2 (500mg GA3 L-1) 60,576 ( ± 0,052) a 

T3 (1000mg GA3 L-1) 58,134 ( ± 0,087) b 
T4 (2000mg GA3 L-1) 64,838 ( ± 0,0337) a 

C.V (%) 57,8718 
Médias de cinco repetições. Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si 

pelo Teste Tukey (p < 0,05). Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. CV = 

coeficiente de variação. 

 



 

 212 

As sementes de macaúba foram submetidas ao teste de IVG e ao percentual de 

germinação, porém não houve qualquer sinal de germinação ou emergência, 

possivelmente pela imaturidade do embrião ou pelo alto teor de água das sementes. O 

alto teor de água indica perda do potencial germinativo e do vigor das sementes 

(GARCIA et al, 2004), o que pode indicar que as sementes não estavam viáveis.  

Lorenzi et al. (2004) comentam que, para as palmeiras, os melhores resultados 

são obtidos com sementes provenientes de frutos maduros, sendo a germinação de 

sementes de frutos imaturos muita falha, podendo até não ocorrer, porque o endosperma 

encontra-se ainda aquoso, não solidificado. Fato que explica a falta de viabilidade das 

sementes, já que os frutos colhidos ainda estavam imaturos. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Concluiu-se que o ácido giberélico não influencia a superação de dormência em 

sementes de macaúba. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Regras para Análise de Sementes. Brasília: 

Mapa/ACS, 2009. 399p. 

FERREIRA, S.A.N.; GENTIL, D.F.O. Extração, embebição e germinação de sementes 

de tucumã Astrocaryum aculeatum. Acta Amazonica, Manaus, v.36, n.2, p.141-146, 

2006. 

GARCIA, D. C.;BARROS, A. C. S. A.; PESKE, S. T. P.; MENEZES, N. L. A secagem 

de sementes. Ciência Rural, v.34, n.2, p.603-608, 2004. 

HAMPTON, J.G.; TEKRONY, B.M.(Eds.).Handbook of vigour test methods.3.ed. 

Zurich: ISTA, 1995. 

LORENZI, H.; SOUZA, H. M. de; COSTA, J. T. de M.; CERQUEIRA, L. S. C. de; 

FERREIRA, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa: Plantarum, 

2004. 272p. 

NAZÁRIO, P.; FERREIRA, S.A.N. Emergência de plântulas de Astrocaryum 

aculeatum G. May. em função da temperatura e do período de embebição das sementes. 

Acta Amazônica, Manaus, v.40, n.1, p. 165-170, 2010. 

RECH, E. G.; VILLELA, F.A.; TILLMANN, M.A.A. Avaliação rápida da qualidade 

fisiológica de sementes de ervilha. Revista Brasileira de Sementes, v.21, n.2, p.1-9, 

1999. 

VIEIRA, R.D.; KRZYZANOWSKI, F.C. Teste de condutividade elétrica. In: 

KRZYZANOWSKI, F.C.; VIEIRA, R.D.; FRANÇA NETO, J.B. (Eds.). Vigor de 

sementes: conceitos e testes. Londrina: ABRATES, 1999. p.4-1 a 4-26.  



 

 213 
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RESUMO: Diante da grande importância econômica e do grande custo de produção 

necessitado pela cafeicultura no Brasil, o presente trabalho teve como objetivo o 

mapeamento de injuria foliar no cafeeiro. O experimento foi efetuado na fazenda 

Juliana em Monte Carmelo – MG, na qual o cultivar analisado foi o (Coffea arabica L) 

Mundo Novo.  A metodologia utilizada foi realizada através da analise visual, com 

cinco tipos de infecção, sendo classificadas em cinco diferentes classes, das quais as 

folhas analisadas foram escolhidas aleatoriamente no terço médio da planta. Obteve-se 

um resultado significativo de infestação por injúria nesse tipo de cultura. 

 

 Palavras-chave: cafeicultura, infecção, classes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil está, hoje, em primeiro lugar quando falamos em exportação e 

produção de café. As exportações totalizaram 32,9 milhões de sacas de 60 kg no 

período de julho de 2016 a junho de 2017, e geraram receita cambial de 

aproximadamente US$ 5,64 bilhões. Tais números representam diversas vantagens 

dentre elas o aumento de produtividade chegando a 5% de crescimento (FERREIRA; 

SANTOS; AIACHE, 2017).  

O cafeeiro possui uma grande sensibilidade a diversos fatores bióticos, dentre 

estes estão a ferrugem e a cercosporiose, exemplos de patógenos considerados sérias 

ameaças para a cafeicultura. A broca-do-café é um exemplo de outro organismo que 

também é causador de danos que podem acarretar em injúrias nas plantas causando 

queda de produção e da qualidade de bebida (ALMEIDA, A.C.S et al., 2015). 

Devido ao cultivo do café geralmente ser realizado em áreas de grande extensão, 

necessita-se empregar o uso de algumas tecnologias para viabilizar o controle e o 

combate a injúria causada por patógenos. Entre estas, uma opção é o uso de 

geotecnologias que consistem na utilização de imagens orbitais, técnicas de 

geoprocessamento e os sistemas de posicionamento global (GPS) (MAURICO, A.M et 

al., 2010). 

Em vista do exposto, o presente trabalho tem como objetivo mapear a incidência 

de injúrias na cultura do cafeeiro, através da utilização de geotecnologias em busca de 
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uma maior eficiência de produção e melhoria nas condições de planejamentos futuros 

para o cafeicultor. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O procedimento de análise visual foliar foi realizado na fazenda Juliana, situada 

no município de Monte Carmelo-MG (18° 42’ 32.5”S W47° 32’ 47.7”W com altitude 

de 873m). O procedimento foi efetuado na cultivar Coffea arábica L. Mundo Novo, na 

qual foram locados 35 pontos com auxilio de um receptor GNSS de precisão de 3 

metros da marca Garmin, estes pontos foram georreferenciados em distâncias de 40 m 

entre um e outro, onde em cada ponto foi observada uma única folha. 

As folhas foram selecionadas aleatoriamente no terço médio da planta no 

terceiro e quarto pares de folhas a partir do ápice do galho, adiante estas foram 

analisadas visualmente e classificadas em cinco diferentes classes de índice de 

infestação por injúrias. 

A primeira classe foi denominada por folha sadia, na qual não havia nenhum 

tipo de infestação visível por patógenos, a folha se apresentava intacta, e coloração mais 

evidente que as demais. A segunda classe foi determinada por início de infecção, na 

qual já se pode observar um início de ocupação por patógenos e degradação foliar. Já a 

terceira classe foi determinada por infecção intermediária na qual já se pode observar 

certo amarelamento e perdas na área foliar. A quarta classe foi definida por folhas com 

infecção avançada, na qual a infecção está alastrada por quase todo o perímetro foliar, 

chegando quase que a perda total de sua capacidade fotossintética. A quinta e última 

classe foi estabelecida por folha morta, que já perdeu totalmente sua capacidade 

fotossintética, estando completamente morta como se pode ser observado na Figura 1. 

Após a classificação das folhas coletadas e a partir dos pontos georreferenciados 

em campo, as variáveis de identificação foram interpoladas e gerou-se o mapa de índice 

de infestação, o qual está exposto na figura 3. 
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Figura 1. Folhas determinadas aleatoriamente em campo divididas nas suas respectivas 

classes. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A área delimitada na figura 2 evidencia o talhão analisado, que possui uma área 

de 6.486m2. 

 
Figura 2. Delimitação da área analisada 

 

 A figura 3 apresenta o mapa de índice de infestação. 
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Figura 3. Mapa incidência de injúria foliar 

 

 Após o tratamento e interpolação dos dados coletados em campo gerou-se o 

mapa apresentando os índices de infestação. Pode-se observar que as áreas onde há 

menos infecção estão retratadas por cores mais claras, a tonalidade da cor foi 

aumentando conforme acrescido o teor da incidência de injúria, sendo assim, 

representadas pelas cores mais escuras, estão às áreas com maior incidência de 

infestação.  

O produto desta metodologia (Figura3) mostra ser uma interessante ferramenta 

de gestão da área cultivada permitindo a elaboração de planejamento e plano de ação 

contra as diferentes intensidades de injúrias identificadas, favorecendo uma maior 

eficiência econômica proporcionada por uma melhor administração dos custos de 

produção. Outras vertentes que podem ser exploradas é a previsão de quebra na 

produção e expectativa de qualidade dos frutos. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O uso de geotecnologias é de suma importância no ramo do agronegócio 

podendo auxiliar em uma maior produtividade, conhecimento e gestão da área de 

cultivo, ao analisar a Figura 3 podemos ter resposta positiva de tal afirmação. O uso de 

agricultura de precisão também permite traçar um plano diretor, podendo-se obter um 

histórico da área monitorada. 
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RESUMO: Na adubação de culturas agrícolas, grande parte do P adicionado por meio 

de fertilizantes é fixado ao solo, tornando-se indisponível para a planta. Esse trabalho 

objetivou simular, in vitro, a disponibilidade de P em solo inoculado com micro-

organismo solubilizador de fosfato e adubado com fertilizante fosfatado solúvel. O teste 

foi realizado em erlenmeyers com 50 mL de meio de cultura com os seguintes fatores: F 

(inoculação com Aspergillus niger), S (10 g solo L-1) e ST (superfosfato triplo à dose 50 

mg P L-1). Os tratamentos avaliados foram: F + S + ST, S + ST, F + ST, F + S, ST, F, S, 

controle (sem F, S e ST). Os meios foram incubados em shaker por 7 dias em 

temperatura ambiente a 120 rpm. O meio de cultura foi filtrado e analisado quanto ao 

pH e à concentração de P solúvel. Tratamentos inoculados com A. niger apresentaram 

maior solubilidade de ST em relação aos não inoculados. Nos tratamentos com solo e 

ST, a inoculação com A. niger aumentou em 50% a concentração de P em solução. As 

maiores concentrações de P solúvel nos tratamentos inoculados com A. niger foram 

decorrentes da acidificação do meio pelo fungo, atingindo pH de 2,5 em média. 

 

Palavras-chave: fosfato, microbiologia, solo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O P é elemento essencial para o desenvolvimento e crescimento de plantas, 

desempenha papel importante na transferência de energia, respiração e fotossíntese. É 

também constituinte estrutural de várias biomoléculas, tais como ácidos nucleicos, 

coenzimas, fosfoproteínas e fosfolipídios. Entretanto, o P é um dos elementos que mais 

limitam a produção vegetal em solos altamente intemperizados em decorrência da sua 

forte adsorção às partículas do solo (NOVAIS; SMITH, 1999; WHITELAW, 1999). 

Essas características fazem com que o solo atue como dreno de P, competindo com as 

plantas por esse elemento (NOVAIS; SMITH, 1999).  

Nos sistemas agrícolas, o problema da baixa disponibilidade de P no solo é 

contornado por meio da aplicação de fertilizantes fosfatados de alta solubilidade. 

Entretanto, grande parte do P adicionado é rapidamente fixado pelo solo, de tal forma 

que o volume de P efetivamente utilizado pelas plantas equivale a pouco mais de 50% 

do P aplicado (CUNHA; CASARIN; PROCHNOW, 2011).  
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Alguns micro-organismos são capazes de solubilizar compostos fosfatados de 

baixa solubilidade, tais como AlPO4, FePO4.2H2O e Ca5(PO4)3 (MENDES et al., 2014), 

que podem ser formados por precipitação do fosfato proveniente do fertilizante com 

cátions metálicos do solo. Essa mobilização de P por micro-organismos solubilizadores 

de fosfato (MSF) resulta da produção de ácidos orgânicos (FOX; COMERFORD; 

MCFEE, 1990; KPOMBLEKOU-A; TABATABAI, 1994), e da liberação de prótons 

(H+) durante o crescimento celular do fungo (ILLMER; SCHINNER, 1995).  

Dessa forma, a aplicação de MSF ao solo poderia incrementar a eficiência 

agronômica de fertilizantes fosfatados por meio da solubilização de compostos 

fosfatados formados após aplicação do fertilizante. Assim, o presente trabalho objetivou 

simular, in vitro, a disponibilidade de P em solo inoculado com MSF e adubado com 

fertilizante fosfatado solúvel.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O solo utilizado pertence à ordem dos Latossolos e apresenta as seguintes 

características: pH em água 5,1; Pmeh 4,6 mg dm-3; Ptotal 47 mg dm-3; textura argilosa 

(51% argila e 36,5% areia). O solo foi seco ao ar e passado em peneira de 2 mm. O 

fertilizante fosfatado utilizado foi o superfosfato triplo (19,9% P). Para utilização no 

experimento, os grânulos do fertilizante foram triturados em almofariz e passados 

através de peneira de 75 µm. 

O MSF avaliado foi o fungo Aspergillus niger, mantido em placas de Petri 

contendo meio batata-dextrose-ágar. A inoculação foi realizada utilizando 3 discos de 

micélio retirados das bordas das colônias com até 10 dias de idade. 

O experimento foi realizado em erlenmeyers de 125 mL contendo 50 mL de 

meio NBRIP (NAUTIYAL, 1999) sem a fonte de P original, suplementado com os 

seguintes fatores: F (inoculação com o fungo), S (10 g solo L-1) e ST (superfosfato 

triplo correspondente à 50 mg P L-1). Os tratamentos avaliados foram: F + S + ST, S + 

ST, F + ST, F + S, ST, F, S, controle negativo. 

Os meios de cultura, contendo solo e ST, foram esterilizados por 20 min e, em 

seguida, inoculados com o fungo A. niger. Os erlenmeyers foram incubados por 7 dias 

em shaker à temperatura ambiente sob agitação de 120 rpm em intervalos de 12 h, 

sendo 12 h com agitação e 12 h sem agitação. 

Ao final do período de incubação, as amostras foram filtradas e analisadas 

quanto ao pH e concentração de P solúvel por colorimetria (MURPHY; RILEY, 1962).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A inoculação com A. niger aumenta em 50% a concentração de P solúvel na 

mistura S + ST quando comparado ao tratamento onde não há inoculação (Figura 1A). 

Esse resultado demonstra o potencial de utilização do fungo para melhorar o 

desempenho de fertilizantes fosfatados, já que uma maior proporção do fertilizante 

permanece em solução. O efeito também é notado no tratamento sem solo (F + ST), em 

que o fungo aumenta a concentração de P em solução quando comparado ao ST não 

inoculado. 

Os tratamentos inoculados com A. niger apresentaram pH inferior, em média 

2,5, quando comparados com os demais tratamentos (Figura 1B). A produção de ácidos 

pelo fungo é o fator responsável pelos maiores níveis de P solúvel observado, uma vez 

que a acidificação da solução é condição que favorece a solubilização de P (BANIK; 

DEY, 1982; CHATLI; BERI; SIDHU, 2008).  

 

 

 

Figura 1. P solúvel (A) e pH (B) após sete dias de incubação sob diferentes 

combinações dos fatores: inoculação com Aspergillus niger (F), adição de solo (S) e 

superfosfato triplo (ST). Tratamentos com pelo menos uma letra igual não diferem 

significativamente entre si pelo teste Fisher LSD (p < 0,05). As barras de erros 

representam o desvio padrão da média (n = 3).  
 

 

CONCLUSÕES 

 

Aspergillus niger aumenta a solubilidade de ST em meio com ou sem presença 

de solo por meio da produção de ácidos e consequente diminuição do pH. Esses dados 

demonstram que o fungo apresenta potencial de uso como inoculante visando aumentar 

o aproveitamento pelas plantas do P contido em fertilizantes fosfatados.  
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Em virtude do aumento da degradação socioambiental encontrado na maioria das áreas 

urbanas no século XXI, instituições governamentais buscam desenvolver programas e 

projetos socioambientais em suas áreas urbanas. O Poder Público adotou medidas legais 

de proteção de espaços julgados de maior interesse à conservação do meio ambiente. 

Atentando-se à sua abrangência, as ações de planejamento municipal de conservação 

dos recursos naturais também devem ser contempladas de forma regionalizada e 

integrada, tendo como um de seus principais instrumentos o Plano Diretor. Este trabalho 

buscou analisar a criação, por meio do Plano Diretor Municipal, das Unidades de 

Conservação na zona urbana de Ananindeua, no estado do Pará, tendo em vista sua 

efetividade e importância. Os aspectos teóricos e conceituais sobre o tema abordado 

foram obtidos por meio da análise de artigos científicos nacionais e internacionais, 

legislações e relatórios e publicações institucionais. Por meio da lei Nº 2.237, de 06 de 

outubro de 2006, foi instituído o Plano Diretor do Município de Ananindeua, tendo por 

objetivo estruturar o meio urbano e rural com um desenvolvimento econômico 

sustentável integrado ao meio ambiente, compatível com as peculiaridades e 

necessidades da região e de seus habitantes. Para o planejamento e controle do 

desenvolvimento urbano e rural, o território municipal ficou dividido em 12 (doze) 

unidades de planejamento, correspondendo às áreas objeto das diretrizes e propostas de 

intervenção urbana, constituídas por um ou mais bairros em continuidade geográfica e 

por uma unidade de conservação.  Além disso, na unidade rural insular, esta macrozona 

também foi transformada numa unidade de conservação. Dessa forma, as políticas do 

Poder Público Municipal buscaram atuar na garantia do direito ao ambiente natural 

ecologicamente equilibrado, obrigando-se a protegê-lo e conservá-lo para as gerações 

presentes e futuras, além de orientar e controlar o parcelamento, o uso e a ocupação do 

solo urbano. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento, planejamento, política. 
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RESUMO: A cultura do café no cenário nacional e mundial é de grande importância, 

gerando riquezas e impulsionando o desenvolvimento em diversos setores de atividade 

agrícola e industrial sendo um dos principais produtos de exportação. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o crescimento vegetativo e o desenvolvimento de mudas de café, 

submetidas a diferentes doses de hormônio vegetal. O experimento foi conduzido na 

Universidade Federal De Uberlândia (UFU). Campus Monte Carmelo, no período de 

outubro a março de 2016., utilizando mudas de café arábica cultivar Catuaí IAC 144. O 

delineamento experimental foi em DBC, com 4 tratamentos, 5 repetições e cada 

repetição com 5 plantas. O viveiro instalado foi do tipo cobertura baixa, onde as mudas 

receberam bioestimulante Improver®, conforme os tratamentos a seguir: T0 - 0 mL do 

produto L-1 de água, T1- 4 mL do produto L-1 de água, T2 - 8 mL do produto L-1 de 

água, T3-16 mL do produto L-1 de água. Para avaliar o crescimento das plantas, as 

variáveis estudadas foram altura das plantas, diâmetro do colo, número de pares de 

folhas, massa úmida da parte aérea e massa seca da parte aérea.  Houve diferença 

significativa para as variáveis estudadas, onde todas elas diferiram estatisticamente da 

testemunha.  

 
Palavras-chave: Coffea arábica, Desenvolvimento de mudas, Bioestimulante.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O gênero Coffea apresenta aproximadamente 103 espécies, no entanto, o café 

arábica (C. arabica L.) e robusta (C. canephora) são as que se destacam 

comercialmente (DAVIS, 2006). O café arábica é pertencente à família das rubiáceas, é 

tetraplóide e autofértil. Uma planta tropical de altitude, adaptada a clima úmido, de 

temperaturas amenas, condição que prevalece nos altiplanos da Etiópia e Sudão, regiões 

considerada como seu centro origem (VILLELA; PEREIRA, 1998).. 

Na agricultura, a utilização de produtos com alguma ação bioestimulante têm sido 

estudadas por diversos autores (FERNANDES; SILVA, 2011, p. 148). Legalmente, os 

biofertilizantes, ou bioestimulantes, são classificados como sendo produtos que contém 

agentes biológicos ou componentes ativos, capazes de atuar direta ou indiretamente, 
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sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, melhorando o desempenho do sistema de 

produção, e que seja isento de substâncias proibidas pela regulamentação de orgânicos, 

de acordo com a Instrução Normativa 64 de 18/12/2008 (MAPA, 2008). 

O extrato de A. nodosum apresenta-se como estimulante ao crescimento vegetal, 

pois possui composição rica em macro e micronutrientes, carboidratos, aminoácidos e 

hormônios vegetais próprios da alga, fortalecendo a estrutura da planta, melhorando a 

eficiência dos insumos e a resistência ao estresse, beneficiando também o 

desenvolvimento mais saudável das raízes (MARTINS, 2006). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento vegetativo e o 

desenvolvimento de mudas de café, submetidas a diferentes doses de hormônio vegetal. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente experimento foi conduzido em condições de campo, na Universidade 

Federal De Uberlândia (UFU). Campus Monte Carmelo, situada na latitude 18º 43' 29" 

Sul, longitude 47º29’55’’W e altitude de aproximadamente 870m, no período de 

outubro a março de 2016. O clima é classificado como Aw de acordo com a 

classificação de Köppen. As mudas utilizadas foram formadas através de semeadura de 

café arábica (Coffea arabica L.) da cultivar Catuaí IAC 144, em recipientes plásticos 

(polietileno). O substrato utilizado foi o padrão para mudas de café, sendo formado de 

700 litros de terra de subsolo peneirada, 300 litros de esterco de curral curtido e 

peneirado, 5 kg de superfosfato simples e 0,5 kg de cloreto de potássio.  As mudas 

foram regadas duas vezes ao dia, pela manhã e no período da tarde, para todos os 

tratamentos, para manter a umidade do substrato em condições ideais para o 

desenvolvimento vegetal. 

O delineamento experimental foi em esquema fatorial 2 x 4+1, sendo dois tipos 

de hormônio vegetal, 4 doses de hormônio aplicadas e o controle. As parcelas foram 

dispostas em blocos casualizados (DBC), sendo que cada repetição teve 4 plantas.  

Foram testados os hormônios Improver, composto por 95% de extrato de algas e 1% de 

Molibdênio, e o Acadian, composto por citocininas, auxinas, giberelinas, betainas e 

alginatos. As doses testadas foram 20 ml L-1, 40 ml L-1, 60 ml L-1 e 80 ml L-1 para cada 

produto testado.  As mudas foram mantidas em casa de vegetação e os tratamentos 

foram aplicados manualmente em jato dirigido conforme o delineamento experimental, 

quando as plantas tiverem 2 pares de folhas definitivas. Os canteiros foram organizados 

conforme sorteio representado na Fig. 1. 
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BLOCO 1  BLOCO 2  BLOCO 3  BLOCO 4 

T1  T4  T5  T3 

T3  T2  T8  T6 

T7  T6  T4  T1 

T9  T8  T9  T5 

T4  T5  T2  T7 

T2  T1  T3  T4 

T6  T9  T7  T9 

T8  T7  T1  T8 

T5  T3  T6  T2 

 

Legenda: T1- H1 D1; T2-H1D2; T3- H1D3; T4- H1D4; T5-H2D1; T6-H2D2; T7-H2D3; T8-H2D4 e T9-  

Testemunha  
 

Figura 1. Croqui do experimento. Monte Carmelo/MG, 2017. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
Figura 2. Avaliação da massa seca parte aérea (g). 

 

Pode-se observar que o Improver apresentou diferença significativa sobre o 

Acadian nas dose de 40 ml L-1 e 60 ml L-1 havendo um aumento na massa seca da parte 

aérea das plantas gerando uma maior produtividade.   

KHAN et al. (2009) e CRAIGIE (2011) afirmam que em pequenas quantidades, 

o extrato de alga A. nodosum afetam o metabolismo celular vegetal, influenciando 

positivamente o crescimento e desenvolvimento, provavelmente devido à existência de 
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hormônios vegetais e outros compostos bioativos. Em trabalho avaliando a aplicação de 

extratos de algas marinhas em cafeeiro sob deficiência hídrica e estresse salino, 

BETTINI (2015) observou que o tratamento com extratos de alga possibilitou maior 

massa fresca de folhas de cafeeiro cultivares Obatã e Catuaí 99, mesmo com restrição 

de irrigação.  

 

CONCLUSÕES 

 

Concluiu-se que as mudas de cafeeiro tiveram um crescimento vegetativo 

significativo em função do efeito do hormônio feito com extrato de algas a base de 

Ascophyllum nodosum. 
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As diferenças morfológicas dos grãos de pólen permitem estudos em diferentes campos 

do conhecimento, como sistemática vegetal, prospecção de petróleo, arqueologia, 

ecologia, identificação da origem de produtos como mel e própolis, análises forenses e 

outros. Para facilitar a identificação dos diferentes tipos de pólen e permitir a troca de 

informações entre alunos e pesquisadores de diferentes instituições é importante ter um 

laminário de referência para o desenvolvimento dos trabalhos. No entanto, as lâminas 

são semipermanentes e possuem curto prazo de validade, para evitar que materiais 

importantes para identificação sejam perdidos é viável digitalizar esses laminários, 

aumentando a vida útil das coleções de grãos de pólen. O objetivo deste trabalho foi 

iniciar a digitalização do material de referência do Cerrado contido na palinoteca do 

Laboratório de Morfologia Vegetal, Microscopia e Imagem da Universidade Federal de 

Uberlândia. As amostras das plantas foram acetolizadas entre 2006 e 2008 e foram 

confeccionadas lâminas semipermanentes com gelatina glicerinada e parafina.  Devido à 

ação do tempo algumas lâminas já estão inutilizáveis e sua digitalização não foi 

possível. Os grãos de pólen do material de referência foram fotografados em visões 

polar e equatorial e em aumento de 40x usando microscópio trinocular Motic com 

câmera acoplada. Até o momento foram digitalizadas lâminas referentes a 23 espécies 

de plantas pertencentes a 12 famílias botânicas, totalizando 230 imagens. A perspectiva 

desse trabalho é armazenar essa informação por um tempo maior, disponibilizar o 

material para pesquisadores interessados em trabalhar com palinologia e desenvolver 

mecanismos que facilitem a identificação dos grãos de pólen.  

 

Palavras-chave: palinologia, Cerrado, coleção. 

 

Apoio financeiro: UFU. 
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RESUMO: Praças apresentam potencial de abrigar ninhos e oferecer recursos 

alimentares para abelhas. O presente trabalho avaliou o potencial das praças de Monte 

Carmelo/MG em manter populações de abelhas sociais a partir da avaliação dos 

recursos florais disponibilizados e do registro dos ninhos. Foram registrados apenas dois 

ninhos de Trigona spinipes (Meliponini) construídos em Pachira aquatica (Malvaceae) 

e Poincianella puviosa (Fabaceae). Nas praças estudadas foram registradas 32 espécies 

em floração. Dentre as espécies identificadas, 48% são nativas do Brasil e 92% 

oferecem pólen e néctar. Esse estudo mostrou que as praças de Monte Carmelo possuem 

baixo potencial de manutenção de populações de abelhas sociais por apresentarem 

poucas espécies em floração no período estudado.  

 

Palavras-chave: paisagismo, área urbana, qualidade ambiental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Em áreas urbanas, as praças e outros espaços arborizados apresentam potencial 

de abrigar os ninhos de abelhas e oferecer recursos alimentares e para a construção dos 

ninhos (MARTINS et al., 2015). Nesse contexto, os projetos de paisagismo urbano 

devem proporcionar ambientes adequados aos agentes polinizadores e outros animais, 

pois essas áreas podem funcionar como corredores ecológicos, permitindo a 

movimentação de animais (MARTINS et al., 2015). 

No entanto, nem sempre essas questões são priorizadas, sendo utilizadas nas 

praças espécies vegetais não adequadas para nidificação e/ou que não oferecem todos os 

recursos necessários aos agentes polinizadores, acarretando em perdas de 

biodiversidade (BRUN et al., 2007). 

Assim, o presente trabalho avaliou o potencial das praças do município de 

Monte Carmelo – Minas Gerais, em manter populações de abelhas sociais a partir da 

avaliação dos recursos florais disponibilizados (pólen e néctar) e do registro dos ninhos.   

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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As observações foram conduzidas em 11 praças no município de Monte 

Carmelo, Minas Gerais no período de 27/06/2017 à 18/07/2017 (Tabela 1). As 

angiospermas eudicotiledôneas de porte arbóreo presentes nas praças foram 

inspecionadas em busca de ninhos de abelhas sociais. Além disso, foi realizado o 

levantamento de todas as plantas em floração e a partir de dados da literatura foram 

verificados os registros de visitas desses polinizadores e dos recursos florais 

disponibilizados pelas flores. 

 

Tabela 1. Códigos das praças visitadas e suas respectivas coordenadas 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram registrados apenas dois ninhos de Trigona spinipes (Apidae: Meliponini) 

construídos em Pachira aquatica (Malvaceae) na praça P1 e Poincianella puviosa 

(Fabaceae) na praça P2. O número de ninhos e a riqueza de espécies amostrados foram 

muito inferiores aos registrados em outros estudos em áreas urbanas (AIDAR et al., 

2013; MARTINS et al., 2015). 

Nas praças estudadas foram registradas 32 espécies em floração (média= 3,82 ± 

3,74 espécies/praça), pertencentes a 17 famílias (Tabela 2). A minoria das espécies 

identificadas é nativa do Brasil (48%) e 92% oferecem pólen e néctar como 

recompensas florais. Levantamento em praça urbana mostrou maior nidificação de 

abelhas sociais em espécies nativas (MARTINS et al., 2015). Assim, apesar da oferta de 

pólen e néctar, o baixo número de ninhos poderia estar relacionado com a vegetação 

exótica predominante nas praças e com o baixo número de espécies em floração por 

praça. 

 

 

Praças Códigos Coordenadas 

Praça Camilo Machado de Miranda P1 18°44.097'S/47°29.982'W 

Praça Governador Valadares P2 18°43.865'S/47°29.906'W 

Praça Nossa Senhora do Carmo P3 18°43.684'S/47°29.771'W 

Praça Espaço Cultural P4 18°43.865'S/47°29.906'W 

Praça Anacleto Fernandes Nogueira P5 18°43.928'S/47°29.847'W 

Praça Central P6 18°43.954'S/47°29.818'W 

Praça Igreja Menino Jesus P7 18°44.200'S/47°29.916'W 

Praça Celso Bueno P8 18°43.869'S/47°29.904'W 

Praça do Trabalhador P9 18°43.899'S/47°29.997'W 

Praça Getúlio Vargas P10 18°43.762'S/47°29.827'W 

Praça Portugal P11 18°43.760'S/47°29.761'W 
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Tabela 2. Potenciais fontes de recursos florais presentes em 11 praças de Monte 

Carmelo, Minas Gerais. Ver os códigos das praças na Tabela 1.  

 
 

Praças 

 Recursos Florais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Asteraceae Cosmos sulphureus Cav. 
  

x 
        

 Emilia fosbergii Nicolson² x 
          

 Tridax procumbens L.² x 
      

x 
   

 sp 1 
         

x 
 

Apocynaceae Catharanthus roseus (L.) Don x 
      

x 
 

x x 

Bignoniaceae Handroanthus impetiginosus 

(Mart. ex DC.) Mattos²   
x 

     
x 

 
x 

 Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth x 
  

x 
       

Balsaminaceae Impatiens walleriana Hook.f. 
 

x 
         

Euphorbiaceae Codiaeum sp. 
        

x 
  

Ericaceae Rhododendron sp. x 
          

Fabaceae Arachis sp.² 
  

x 
        

 Bauhinia sp.² 
   

x 
       

 Poincianella pluviosa (DC.) 

L.P.Queiroz²  
x 

         

 Caesalpinia pulcherrima (L.) 

Sw. 
x 

          

Iridaceae Dietes sp. x 
          

Malvaceae Hibiscus sp.² 
        

x 
  

 Pachira aquatica Aubl.² x 
          

Melastomaceae Pleroma granulosa (Desr.) D. 

Don¹,²       
x 

    

Myrtaceae Callistemon sp. x 
  

x 
       

Plantaginaceae Russelia sp. 
 

x x 
        

Rosaceae Rosa sp.¹ x 
          

Rubiaceae Ixora sp.² 
       

x 
   

Solanaceae Solanum sp.¹,2 
   

x 
       

Strelitziaceae Strelitzia reginae (L.) 
      

x 
    

Verbenaceae Lantana sp.² 
   

x 
       

 Duranta erecta L. x 
  

x 
       

Não 

identificados 
sp2 x 

          
sp3 x 

          
sp4 

 
x 

         
sp5 

  
x 

        
sp6 

  
x 

        
sp7 

   
x 

       
 Nº Fontes Total 13 4 6 7 0 0 2 3 3 2 2 

¹Fontes florais que oferecem apenas pólen como recompensas florais. ²Espécies nativas do 

Brasil. 
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CONCLUSÕES 

 

Esse estudo preliminar mostrou que as praças de Monte Carmelo possuem baixo 

potencial de manutenção de populações de abelhas sociais por apresentarem poucas 

fontes de recursos florais no período amostrado. O uso predominante de espécies 

exóticas no paisagismo parece influenciar negativamente a nidificação desse grupo de 

insetos. A ampliação das observações para as demais praças da cidade e estudo em 

longo prazo podem contribuir para um diagnóstico mais preciso e para a proposição de 

práticas para o aumento da qualidade ambiental nesses locais públicos. 
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O acampamento Fazenda Carinhosa localizada no município de Uberlândia, Minas 

Gerais está através do movimento de libertação dos trabalhadores rurais sem terra 

MLST há nove anos em luta pela terra. São 60 famílias que se encontram na perspectiva 

agroecológica. O grupo se organizou para que os lotes fossem manejados de forma 

orgânica para garantir a segurança alimentar dos produtores e atender a uma demanda 

da cidade. Uma das demandas do acampamento é o assessoramento técnico. 

Atualmente, o coletivo é atendido pelo Centro de Incubação de Empreendimentos 

Populares Solidários (CIEPS) da Universidade Federal de Uberlândia. Em uma das 

ações realizou-se aplicação de questionário para compreender a motivação em implantar 

lotes agroecológicos e coletas de solo realizadas nas áreas produtivas. Observou-se que 

a maioria dos agricultores considerou que a qualidade de vida quando não se usa 

agrotóxicos a principal motivação como principais dificuldades o conhecimento de 

como produzir seguindo os preceitos da agricultura orgânica e ecológica e que alguns 

cultivos tradicionais como fruteiras hortaliças não convencionais e animais criados no 

sistema caipira são as principais técnicas absorvidas por todos os lotes e que os solos 

daqueles que já implantaram sistemas agroflorestais em consorciamento se 

diferenciaram dos solos manejados sem o uso de práticas como adubação verde e 

incorporação de matéria orgânica. Com esses estudos ajudou nas estratégias de cada um 

dos tipos familiares e revela uma predisposição em realizar a transição agroecologica da 

fazenda carinhosa. Conclui-se que o acompanhamento das áreas produtivas do 

acampamento é fundamental para que os agricultores familiares possam ser 

enquadrados como produtores agroecológicos. 

 

Palavras-chave: agriculturores familiares, plano, acordo. 
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O Nitrogênio está presente no solo em diversas maneiras, dentre elas na forma de nitrato 

(N-NO3
-) ou amônio (N-NH4

+), sendo o nitrato com maior mobilidade no solo, mais 

susceptível a lixiviação. Estudos do efeito de exsudados de Brachiaria no solo na 

inibição do processo de nitrificação biológica são relevantes no sentido de desenvolver 

tecnologias que minimizem perdas de adubação nitrogenada, contaminação de água e 

riscos à saúde pública por nitrato. Assim sendo, o presente trabalho tem por objetivo 

desenvolver e otimizar metodologia analítica para quantificação de nitrato visando 

avaliar os efeitos de espécies do gênero Brachiaria no processo de nitrificação biológica 

do solo do Bioma Cerrado.  A quantificação do nitrato será realizada pela análise por 

injeção em fluxo com detecção condutométrica. Os parâmetros de fluxo, alça de 
-1, 1,3 

mL.min-1 e 2,0 mL.min-1) foram avaliados, utilizando solução padrão, 2,0 mmol.L-1 e 

solução transportadora NaOH/EDTA. Coluna de redução formada por zinco metálico 

tratado com CuSO4, foi utilizada na conversão de nitrato à amônio. As maiores 

respostas condutométricas foram obtidas para alça de amostragem de 192

1,3 mL.min-1. Portanto o sistema por injeção em fluxo com detecção condutométrica, 

nas condições otimizadas, poderá ser aplicado na determinação de nitrato no solo e 

consequentemente utilizado para monitorar os efeitos de exsudados de Brachiaria na 

inibição do processo de nitrificação biológica.  

 

Palavras-chave: análise por injeção em fluxo, nitrato, processo de nitrificação. 

 

Apoio financeiro: Instituto de Química-IQUFU, Instituto de Ciências Agrárias-ICIAG.  
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Apesar da reconhecida importância ecológica, sendo considerado um hotspot de 

biodiversidade, o Cerrado, até 2008, havia perdido cerca de 47,48% de sua cobertura 

vegetal. De acordo com a legislação vigente, as beiras de rodovias são consideradas 

áreas de preservação permanente, porém estas comunidades estão sujeitas a vários 

impactos antrópicos. O estudo teve como objetivo avaliar o atual estágio de conservação 

do estrato arbóreo do Cerrado localizado nas faixas de proteção das rodovias MG-190, 

MG-223, BR-365 e BR-352. Foram amostradas 40 parcelas de 50 x 10 m dispostas 

aleatoriamente na beira de rodovias e demarcados indivíduos arbóreos vivos com 

circunferência a 30 cm do solo ≥ 15 cm. Foram determinados os parâmetros 

fitossociológicos, índice de diversidade de Shannon-Weaver e a análise da distribuição 

diamétrica e de altura, com intervalos de classe de 5 cm e 1m, respectivamente. Foram 

amostrados 790 indivíduos pertencentes a 91 espécies com índice de diversidade de 

3,64 para Shannon-Weaver. As espécies mais encontradas foram Dalbergia 

miscolobium Benth., Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker., Machaerium acutifolium 

Vogel e Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill.. Em três destas principais espécies 

amostradas, a maior parte dos indivíduos se concentrou nas primeiras classes 

diamétricas, O. hexasperma teve 87,10% , P. rotundifolia 63,93% e D. miscolobium 

56,77% dos indivíduos respectivamente na mesma situação, já M. acutifolium teve a 

maior parte de seus indivíduos concentrados na classes diamétricas posteriores 

(70,97%), a mesma também apresentou a maior parte dos indivíduos portando entre 4 e 

5 metros, ao contrário das demais cuja concentração dos indivíduos ocorreu entre 1 e 3 

metros de altura, facilitando ação destrutiva de eventuais incêndios, entretanto, estas 

possuem grande quantidade de indivíduos regenerantes. Dado isso, pode-se concluir que 

as beiras de rodovias conservam importante montante da flora arbórea do Cerrado, e 

que apesar dos constantes impactos antrópicos que a mesma sofre, sua capacidade de 

regeneração não foi totalmente afetada. 

 

Palavras-chave: Conservação, Antropização, Estradas. 

Apoio financeiro: FAPEMIG  
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RESUMO: O objetivo no trabalho foi verificar os efeitos do uso de tecnologias, como o 

hidrogel e adubos de liberação controlada, com disponibilidades hídricas distintas sobre 

a  produtividade da soja. O delineamento experimental foi em blocos casualizados em 

esquema fatorial 2 x 2 x 2, com 3 repetições, sendo as parcelas constituídas de 4 linhas 

de semeadura, espaçadas em 0,50 m, com 5 metros de comprimento. Os fatores 

estudados envolviam dois tipos de fertilizantes (Convencional e alta tecnologia), uso ou 

não de polímeros hidrorretentores (hidrogel) e diferentes condições hídricas no solo 

(Com e sem irrigação).  As características avaliadas foram: altura da planta aos 30 dias 

após emergência, número de legumes por planta e produtividade. O uso de hidrogel 

proporcionou maior altura de planta aos 30 dias, entretanto, não incrementa as demais 

características agronômica. O uso do fertilizante de alta tecnologia foi superior aos 

adubos convencionais, proporcionando aumento nas características altura de planta aos 

30 dias e na produtividade.  

 

Palavras-chave: Adubação, Glycine max, Produtividade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A produção brasileira de grãos depende, a maior parte dela, da precipitação 

pluviométrica, em anos com a ocorrência de condições desfavoráveis, normalmente há 

diminuição na produção de grãos. Assim, sistemas de produção que promovam técnicas 

de cultivo em condições adversas de clima e solo, pode reduzir o impacto desse fator no 

abastecimento de grãos (RODRIGUES et al., 2012). Além disso, com a evolução da 

agricultura brasileira, surgiu a necessidade de introdução de novas tecnologias que 

diminuam os impactos ambientais, otimizem a racionalização de recursos e promovam 

aumento de produtividade. Dentre os fatores que determinam o aumento da 

produtividade pode-se citar: condições ambientais favoráveis e nutrição adequada.  

Uma técnica ainda pouco estudada que pode contribuir em relação à 

disponibilidade hídrica é a adição de polímeros hidrorretentores como condicionadores 

hídricos de solo, visando aumentar a capacidade de retenção de água em substratos 

(PREVEDELLO; BALENA, 2000). Para Akhter et al. (2004) e Vale et al. (2006) um 
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polímero hidrorretentor pode assegurar o suprimento de água para as plantas em regiões 

que ocorre deficiência hídrica atendendo as exigências das plantas por água de forma 

gradativa. Outra tecnologia que pode contribuir para o aumento dos níveis de 

produtividade da soja no Brasil é o fertilizante com liberação controlada e/ou revestidos 

com materiais que diminuem sua adsorção no solo e tornando-os mais disponíveis às 

plantas. Nos adubos de liberação lenta, os nutrientes são encapsulados por resinas 

especiais e são liberados mais lentamente, propiciando uma disponibilidade contínua 

dos mesmos para as plantas (TOMASZEWSKA et al., 2002). Assim a avaliação de 

novas tecnologias isoladas ou em associação é relevante para o incremento dos níveis de 

produtividade da cultura da soja. O objetivo no trabalho foi avaliar e verificar os efeitos 

do uso de tecnologias, como o polímero hidrorrententor e adubos de liberação 

controlada, com diferentes disponibilidades hídricas no solo sobre a produtividade da 

soja. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido em área experimental da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), campus de Monte Carmelo, MG, que apresenta as coordenadas 

18º42’43,19”S e 47º29'55,8” WGr, altitude 873 m, clima temperado úmido de verão 

quente e inverno seco, em Latossolo Vermelho Distrófico, textura argilosa. A cultura da 

soja foi semeada, após aração e gradagem da área, em novembro de 2016. Foi utilizada 

a cultivar SYN 1562 IPRO, com 300.000 plantas por hectare. As parcelas foram 

constituídas de 4 linhas de semeadura, com espaçamento de 0,50 m, e 5 metros de 

comprimento. A unidade experimental considerada útil foram as 2 linhas centrais, com 

a eliminação de 0,50 m nas extremidades das mesmas, a título de bordadura. A área 

experimental apresentava as seguintes características químicas e físicas (amostra 0,00 - 

0,20 m profundidade), fosforo 36,7 mg/dm3, potássio 144,7 mg/dm3, enxofre 5,45 

mg/dm3, cálcio 3,33 cmolc /dm3, magnésio 0,88 cmolc /dm3, soma de base 4,58 

mg/dm3, CTC efetiva 4,58 mg/dm3, saturação por base 61,2 %, saturação por alumínio 

0,0 %, carbono orgânico 1,58 g/dm3. 

O experimento foi instalado em blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 2 x 

2, com 3 repetições. Envolvendo dois tipos de fertilizantes utilizados no sulco de 

semeadura, ambos atendendo as necessidades de fósforo e potássio para a soja em 

função da análise de solo e indicações de Ribeiro et al. (1999), sendo um de alta 

tecnologia, Phusion 40® (Produquímica) com garantias de nitrogênio, fósforo, enxofre, 

manganês, zinco, boro e cobre, resultado da fusão de 3 tecnologias, relacionadas a 

maior disponibilização e liberação gradual de alguns nutrientes (PRODUQUÍMICA, 

2017). O outro tipo de fertilização envolveu fontes tidas como convencionais, a mesma 

quantidade dos nutrientes fornecidos pelo adubo de alta tecnologia foram com a mistura 

física das seguintes fontes: fosfato monoamônio (MAP), sulfurgran, sulfato de 

manganês, sulfato de zinco, sulfato de cobre e ácido bórico. 
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Os adubos foram ou não misturados ao polímero hidrorretentor (hidrogel), com a 

dose de 4 kg ha-1, e aplicados no sulco de semeadura. O terceiro fator foi o regime 

hídrico do solo, em que parcelas foram conduzidas com o uso de irrigação suplementar, 

e outras com condição hídrica sem irrigação suplementar, sequeiro, somente dependente 

das condições ambientais. As características agronômicas avaliadas foram: altura das 

plantas aos 30 dias após a emergência, a altura final de plantas, número de legumes por 

planta, tomadas em 10 plantas aleatoriamente, e a produtividade de grãos (kg ha-1), após 

conversão para 13% de umidade.  Os dados foram submetidos à análise de variância 

com o teste F, a 5% de probabilidade, com auxílio do software Sisvar® (FERREIRA, 

2011). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio da análise de variância verificou-se que para altura de planta aos 30 

dias, as fontes de variação condição hídrica, uso do hidrogel e tipo de fertilizantes 

afetaram de forma isolada e significativa essa variável, onde o CV foi de 4,8%. A altura 

de plantas aos 30 DAE foi superior quando se utilizou o adubo com tecnologia de maior 

disponibilização e liberação controlada (Tabela 1), uma vez que um dos objetivos da 

tecnologia é a liberação gradual de nutrientes ao longo do ciclo, o que justifica os 

resultados apresentados comparando-os à adubação convencional. Essa característica é 

importante, pois está relacionada ao desenvolvimento inicial e à competitividade em 

relação as plantas daninhas. Nesse sentido, o uso do hidrogel favoreceu o 

desenvolvimento inicial da cultura (Tabela 2).  

 

Tabela 1. Altura inicial aos 30 dias da soja comparando dois tipos de adubos: alta 

tecnologia (Phusion) e convencional 

Tipos de Adubos Altura aos 30 dias 

Phusion 19,6 a 

Adubação Convencional 18,6 b 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste F, a 5% de probabilidade 

 

Tabela 2. Altura inicial aos 30 dias da soja verificando a presença e ausência de 

Hidrogel 

Hidrogel Altura aos 30 dias 

Ausência 18,7 b 

Presença 19,5 a 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste F, a 5% de probabilidade. 

 

Todavia, para o regime hídrico, o efeito da irrigação suplementar não foi 

satisfatório, sendo a altura de planta aos 30 DAE inferior à condição irrigada (Tabela 3). 
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Fato que pode estar relacionado à época de semeadura e condições pluviométricas nesse 

período, que na safra 2016/17, foram adequadas, em volume e distribuição, ou seja não 

ocorrendo déficit hídrico nesse período. 

 

Tabela 3. Altura inicial aos 30 dias da soja comparando dois regimes hídricos: com e 

sem irrigação suplementar. 

Condições Hídricas Altura aos 30 dias 

Irrigado 18,47 b 

Não Irrigado 19,81 a 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste F, a 5% de probabilidade 

 

Para altura final de plantas e número de vagens por planta não houve efeito 

significativo de nenhuma fonte de variação, mesmo com coeficiente de variação de 

11,94% e 13,28%. A altura média final foi de 60,4 centímetros e de 86 vagens por 

planta. 

Para a variável produtividade, em que o CV foi de 9,31%, somente a fonte de 

variação tipo de fertilizante influenciou de forma significativa.  O uso do fertilizante 

considerado de alta tecnologia foi superior aos adubos convencionais, proporcionando 

ganhos em produtividade da soja, mesmo em patamares elevados (Tabela 4), visto que a 

média brasileira na safra 2016/17 foi de 3362 kg ha-1 (CONAB, 2017). Essas diferenças 

estão relacionadas à eficiência da adubação, pois fertilizantes com tecnologias 

diferenciais podem conferir menores perdas de nutrientes por lixiviação, volatilização e 

fixação (ZAHRANI, 2000).  Porém Guareschi et al. (2008) observaram que as respostas 

ao uso desses fertilizantes podem variar em função do modo e época de aplicação dos 

mesmos. 

 

Tabela 4. Produtividade da soja (kg ha-1) submetida a diferentes tipos de adubação. 

Tipos de Adubos Produtividade (kg ha-1) 

Phusion 5148,02 a 

Adubação Convencional 4740,9 b 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste F, a 5% de probabilidade. 

 

CONCLUSÕES 

 

O uso de hidrogel proporcionou maior altura de planta aos 30 dias, entretanto a 

dose utilizada não incrementou as demais características agronômicas avaliadas. 

O uso de fertilizante de alta tecnologia, envolvendo maior disponibilização e 

liberação gradual, no sulco de semeadura proporciona maior altura de planta aos 30 

DAE e produtividade da soja em relação aos adubos convencionais.  
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RESUMO: A criação de estradas é resultante do desenvolvimento econômico do país, 

entretanto acarretam impactos diversos para a vegetação nativa. Dessa forma o presente 

trabalho busca quantifica e aferir o grau de conservação da comunidade 

arbustivo/arbórea de cerrado presente nas faixas de proteção ao longo das rodovias no 

noroeste goiano que fazem ligação entre os municípios de Goiás Faina, Itapirapuã, São 

Luís de Montes Belos, Iporá e Firminópolis. O trabalho possui área amostral 9.000 m² 

de cerrado, distribuídos em 18 parcelas de 50x10m, dispostas aleatoriamente na beira 

das rodovias e foram amostrados os indivíduos arbóreos com circunferência maior ou 

igual a 15 cm, á 0,30 m de altura. Foram amostrados 454 indivíduos de 94 espécies, 

com área basal de 164.546,76 m². As cinco espécies de maior VI % foram: Curatella 

americana L.; Myracrodruon urundeuva Allemão; Xylopia aromatica (Lam.) Mart.; 

Plathymenia reticulata Benth.; e Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) 

A.Robyns. O índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e o valor de equitabilidade 

de Pielou (J’) foram, respectivamente 3,72 e 0,82. Conclui-se que a alta diversidade das 

espécies encontrada próximas as rodovias é um importante patrimônio que merece 

maior atenção. 

Palavras-chave: Cerrado, Conservação, Biodiversidade.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A conservação da biodiversidade se torna um desafio à medida que a sociedade 

se desenvolve, ocasionando uma crescente demanda por novas áreas agricultáveis e pela 

expansão socioeconômica, provocando perturbações aos ecossistemas naturais. A 

criação de novas estradas é resultante do desenvolvimento econômico do país, geram 

ganhos de produtividade ao facilitar o acesso ao consumidor, promover competição 

entre concorrentes e reduzir no preço final dos produtos (MENDES, 2011). Entretanto, 

a construção de estradas acarretam impactos diretos ao meio ambiente, o transformando 

cada vez mais em uma matriz antropizada.  

Em função do impacto gerado pela construção de rodovias, o DNIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) por meio da Lei 12.651/2012, 
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em seu Art. 6° do Código Florestal Brasileiro, considera as beiras de rodovias como 

Áreas de Preservação Permanente (APP). 

O presente trabalho teve como objetivo quantifica e aferir o grau de conservação 

da comunidade arbustivo/arbórea de cerrado presente nas faixas de proteção ao longo 

das rodovias no noroeste goiano, por meio de levantamento fitossociológico e 

comparação com áreas do bioma cerrado pouco antropizado.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de estudo concentra na região noroeste do estado de Goiás, nas rodovias 

que fazem ligação entre os municípios de Goiás, Faina, Itapirapuã, São Luís de Montes 

Belos, Iporá e Firminópolis (GO-060, GO-070 e GO-164). Foi feito o levantamento da 

vegetação das faixas de domínio localizadas as margens das rodovias, totalizando 

aproximadamente 167km de trajeto percorrido no decorrer dos pontos mencionados.  

O trabalho teve foco nas savanas arborizadas, fitofisionomia dominante da 

região. A área amostral foi de 0,9 ha (9.000 m²) de cerrado, distribuídos em 18 parcelas 

de 50x10m, dispostas aleatoriamente na beira das rodovias. Foram mensurados apenas 

os indivíduos arbóreos que atingirem 15cm de circunferência a 30cm do solo 

(C30≥15cm, metodologia proposta pela Rede de Parcelas Permanentes dos Biomas 

Cerrado e Pantanal - FELFILI et al., 2005). A classificação das famílias foi feita de 

acordo com a APG III, os nomes específicos foram atualizados de acordo com o site do 

Missouri Botanical Garden (disponível em <http://www.theplantlist.org/>).  

Os parâmetros fitossociológicos de interesse analisados neste trabalho foram, densidade 

relativa (DeR), dominância relativa (DoR), frequência relativa (FR), o valor de 

importância (VI). A avaliação da diversidade alfa foi baseada no índice de diversidade 

de Shannon (H’) e Equitabilidade de Pielou (J’). Os dados obtidos das análises foram 

comparados com literaturas de inventários de cerrados nativos localizados em áreas com 

poucos impactos antrópicos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram amostrados 454 indivíduos (504 indivíduos.ha-1) de 94 espécies (Tabela 

1), com área basal de 164.546,76 m² (18,28 m².ha-1). As cinco espécies de maior VI % 

foram: Curatella americana L.; Myracrodruon urundeuva Allemão; Xylopia aromatica 

(Lam.) Mart.; Plathymenia reticulata Benth.; e Pseudobombax longiflorum (Mart. & 

Zucc.) A.Robyns. Felfili et al. 2002 também encontraram valores semelhantes para 

Curatella americana L. em cerrado sentido restrito no município de Água Boa – MT e 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. por Saporetti et al. 2003 em cerrado sensu stricto no 

município de Abaeté- MG. 
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As cinco espécies de maior VI são justificadas pelo sua ampla distribuição na 

fitofisionomia de cerrado (RATTER et al. 1996) e por possuírem adaptações 

morfofisiológicas tais como elevada espessura do súber, alta capacidade de rebrota   e 

órgãos como xilopódios que garantem a reserva energética, o que justifica sua maior 

ocorrência em beira de rodovia acentuada pela pressão de seleção antrópica. 

Tabela 1. Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas ao longo das faixas de 

domínio no estado noroeste do estado de Goiás, 2016. Legenda: NI - Número de 

indivíduos, DeR - Densidade relativa (%), FR - Frequência relativa (%), DoR - 

Dominância relativa (%), e VI - Valor de importância (%). 

Espécies NI DeR  FR DoR VI % 

Curatella americana L. 99 21,81 4,5 19,35 15,22 

Myracrodruon urundeuva Allemão 30 6,61 4,5 7,03 6,05 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 16 3,52 1,5 4,44 3,15 

Plathymenia reticulata Benth. 14 3,08 1 5,22 3,10 

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A.Robyns 7 1,54 2 5,43 2,99 

Eugenia dysenterica DC. 12 2,64 4 2,04 2,89 

Machaerium opacum Vogel 12 2,64 3,5 2,26 2,80 

Tapirira guianensis Aubl. 16 3,52 1 3,11 2,54 

Physocalymma scaberrimum Pohl 9 1,98 3 2,28 2,42 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 10 2,20 2,5 2,37 2,36 

Bowdichia virgilioides Kunth 9 1,98 2,5 2,01 2,16 

Brosimum gaudichaudii Trécul 10 2,20 2,5 1,49 2,06 

Andira paniculata Benth. 8 1,76 2 1,56 1,77 

Anacardium humile A.St.-Hil. 6 1,32 2,5 1,49 1,77 

Qualea grandiflora Mart. 7 1,54 2 1,73 1,76 

Caryocar brasiliense A.St.-Hil. 4 0,88 2 2,18 1,69 

Guazuma ulmifolia Lam. 7 1,54 1,5 1,54 1,53 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 9 1,98 2 0,59 1,52 

Luehea grandiflora Mart. 7 1,54 1,5 1,51 1,52 

Astronium fraxinifolium Schott 5 1,10 2 1,42 1,51 

Dimorphandra mollis Benth. 5 1,10 2,5 0,92 1,51 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore 7 1,54 1,5 1,11 1,38 

Tabebuia ochracea A.H. Gentry 4 0,88 1,5 1,77 1,38 

Davilla elliptica A.St.-Hil. 6 1,32 2 0,58 1,30 

Magonia pubescens A. St.-Hil. 3 0,66 1 1,28 0,98 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 2 0,44 0,5 1,76 0,90 

Inga cylindrica (Vell.) Mart. 2 0,44 0,5 1,74 0,89 

Andira vermifuga Benth. 4 0,88 1 0,79 0,89 

Cassia ferruginea (Schrad.) DC. 4 0,88 1 0,62 0,83 

Annona coriacea Mart. 4 0,88 1 0,55 0,81 

Pterodon emarginatus Vogel 3 0,66 1 0,76 0,81 

Eugenia myrcianthes Nied. 3 0,66 1 0,71 0,79 

Cedrela fissilis Vell. 2 0,44 1 0,84 0,76 

Myrcia variabilis Mart. ex DC. 5 1,10 1 0,18 0,76 
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Aspidosperma subincanum Mart. ex A.DC. 4 0,88 1 0,32 0,74 

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. 2 0,44 1 0,76 0,73 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker 4 0,88 1 0,30 0,73 

Aspidosperma parvifolium A.DC. 4 0,88 0,5 0,78 0,72 

Simarouba versicolor A. St.-Hil. 3 0,66 1 0,45 0,70 

Roupala montana Aubl. 4 0,88 1 0,23 0,70 

Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. ex DC. 3 0,66 1 0,41 0,69 

... ... ... ... ... ... 

Totais 454 100 100 100 100 

 

O índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e o valor de equitabilidade de 

Pielou (J’) da comunidade foram, respectivamente 3,72 e 0,82. Os valores de H’ e J’ 

neste trabalho são compatíveis aos valores encontrado por Brant (2011) em 

levantamento fitossociológico do Parque Recreativo do Gama – DF que encontrou 

valores de H’ =3,73 e J’ = 0,86, desta forma é possível dizer que as áreas de interesse 

neste estudo, com base nos parâmetros analisados são consideradas em um bom estado 

de conservação. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

As faixas de proteção as margens das rodovias no noroeste do estado de Goiás, 

são consideradas em bom estado de conservação. Apesar da vegetação que margeia as 

rodovias sofrerem seleção antrópica, as faixas de proteção geram um compensador 

ambiental capazes de manter o índice de diversidade de espécies próximo ao dos 

ambientes conservados.   
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A dormência é o fenômeno pelo qual sementes de uma determinada espécie, mesmo 

sendo viáveis e tendo todas as condições ambientais adequadas para germinarem, não 

germinam. É conhecido que a semente de mamona possui dormência devido à barreira 

que o tegumento das sementes impõe ao processo de embebição de água durante a 

germinação. Este aspecto foi observado durante análises de sementes de mamona no 

Laboratório Qualiteste Análises Agronômicas Ltda., na cidade de Uberlândia – MG. 

Posto isto, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de buscar alternativas para a 

superação da dormência das sementes de mamona e a determinação da sua germinação. 

Foram comparados sete tratamentos para a superação da dormência de sementes de 

mamona, dentre eles a escarificação das sementes sem pré-condicionamento térmico; a 

escarificação das sementes com pré-condicionamento térmico (PC – 24 horas); a 

escarificação das sementes com pré-condicionamento térmico (PC – 48 horas); a 

escarificação das sementes com pré-condicionamento térmico (PC - 72 horas); a 

escarificação das sementes com pré-condicionamento térmico (PC - 96 horas); a retirada 

da carúncula das sementes sem pré-condicionamento térmico; testemunha (sementes 

intactas). Para a análise dos tratamentos de superação da dormência das sementes, foi 

executado o teste de germinação, observando as plântulas normais e anormais, sementes 

mortas, sementes dormentes e a classificação do vigor de plântulas, este último 

parâmetro foi avaliado por meio da observação do tamanho das plântulas. Foi realizada 

a análise de variância dos dados obtidos, sendo as médias comparadas pelo teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. A análise estatística foi realizada no programa Assistat. 

Concluiu-se que, independente do tempo de embebição, a escarificação é o melhor 

tratamento para superação da germinação das sementes. 

 

Palavras-chave: germinação, tratamentos, escarificação. 
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RESUMO: A amplificação da região ITS do DNA ribossômico (rDNA) de nematoides 

entomopatogênicos (NEPs) permite a detecção de variações genéticas dentro e entre 

populações. A análise dessa região, no gênero Heterorhabditis, vem sendo utilizado 

como uma fonte confiável de caracteres ortólogos para estabelecimento de relações de 

parentesco e identificação de novas espécies. Nesse trabalho objetivou-se realizar a 

amplificação da região ITS do rDNA de Heterorhabditis sp. isolado em solo de Cerrado 

no município de Monte Carmelo. A amplificação produziu um fragmento entre 1.000 e 

1.500 pares de base (pb) e pode contribuir em um rápido diagnóstico molecular de 

NEPs e seu potencial uso no controle biológico de pragas. 

 

Palavras-chave: identificação molecular, nematoide entomopatogênico, controle 

biológico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de nematoides entomopatogênicos (NEPs) dos gêneros Steinernema e 

Heterorhabditis tem se mostrado prática frequente no controle biológico de pragas de 

importância econômica. Dentre os motivos para o avanço nessa área, destaca-se a 

descoberta de novas espécies e isolados com características desejáveis para a exploração 

como bioinseticida (DELL’ACQUA et al., 2013). 

Estudos visando caracterizar a variabilidade genética dos isolados de nematoides 

entomopatogênicos (NEPs) estão aumentando à medida que o controle biológico vem se 

firmando como estratégia importante para a agricultura. Diante disso, técnicas 

moleculares desenvolvidas a partir da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) como a 

amplificação do DNA ribossômico (rDNA), têm sido ferramentas úteis, uma vez que 

permite a amplificação de regiões específicas do DNA, como o espaço interno transcrito 

(ITS), a qual tem sequências intercalares que variam dentro e entre populações, 

localizado entre regiões altamente conservadas, como as regiões correspondentes aos 

genes 18S e 26S que também são alvos de estudos e servem como marcadores para 

comparação entre espécies diferentes (DELL’ACQUA et.al., 2013).  
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Objetivou-se realizar a amplificação da região ITS do rDNA de  Heterorhabditis 

sp. isolado em solo de Cerrado no município de Monte Carmelo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Genética, 

Bioquímica/Biotecnologia e no Laboratório Entomologia da Universidade Federal de 

Uberlândia, Campus Monte Carmelo. 

O isolado de Heterorhabditis sp. MC01 foi obtido de amostras de solo com 

cobertura vegetal Brachiaria decumbens por meio do isolamento com Tenebrio molitor 

L. (Coleoptera: Tenebrionidae) no município de Monte Carmelo, MG. Para extração do 

DNA, foi macerada uma fêmea hermafrodita em 25L de suspensão que provoca lise, 

composta por 800 L mL-1 proteinase K, β- mercaptoetanol 1% (v/v), 0,2M de NaCl e 

0,2M de Tris HCl pH 8,0; diluída em 25L de água destilada. As amostras foram 

levadas a termociclador, incubadas a 65°C por 2 h, a 99°C por 5 minutos e mantidas à -

20°C. Os primers universais D2A (5’-CAAGTACCGTGAGGGAAAGTTG-3’) e D3B 

(5’- TCGGAAGGAACCAGCTACTA-3’) foram utilizados para amplificar a expansão 

D2/D3 do 26S rDNA. 

As reações de amplificação da região ITS do rDNA foram realizadas em um 

volume final de 25µL para cada amostra, sendo estas Heterorhabditis sp. MC01 e 

controle (ausência de DNA). Utilizou-se 2 unidades de Taq DNA polimerase, 2,5µL de 

tampão de PCR 10x, 0,25µL de dNTP 10 mM, 2,5µL de cada primer (forward e 

reverse) a 10mM, 1,0µL de DNA genômico, 15,25µL de água destilada. As reações 

foram realizadas em termociclador Amplitherm Thermal Cyclers®, sendo um ciclo de 

94°C por 7 minutos, seguido por 35 ciclos em 94°C por 60 segundos, 55°C por 60 

segundos, 72°C por 60 segundos e 72ºC por 10 minutos. Uma alíquota de 5L do 

produto da PCR foi utilizada para eletroforese em tampão TBE 1X, corado com 

corantes fluorescentes para DNA Blue Green LoadingDye I (LGC Biotecnologia) na 

concentração 1:10. Para estimar o tamanho dos fragmentos foi utilizado marcador de 

100 pares de base. Os géis foram submetidos à luz ultravioleta em fotodocumentador L-

PIX® (Loccus Biotecnologia) para visualização e as imagens capturadas para posterior 

análise. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amplificação da expansão D2/D3 do gene 26S rDNA de Heterorhabditis 

produziu um fragmento entre 1.000 e 1.500 pares de base (pb) (Fig. 1). 
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Figura 1. Eletroforese em gel de agarose (1%) do produto da PCR da região do rDNA 

do isolado de Heterorhabditis. M= marcador de DNA 100pb; MC01= isolado de 

Heterorhabditis e C= controle. 

 

Esse resultado caracteriza a amplificação de fragmentos de DNA que poderiam 

ser considerados bandas marcadoras para tal espécie. Segundo Elder e Turner (1995) a 

natureza repetitiva da organização dos genes do rDNA os tornaram alvos adequados 

para a amplificação do DNA por PCR e permitem estudos moleculares para a 

identificação dos organismos. Adams et al. (1998) sugeriram a utilização da região do 

ITS1 dos genes ribossômicos do gênero Heterorhabditis como uma fonte confiável de 

caracteres ortólogos para estabelecimento de relações de parentesco entre táxons 

próximos. Dolinski et al. (2008) diferenciaram isolados de nematoides 

entomopatogêncios, muito semelhantes entre si do ponto de vista morfológico e 

próximos taxonomicamente, empregando o sequenciamento das regiões variáveis dos 

ITS1 e ITS2. 

 

 

CONCLUSÕES 

  

 Obteve-se a amplificação da região ITS do rDNA de Heterorhabditis sp. isolado 

em solo de Cerrado no município de Monte Carmelo com um fragmento entre 1.000 e 

1.500 pares de base. 
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RESUMO: Trigona spinipes foi a espécie mais abundante em cultivo de batata Yacon 

(Smallanthus sonchifolius). O presente estudo analisou 22 cargas polínicas de fêmeas de 

T. spinipes coletadas em cultivo orgânico, em Estrela do Sul/MG, a fim de verificar a 

contribuição desse cultivo como fonte de pólen. Foram registrados os comportamentos 

de coleta dos recursos florais (néctar e pólen) nas inflorescências de S. sonchifolius. 

Foram coletadas 100 fêmeas, das quais 43 transportavam pólen na corbícula. De acordo 

com as observações diretas do comportamento de forrageamento, foi verificada maior 

exploração de néctar (78%) comparada a pólen (22%) (χ² = 31,36; gl= 1; p<0,05). A 

análise polínica mostrou que 90,91% e 72,73% das amostras de abelhas cujo 

comportamento registrado foi coleta de néctar e pólen, respectivamente, apresentaram 

apenas grãos de pólen de S. sonchifolius. Os resultados obtidos nesse trabalho 

mostraram que o cultivo de batata Yacon (Smallanthus sonchifolius) correspondeu a 

uma importante fonte de recursos alimentares para adultos e larvas de T. spinipes e que 

essa espécie de abelha provavelmente contribui para a reprodução cruzada da planta.  

 

Palavras-chave: análise polínica, néctar, Meliponini 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As interações entre abelhas e as plantas podem ser estudadas a partir de 

observação direta em plantas-iscas ou por meio de análise polínica de materiais 

retirados do corpo desses insetos ou de seus ninhos (WASER; OLLERTON 2006). 

Observações diretas das visitas nas flores permitem o registro do comportamento de 

coleta dos recursos florais (WASER; OLLERTON 2006). As características 

morfológicas dos grãos de pólen permitem a identificação das fontes vegetais 

exploradas (SALGADO-LOBOURIAU 1973). 

 Estudo realizado com observação direta dos visitantes florais em cultivo orgânico 

de batata Yacon (Smallanthus sonchifolius) mostrou que Trigona spinipes foi a espécie 

mais abundante (dados não publicados). Smallanthus sonchifolius é uma Asteraceae 
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introduzida no Brasil e cultivada para o consumo do tubérculo, cujas flores oferecem 

pólen e néctar para os seus visitantes florais (SANTANA; CARDOSO 2008). 

Trigona spinipes (Apidae: Meliponini) é uma espécie de abelha social sem 

ferrão conhecida popularmente como arapuá e irapuá (MARTINS et al., 2015). Essa 

espécie é amplamente registrada ao longo de habitats e latitudes no Brasil 

(BIESMEIJER; SLAA 2006). Entre os grupos de abelhas sociais nativas do Brasil, T. 

spinipes apresenta o nicho alimentar mais amplo (BIESMEIJER; SLAA 2006).  

Em sistemas cultivados, T. spinipes pode causar prejuízos econômicos em 

plantações de maracujá (Passiflora spp.) e mirtilo (Vaccinium ashei) (Martins, et al. 

2015). Por outro lado, essa espécie de abelha é considerada polinizadora de chuchu 

(Sechium edule) e abóbora caipira (Curcubita mixta) (MARTINS et al., 2015). 

Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi avaliar a contribuição das flores de S. 

sonchifolius como fontes de néctar e pólen para T. spinipes, por meio da observação 

direta do forrageamento na planta e por análise das cargas polínicas.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As abelhas foram coletadas em cultivo orgânico de batata Yacon (S. 

sonchifolius) presente na fazenda Santa Bárbara (18°47’55’’S /47°37’17’’O) localizada 

em Água Emendada, distrito de Estrela do Sul - MG. A área estudada possui fragmentos 

de vegetação nativa e espécies cultivadas: batata Yacon (S. sonchifolius), quiabo 

(Abelmoschus esculentus), tomate (Solanum lycopersicum), abóbora (Cucurbita 

moschata), berinjela (Solanum melongena) e outras hortaliças.  

A coleta das cargas polínicas ocorreu de 25 de maio de 2017 a 06 de junho de 

2017. As fêmeas de T. spinipes foram capturadas após a visita às flores de batata Yacon 

nos primeiros 20 minutos de cada hora, das 8 h às 12 h (total= 500 min de observação). 

As abelhas foram colocadas em potes plásticos e no gelo até a redução do seu 

metabolismo e a carga polínica foi removida e acondicionada em álcool 70%. As 

abelhas foram identificadas no campo e liberadas na área de estudo após o término do 

horário de observação. 

Foram analisadas 22 amostras polínicas. Para a análise quantitativa, as amostras 

foram centrifugadas e o álcool foi descartado. Para cada amostra foram confeccionadas 

três lâminas com gelatina glicerinada. Foram contabilizados aproximadamente 1200 

grãos de pólen, conforme Vilhena et al. (2012), para cada amostra polínica. 

Para verificar se houve diferença na exploração das flores para a coleta de pólen 

e néctar foi utilizado o teste que qui-quadrado (ZAR 2010). Para verificar se o número 

de visitas de abelhas esteve correlacionado com o número de inflorescências foi usada a 

correlação de Pearson (ZAR 2010).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram coletadas 100 fêmeas, das quais 43 transportavam pólen na corbícula. A 

visita de T. spinipes esteve correlacionada positivamente com o número de 

inflorescências (r= 0.927; n=5; p<0.05).  

Durante a coleta dos recursos florais as fêmeas de T. spinipes caminharam sobre 

as inflorescências tocando o ventre nas estruturas femininas e masculinas. Dessa forma, 

elas provavelmente contribuíram para a polinização do cultivo. De acordo com as 

observações diretas do comportamento de forrageamento nas inflorescências de batata 

Yacon, foi verificada maior exploração de néctar (78%) comparada a pólen (22%) (χ² = 

31,36; gl= 1; p<0,05). Espécies da família Asteraceae são exploradas para a coleta de 

ambos os recursos, pólen e néctar por diferentes espécies de abelhas (MORGADO et 

al., 2002; BARTH 2004).  

A análise polínica mostrou que 90,91% e 72,73% das amostras de abelhas cujo 

comportamento registrado foi coleta de néctar e de pólen, respectivamente, 

apresentaram apenas grãos de pólen de S. sonchifolius (Fig. 1). As abelhas apresentam 

alto grau de constância floral para a coleta de pólen (THORP 1979), o que poderia 

explicar a presença predominante de apenas uma fonte de pólen no material analisado. 

A concentração do forrageamento em poucas fontes de pólen pode representar uma 

estratégia para economia de energia para localização de novas fontes (THORP 1979).  
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Figura 1. Abundância relativa de grãos de pólen de Smallanthus sonchifolius e outras 

fontes em cargas polínicas de Trigona spinipes amostradas coletando néctar (A) e pólen 

(B) em flores de batata Yacon.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos nesse trabalho mostraram que o cultivo de batata Yacon 

(Smallanthus sonchifolius) correspondeu a uma importante fonte de recursos 

alimentares para adultos e larvas de T. spinipes e que essa espécie de abelha 

provavelmente contribui para a reprodução cruzada da planta.  
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RESUMO: Objetivou-se avaliar a fração de matéria seca alocada nos diferentes órgãos da 

planta de trigo em resposta aos modos de aplicação de Zn. Os tratamentos foram compostos 

por dois cultivares de trigo (Quartzo e Marfim) e por quatro modos de aplicação de Zn 

[controle (sem aplicação de Zn), aplicação de Zn no solo, aplicação de Zn nas sementes e 

aplicação combinada de Zn no solo e nas sementes]. Aos 45 dias após a emergência, no início 

do alongamento, foram avaliadas as frações de matéria seca alocados no colmo (MSC), nas 

folhas (MSF), nas espigas (MSE) e nas raízes (MSR). O acúmulo de matéria seca do colmo 

(MSC), das folhas (MSF), das espigas (MSE), e total (MST) não foi afetada 

significativamente (p > 0,05) pelos diferentes modos de aplicação de Zn, independente do 

cultivar de trigo. A matéria seca das raízes foi afetada significativa (p < 0,05) pelos diferentes 

cultivares de trigo. A aplicação de Zn no tratamento de sementes e no sulco de semeadura de 

forma isolada ou combinada não afetou o acúmulo e a partição de matéria seca nos diferentes 

órgãos da planta de trigo. 

 

Palavras-chave: Triticum aestivum L., aplicação no solo, tratamento de semente. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trigo (Triticum aestivum L.) enfrenta altos riscos perante a sua inserção na região 

tropical em função da ampla variabilidade dos fatores climáticos como altas temperaturas, 

radiação solar, precipitação variável, ocorrência de veranicos e geadas (ANTUNES, 2011; 

FORNASIERI FILHO, 2008). Dentre os fatores que influenciam na produtividade de grãos 

tem-se o potencial genético e o ambiente, porém outro fator limitante para a produtividade de 

uma cultura é a nutrição mineral; a disponibilidade dos elementos essenciais à nutrição das 

plantas deve estar em níveis adequados no solo, de modo que a planta não apresente 

deficiência e nem fitotoxicidade, quando os nutrientes estão em excesso (DECHEN e 

NACHTIGALL, 2006).  

O zinco (Zn) é um micronutriente essencial para o desenvolvimento dos vegetais. O Zn 

atua como ativador de diversas enzimas, atua na síntese de clorofila, e na produção do 

triptofano que é precursor das auxinas responsáveis pelo crescimento de tecidos da planta 

(DARIO e DARIO, 2015; DECHEN e NACHTIGALL, 2006).  
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O crescimento de uma planta é função da produção e da distribuição de matéria seca ao 

longo do ciclo de desenvolvimento das plantas. Os assimilados produzidos por meio da 

fotossíntese podem ser armazenados ou distribuídos entre os diferentes órgãos. De modo 

geral, assimilados provenientes da folha, as quais são consideradas fonte, são direcionados 

para os drenos mais próximos; pesquisas indicam que as folhas do terço superior direcionam 

os assimilados para os ápices e folhas jovens em desenvolvimento, enquanto que as folhas do 

terço inferior direcionam, preferencialmente, os seus assimilados de exportação para as raízes 

(Marenco & Lopes 2007). Nesse contexto, objetivou-se com o trabalho avaliar a fração de 

matéria seca alocada nos diferentes órgãos da planta de trigo em resposta aos modos de 

aplicação de Zn. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em casa de vegetação na Estação Experimental 

Agronômica da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, em Cassilândia, MS 

(19º06'48" de latitude Sul; 51º44'03" de longitude Oeste e altitude média de 470 m), no 

período de outubro a dezembro de 2016. Foram utilizados vasos plásticos com 8,0 L de 

capacidade, preenchidos com 7,0 L de solo arenoso peneirado em malha de 5 mm, 

proveniente da camada superficial de 0 - 20 m de um Neossolo Quartzarênico, apresentando 

pH (CaCl2) = 5,6, matéria orgânica = 14 g dm–3, P (Mehlich-1) = 8,3 mg dm–3, K = 0,07 

cmolc dm–3, Ca = 2,00 cmolc dm–3, Mg = 0,70 cmolc dm–3, H+Al = 2,00 cmolc dm–3, CTC = 

4,80 cmolc dm–3 e V = 58%.  

O delineamento experimental adotado foi o em blocos casualizados (DBC), em 

esquema fatorial 2x4, com quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por dois 

cultivares de trigo (Quartzo e Marfim) e por quatro modos de aplicação de zinco (Zn) 

[controle sem aplicação de Zn, aplicação de Zn no solo, tratamento das sementes com Zn, e 

aplicação de Zn no solo + tratamento de sementes]. A fonte de Zn utilizada foi o sulfato de 

zinco (ZnSO4) na concentração de 23%. Cada unidade experimental foi composta por vasos 

plásticos com capacidade de 8L com duas plantas de trigo.  

Os parâmetros analisados foram: matéria seca do colmo (MSC), matéria seca das folhas 

(MSF), matéria seca das espigas (MSE), matéria seca das raízes (MSR) e matéria seca total 

(MST); as avaliações ocorreram 45 dias após a emergência no início do alongamento. As 

amostras foram armazenadas em sacos de papel e colocadas em estufa de circulação forçada 

de ar, com temperatura média de 65°C por 72 horas. A partir dos dados de matéria seca dos 

diferentes órgãos das plantas foram calculados a fração de matéria seca alocada em cada 

componente da planta, no qual o resultado foi expresso em porcentagem, conforme equação 

1: Fração da matéria seca alocada (%)= (MST x 100)/ MSA,  

onde: MST é a matéria seca total da planta (g), MSA é a matéria seca alocada (g) seja 

caule, folhas, espigas ou raiz.  Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, 
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aplicando-se o teste F em nível de 5% de probabilidade. As médias quando significativos pela 

análise de variância foram comparadas pelo teste de t (LSD) ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O acúmulo de matéria seca, responsável pela produtividade das culturas, depende da 

assimilação de nutrientes pelas plantas ao longo de seu ciclo produtivo. A produção de 

matéria seca do colmo (MSC), matéria seca das folhas (MSF), matéria seca das espigas 

(MSE) e matéria seca total (MST) não obteve diferença estatística entre os modos de 

aplicação de zinco e os cultivares de trigo (Tabela 1). Oliari Junior et al. (2008) avaliaram 

diferentes modos de aplicação de Zn, dentre os quais incorporado no solo, localizado no 

sulco, tratamento de sementes e pulverização foliar; os autores não encontraram diferença 

entre os modos de aplicação de zinco para a fitomassa total da planta. 

Os modos de aplicação de zinco não influenciaram na massa seca da raiz, não havendo 

diferença estatística entre os tratamentos. Porém, os cultivares diferiram quanto a massa seca 

das raízes (MSR), sendo que o cultivar marfim apresentou a maior média com 0,807 g/planta. 

Prado et al. (2007) avaliaram o desenvolvimento inicial e a nutrição da cultura do trigo em 

função da aplicação de zinco via semente, no qual utilizaram o ZnSO4 (22%) como umas das 

fontes, por meio dos resultados obtidos, os autores verificaram que a aplicação de zinco nas 

sementes de trigo afetou a matéria seca das plântulas. 

 

Tabela 1. Acúmulo de matéria seca do colmo (MSC), matéria seca das folhas (MSF), matéria 

seca das espigas (MSE), matéria seca das raízes (MSR) e matéria seca total (MST) nas 

diferentes cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) em função dos modos de aplicação de 

zinco. UEMS. Cassilândia-MS, 2016/2017 

Tratamento MSC (g) MSF (g) MSE (g) MSR (g) MST (g) 

Cultivar 

    Quartzo 1,47 a 1,340 a 0,170 a 0,627 b 3,61 a 

    Marfim 0,95 a 1,185 a 0,179 a 0,807 a 3,12 a 

Modos de Aplicação 

    Controle 1,25 a 1,19 a 0,16 a 0,62 a 3,22 a 

    Solo 1,21 a 1,27 a 0,21 a 0,76 a 3,25 a 

    Semente 1,25 a 1,34 a 0,09 a 0,79 a 3,47 a 

    Solo + Semente 1,14 a 1,23 a 0,22 a 0,67 a 3,26 a 

CV (%) 11,46 14,01 12,06 10,08 15,06 
(1) Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si pelo teste LSD (t) a 5% de probabilidade. 

 

Os resultados da fração de matéria seca alocada nos diferentes órgãos das plantas de 

trigo em resposta aos modos de aplicação de Zn são mostrados na Tabela 2. A fração de 

matéria seca alocada no caule, nas folhas, nas espigas e nas raízes foram de 36%, 38%, 5% e 

21%, respectivamente (Tabela 2). 
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Tabela 2. Fração de matéria seca alocada nos diferentes órgãos dos dois cultivares de trigo 

(Triticum aestivum L.) em resposta aos modos de aplicação de Zn. UEMS. Cassilândia-MS, 

2016/2017 

Fonte de variação 
Alocação de matéria seca (%) 

Caule Folha Espigas Raízes 

Cultivar 

    Quartzo 41 37 5 17 

    Marfim 30 38 6 26 

Modos de Aplicação    

    Controle 39 37 5 19 

    Solo 35 37 6 22 

    Semente 36 39 3 23 

    Solo + Semente 35 38 7 21 

Média 36 38 5 21 

 

Ohse et al. (2012) ao avaliarem doses de Zn via tratamento de sementes em trigo em 

dois cultivares de trigo, Quartzo e Supera, verificaram que a massa seca da parte aérea do 

cultivar Quartzo obteve menor média com 6,0 mg, em relação ao cultivar Supera com 7,4 mg. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A aplicação de Zn no tratamento de sementes e no sulco de semeadura de forma isolada 

ou combinada não afetou o acúmulo e a partição de matéria seca nos diferentes órgãos da 

planta de trigo. 
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RESUMO: Objetivou-se avaliar, no presente trabalho, a influência dos modos de 

aplicação de Zn em aspectos relacionados ao crescimento inicial das plantas de trigo . O 

delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC) em esquema 

fatorial 2x4, com quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por dois cultivares 

de trigo (Quartzo e Marfim) e por quatro modos de aplicação de Zn [controle (sem 

aplicação de Zn), aplicação de Zn no solo, aplicação de Zn nas sementes e aplicação 

combinada de Zn no solo e nas sementes]. Foram avaliados: número de perfilhos, índice 

de velocidade de emergência (IVE), comprimento do sistema radicular e altura das 

plantas. Os modos de aplicação de Zn, independente do cultivar, de alto ou baixo 

potencial de perfilhamento, não afetou as variáveis: número de perfilhos, comprimento 

da raiz e altura de plantas. O índice de velocidade de emergência foi afetado 

significativa (p<0,05) pelos diferentes modos de aplicação de Zn. Os resultados obtidos 

reportam que a cultivar Quartzo obteve um melhor desempenho no índice de velocidade 

de emergência, e a aplicação de zinco na semente pode influenciou o índice de 

velocidade de emergência do trigo.  

 

Palavras-chave: Triticum aestivum, tratamento de sementes, micronutriente.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Zn está relacionado com a produção do triptofano, aminoácido percursor do 

ácido acético, necessário na formação da auxina. O baixo suprimento de Zn para as 

plantas, influência no desenvolvimento das folhas novas e pontos de crescimento, em 

função do seu papel na síntese de auxina.. A deficiência de Zn nos solos tropicais é 

oriunda de diversos fatores, dentre os quais as práticas agrícolas inadequadas ou do 

material de origem, principalmente em solos arenosos (DARIO e DARIO, 2015; 

DECHEN e NACHTIGALL, 2006). O perfilhamento é o processo de emissão dos 

colmos por uma mesma planta, os perfilhos são considerados estruturas benéficas, 

aumentando o número de inflorescência por área e contribuindo para o incremento do 

rendimento de grãos; o desenvolvimento de perfilhos irá refletir na produção final 

(SCHEEREN et al., 2015; FORNASIERI FILHO, 2008). Neste contexto, objetivou-se 
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avaliar o potencial de perfilhamento de dois cultivares de trigo, cultivados com 

diferentes modos de aplicação de Zn. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em casa de vegetação, na Estação Experimental 

Agronômica da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em 

Cassilândia, MS (51º48’ de longitude Oeste, 19º05’ de latitude Sul e altitude média de 

470 m), no período de outubro a dezembro de 2016. Foram utilizados vasos plásticos 

com 8,0 L de capacidade, com duas plantas de trigo, preenchidos com 7,0 L de solo 

arenoso peneirado em malha de 5 mm, proveniente da camada superficial de 0 - 20 m de 

um Neossolo Quartzarênico, apresentando pH (CaCl2) = 5,6, matéria orgânica = 14 g 

dm–3, P (Mehlich-1) = 8,3 mg dm–3, K = 0,07 cmolc dm–3, Ca = 2,00 cmolc dm–3, Mg = 

0,70 cmolc dm–3, H+Al = 2,00 cmolc dm–3, CTC = 4,80 cmolc dm–3 e V = 58%. 

O delineamento experimental adotado foi o em blocos casualizados (DBC), em 

esquema fatorial 2x4, com quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por dois 

cultivares de trigo (Quartzo e Marfim) e por quatro modos de aplicação de zinco (Zn) 

[controle sem aplicação de Zn, aplicação de Zn no solo, tratamento das sementes com 

Zn, e aplicação de Zn no solo + tratamento de sementes]. A fonte de Zn utilizada foi o 

sulfato de zinco (ZnSO4) na concentração de 23%. Os parâmetros analisados foram: 

número de perfilhos, índice de velocidade de emergência, comprimento da raiz e altura 

de plantas, as avaliações ocorreram 45 dias após a emergência no inicio do 

alongamento. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, aplicando-se o 

teste F em nível de 5% de probabilidade. As médias quando significativos pela análise 

de variância foram comparadas pelo teste de LSD (t) ao nível de 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O perfilhamento, ou afilhamento, é o processo no qual são emitidos novos 

colmos denominados perfilhos que envolve estruturas chamadas de prófilos, após o 

perfilhamento o colmo cresce de forma rápida; as folhas e os colmos armazenam 

nutrientes que iram ser utilizados na translocação para a espiga e contribuir no 

enchimento de grãos (SCHEEREN et al., 2015). O Zn participa do processo de 

perfilhamento, pois está envolvido com a auxina, hormônio que participa da divisão 

celular. Apesar deste aspecto, não foram observadas diferenças significativa entre os 

modos de aplicação de Zn, para o perfilhamento das plantas de trigo dos dois cultivares 

avaliados (Tabela 1). Orioli Júnior et al. (2008), avaliaram diferentes modos de 

aplicação de Zn, dentre os quais incorporado no solo, localizado no sulco, tratamento de 

sementes e pulverização foliar, dentre os parâmetros analisados pelos autores, o 

perfilhamento não obteve diferença significativa entre os tratamentos; corroborando 
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com os dados obtidos deste experimento, indicando que o modo de aplicação do Zn 

pode não interferir no potencial do perfilhamento das plantas de trigo. 

Assim como o número de perfilhos, o comprimento da raiz e a altura de plantas 

não diferiram estatisticamente entre os tratamentos (Tabela 1). Georgin et al. (2014) 

avaliou o desenvolvimento inicial de trigo com o uso de hormônio vegetal, Zn e 

inoculante no tratamento de sementes; dentre as variáveis analisadas pelos autores, 

altura de plantas e comprimento de raiz, não houve diferença significativa entre os 

tratamentos no qual foi o utilizado o Zn. 

 

Tabela 1. Número de perfilhos (NP), comprimento da raiz (CR), altura de plantas (AP) 

e índice de velocidade de emergência (IVE) em razão dos cultivares e dos modos de 

aplicação de zinco em plantas de trigo, Cassilândia- MS 

Tratamento NP CR (cm) AP (cm) IVE 

Cultivar 

    Quartzo 4,29 a 25,03 a 30,43 a 1,69 a 

    Marfim 3,75 a 27,37 a 29,49 a 1,07 b 

Modos de Aplicação 

    Controle 3,81 a 25,62 a 31,28 a 1,78 a 

    Solo 3,81 a 24,69 a 28,97 a 1,57 a 

    Semente 5,00 a 26,32 a 28,80 a 1,13 b 

    Solo+Semente 3,44 a 28,19 a 30,79 a 1,03 b 

CV (%) 20,07  7,09  7,38  10,51 
(1)Médias seguidas de letras iguais nas colunas não diferem entre si pelo teste LSD (t) a 5% de 

probabilidade.  

Os modos de aplicação de Zn interferiram no índice de velocidade de emergência 

(IVE). Este índice também variou conforme o cultivar avaliado. Os tratamentos em que 

foi utilizado Zn nas sementes, diferiram estatisticamente dos demais tratamentos 

(Tabela 1). O cultivar Quartzo, com alto potencial de perfilhamento, obteve média 

superior quando comparada a cultivar Marfim. Para a análise do modo de aplicação de 

Zn o controle e o tratamento em que foi realizada a aplicação de Zn via solo 

diretamente, obteve diferença significativa dos demais tratamentos, obtendo maiores 

médias (Tabela 1). Prado et al. (2007) avaliaram o desenvolvimento inicial e a nutrição 

da cultura do trigo em função da aplicação de Zn via semente, os autores observaram 

que a aplicação de Zn nas sementes influenciou o IVE do trigo. Georgin et al. (2014) 

avaliaram o desenvolvimento inicial das plantas de trigo submetidas ao tratamento de 

sementes com hormônios vegetais, inoculante e Zn, contudo os autores não observaram 

diferenças entre os tratamentos avaliados para o índice de velocidade de emergência 

(IVE). 
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CONCLUSÕES 

 

A cultivar Quartzo obteve um melhor desempenho no índice de velocidade de 

emergência. A aplicação de zinco na semente pode influenciou o índice de velocidade 

de emergência do trigo.  
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RESUMO: A porosidade do solo é um atributo físico que interfere na disponibilidade 

de nutrientes e de água bem como na aeração e no desenvolvimento radicular. O 

objetivo do presente trabalho foi analisar a variabilidade espacial da variável porosidade 

total de um LATOSSOLO VERMELHO argiloso. O estudo foi realizado na Fazenda 

Juliana, no município de Monte Carmelo – MG. Estabeleceu-se uma malha regular de 

amostragem com pontos distanciados 50 x 50 m, totalizando 61 pontos em 

aproximadamente 14 hectares de lavoura cafeeira. Amostras indeformadas foram 

coletadas nas camadas de 0 a 0,1 m e de 0,1 a 0,2 m (Embrapa 2013). Foi realizado o 

estudo estatístico através da estatística clássica, visando verificar a variabilidade dos 

dados. Os resultados mostraram a existência de variabilidade espacial para o atributo 

porosidade total. O semivariograma ajustado foi o Linear (0-0,10 m) e o Gaussian (0,1-

0,2 m). Dessa forma, os mapas podem auxiliar na escolha da melhor estratégia de 

manejo para a cultura do cafeeiro. 

 

Palavras-chave: agricultura de precisão, geoestatística, física do solo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se por porosidade total, os espaços vazios, onde são preenchidos 

por água (macroporos) e por ar (microporos), com o solo em capacidade de campo. 

Lima (2004) destaca que práticas de manejo do solo e das culturas ocasionam 

mudanças nos atributos físicos do solo, sendo essas mudanças permanentes ou 

temporárias. Por isso, o conhecimento da qualidade física de um solo é fundamental 

para a tomada de decisões quanto às praticas de manejo a serem adotas.  

A qualidade física dos solos agrícolas é de suma importância para o 

desenvolvimento das culturas. O atributo físico porosidade total é indispensável para 

um bom crescimento radicular tanto para a absorção de água e nutrientes; portanto o 

objetivo do presente trabalho foi analisar a variabilidade espacial da variável porosidade 

total de um LATOSSOLO VERMELHO argiloso sob cafeicultura. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em área agrícola de cafeeiro, próximo às 

coordenadas 18° 42' 28.9" S e 47° 33' 27.0" W, em um LATOSSOLO VERMELHO 

argiloso (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, 

2013). A área experimental possuía 14 hectares, sendo cultivada com cafeeiro arábica 

nos últimos anos. Em janeiro de 2012 a lavoura foi renovada com plantio de café no 

espaçamento de 3,8 x 0,7 m. A malha de amostragem foi formada por pontos 

distanciados de 50 x 50 m, o que totalizou 61 pontos amostrados em março de 2017, nas 

camadas de 0 a 0,1 m e de 0,1 a 0,2 m; como apresentado na figura 1. 

 

 
Figura 1. Croqui área de estudo Fazenda Juliana, Monte Carmelo-MG 

 

Foram coletadas amostras indeformadas de solo, com cilindros de 

aproximadamente 0,03 m de altura e 0,048 m de diâmetro (53,16.10-6 m3) e a análise 

realizada conforme Embrapa (2011). 

Os dados foram submetidos à análise descritiva visando caracterizar o 

comportamento geral dos atributos como valores de média, mínimos, máximos, 

coeficiente de variação, assimetria, curtose e variância. Em seguida, a quantificação do 

grau de dependência espacial foi realizada através de ferramentas geoestatísticas 

utilizando-se o software GS+. As semivariâncias amostrais foram calculadas conforme a 

equação: 
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Sendo: n(h): número de pares amostrais [z(xi); z(xi + h)] separados pelo vetor h; 

z(xi) e z(xi + h): valores numéricos observados do atributo analisado para dois pontos xi 

e xi + h separados pelo vetor h. 

O semivariograma foi representado pelo gráfico de γ(h) versus h, e seus 

parâmetros (C0, a, C0 +C) estimados pelo método a sentimento. Para construção dos 

mapas utilizou-se o método de interpolação krigagem para variáveis que apresentaram 

dependência espacial e o inverso do quadrado da distância para as demais. 

Para o cálculo do índice de dependência espacial (IDE) foi utilizada a relação 

C0/ C0 + C e os intervalos propostos por Cambardella (1994), que considera os limites 

de dependência: forte (IDE < 25%), moderada (25% ≤ IDE ≤ 75%), fraca (75 

<IDE<100%) e independente (IDE = 100%). O IDE é dado pela equação: 

 

 
 

Sendo: IDE: índice de dependência espacial; C0: efeito pepita; C0 + C: patamar. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A estatística descritiva para a variável porosidade total do solo é apresentada na Tabela 

1.  
 

Tabela 1 - Estatística descritiva para porosidade total do solo em cafeeiro. Fazenda 

Juliana, Monte Carmelo, MG, 2017. 

Camada X MAX MIN AP VR CV AS CS 

0-0,1m 0,50 0,80 0,44 0,35 0,002 9,42 4,20 25,66 

0,1-0,2m 0,48 0,55 0,41 0,13 0,0006 5,36 0,27 0,66 
* X = média; Max = máximo; Mín = mínimo; AP = amplitude; VAR = variância, CV= coeficiente de variação; AS = assimetria; CS 
= curtose. 

 

Adotando a classificação do coeficiente de variação (CV) proposto por Warrick 

e Nielsen (1980) onde seus limites são: de baixa para CV < 12%; média de 12% < CV < 

60% e alta para CV > 60%, verificou-se que a variável possui CV baixo, com valor 

médio de 7,4%, apresentando dessa forma baixa heterogeneidade na área. 

Os resultados da camada superior apresentaram valores de assimetria, curtose e 

coeficiente de variação maior, e também, maior amplitude em relação à camada inferior. 

A Tabela 2 indica que o semivariograma ajustado foi o Linear e o Gaussian para 

as camadas 0-0,10 m e 0,1-0,2 m, respectivamente. 

Pode-se observar que na camada superior apresentou grau de dependência 

espacial independente de acordo com a classificação de Cambardella et al. (1994), 

deixando claro que um menor grau de dependência espacial indica que as variações 
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aleatórias foram mais significativas que a variação espacial da área em estudo. Já a 

camada inferior possui dependência espacial moderada. 

 

Tabela 2. Parâmetros estimados dos modelos ajustados aos semivariogramas para 

densidade do solo em cafeeiro. Fazenda Juliana, Monte Carmelo, MG, 2016. 

Parâmetros  

Camada Modelo Co Co+C1 Co/(Co+C1)2 a r2 

0-0,1 m Linear 0,00243 0,00243 100 270,35 0,550 

0,1-0,2m Gaussian 0,00044 0,00146 30,13 417,70 0,958 
Co = efeito pepita; Co+C1= patamar; Co/(Co+C1)2= grau de dependência espacial em percentagem, sendo classificado em: <25% = 

forte; entre 25 e75 % = moderada e > 75% = fraca (Cambardella et al, 1994); a = alcance. 

 

Os mapas de distribuição espacial da porosidade total do solo nas camadas de 0-

0,10 m e 0,1-0,2 m são apresentados nas Figuras 1.a e 1.b, respectivamente. De modo 

geral, nota-se que os valores de porosidade se distribuíram de 0,440 e 0,800 m3 m-3 em 

ambas as camadas.  

Segundo Jorge (1985) e Camargo e Alleoni (1997) um solo ideal deve apresentar 

0,5 m3 m-3 de volume de poros totais, sendo essa porcentagem muito variável, de solo 

para solo, onde fatores pedogenéticos e manejos culturais interferem significativamente. 

 Desse modo o solo da área não apresenta valores críticos para o desenvolvimento 

do sistema radicular, bem como da aeração e da infiltração da água no solo.  

 

  

Figura 2. Distribuição espacial da porosidade total do solo nas camadas de 0-

0,10 m (2.a) e 0,1-0,20 m (2.b), resultante da krigagem ordinária. Fazenda Juliana, 

Monte Carmelo-MG, 2017. 

 

 

CONCLUSÕES 
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 A porosidade total apresentou variabilidade e valores adequados para o 

desenvolvimento das plantas. O uso das ferramentas geostatíticas é de grande valia para 

a cafeicultura. 
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RESUMO: A textura do solo é de grande importância para se conhecer as 

características de cada solo e está diretamente relacionada ao desenvolvimento e manejo 

das culturas. Dessa forma, objetivou-se com este trabalho avaliar a variabilidade 

espacial da granulometria de um LATOSSOLO VERMELHO argiloso, como indicador 

físico de qualidade do solo sob cafeicultura na região do Cerrado Mineiro, em dois anos 

agrícolas consecutivos (2014/2015 e 2015/2016). As coletas foram realizadas em 61 

pontos, em uma área de 14 ha. Foi realizado um estudo através da estatística clássica, 

visando verificar a variabilidade dos dados. Além disso, a geoestatística foi utilizada 

com o objetivo de definir o modelo de variabilidade espacial da área. A análise 

variográfica foi realizada através de semivariogramas. Foi observado que a área em 

estudo apresentou variação nos valores de teor de argila do solo, onde obteve máxima, 

mínima e amplitude no ano 2014/2015 valores de: 562,0; 350,0 e 212,0 g.kg-¹, 

entretanto no ano 2015/2016 os mesmos parâmetros analisados tiveram valores 520;0, 

247,0 e 273,0 g.kg-¹ 

 

Palavras-chave: geoestatística, granulometria, semivariograma.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo (PONTELLI, 2006) a propriedade física solo que mais tem influencia 

na produtividade é a textura, que exerce um papel principal na determinação da água 

disponível para as plantas. 

.O uso da geoestatística no estudo da variabilidade espacial dos atributos físicos 

e mecânicos do solo permite a identificação da dependência espacial dos dados, 

possibilitando o desenvolvimento de mapas de distribuição desses atributos no campo, 

por meio datécnica de krigagem, que faz uso da interpolação com estimador não 

tendencioso e variância mínima (Journel & Huijbregts, 1991). 

O semivariograma é o principal componente para a validação geoestatística e 

também a ferramenta mais importante nas aplicações em Ciência do Solo 

(KAMIMURA et al., 2013).  
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Para a interpolação dos dados em locais não amostrados no campo, utiliza-se a 

krigagem, que é uma ferramenta geoestatística com base em uma técnica de 

interpolação com o uso de estimadores não tendenciosos de variáveis regionalizadas, 

utilizando, para tanto, as propriedades estruturais do semivariograma e do conjunto 

inicial de dados amostrais (Trangmar et al., 1985).  
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade espacial da 

granulometria de um Latossolo Vermelho argiloso, como indicadores físicos de 

qualidade do solo sob cafeicultura na região do Cerrado Mineiro. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em uma área agrícola, situada nas coordenadas 

18°42'28,9" S 47°33'27,0" W, em um LATOSSOLO VERMELHO argiloso 

(EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, 2013).   

área de 14 há foi renovada com café arábico em janeiro de 2013 com espaçamento de 

3,8 x 0,7 m.  

Foram coletadas amostras de solo na profundidade de 0 – 0,1 m em 61 pontos, 

distanciados de 50 x 50 m, nos dois anos do experimento (2014/2015 e 2015/2016). 

A composição granulométrica foi determinada por meio da dispersão com NaOH (0,1 

mol L-1), sob agitação lenta, durante 16 horas, sendo a determinação do conteúdo de 

argila realizada pelo método da pipeta (EMBRAPA, 2011).  

O estudo dos principais momentos foi realizado através da estatística clássica, 

visando caracterizar a distribuição probabilística e verificar a variabilidade dos dados. 

Também foram analisados os valores mínimos, máximo e amplitude dos dados 

observados.  

A análise variográfica foi realizada através dos semivariogramas. Para cada 

variável foram realizados os cálculos das semivariâncias. Em seguida foi elaborado um 

gráfico da semivariância ((h)) versus distância (h). O cálculo das semivariâncias e a 

escolha do modelo de semivariograma foi realizado através do software de 

geoestatística GS+ (ROBERTSON, 1998). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As análises dos teores de argila (Tabela1) indicaram que, nos dois anos de estudo, 

esta variável tive coeficiente de variação baixo. Já para o silte e areia, os coeficientes de 

variação foram médios, segundo os limites propostos por Warrick e Nielsen (1980), 

indicando assim uma ótima precisão e uma baixa dispersão dos teores de argila. Já se 

tratando dos dados de assimetria na mesma tabela, argila e areia teve a distribuição 

simétrica nos dois anos de análise. 
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 Tabela 1 - Análise descritiva (média, valor mínimo, valor máximo e desvio padrão, 

coeficiente de variação (CV), curtose e assimetria) do atributo granulométrica 
Indicador  Ano  Média  Mediana  Mín  Máx Desv.Padrão  CCV  Assimetria  Amplitude  Curtose  

Argila  14/15   21,0  38,0  350,0  562,0  47,1  0,9  -0,4 212,0 1.412983 
             15/16   ...23,9    26,0  47,0  520,0  49,7  1,7  -0,1 273,0 -0.4172 

Silte  14/15   36,0  134,0  69,0  194,0  30,9  2.7  0,2 125,0 16.25219 

 15/26 ....  42,0                  140,0  69,0  438,0  52,2  6,8  1 369,0 0.46566 

Areia  14/15   42,6  448,0  340,0  520,0  47,7  1,0  -0,5 180,0 -0.96277 

 15/16 ....  34,1 442,0  315,0  527,0  55,4  2,7  -0,7 212,0 -1.0248 

 

O semivariograma ajustado para os teores de argila no solo foi o exponencial e o 

gaussiano, para os anos agrícolas de 2014/2015 e 2015/2016, respectivamente, enquanto 

que para os teores de silte e areia, o semivariograma ajustado foi o exponencial para 

ambos os períodos (Tabela 2).  

Os dados dos teores de argila e silte demonstraram um grau de dependência 

espacial forte nos dois anos de estudos, diferente dos teores de areia que demonstraram 

um grau de dependência moderado, de acordo com a classificação de Cambardella et al, 

(1994) de Um maior grau de dependência espacial indica que as variações aleatórias 

foram menos importantes que a variação espacial da área em estudo.  

 

Tabela 2 – Parâmetros dos semivariogramas ajustados para o atributo granulometria do 

solo em tudo. 

Indicador  Ano  Modelo  Co  Co+C1  Co/(Co+C1)2  a  r2  

Argila 2014/2015 Exponencial  83,0  2212,0  3,7  1,2  0,5  

                         2015/2016 Gaussiano  170,0  5510,0  3,0  63,0  0,9  

Silte 2014/2015 Exponencial  58,0  954,0  6,0  7,0  0,7  

                          2015/2016 Exponencial  786,0  3316,0  23,7  6,4  0,2  

Areia 2014/2015 Exponencial  633,0  2348,0  26,9  8,6  0,8  

                         2015/2016 Exponencial  2008,0  4291,0  46,8  76,0  0,7  

 

Verificaram-se ainda, a partir do mapeamento do primeiro ano agrícola 

(2014/2015) (Figura 1) em relação ao mapeamento do segundo ano agrícola 

(2015/2016) (Figura 1), variações nos teores de argila dentro dos 61 pontos distribuídos 

na área.DemonstrNDO que o manejo feito na área está provocando a mudança dos 

teores de argila nos 61 pontos da área.  

(A)                                                                (B) 

 
Figura 1- Mapa dos teores de argila na camada 0-0,1, no ano agrícola 2014/2015 (A) e 

2015/2016 (B). 
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CONCLUSÕES 

 

Nos dois anos agrícolas avaliados, os valores de granulometria apresentaram 

forte grau de dependência espacial no teores de argila, sendo que o modelo utilizado no 

ano 2014/2015 foi o Exponencial com o valor de 3,7. Já no ano 2015/2016 foi o modelo 

Gaussiano, obteve valor 3,0.  
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O agrião é uma planta comestível muito utilizada na culinária, cujo comprimento em 

fase adulta varia entre 15 a 45 cm, tem como melhor temperatura para seu 

desenvolvimento 20°C. Neste estudo foi realizado um experimento com sementes de 

Agrião da Terra no Laboratório de Análise de Sementes e Recursos Genéticos - 

LAGEN, da UFU, Campus Monte Carmelo. O objetivo foi avaliar diferentes variáveis 

relacionadas à germinação em dois meios de tratamento, sendo eles, com água destilada 

e manitol. Para a realização do experimento foram utilizadas 10 gerbox com 25 

sementes cada, sendo que cada gerbox foi forrada com papel mata borrão, sendo cinco 

umedecidos com água destilada e cinco com manitol. Posteriormente, as gerbox foram 

incubadas em estufa a 25°C durante 7 dias.. Nos últimos 5 dias desse período foram 

anotados o número de plântulas germinadas nos dois meios de tratamento e ao sétimo 

dia foram coletados os comprimentos da radícula, hipocótilo e total (radícula + 

hipocótilo) de cada plântula, além da massa verde de cada gerbox. Foram feitas análises 

descritivas e testes estatísticos de comparação de médias utilizando o nível de 

significância de 5%. Foi possível notar que não houve diferença significativa no 

comprimento das radículas, nas proporções de germinação e no índice de velocidade de 

emergência (IVE), enquanto que para massa verde, comprimentos do hipocótilo e total 

houve diferença significativa.  As avaliações com sementes de Agrião da Terra 

mostraram que o manitol inibiu o crescimento do hipocótilo das plântulas afetando 

assim o tamanho total e a massa verde, já a água destilada gerou melhores resultados. 

Conclui-se que o manitol não afeta a germinação nem o crescimento radicular, porém 

prejudica o crescimento do hipocótilo e o desenvolvimento superficial da plântula.  

 

Palavras-chave: estatística descritiva, testes de hipóteses, manitol, água destilada. 
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RESUMO: Os fungos são microrganismos que possuem a capacidade de solubilização 

de P, e a concentração de sais no meio podem afetar a sua eficácia. O presente trabalho 

teve como objetivo avaliar a capacidade do fungo Penicillium islandicum em solubilizar 

fósforo com diferentes concentrações salinas, 0%, 2,5%, 5%, 7,5% e 10% de NaCl, 

cada qual com 3 repetições. O teste foi realizado em enlenmeyers de 125 ml com 50 ml 

de meio NBRIP. Os tratamentos foram esterilizados em autoclave, inoculados com 3 

discos de micélio do fungo e incubados por 7 dias em mesa agitadora com rotação de 

120 rpm. Após o período de incubação as amostras foram filtradas e analisadas quanto 

ao pH e à concentração de P solúvel em espectrofotômetro. A adição de NaCl favoreceu 

a solubilização de P até a concentração de 5,6%. A partir da concentração 5,6%, a 

adição de NaCl é prejudicial para a solubilização pelo fungo, pois a quantidade de P 

solúvel começa a decrescer. 

Palavras-chave: salinidade, microbiologia, fosfato. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O fósforo (P) se destaca entre os nutrientes que as plantas precisam para seu 

desenvolvimento devido à sua deficiência generalizada na grande maioria de nossos 

solos. A principal fonte de P para a produção de fertilizantes são as rochas fosfáticas 

(RFs), que constituem um recurso natural não-renovável, sem sucedâneo, finito e que, 

por isso, precisa ter seu uso maximizado (ISHERWOOD, 1999). Segundo Lopes, Silva 

e Bastos (2004), as tecnologias sustentáveis de produção estão se tornando constantes 

no processo produtivo da agricultura brasileira. Nesse cenário, o uso de doses 

adequadas de fertilizantes minerais é um dos fatores mais importantes para o aumento 

da produção e da produtividade das diferentes culturas.  

Muitas espécies de fungos e bactérias conseguem solubilizar P, sendo os fungos 

mais eficientes devido a um maior potencial de acidificação do meio circundante, fator 

que favorece a solubilização de P (MENDES, 2014). O aumento da concentração de 

sais solúveis no solo proporciona redução do potencial osmótico do solo causando 

alterações na capacidade de solubilização do P, afetando o rendimento das culturas e, 

algumas vezes, levando ao comprometimento agrícola da área. Dessa forma, o presente 
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trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade do fungo Penicillium islandicum em 

solubilizar fósforo com diferentes níveis de estresse salino.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em enlenmeyers de 125 ml com 50 ml de meio 

NBRIP [5 g Ca3(PO4)2, 10 glicose, 5 g MgCl2·6H2O, 0.25 g MgSO4·7H2O, 0.2 g KCl, 

0.1 g (NH4)2SO4, 1 L água destilada, pH 7] (NAUTIYAL, 1999). Foram testados 5 

níveis de salinidade, 0%, 2,5%, 5%, 7,5% e 10% de NaCl, cada um com 3 repetições. 

Todas as vidrarias utilizadas foram lavadas com ácido clorídrico para remover todo 

possível vestígio de P. Os meios foram esterilizados em autoclave por 20 min e 

inoculados com três discos de micélio do fungo P. islandicum retirados de colônias 

cultivadas em meio batata-dextrose-ágar .  

Os erlenmeyers foram incubados por sete dias em temperatura ambiente em 

mesa agitadora com rotação de 120 rpm em intervalos de 12 h, sendo 12 h com agitação 

e 12 h sem agitação. 

Após o período de incubação as amostras foram filtradas e analisadas quanto ao 

pH e à concentração de P solúvel em espectrofotômetro (MURPHY; RILEY, 1962). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A quantidade de P solubilizada por P. islandicum aumentou até a concentração 

de 5,6% de NaCl. A partir dessa concentração, a quantidade de P solúvel decresceu 

conforme as concentrações de NaCl aumentaram (Figura 1). A maioria dos micro-

organismos do solo possuem ótimo de crescimento em ambientes com concentração 

salina equivalente a 0,85% de NaCl (MADIGAN et al., 2015). Fungos filamentosos, tais 

como P. islandicum, geralmente são mais tolerantes ao estresse osmótico. Para o fungo 

Aspergillus niger, concentrações de até 4% de NaCl não apresentaram qualquer efeito 

sobre a solubilização de P (LI et al., 2015).  

Contudo, a razão pela qual a solubilização de fosfato por P. islandicum é 

estimulada até concentrações de 5,6% de NaCl não está clara, pois o pH do meio, que 

está diretamente relacionado à solubilização, não variou em resposta ao aumento da 

concentração de NaCl (Figura 2).  
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Figura 1. Fósforo solubilizado por Penicillium islandicum em diferentes concentrações 

de NaCl. 

 

Figura 2. pH do meio após cultivo de Penicillium islandicum sob diferentes 

concentrações de NaCl. 

 

CONCLUSÕES  

 

A solubilização de P por P. islandicum é influenciada pela concentração de 

NaCl, com máximo de solubilização à concentração de 5,6% de NaCl.   
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RESUMO: Na Fazenda Pérola, localizada no município de Estrela do Sul, em Minas 

Gerais, conduziu-se um estudo com o objetivo de avaliar a influência da adubação 

biológica na resistência do solo à penetração (RP) em um Latossolo Vermelho sob 

cafeicultura. A RP foi determinada utilizando-se um penetrômetro de impacto, em 

diferentes camadas: 0-0,10; 0,10-0,20 e 0,20-0,30 m. O delineamento experimental 

utilizado foi o inteiramente casulizado, com seis tratamentos e quatro repetições. Os 

tratamentos foram constituídos por: testemunha, sem aplicação do adubo biológico 

(T1); duas aplicações do adubo biológico (T2); cinco aplicações do adubo biológico 

(T3); sete aplicações do adubo biológico (T4); nove aplicações do adubo biológico (T5) 

e uma área sob mata nativa também foi avaliada (T6). Os resultados obtidos foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey, a 5% de 

probabilidade. Verificou-se que o uso do biofertilizante, conforme resultados 

observados no tratamento T5, apresentou valores de RP semelhantes ao solo sob mata 

nativa. 

 

Palavras-chave: atributos físicos do solo, compactação, biofertilizante. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o Brasil maior produtor e exportador mundial de café, estima uma 

safra de 37.881,7 mil sacas beneficiadas, em um parque cafeeiro de 2.228,2 mil 

hectares, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2017). 

Dentre os vários fatores que determinam a alta produtividade do cafeeiro, tais 

como atributos físicos, químicos e biológicos do solo são tidos como exigências, bem 

como o manejo e a espécie escolhida (BURAK et al., 2016). 

Uma das tecnologias que vem sendo bastante adotadas é o uso de 

biofertilizantes, que são preparados a partir de insumos renováveis e localmente 

disponíveis, representando assim, uma alternativa viável para emprego em sistemas 

orgânicos de produção agrícola.  
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O uso de biofertilizante pode alterar positivamente as propriedades físicas, 

químicas e biológicas do solo, além de melhorar a capacidade de retenção de água, por 

beneficiar a matéria orgânica do solo e possuir macronutrientes como nitrogênio, 

fósforo e potássio (NASCIMENTO, 2010). 
Sendo assim, objetivou-se com este trabalho avaliar a influência da adubação 

biológica na resistência do solo à penetração em um Latossolo Vermelho sob 

cafeicultura.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado na Fazenda Pérola localizada sob as coordenadas 

18º37’16,71’’S e 47º38’2,36’’W, com altitude de 842 m, no município de Estrela do 

Sul, MG. 

O solo da área experimental é um LATOSSOLO VERMELHO argiloso 

(EMBRAPA, 2013) e o delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado, com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram 

constituídos por: testemunha, sem aplicação do adubo biológico (T1); duas aplicações 

do adubo biológico (T2); cinco aplicações do adubo biológico (T3); sete aplicações do 

adubo biológico (T4); nove aplicações do adubo biológico (T5) e uma área sob mata 

nativa também foi avaliada (T6). 

Foram realizadas leituras da resistência do solo à penetração (RP) nas camadas 

de 0-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,30 m, através de um penetrômetro de impacto (STOLF, 

1991) que apresenta as seguintes características: área da base com 1,77 cm2; altura de 

queda de 0,57 m; massa do êmbolo, ou seja, massa que provoca o impacto igual a 8,02 

kg e massa dos demais componentes do penetrômetro sem o êmbolo de 8,37 kg. 

Simultaneamente à essas leituras foram determinados o conteúdo gravimétrico de água 

no solo (EMBRAPA, 2011). 

Os resultados foram submetidos à análise de variância. As médias referentes dos 

tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados mostram que, na camada 0-0,10 m, os tratamentos T1 e T2 não se 

diferiram, apresentando menores valores de RP (Tabela 1). Contudo T3, T4 e T5 

também não diferiram, apresentando, porém, maiores valores de RP. Um fator que pode 

ter sido determinante para esses resultados é a idade da lavoura, pois, quanto maior a 

idade da mesma, maior o tráfego de máquinas e implementos agrícolas, maior a 

compactação do solo e, consequentemente, maior a RP. LOPES (2014) afirma que a 

circulação de máquinas agrícolas com conteúdo de água no solo inadequado em áreas 
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cafeeiras é preocupante em decorrência da compactação do solo, podendo levar à 

redução da produtividade.  
Tabela 1. Resistência do solo à penetração (RP, em MPa) e conteúdo gravimétrico de 

água no solo (Ug, em kg kg-1) em função dos diferentes tratamentos e camadas 

analisadas 

Tratamentos 

Camadas (m) 

0-0,10 0,10-0,20 0,20-0,30 

RP Ug RP Ug RP Ug 

T1 2,34 Aa 0,20 5,55 Bb 0,21 6,78 Bc 0,20 

T2 2,07 Aa 0,23 3,79 Ab 0,24 4,22 Ab 0,23 

T3 5,16 Ba 0,20 5,87Bab 0,23 6,33 Bb 0,20 

T4 4,89 Ba 0,21 5,58Bab 0,21 6,01 Bb 0,22 

T5 4,22 Ba 0,20 4,13 Aa 0,21 4,30 Aa 0,21 

T6 4,32 Ba 0,18 5,44 Bb 0,19 4,23 Aa 0,31 

*T1: testemunha, sem aplicação do adubo biológico;(T2) duas aplicações do adubo biológico; 

(T3) cinco aplicações do adubo biológico;(T4) sete aplicações do adubo biológico ;(T5) nove 

aplicações do adubo biológico; (T6) uma área sob mata nativa também foi avaliada. Letras 

maiúsculas iguais comparando tratamentos e letras minúsculas iguais comparando camadas, não 

diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Na camada de 0,10-0,20 m, os tratamentos que apresentaram menores valores de 

RP foram T2 e T5, não diferindo entre si. Já na camada 0,20-0,30 m, foram os 

tratamentos T2, T5 e T6 que apresentaram menores valores de RP.  

Quando foram comparadas as camadas, pode-se observar que nos tratamentos 

T1, T2, T3 e T4, quanto maior a profundidade, maior a RP. Esse fator pode ser 

justificado pelo maior conteúdo de matéria orgânica no solo nas camadas superiores, 

que promove a agregação do solo, diminuindo os valores de RP.  

A resistência do solo à penetração não diferiu entre as camadas no T5, em que 

foram realizadas nove aplicações do adubo biológico. Por outro lado, o tratamento T6 

apresentou uma RP um pouco maior comparado ao T5, na camada de 0,10-0,20 m, 

destacando-se o benefício de utilização do biofertilizante, ou seja, o solo cultivado 

obteve menores valores de RP do que o solo sob mata nativa.  

Segundo Ekwue e Stone (1995), a interferência da matéria orgânica na 

compressão dos solos depende não apenas do teor da mesma, mas também do tipo de 

material orgânico presente. 

 

 

CONCLUSÕES 
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O tratamento com nove aplicações do biofertilizante apresentou valores de 

resistência do solo à penetração semelhantes ao solo de mata nativa, sendo que os seus 

valores não diferiram entre as camadas do solo. 
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RESUMO: A batata Yacon, Smallanthus sonchifolius, é uma planta de origem Andina 

e cultivada também no Brasil devido principalmente ao uso medicinal do tubérculo. As 

flores de S. sonchifolius oferecem néctar e pólen e, por isso, possuem potencial para 

atração de abelhas em sistemas cultivados. Assim, o objetivo desse estudo foi verificar a 

diversidade de abelhas visitantes florais e os recursos explorados por elas em cultivo de 

batata Yacon. O estudo foi realizado em um cultivo orgânico localizado em Estrela do 

Sul/MG. As observações dos visitantes florais foram realizadas em cinco dias não 

consecutivos (total= 500 min de observação). Foram coletadas 417 abelhas pertencentes 

a 13 grupos. O cultivo foi visitado principalmente por espécies da família Halictinae 

(40,05%). As flores de S. sonchifolius foram exploradas principalmente para a coleta de 

néctar (89,21%; t= 4,808; n=5; p< 0,05). Os resultados mostraram que embora S. 

sonchifolius seja uma espécie introduzida no Brasil, ela representou uma fonte 

frequentemente explorada para coleta de importantes recursos florais por diversas 

espécies de abelhas nativas e para Apis mellifera. 

 

Palavras-chave: abelhas, néctar, pólen.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A batata Yacon, Smallanthus sonchifolius (Asteraceae), é uma planta de origem 

Andina, no entanto vem sendo cultivada também no Brasil (SANTANA; CARDOSO 

2008). As flores do capítulo de S. sonchifolius são monóicas, sendo as flores masculinas 

localizadas no interior do círculo e as femininas na periferia. O néctar é produzido 

principalmente pelas flores masculinas (DOSTERT et al., 2009). Essa planta é 

conhecida popularmente devido ao uso medicinal do tubérculo (SANTANA; 

CARDOSO 2008). O tubérculo é consumido principalmente in natura, porém é 

utilizado também para produção de xarope, suco e em lâminas desidratadas 

(SANTANA; CARDOSO 2008).  

Devido à disponibilidade de néctar e pólen, S. sonchifolius possui potencial para 

atração de abelhas. Em sistemas agrícolas, as abelhas são importantes polinizadores. 

Esse grupo de insetos pode explorar plantas nativas e cultivadas para a coleta de pólen 
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(para a alimentação larval) e de néctar (para alimentação de adultos e larvas) 

(MICHENER 2007).  

 Práticas agrícolas como manutenção de áreas naturais no entorno e cultivos 

orgânicos favorecem a presença de maior diversidade de polinizadores (KREMEN et 

al., 2002). A maior diversidade de polinizadores aumenta a produção e melhora a 

qualidade dos frutos formados (KREMEN et al., 2002). 

Considerando a importância desse cultivo, o objetivo desse estudo foi verificar a 

diversidade de abelhas visitantes florais e os recursos explorados por elas em cultivo 

orgânico de batata Yacon (S. sonchifolius).  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi realizado na fazenda Santa Bárbara 

(18°47’55’’S/47°37’17’’O), no distrito de Água Emendada, em Estrela do Sul - MG. A 

área estudada compreende fragmentos de vegetação nativa e cultivos orgânicos de: 

batata Yacon (S. sonchifolius), quiabo (Abelmoschus esculentus), tomate (Solanum 

lycopersicum), abóbora (Cucurbita moschata), berinjela (Solanum melongena) e outras 

hortaliças. As observações foram realizadas no período de 25 de maio de 2017 a 06 de 

junho de 2017.   

As observações dos visitantes florais ocorreram nos primeiros 20 minutos de 

cada hora, das 8 h às 12 h (total= 500 min de observação). Após a visita às flores e 

registro dos recursos explorados (néctar ou pólen), as abelhas foram coletadas com 

potes plásticos, identificadas no menor nível taxonômico possível e liberadas na área de 

estudo após o término do horário de observação.  

Para verificar se houve diferença na exploração das flores de S. sonchifolius para 

a coleta de pólen e de néctar pelas abelhas foi utilizado o teste T pareado (ZAR 2010). 

Para verificar se o número de visitas de abelhas esteve correlacionado ao número de 

inflorescências foi usada a correlação de Pearson (ZAR 2010).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram coletadas 417 abelhas, pertencentes a 13 grupos (Tabela 1). O principal 

visitante floral de S. sonchifolius foram espécies da família Halictinae (40,05%), 

seguido por Trigona spinipes (23.98%). Os grupos Halictinae, Exomalopsis sp2 e 

Tropidopedia sp. estiveram presentes em todos os dias amostrados (Tabela 1).  

Houve menor registro de abelhas no primeiro horário de observação (4,08% dos 

indivíduos amostrados) comparado aos demais (horário 2 = 20,38%; horário 3= 27,10%; 

horário 4= 27,82% e horário 5= 20,62%) (Fig. 1A). As flores de S. sonchifolius foram 

exploradas principalmente para a coleta de néctar (89,21%; t= 4,808; n=5; p< 0,05), 
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porém as abelhas também coletaram pólen (10,79%). A visita das abelhas esteve 

correlacionada com o número de inflorescências (r= 0,902; n=5; p<0,05) (Fig. 1B). 

 

Tabela 1. Frequência de ocorrência (FO) e abundância relativa (AR) dos visitantes 

florais de Smallanthus sonchifolius em cultivo orgânico em Estrela do Sul/MG. 

Grupo de abelhas FO (%) AR (%) 

APINAE 

  Apis mellifera Linnaeus, 1758 40 0,96 

Exomalopsis (Exomalopsis) fulvofasciata Smith, 1879 40 3,12 

Exomalopsis sp1 80 3,12 

Exomalopsis sp2  100 5,28 

Melipona (Michmelia) rufiventris Lepeletier, 1836 20 0,96 

Trigona hyalinata (Lepeletier, 1836) 80 4,56 

Trigona spinipes (Fabricius, 1793) 80 23,98 

Paratrigona lineata (Lepeletier, 1836)          60 6,00 

Meliponini (sp 1)  20 0,72 

Paratetrapedia connexa (Vachal, 1909) 60 1,20 

Tropidopedia sp. 100 9,59 

   sp 2 40 0,48 

HALICTINAE 100 40,05 

TOTAL   417 

  

Assim como outra espécie de Asteraceae cultivada, o girassol (Helianthus 

annuus) (MORGADO et al. 2002), S. sonchifolius foi explorada para a coleta de pólen e 

néctar por diversas espécies de abelhas nativas e por Apis mellifera. 
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Figura 1. A - Número de abelhas coletadas em cada dia de observação após a visita às 

inflorescências de Smallanthus sonchifolius em cultivo orgânico. B- Correlação positiva 

entre o número de abelhas visitantes florais e o número de inflorescências. 
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CONCLUSÕES 

 

O estudo mostrou que embora S. sonchifolius seja uma espécie introduzida no 

Brasil, ela representou uma fonte frequentemente explorada para coleta de importantes 

recursos florais por diversas espécies de abelhas nativas e para Apis mellifera. 
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos do modo de aplicação de 

calcário e das fontes de adubação nitrogenada no crescimento das plantas de Brachiaria 

brizantha cv. MG-5. O experimento foi delineado em blocos ao acaso (DBC), em 

esquema fatorial 2x4, com quatro repetições. Os tratamentos constituíram de dois 

modos de aplicação de calcário (superficial e incorporado na camada de 0-20 cm) e por 

quatro fontes de nitrogênio [ureia-45% de N, sulfato de amônio-20% de N, NBPT-44% 

de N e controle]. O calcário foi aplicado 15 dias antes da semeadura do capim 

Brachiaria brizantha cv. MG-5. O corte foi realizado aos 60 dias após a semeadura. Os 

parâmetros analisados foram: número total de folhas, altura de plantas, massa seca da 

parte aérea e massa seca das raízes. A correção da acidez do solo mostrou-se mais 

eficiente quando incorporado o calcário. A adubação nitrogenada realizada com sulfato 

de amônio proporcionou melhores resultados sobre as variáveis analisadas. 

 

Palavras-chave: Calcário, braquiária, NBPT, sulfato de amônio. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a prática mais utilizada para a correção da acidez dos solos de 

cerrado é a calagem, visando o aumento do pH, redução de alumínio tóxico (Al+3), 

fornecimento de cálcio e magnésio como nutrientes, acarretando um aumento 

considerável na produtividade (CAIRES e FONSECA, 2000).  

O N quando aplicado às plantas eleva o rendimento, o teor de proteína na 

matéria seca, reduz a quantidade de carboidratos solúveis influenciando na 

digestibilidade do animal, sendo o elemento que mais influencia no crescimento de 

gramíneas, a deficiência de N pode ocasionar a redução da taxa fotossintética afetando 

diretamente a sua área foliar (SANTOS JUNIOR et al., 2004; RUGGIERI et al., 1994; 

CECATION et al., 2004). Objetivou-se avaliar os efeitos do modo de aplicação de 

calcário e da aplicação de fontes de nitrogênio no crescimento das plantas de Brachiaria 

brizantha cv. MG-5. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em casa de vegetação da Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul - Unidade Universitária de Cassilândia, MS (51º48’ de longitude 

W, 19º05’ de latitude S e altitude média de 470 m). O clima da região, segundo 

classificação de Köppen, é do tipo tropical chuvoso (Aw), com verão chuvoso e inverno 

seco (precipitação no inverno menor que 60 mm), precipitação e temperatura média 

anual de 1.520 mm e 24,1 °C, respectivamente. 

Utilizou-se solo coletado na camada de 0-20 cm de profundidade, de um 

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO (EMBRAPA, 2005). O solo foi seco ao ar e 

peneirado, a análise química do solo na camada de 0–0,20 m de profundidade 

apresentou os seguintes valores: pH (CaCl2) 4,6; 18,2 g dm-3 de M.O.; 7,8 mg dm-3 de P 

(Mehlich-1); 3,6 cmolc dm-3 de H+Al; 0,18 cmolc dm-3 de K; 1,50 cmolc dm-3 de Ca; 

0,50 cmolc dm-3 de Mg; 37,5 % de saturação de bases; 5,8 cmolc dm-3 de CTC. 

O experimento foi delineado em blocos ao acaso (DBC), em um esquema 

fatorial 2x4, com quatro repetições. Os tratamentos constituíram de dois modos de 

aplicação de calcário (superficial e incorporado na camada de 0-20 cm) e de quatro 

fontes de aplicação de nitrogênio (ureia-45% de N, sulfato de amônio-20% de N, 

NBPT-44% de N e controle). O calcário foi aplicado 15 dias antes da semeadura do 

capim Brachiaria brizantha cv. MG-5, as fontes de N foram aplicadas superficialmente 

30 dias após a semeadura. Foram cultivadas oito plantas de braquiária por vaso com 

capacidade de 8L. O corte foi realizado aos 60 dias após a semeadura. 

Foram realizadas as análises de número total de folhas, altura, massa seca da 

parte aérea e massa seca de raízes, as amostras foram secas em estufa de circulação de 

ar forçado a 65°C por 72 horas.  

Os dados foram submetidos à análise de variância, aplicado teste F a 5% de 

probabilidade, e teste t (LSD) a 5% de probabilidade quando significativas as médias. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para os parâmetros número de folhas, altura de plantas e massa seca da parte 

aérea a calagem incorporada obteve diferença significativa da calagem superficial, não 

foi constatado diferença significativa entre a calagem superficial e incorporada para a 

massa seca da raiz (Tabela 1). Kaminski et al. (2005) afirmam que precedendo um 

sistema plantio direto o calcário quando incorporado ao solo demonstra maior eficiência 

quando comparado com a aplicação superficial. 

O número total de folhas e a massa seca da raiz foram afetados 

significativamente pelos modos de aplicação, onde o sulfato de amônio obteve médias 

superiores, seguidos da ureia, NBPT e controle (Tabela 1). Bennet et al. (2008) 

avaliando o efeito de diferentes fertilizantes na produção de massa seca em Brachiaria 



 

 287 

brizantha, constataram que no tratamento, no qual foi utilizado o calcário dolomítico 

associado a adubação nitrogenada, a produção de massa seca obteve médias maiores 

comparadas ao demais tratamentos.  

 

Tabela 1. Número de folhas (NF), altura de plantas (AP), massa seca da parte aérea 

(MSPA) e massa seca das raízes (MSR), em razão da calagem e das fontes de 

Nitrogênio (N) em plantas de Brachiaria Brizantha, Cassilândia- MS 

Tratamentos NF AP MSPA MSR 

Calagem 

    Superficial 44,94 b 68,50 b 3,070 b 6,941 a 

    Incorporada 52,43 a 78,62 a 4,968 a 7,938 a 

Modos de Aplicação 

    Controle 33,00 c 61,62 c 2,106 c 4,565 c 

    Ureia 50,37 b 73,00 b 4,075 b 8,028 b 

    NBPT 49,63 b 78,12 ab 4,521 ab 7,586 b 

    Sulfato de amônio 61,75 a 80,37 a 5,374 a 9,580 a 

CV (%) 6,24 4,31 7,88 8,89 
(1) Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si pelo teste LSD (t) a 5% de probabilidade. 

 

O modo de aplicação afetou a altura das plantas e a massa seca da parte aérea, os 

tratamentos que foram feitas as aplicações com sulfato de amônio diferiu-se 

estatisticamente das plantas que foram aplicadas ureia e do controle, não havendo 

diferença significativa entre as plantas que cujo modo de aplicação foi com o NBPT 

(Tabela 1). Silva et al. (2013) constatou que o sulfato de amônio quando comparado 

com a ureia, aplicados sobre capim-marandu, apresentando maiores valores para altura 

de plantas e massa seca da parte aérea. 

 

CONCLUSÕES 

 

A correção da acidez do solo com a aplicação de calcário incorporado mostrou-

se mais eficiente. A adubação nitrogenada realizada com sulfato de amônio 

proporcionou melhores resultados sobre as variáveis analisadas. 
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As plantas voluntárias de milho ou tigueras oriundas da colheita dessa cultura causam 

grande interferência nas culturas sucessoras, em especial na da soja, a qual possui 

grande importância econômica. Esse problema se agrava no caso do milho RR, já que a 

soja também possui tolerância ao herbicida glifosato. O objetivo do trabalho foi avaliar 

a eficiência agronômica de um herbicida pertencente ao mecanismo de ação ALS, 

clorimuron etílico, associado a um bioestimulante à base de aminoácidos, no controle 

do milho resistente ao herbicida glyphosate. O experimento foi conduzido no campo 

experimental da Faculdade Cidade de Coromandel, utilizando-se o milho RR do híbrido 

2B610PW, semeado em sacos plásticos de 500 gramas, contendo como substrato terra 

cultivada, com acidez corrigida e adubada de acordo com análise de solo. O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 8 tratamentos e 4 

repetições, seguindo o esquema fatorial de 3x2, no qual, três doses diferentes (100%, 

75% e 50%) do herbicida clorimuron etílico, com adição ou não de bioestimulante à 

base de aminoácidos e duas testemunhas, aplicação isolada de água e bioestimulante. Os 

tratamentos foram efetuados no estádio fenológico V2 (planta com duas folhas 

completamente desdobradas). Aos 7, 14, 21 e 28 dias após os tratamentos (DAT) foram 

efetuadas avaliações de altura e percentual de controle visual (0% a 100%); aos 28 

DAT, massa seca da parte aérea. Os resultados mostraram que o herbicida clorimuron 

etílico, aplicado no manejo de milho RR, não foi eficiente no seu controle, independente 

da dose aplicada, com ou sem a aplicação do bioestimulante à base de aminoácidos. 

Pode-se concluir que o clorimuron etílico, associado ou não ao bioestimulante, 

promoveu redução do crescimento das plantas de milho RR quando comparado às 

testemunhas. 

 

Palavras-chave: Herbicidas, estimulantes de plantas, tolerância, tiguera, glifosato. 
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Mapeamento da distribuição da área foliar do café arábica em um 

talhão experimental 
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RESUMO: Com os desafios para maximizar a qualidade e produção de café, são 

necessárias ferramentas que facilitem os programas de melhoramento e monitoramento 

de tal cultura. A partir disso, o mapeamento sobre a área foliar é uma importante 

ferramenta por ser um parâmetro indicador para a compreensão das respostas das 

plantas a fatores ambientais específicos. Nesse contexto, foi confeccionado um mapa de 

interpolação na qual exibe a área foliar por coordenada facilitando a análise do mesmo. 

Para isso, foi necessária a coleta de 10 folhas de uma planta por ponto em um total de 

50 locais de amostragem georreferenciados.  Posteriormente realizou-se a quantificação 

da área foliar usando o software IMAGEJ, a qual foi a variável interpolada para geração 

do mas da distribuição da área foliar em um talhão de café. Com isso, foi possível 

identificar a variação da área foliar em resposta aos fatores ambientais. 

 

Palavras-chave: imagej, infecção, Coffea arábica L. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A área plantada de café Arábica no Brasil corresponde a 1,77 milhões de 

hectares, sendo que 67,7% desse total encontra-se em Minas Gerais (CONAB, 2015). 

Devido a tais dimensões, a busca por cultivares cada vez mais produtivas tem sido o 

principal foco dos programas de melhoramento do cafeeiro no Brasil (MARTINEZ et 

al., 2007; CARVALHO et al., 2010). Além da seleção direta baseada na produtividade, 

outras estratégias vêm sendo utilizadas em alguns programas de melhoramento a fim de 

maximizar os ganhos com a seleção. Dessa forma, essas ferramentas proporcionam aos 

melhoristas uma melhor orientação na escolha das variáveis mais resistentes a serem 

utilizadas nos programas de melhoramento (CRUZ et al., 2004).  

A área foliar é uma variável de crescimento reconhecida pela sua importância 

como indicativo da produtividade da planta, uma vez que a fotossíntese realizada pelas 

plantas depende da interceptação da energia luminosa pelo dossel e da sua conversão 

em energia química. A eficiência do processo fotossintético depende da taxa de 

fotossíntese por unidade de área foliar e da interceptação da radiação solar, as quais são 

influenciadas pela arquitetura do dossel e pela dimensão do sistema fotoassimilador 
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(FAVARIN et al., 2002). Além disso, a área foliar do cafeeiro é fundamental para 

estudos fisiológicos envolvendo análise de crescimento, transpiração, e em pesquisas 

para quantificar danos causados por pragas e doenças foliares. 

Com isso, objetivou-se nesse trabalho realizar a interpolação da área foliar com 

as coordenadas de uma fazenda de café no município de Monte Carmelo para fornecer 

uma base confiável para a identificação de sintomas de fatores prejudiciais para a planta 

a partir da área foliar.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para realização do trabalho foram utilizados os seguintes materiais: 

 Receptor GPS de navegação Garmin: georreferenciamento dos pontos de 

amostragem; 

 Software IMAGEJ: determinação da área foliar; 

 Software QGIS: geração dos mapas de distribuição da área foliar. 

 

Primeiramente, o receptor GPS foi utilizado georreferenciar os 50 locais de 

aquisição de amostras no talhão de café. Para tanto, definiu-se um espaçamento de 45 

metros entre os locais de amostragem. Para cada local de aquisição, foram colhidas 10 

folhas por planta, ou seja, totalizando 500 folhas em 50 pontos de amostragem. 

Com as folhas coletadas, foi realizada a quantificação da área das mesmas 

utilizando o software IMAGEJ. 

Desse modo, foi feita a média de área foliar por planta obtendo-se um valor 

representativo por arbusto. Diante da área foliar e das respectivas coordenadas, com 

interpolado inverso da distância disponível no software QGIS, gerou-se os mapas de 

distribuição espacial da foliar do talhão de café experimental.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com os processos mencionados, foi obtido o mapa da variação de área foliar. 
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Figura 1. Mapa gerado no QGIS exibindo a variação de área foliar por coordenada. 

  

 A partir do mapa de distribuição de área foliar, observa-se uma cobertura 

heterogênea ao longo de todo o talhão, onde os valores variaram de 39,28 a 63,43 cm². 

Os menores valores estão concentrados na porção centro inferiores do talhão e os 

maiores valores estão distribuídos de forma isolada a longo da área. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A determinação de área foliar foi realizada com sucesso podendo ser aplicada na 

agricultura de precisão para indicar sintomas de fatores prejudiciais para as plantas 

servindo como ponto de partida para investigar mais a fundo o que está causando a 

diminuição da área foliar. Uma vez detectado o sintoma prejudicial, já estará indicado 

no mapa as regiões com a variação de área foliar que corresponde a tal indício. Portanto, 

o mapeamento de área foliar é uma ferramenta simples e barata que pode tornar a 

identificação, de uma região com um mesmo problema, mais fácil e prática. 
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RESUMO: O objetivo da pesquisa foi avaliar os efeitos de crescimento do sistema 

radicular e da parte aérea da soja RR, sob tratamento de sementes com diferentes 

bioestimulantes. O experimento foi realizado na área experimental da Faculdade Cidade 

Coromandel-MG. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, 

com cinco tratamentos e quatro repetições. Os produtos testados foram compostos por 

carbono orgânico, nutrientes e aminoácidos. A dose dos produtos usada no tratamento 

das sementes foi de 4 mililitros por quilograma de sementes. Os parâmetros avaliados 

foram: Índice de Velocidade de Emergência, Comprimento de Raiz, Comprimento da 

parte Aérea, Peso de Massa Seca das Raízes, Peso de Massa Seca da parte Aérea. Os 

resultados indicaram que o uso dos bioestimulantes selecionados para o experimento, no 

tratamento de sementes da variedade de soja W 799 RR, nos parâmetros avaliados e na 

dose avaliada, não influenciou na germinação e desenvolvimento inicial das plântulas 

da soja W 799 RR. Demais estudos científicos devem ser realizados considerando-se 

cultivares, variações de doses e outros produtos com diferentes substâncias. 

 

Palavras-chave: Glycine max, estimulantes, germinação, emergência. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No cenário atual, a constante demanda de alimentos exige manejos direcionados 

a altas produtividades. O sucesso das diversas atividades agropecuárias é influenciado 

também por níveis de produção determinantes no desempenho de qualquer setor do 

agronegócio (EMBRAPA, 2014).  

De acordo com os estudos feitos por Klahold et al. (2006) as tecnologias 

utilizadas juntamente com o manejo nutricional via foliar e o uso de biorreguladores ou 

estimulantes vegetais têm melhorado o crescimento vegetal de algumas culturas.  

O processo do desenvolvimento vegetativo é diretamente influenciado tanto 

pelos fatores extrínsecos sendo estes a luz, a água, temperatura e o gás carbônico e 

também pelos intrínsecos, de origem química, exemplificado pelos hormônios vegetais 

(ALBRECHT et al., 2011). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no ano de 2.017, entre os meses de abril e maio, na 

área experimental da Faculdade Cidade Coromandel (FCC), situada nas coordenadas 

geográficas latitude 18º29’75”S e longitude 47º12’50”W e altitude média de 955m. 

Construiu-se um canteiro, em campo, de 4,0 metros de comprimento por 1,20 m de 

largura, contendo como substrato areia lavada. 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com quatro 

tratamentos e uma testemunha. Os tratamentos foram: T1 – Água; T2 – Bioestimulante 

contendo carbono orgânico, nitrogênio e cálcio solúvel; T3 - Bioestimulante contendo 

carbono orgânico, nitrogênio, manganês e zinco; T4 – Bioestimulante contendo 

aminoácidos citocinina, giberilina e auxina; T5 – Bioestimulante contendo aminoácidos, 

molibdênio e cobalto. A dose utilizada em todos os tratamentos foi de 4 mililitros por 

quilograma de semente. 

Utilizaram-se 1000 sementes da variedade W 799 RR da safra 2016/2017, 

divididas em parcelas de 50 unidades, perfazendo um total de 200 sementes para cada 

tratamento. Para o tratamento, as sementes foram colocadas em sacolas plásticas, de 

acordo com cada tratamento, adicionando-se o produto, com auxílio de uma seringa. Em 

seguida, efetuou-se agitação manual durante dois minutos para que se promovesse 

homogeneização e cobertura do mesmo nas sementes.  Após duas horas, com as 

sementes secas, efetuou-se a semeadura no canteiro. 

Os parâmetros avaliados no experimento foram: Índice de Velocidade de 

Emergência (IVE), Comprimento de Raiz (CR), Comprimento da parte Aérea (CPA), 

Peso de Massa Seca das Raízes (PMSR) e Peso de Massa Seca da parte Aérea 

(PMSPA). Os dados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade, no programa Sisvar (FERREIRA, 2011). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 apresenta os resultados obtidos nos parâmetros avaliados. Os 

comprimentos de raízes observados não se diferenciaram significativamente em relação 

à testemunha. Os resultados se distinguem dos obtidos nos estudos de Vieira (2005) que 

observou um incremento de 45,5% nas raízes das plantas desta cultivar.  

Os comprimentos de parte aérea não se diferenciaram significativamente em 

relação à testemunha, porém Gomes, Martin-Didonet e Didonet (2003) observaram 

diferenças significativas nesse parâmetro quando utilizaram bioestimulantes em feijão. 

Os pesos de massa seca de raiz não diferenciaram significativamente nos 

tratamentos avaliados. Os resultados se diferem de Santos (2009), que observaram que 

os bioestimulantes incrementam a massa seca de raízes em plântulas de soja. 
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Tabela 1. Dados médios de comprimento da raiz e parte aérea, peso de massa seca de 

raiz e de parte aérea e índice de velocidade e emergência. 

TRATAMENTOS CR CPA PMSR PMSPA IVE 

 

T1 8,86a 4,57a 0,03a 0,09a 2,67a 

 

T2 9,96a 4,61a 0,03a 0,10a 3,41a 

 

T3 10,14a 4,81a 0,03a 0,11a 2,43a 

 

T4 10,34a 4,78a 0,03a 0,10a 2,60a 

 

T5 10,84a 4,82a 0,03a 0,10a 2,38a 

CV% = 21,75 9,73 36,19 10,78 27,67 

n.s = não significativo a 0,05 de probabilidade. Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna 

não diferem entre si pelo teste de Tukey 1% a 5% de probabilidade. CV (coeficiente de variação). CR 

(Comprimento da raiz). CPA (Comprimento da parte aérea). PMSR (Peso de massa seca da raiz).  

PMSPA (Peso de massa seca da parte aérea).  IVE (Índice de Velocidade de Emergência). 

 

As avaliações de peso de massa seca da parte aérea não evidenciaram diferenças 

significativas entre os tratamentos, Chiarelo et al. (2007) mostrou resultados diferentes 

ao utilizar um bioestimulante no tratamento de sementes de soja, destacando os efeitos 

positivos para esta avaliação.  

O índice de velocidade de emergência também não apresentou diferenças 

significativas. Santos et al. (2013), ao avaliarem os efeitos de um bioestimulante sobre 

esse parâmetro, não obtiveram diferenças estatísticas significativas. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os bioestimulantes utilizados no tratamento das sementes da soja W 799 RR não 

proporcionaram ganhos significativos nos parâmetros de germinação e desenvolvimento 

de plântulas. Demais estudos devem ser realizados variando-se as doses utilizadas nesse 

experimento, bem como o uso de outros produtos, para que seja possível avaliar seus 

efeitos na germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de soja. Também sugere-

se estudo em diferentes cultivares de soja. 
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RESUMO: O milho (zea mays L.P) é uma cultura de grande importância para o 

agronegócio devido sua ampla utilização na alimentação humana e animal. Dentre as 

principais doenças da cultura do milho destacam-se os enfezamentos vermelho e pálido, 

ferrugem tropical e polissora, a cercosporiose e a mancha branca. A mancha branca tem 

como sintoma inicial pequenas lesões de coloração verde pálida e, durante a sua fase de 

crescimento, tornam-se esbranquiçada e com aparência arredondada. Esta doença é 

causada pelo fungo Phaeosphaeria maydis. O objetivo desse trabalho e avaliar a 

eficiência do fungicida com os princípios ativos Epoxiconazol, Fluxapiroxade e 

Piraclostrobina, em diferentes aplicações nos estádios fenológicos V7, R1 e R3, na 

cultura do milho, para controle da Mancha Branca. O experimento foi instalado na 

Fazenda Experimental da Faculdade Cidade de Coromandel – (FCC), o delineamento 

em blocos casualizados – DBC, com esquema fatorial de 3x1 (três aplicações do 

fungicida e uma testemunha – sem aplicação do fungicida). Os resultados foram 

submetidos a teste de Scot-Knott a 1% de probabilidade. Em função do número de 

aplicações de fungicida a base de Epoxiconazol, Fluxopiroxade e Piraclostrobina. 

Obteve resultado satisfatório com uma aplicação obtendo queda da porcentagem do 

inoculo na área foliar, obteve maior número de folias sadias, produzindo mais 

fotoassimilados, contudo maior produção.  

 

Palavras-chave: Doenças Foliares, Mancha branca, fungicida sistêmico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

O milho (zea mays L.P) é uma cultura de grande importância para o agronegócio 

devido sua ampla utilização na alimentação humana e animal (TAKASU et al., 2012). O 

sucesso da produção da cultura do milho irá depender do manejo adotado, dentre estes, 

pode-se destacar: a semeadura na época certa e de acordo com o zoneamento do hibrido; 

a utilização de sementes certificadas e tratadas; a realização de rotação de culturas não 

suscetíveis; uma adubação balanceada de acordo com as exigências nutricionais do 
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cultivar; uma boa formação de stand garantindo assim uma boa população de plantas 

por hectare; o manejo de pragas e doenças; e, a realização eficaz do controle de plantas 

daninhas. (DARÓS, 2010). 

Dentre as principais doenças da cultura do milho destacam-se os enfezamentos 

vermelho e pálido, ferrugem tropical e polissora, a cercosporiose e a mancha branca 

(FARIA, 2014). Estas doenças causam lesões nas folhas, interferindo diretamente na 

produção da cultura através da redução da área fotossintética (SANTOS, 2016). 

A mancha branca tem como sintoma inicial pequenas lesões de coloração verde 

pálida e, durante a sua fase de crescimento, tornam-se esbranquiçada e com aparência 

arredondada. Esta doença é causada pelo fungo Phaeosphaeria maydis. As condições 

ideais para proliferamente do fungo e infestação da doença é com temperaturas de 15 a 

20 Cº noturnas, alta umidade relativa e alto índice pluviométrico (WEBER, 2010). 

O objetivo desse trabalho e avaliar a eficiência do fungicida com os princípios 

ativos Epoxiconazol, Fluxapiroxade e Piraclostrobina, em diferentes aplicações nos 

estádios fenológicos V7, R1 e R3, na cultura do milho, para controle da Mancha 

Branca. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi instalado na Fazenda Experimental da Faculdade Cidade de 

Coromandel – (FCC), em Coromandel, MG, localizada 18º27’50,07 latitude Sul e 

47º10’49,40 Oeste, a 883 m de altitude, em solo classificado como Latossolo vermelho 

amarelo distrófico. O plantio da cultura foi realizado no dia 12 de dezembro de 2016, 

utilizando um híbrido simples – RB9110 PRO2, com espaçamento de 0,60 m entre 

linhas. A plantadora do tipo PlantCenter de quatro linhas foi regulada para uma 

população 67 mil sementes por hectare, com uma adubação de 230 Kg/ha-1 de 10-47-00 

(N-P-K). A adubação de cobertura foi realizada 25 dias após o plantio – DAP com 400 

Kg/ha-1 de uréia (45-00-00). O delineamento em blocos casualizados – DBC, com 

esquema fatorial de 3x1 (três aplicações do fungicida e uma testemunha – sem aplicação 

do fungicida). Os resultados foram submetidos a teste de Scot-Knott a 1% de 

probabilidade. 

A primeira aplicação de fungicida foi realizada 38 DAP quando a maioria das 

plantas atingiram o estádio V7 (período vegetativo – 7 folhas abertas). A segunda 

aplicação de fungicida foi realizada com 65 DAP quando as maiorias das plantas 

atingiram o início do estádio R1 (período reprodutivo - emissão do pendão). A terceira 

aplicação de fungicida foi realizada com 81 DAP quando a maioria das plantas 

atingiram o início do estádio R3 (período reprodutivo – enchimento de grãos), todas 

aplicações utilizando 1,2 L/ha-1 de Epoxiconazol + Fluxopiroxade + Piraclostrobina. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1 estão apresentados os resultados da escala diagramática de danos 

causados pela Mancha Branca no do cultivar RB9110 PRO2. Os resultados apresentam 

uma diferença estatística entre a testemunha e os tratamentos com aplicação do 

fungicida. Não houve diferença estatística entre os tratamentos em relação ao número de 

aplicações do fungicida. 

 

Tabela 1. Escala diagramática de avaliação da severidade de Phaeosphaeria maydis 

(Mancha Branca) em porcentagem, na cultivar de milho RB9110 PRO2, em função do 

número de aplicações de fungicida a base de Epoxiconazol, Fluxopiroxade e 

Piraclostrobina. Coromandel / MG. 2017 

Tratamento Escala Diagramática 

 ------------- % ------------- 

Testemunha 4,33 a 

1 aplicação 1,70 b 

2 aplicações 1,30 b 

3 aplicações 1,104 b 

CV % 17,28 

*médias seguidas de mesma letra na coluna diferem entre si ao teste de Scot-Knott a 

1% de probabilidade 

 

A aplicação do fungicida proporcionou uma redução significativa na severidade 

da doença. Uma única aplicação do fungicida no estádio V7 apresentou uma redução de 

39,26% na severidade da doença, nas condições estabelecidas na safra de 2016/17, na 

região de Coromandel / MG. 

Esta redução proporciona para planta maior área fotossintética e, desta forma, 

influenciará na produção de fotoassimilados e, consequentemente a produtividade da 

cultura. 

No gráfico 1 estão apresentados uma regressão dos resultados da escala 

diagramática da severidade da doença em relação ao número de aplicações do fungicida. 

Esta regressão indique que a medida em que se aumenta o número de aplicações ocorre 

a redução na severidade. No entanto, com a aplicação de uma única dose foi o suficiente 

para o controle da doença, nas condições em que o experimento foi conduzido, e que, o 

aumento no número de aplicações, não proporcionaram uma redução significativa. 

Desta forma, a aplicação de uma única dose no estádio V7 foi o suficiente para 

controle da doença, em área de primeiro ano e com baixa pluviosidade no período 

crítico da doença. 
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Figura 1. Análise de regressão na avaliação da severidade de Phaeosphaeria maydis 

(Mancha Branca) em porcentagem, na cultivar de milho RB9110 PRO2, em função do 

número de aplicações de fungicida a base de Epoxiconazol, Fluxopiroxade e 

Piraclostrobina. Coromandel / MG. 2017. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O controle de Mancha Branca no milho com o fungicida a base de 

Epoxiconazol, Fluxopiroxade e Piraclostrobina no cultivar RB9110 PRO2, foi 

satisfatório nas condições ambientais estabelecidas na safra de 2016/17, na região de 

Coromandel / MG. 

Devido à baixa pressão do inoculo da doença e condições ambientais adversas 

ao proliferamento da mesma, tem-se a necessidade de realizar mais estudos com este 

fungicida, com a finalidade de estabelecer época e quantidade de aplicações, para 

verificar sua eficiência e viabilidade econômica. 
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RESUMO: O trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade das sementes através de 

testes de germinação de sementes de arroz (Oryza sativa L.), das cultivares BRS 

Bonança e BRS Sertaneja dos anos 2010 e 2011. A pesquisa em questão foi realizada e 

conduzida em caráter experimental; as sementes de arroz utilizadas neste experimento, 

foram adquiridas através da (EMBRAPA), da cidade de Imperatriz-Ma. O delineamento 

experimental adotado foi inteiramente casualizado, com oito repetições de 25 sementes 

e acondicionadas em caixas gerbox sobre o papel germitest, totalizando 200 sementes. 

As caixas foram colocadas em câmara BOD com temperatura controlada de 30°C. A 

avaliação da germinação das sementes foi feita através do teste de germinação, onde 

ocorreu a contagem da germinação após 7, 14 e 21 dias. Para a comparação das médias, 

foi utilizado o teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. De acordo com os 

resultados obtidos pela análise estatística observou-se que as cultivares apresentam um 

alto teor de vigor e boa qualidade fisiológica. O armazenamento não afetou o vigor das 

cultivares, além de estarem dentro dos padrões exigidos. 

 

Palavras-chave: Germinação, Oryza sativa L., Vigor. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é uma planta da família Poaceae, monocotiledônea da 

ordem Poales, cuja duração do ciclo da planta, varia de 80 a 280 dias, dependendo da 

variedade. Os maiores produtores mundiais de arroz são China, índia e Indonésia. No 

Brasil, os maiores produtores nacionais são o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os 

quais produziram 69,8% da safra do cereal no País em 2008 (MARCONDES; 

GARCIA, 2009).                    

A boa qualidade das sementes é um fator de extrema importância para o sucesso 

da cultura, onde se busca uniformidade, proveniente de atributos como, alta qualidade 

genética, sanitária, física e fisiológica (KENNEDY, 2002).  
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Com relação à semente, a qualidade física e fisiológica depende da cultivar, 

estádio de maturação, conteúdo de umidade e danos mecânicos (impactos, abrasões e 

tensões) que podem ocorrer durante a colheita, secagem, beneficiamento e mesmo 

durante o armazenamento (SMIDERLE; DIAS, 2011).  

O trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade fisiológica das sementes de 

arroz (Oryza sativa L.), armazenadas e utilizadas pelos agricultores na região sul do 

estado do Maranhão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido na Universidade Estadual do Maranhão, nas 

dependências do Laboratório de sementes, Localizado na cidade de Imperatriz do 

Maranhão. Os testes foram utilizados sementes de arroz (Oryza sativa L.), das cultivares 

BRS Sertaneja e BRS Bonança das safras 2010 e 2011. 

A pesquisa em questão foi realizada e conduzida em caráter experimental; As 

sementes de arroz (Oryza sativa L.), das cultivar BRS Bonança e BRS Sertaneja 

utilizadas neste experimento, foram adquiridas através da (EMBRAPA) Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, da cidade de Imperatriz-Ma.  

Para o teste de germinação foram utilizados dois ensaios para cada variedade 

contendo (200) duzentas sementes, totalizando quatro repetições de 50 sementes, das 

variedades BRS Bonança e BRS Sertaneja.  

Foram acondicionadas em caixas gerbox de tamanho de 11 x 11 x 3,5cm, 

contendo 3 folhas de papel germitest que foram utilizados como substrato, sendo o 

substrato umedecido com água destilada com quantidade equivalente a 2,5 vezes o peso 

do papel sem hidratação. As caixas foram colocadas aleatoriamente em estufa BOD, em 

um delineamento inteiramente casualizado, com temperatura controlada de 30ºC. Após 

5, 14, 21 dias da semeadura, onde foi realizada a contagem das sementes germinadas 

não germinadas, plântulas normais e anormais.  As sementes foram umedecidas 

diariamente com água destilada para que fosse mantida a umidade adequada (GASPAR; 

OLIVEIRA; 2007). 

Para a comparação das médias, foi utilizado o teste de Tukey a nível de 5% de 

probabilidade e o software utilizado para a avaliação estatística foi o Assistência 

Estatística – ASSISTAT 7.7 BETA (SILVA, 2014). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para as variáveis germinação, primeira contagem e índice de velocidade de 

geminação, as cultivares BRS Sertaneja e BRS Bonança da safra de 2010 não houve 

diferença significativa. E para a safra de 2011 as cultivares BRS Sertaneja e BRS 
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Bonança mostraram-se diferentes estatisticamente para todas as variáveis estudadas, 

mostrando-se superior a cultivar BRS Bonança (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Dados médios de germinação (%), primeira contagem (%), e índice de 

velocidade de germinação (IVG) de sementes de arroz cultivares BRS Bonança (2010 e 

2011) e BRS Sertaneja (2010 e 2011). 

Cultivares Germinação Primeira contagem IVG 

2010 

BRS Sertaneja  97,5 a 90,0 a 17 a 

BRS Bonança  100,0 a 95,0 a 18 a 

2011 

BRS Sertaneja  94,0 b 83,0 b 15 b 

BRS Bonança  98,0 a 92,0 a 17 a 

Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade.  

 

O trabalho apresentou resultados semelhantes aos encontrados por Baldiga et. 

al., 2007. Os mesmos realizaram testes semelhantes, entretanto utilizando as cultivares 

BRS Querência, IRGA 422 CL e da cultivar IRGA 427 e os dados obtidos nas análises 

levam a concluir que a qualidade das três cultivares estão dentro do padrão exigido pela 

legislação vigente e os testes utilizados constituem-se em uma alternativa eficiente e 

objetiva para avaliação do potencial fisiológico de sementes de arroz. 

 

CONCLUSÕES 

 

As cultivares BRS Sertaneja e BRS Bonança na safra de 2010, apresentaram 

qualidades fisiológicas semelhantes e para a safra de 2011, a cultivar BRS Bonança 

apresentou melhor qualidade fisiológica.  
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Estudos têm comprovado que as variações morfológicas dos frutos estão diretamente 

correlacionadas com as variações sazonais do ambiente. Ambientes secos tendem a 

induzir frutos secos, muitas vezes associados à síndrome de dispersão anemocórica, 

enquanto que em ambientes mais úmidos há uma maior ocorrência de frutos carnosos, 

geralmente associados à dispersão zoocórica. Sabe-se que, geralmente, as espécies 

sensíveis à dessecação ocorrem em áreas úmidas, particularmente florestas tropicais, 

enquanto que as ortodoxas tendem a ocorrer em locais com menor disponibilidade de 

água. Diante disto, objetivou-se avaliar a possibilidade de relação entre o tipo de 

dispersão das sementes e a tolerância à dessecação. Para isso, foram utilizadas 66 

espécies nativas do Brasil, de ocorrência no Cerrado e/ou Amazônia. A caracterização 

das síndromes de dispersão (anemocórica, autocórica, barocórica e zoocórica) e a 

tolerância à dessecação e ao armazenamento dessas espécies foram realizadas em 

levantamento bibliográfico. Os dados obtidos foram analisados através de Análise de 

Componentes Principais - PCA, utilizando o programa PC-Ord, para verificar a inter-

relação. Os resultados mostraram não haver uma relação entre síndrome de dispersão e 

a tolerância à dessecação. Observa-se uma leve tendência de agrupamento das espécies 

recalcitrantes com a dispersão zoocórica, o que está de acordo com estudos realizados, 

nos quais verifica-se que sementes recalcitrantes, geralmente, não são dispersas pelo 

vento, sendo dispersas por animais ou apresentam autocoria. Sementes sensíveis à 

dessecação possuem tegumento/endocarpo mais fino do que as tolerantes à dessecação. 

Isso possibilita que a alocação de reserva seja utilizada para aumentar o tamanho das 

sementes. Essa característica pode facilitar a dispersão por animais, pela resistência das 

sementes à digestão. No entanto, são necessários mais estudos, com um número maior 

de espécies para entender melhor essas possíveis correlações.  

 

Palavras-chave: ortodoxa, pca, recalcitrante. 
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo identificar a(s) estratégia(s) de 

sobrevivência de plantas de teca ao déficit hídrico para fomentar programas de 

melhoramento genético. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente 

casualizado com cinco tratamentos e seis repetições. Em casa de vegetação, as sementes 

de teca foram semeadas em vasos de 12 litros contendo uma mistura de solo, areia e 

esterco na proporção de 3:1:0,5 respectivamente. Aos 100 dias após a germinação, as 

plantas foram submetidas a regimes hídricos diferenciais: plantas diariamente irrigadas 

com volume de água correspondente a 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da 

evapotranspiração diária durante 20 dias e, em seguida, submetidas as análises: razões 

de massa foliar, caulinar e radicular, biomassa total, altura da planta, diâmetro do caule, 

transpiração. O déficit hídrico condicionou as plantas de teca a desenvolverem 

estratégias de adaptação e resistência, como a queda na transpiração e número de folhas, 

porém, sobrevivendo. 

 

Palavras-chave: teca, evapotranspiração, número de folhas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há crescente demanda por produtos de base florestal, com área de florestas 

plantadas para fins comerciais tem aumentado significativamente. Em 2013, dos 7,6 

milhões de hectares cerca de 72% dos hectares eram de plantios com eucalipto, 20% de 

pinus e apenas 1% de teca, representando um aumento de 23% na área plantada de 

Tectona grandis, frente ao indicador de 2012 (IBÁ, 2014).  

A espécie Tectona grandis é originária do continente asiático e introduzida na 

região Norte do Brasil em 1994, tendo conquistado espaço entre as principais culturas 

florestais do país. A qualidade da madeira dessa espécie, voltada principalmente para 

usos nobres, fez com que alcançasse destaque mundial, sendo cultivada em muitos 

países. As regiões Norte e Centro-Oeste possuem os maiores plantios de teca com 

destaque para o estado do Mato Grosso onde concentra-se a maior área plantada de teca 

no Brasil (PELISSARI et al., 2014).  
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A irrigação tem sido alvo de farto interesse por parte dos silvicultores, buscando 

adequar por meio do suprimento hídrico apropriado a possibilidade de a planta 

expressar seu máximo potencial de crescimento em complementação com o manejo 

adequado. Assim, é importante identificar e superar as limitações genéticas e 

agronômicas das culturas com a integração de diferentes linhas de pesquisas, em relação 

ao desenvolvimento e a produtividade, em condições adversas, particularmente os 

sujeitos à seca (CHAVES & DAVIES, 2010).  

O presente estudo teve como objetivo identificar a(s) estratégia(s) de 

sobrevivência de plantas de teca ao déficit hídrico para fomentar programas de 

melhoramento genético. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação coberta com plástico 

transparente na Universidade Estadual de Goiás, Câmpus de Ipameri (Lat. 170 43’ 19’’ 

S, Long. 480 09’ 35’’ W, Alt. 773 m), Ipameri, Goiás. Esta região possui clima tropical 

com inverno seco e verão úmido (Aw), de acordo com a classificação de Köppen. 

Inicialmente, as sementes de teca foram semeadas em vasos de 12 litros contendo uma 

mistura de solo, areia e esterco na proporção de 3:1:0,5 respectivamente. Após a análise 

da composição dessa mistura (pH (CaCl2)= 6,4; H + Al= 1,5 cmolc/dm-3 ; Ca= 3,2 

cmolc/dm-3 ; Mg= 1,6 cmolc/dm- 3 ; K= 0,28 cmolc/dm-3 ; Matéria orgânica = 19 

g/dm-3 ; CTC= 6,58), realizou-se a correção do pH e adubação. As mudas foram 

irrigadas diariamente com volume de água correspondente a evapotranspiração diária 

(500 ml). Aos 100 dias após a germinação, as plantas foram submetidas a diferentes 

regimes hídricos: plantas diariamente irrigadas com volume de água correspondente a 

0%, 25%, 50%, 75% e 100% da evapotranspiração diária durante 20 dias. Utilizou-se o 

delineamento experimental inteiramente casualizado com cinco tratamentos e seis 

repetições, em seguida, submetidas às seguintes analises: número e comprimento de 

folhas, diâmetro do caule, razão de massa da folha (RMF), razão de massa da raiz 

(RMR), razão de massa do caule (RMC), biomassa total e transpiração da planta.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A água é fator fundamental na produção vegetal. Sua falta ou seu excesso afeta de 

maneira decisiva o desenvolvimento das plantas e, devido a isto, seu manejo racional é 

imprescindível na maximização da produção florestal. A rusticidade das plantas de teca 

associada as alterações do clima e solo agregou na alta adaptabilidade (FLORÉZ, 2012), 

contribuindo para a planta tolerar o déficit hídrico, conforme discutido a seguir.  



 

 310 

Entre os tratamentos as variáveis altura da planta, diâmetro do caule, número e 

comprimento da folha apresentaram significativa diferença estatística pelo teste F, 

demonstrando a influência da disponibilidade hídrica sobre o desenvolvimento da 

Tectona grandis (Figura 1). 

 
Figura 1. Equações de regressão da altura de planta (Y = 15,34 + 0,056x, R2 = 0,71), 

diâmetro do caule (Y = 7,14 + 0,054x, R2 = 0,80), número de folhas (Y =4,29 + 0,096x, 

R2 = 0,77) e comprimento de folha (Y =7,55 + 0,051x, R2 = 0,68) de plantas de teca 

irrigadas diariamente com volume de água referente a 100% 75% 50% 25% e 0% da 

evapotranspiração. 

 

Assim, os tratamentos com menor disponibilidade hídrica apresentaram as 

mudas com menor desenvolvimento vegetativo, é decorrência de que o balanço hídrico 

é negativo na planta, ou seja, ela está perdendo mais água que a quantidade reposta, e 

neste caso, está ocorrendo um estresse na planta causado pelo déficit hídrico 

(BUTRINOWSKI et al., 2013), consequentemente, às variáveis determinantes para o 

crescimento vegetal (altura, diâmetro do caule, nº de folhas e tamanho da folha) que 

dependem de turgidez para expansão celular foram significativamente afetadas. A 

deficiência hídrica pode afetar diretamente o crescimento em altura e em diâmetro, 

porque reduz a expansão celular e a formação da parede celular (FERNANDES, 2012).  
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Analisando o efeito da evapotranspiração para o número de folhas e 

comprimento de folha observou-se o crescimento linear e diretamente proporcional à 

disponibilidade de água. Neste contexto, Barbosa (2014) avaliando o desenvolvimento 

foliar de Khaya ivorensis, verificou que as maiores disponibilidades hídricas 

influenciaram positivamente no número de folhas da planta. Desta forma, pode-se 

considerar a Tectona grandis como uma espécie responsiva a maior disponibilidade de 

água. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Plantas de teca demonstraram como principal estratégia de sobrevivência, um 

eficiente mecanismo de redução da transpiração e no número de folhas.  
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Nasutitermes aquilinus é uma espécie de cupim que apresenta uma estratégia 

reprodutiva envolvendo a formação de múltiplos reprodutores neotênicos ergatoides. O 

desenvolvimento de marcadores moleculares específicos pode auxiliar no entendimento 

da contribuição destes reprodutores nas colônias de N. aquilinus. Neste contexto, este 

estudo objetivou a otimização dos marcadores de microssatélites para utilização em 

análises genéticas do cupim N. aquilinus. Para tanto, foram desenvolvidos treze pares de 

primers específicos de N. aquilinus referentes a treze loci de microssatélites (Na1-

Na13), os quais foram otimizados para reações em cadeia da polimerase (PCRs). O 

procedimento de PCR envolveu uma reação com volume final de 20µL, sendo 1µL de 

DNA de operário de N. aquilinus, 1µL de cada primer (direto e reverso), 4µL de 5x 

FIREPol® Master Mix e 13µL de água deionizada. O programa utilizado na PCR foi de 

95˚C por 3 min, seguido de 35 ciclos de 30s a 95˚C, 30s à temperatura de anelamento e 

30s a 72˚C, e finalizado por 1 min a 72˚C. A temperatura de anelamento dos ciclos 

variou em um gradiente crescente de 12 temperaturas entre 45˚C e 65˚C. Os produtos 

resultantes das PCRs foram submetidos a eletroforese para determinação das melhores 

temperaturas de anelamento para amplificação dos loci de microssatélites. Como 

resultado, foram obtidas as seguintes temperaturas para o anelamento dos primers: 

45,3˚C para os loci Na1, Na4, Na5, Na6 e Na9; 46,6˚C para o locus Na8; 48,5˚C para o 

locus Na3; 53,4˚C para os loci Na10 e Na13; 58,7˚C para o locus Na2; 63,1˚C para o 

locus Na12; e 64,5˚C para o locus Na11. O locus Na7 não amplificou nenhum DNA e 

por isso foi descartado como marcador molecular de N. aquilinus. A otimização destas 

reações possibilitarão os testes em eletroforese capilar para uso destes 12 primers como 

marcadores de microssatélites específicos de N. aquilinus. 

 

Palavras-chave: marcador molecular, PCR, primer. 
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No manejo das culturas agrícolas reguladores vegetais estão sendo associados aos 

herbicidas com o objetivo de aumentar a eficiência de controle de diversas plantas 

daninhas. Assim, o objetivo da pesquisa foi avaliar a eficiência do herbicida clethodim, 

em mistura a um bioestimulante à base de algas, no controle do milho resistente ao 

glifosato (RR). O experimento foi conduzido no campo experimental da Faculdade 

Cidade de Coromandel, utilizando-se o milho RR da cultivar 2B610PW, semeado em 

sacos plásticos de 500 gramas, contendo como substrato terra cultivada, com correção e 

adubação de acordo com análise de solo. O delineamento experimental utilizado foi o 

de blocos casualizados com 8 tratamentos e 4 repetições, seguindo o esquema fatorial 

3x2, com três diferentes doses do herbicida (100%, 75% e 50%), com ou sem adição de 

bioestimulante e duas testemunhas, sendo uma aplicação com água e outra somente com 

aplicação do bioestimulante. As aplicações foram realizadas em V2 (planta com duas 

folhas desenvolvidas). Avaliação de percentual de controle foi efetuada aos 7, 14 e 28 

dias após os tratamentos (DAT), considerando escala de 0% (nenhum controle) a 100% 

(morte da planta). Os resultados mostraram que os tratamentos, com ou sem aplicação 

do bioestimulante, apresentaram excelente controle do milho RR aos 28 DAT, não 

diferindo-se estatisticamente entre si, exceto para o tratamento que recebeu apenas 50% 

da dose do herbicida. Os percentuais de controle foram: 92,50%, 91,25% e 85,00% para 

aplicação isolada do herbicida e 97,50%, 97,50 e 91,25% para aplicação conjunta do 

herbicida com o bioestimulante, nas doses de 100%, 75% e 50% do produto, 

respectivamente. Pode-se concluir que o clethodim associado ou bioestimulante 

melhora a eficiência de controle do milho RR, podendo ser reduzida a dose utilizada. 

 

Palavras-chave: Plantas voluntárias, resistência, glifosato, ascophyllum nodosum. 
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RESUMO: O objetivo foi avaliar os efeitos do volume e composições de calda no 

tratamento industrial de sementes de soja sobre a qualidade fisiológica antes e após 30 

dias de armazenamento. O experimento foi em DIC, esquema fatorial 20 x 2 (20 

tratamentos de sementes e 2 períodos de armazenamento). As variações de calda foram 

feitas com e sem adição fungicida/inseticida Standak top® (Fipronil + Piraclostrobina + 

Tiofanato Metílico) em dose comercial e com variações de doses de polímero e/ou água 

para três volumes finais de calda (450; 700 e 1200 ml 100 kg-1). As avaliações da 

qualidade fisiológica das sementes foram realizadas logo após o tratamento 0 DATS 

(dias após tratamento de sementes) e após 30 DATS, com armazenamento em câmara 

fria, por meio dos testes de germinação em areia e envelhecimento acelerado. Volumes 

de calda mais elevados, até 1200 mL 100 kg de sementes-1, em função da composição, 

podem ser utilizados no tratamento de sementes de soja sem depreciar a qualidade 

fisiológica das sementes armazenadas por até 30 dias em câmara fria, com exceção da 

predominância aquosa sem a presença do produto fitossanitário. 

 

Palavras-chave: Glycine Max, vigor, tratamento industrial de sementes. 

 

  

INTRODUÇÃO 

 

O tratamento de sementes é relevante para a proteção dos cultivos, 

principalmente durante o estabelecimento de plântulas. Neste sentido, Buzzerio (2010), 

descreve como uma ferramenta tecnológica de grande importância na agricultura.  

Atualmente, as sementes de soja são tratadas com combinações de produtos que podem 

resultar em elevado volume de calda, ultrapassando 600 mL 100 kg-1, volume máximo 

indicado via líquida, sem causar danos às sementes, como desprendimento do 

tegumento (EMBRAPA, 2011).  

Atualmente com a crescente utilização do tratamento industrial de sementes, o 

armazenamento das sementes tratadas se faz necessário. Nesse sentido, o tratamento 

pode apresentar alguns fatores limitantes, como os efeitos que os ingredientes ativos dos 

produtos fitossanitários podem apresentar sobre as sementes durante o armazenamento e 
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posteriormente no campo (BRZEZINSKI et al., 2015). O objetivo no trabalho foi 

avaliar os efeitos do volume e composições de calda no tratamento industrial de 

sementes de soja sobre a qualidade fisiológica das sementes antes e após 30 dias de 

armazenamento em câmara fria. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de análise de sementes da Nidera 

Sementes, Patos de Minas, MG, Brasil, em colaboração com a Universidade Federal de 

Uberlândia, campus Monte Carmelo, MG. Foram utilizadas sementes de um mesmo lote 

da cultivar NS 7709 IPRO. As combinações das caldas de tratamento foram feitas 

envolvendo com fungicida e inseticida Standak top® (Fipronil + Piraclostrobina + 

Tiofanato Metílico) em dose comercial, polímero L551 Incontec® e água, em 

associação ou de forma isolada, para obtenção dos volumes finais de calda: 450; 700 e 

1200 mL 100 kg de sementes-1. Também foram utilizados dois tratamentos controle, o 

controle 1, ausência de tratamento industrial, e o controle 2, em que as sementes foram 

tratadas somente no momento da execução dos testes com o produto fitossanitário. A 

variações das constituições de calda estão descritas na Tabela 1. 

Os testes para avaliações da qualidade fisiológica foram realizadas logo após o 

tratamento e após 30 dias de armazenamento em câmara fria a 9,5ºC. Foram 

executados: germinação em areia (Avaliação aos 5 dias) e envelhecimento acelerado 

(41°C por 48 horas) com germinação em areia, sendo avaliadas as plântulas normais. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em fatorial 20 x 2, 

com 20 combinações de tratamento industrial de sementes e 2 épocas de avaliações 

(armazenamento). Os dados foram submetidos à análise de variância com o software 

Sisvar (FERREIRA, 2011), com testes F e Scott e Knott (p<0,05). 

 

Tabela 1. Constituições e volumes de calda no tratamento industrial de sementes (TIS) 

de soja com o produto químico fitossanitário Standak Top®, polímero L551® e água 

Sigla Tratamento industrial de sementes 
ml 100kg-1 de sementes 

Standak 

Top® 
Polímero Água Total 

Q + 1ª Químico + Dose 1 água 200 0 250 450 

Q + 1P Químico + Dose 1 polímero 200 250 0 450 

Q + 1AP Químico + Dose 1 (50% água/ 50% polímero) 200 125 125 450 

SQ + 1ª Sem químico + Dose 1 água 0 0 450 450 

SQ + 1P Sem químico + Dose 1 polímero 0 450 0 450 

SQ +1AP Sem químico + Dose 1 (50% água/ 50% polímero) 0 225 225 450 

Q + 2ª Químico + Dose 2 água 200 0 500 700 

Q + 2P Químico + Dose 2 polímero 200 500 0 700 

Q + 2AP Químico + Dose 2 (50% água/ 50% polímero) 200 250 250 700 



 

 317 

SQ + 2ª Sem químico + Dose 2 água 0 0 700 700 

SQ + 2P Sem químico + Dose 2 polímero 0 700 0 700 

SQ +2AP Sem químico + Dose 2 (50% água/ 50% polímero) 0 350 350 700 

Q + 3ª Químico + Dose 3 água 200 0 1000 1200 

Q + 3P Químico + Dose 3 polímero 200 1000 0 1200 

Q + 3AP Químico + Dose 3 (50% água/ 50% polímero) 200 500 500 1200 

SQ + 3ª Sem químico + Dose 3 água 0 0 1200 1200 

SQ + 3P Sem químico + Dose 3 polímero 0 1200 0 1200 

SQ +3AP Sem químico + Dose 3 (50% água/ 50% polímero) 0 600 600 1200 

C2 
Sem TIS no armazenamento e TIS no momento 

dos testes 
200 0 0 200 

C1 Sem Tratamento industrial de sementes (TIS) 0 0 0 0 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação à germinação, com a comparação da qualidade antes e após 30 dias 

de armazenamento em câmara fria, diferenças foram observadas nos tratamentos 

controles e em Q + 2AP, em que aos 30 dias de armazenamento a germinação foi maior. 

Em Q + 1P o inverso foi constatado (Tabela 2). Carvalho et al. (2014) relataram 

aumento da porcentagem de germinação de sementes de soja com até 92 dias de 

armazenamento. Antes do armazenamento, todos os tratamentos mesmo com elevados 

volumes de calda 1200 mL 100 kg de sementes-1, apresentaram valores satisfatórios de 

germinação, acima de 80%, com exceção do tratamento Q + 3P (Tabela 2). Após o 

armazenamento, a tendência se manteve, com valores superiores a 80%, somente o 

tratamento com Q + 3P depreciou a viabilidade das sementes, a valores abaixo de 80%, 

valor mínimo exigido pela legislação atual (I.N. 45/2013 – MAPA).  

Para o vigor, entre as épocas de armazenamento, somente os tratamentos SQ + 

1P e Q + 3P apresentaram diminuição significativa no vigor após 30 dias de 

armazenamento. A diminuição do vigor no armazenamento não está condicionada 

somente a presença do agente químico.  

Entre as diferentes composições, tanto antes quanto após 30 dias de 

armazenamento, o vigor foi inferior no tratamento com elevado volume de calda, SQ + 

3A (Tabela 2), combinação essa que favorece a proliferação de fungos e consequente 

deterioração na qualidade das sementes. Nesse sentido, com esse mesmo volume final e 

utilizando também água como diluente, porém com o uso do produto fitossanitário, o 

vigor foi designado no grupo superior.  

 

Tabela 2. Resultados dos testes de Germinação e envelhecimento acelerado de 

sementes de soja tratadas, antes e após 30 dias de armazenamento 

TS 
-------------Germinação (%)----------- -----Envelhecimento Acelerado (%)---- 

Período de Armazenamento 
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0 dias  30 dias  0 dias  30 dias 
Q + 1ª 89 a 91 a 78 a 78 a 
Q + 1P 91 Aa 84 Bb 67 Bb 79 Aa 

Q + 1AP 89 a 95 a 60 c 66 b 
SQ + 1ª 82 b 84 b 71 b 69 b 
SQ + 1P 89 a 93 a 85 Aa 74 Ba 
SQ +1AP 93 a 87 a 60 Bc 69 Ab 

Q + 2ª 85 b 88 b 77 a 73 a 
Q + 2P 90 a 85 b 58 c 65 b 

Q + 2AP 81 Bb 88 Ab 67 b 76 a 
SQ + 2ª 91 a 89 a 72 b 75 a 
SQ + 2P 86 b 92 a 47 Bd 70 Ab 
SQ +2AP 88 a 91 a 74 a 73 a 

Q + 3ª 91 a 91 a 62 Bc 77 Aa 
Q + 3P 79 b 76 c 74 Aa 64 Bb 

Q + 3AP 87 a 90 a 54 Bd 69 Ab 
SQ + 3ª 93 a 90 a 46 d 38 c 
SQ + 3P 91 a 86 b 52 Bd 73 Aa 
SQ +3AP 86 b 88 b 66 Bb 77 Aa 

C2 83 Bb 95 Aa 64 b 67 b 
C1 85 Bb 95 Aa 51 Bd 79 Aa 

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo 

teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Volumes de calda mais elevados, até 1200 mL 100 kg de sementes-1, em função 

da composição, podem ser utilizados no tratamento de sementes de soja sem depreciar a 

qualidade fisiológica das sementes armazenadas por até 30 dias em câmara fria, com 

exceção da predominância aquosa sem a presença do produto fitossanitário. 
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RESUMO: Objetivou-se avaliar as alterações nas trocas gasosas de dois clones (A e B) 

do híbrido de E. urophylla x E. grandis submetidos a déficit hídrico. O experimento foi 

realizado em casa de vegetação não climatizada. Foram utilizadas mudas dos clones 

denominados A e B, as quais foram transplantadas para vasos contendo 4 kg de 

Latossolo Vermelho. Após a determinação da capacidade de campo do solo, este foi 

mantido a 60% com posterior suspensão da irrigação. Após a adoção do regime hídrico, 

foram mensurados a condutância estomática (gs), transpiração (E), concentração interna 

de CO2 (Ci) e fotossíntese líquida (A), utilizando um analisador infravermelho de gases 

(IRGA). Os resultados mostraram efeito significativo do tempo sobre a gs e E, não 

havendo diferença entre os clones. Foi observado aumento significativo da concentração 

interna de CO2 nos dois clones em estudo, com maiores concentrações sendo verificada 

no clone B. A restrição hídrica promoveu redução da gs, E e A nos dois clones em 

estudo no período de 11 dias. O clone B apresentou menores reduções nos valores das 

variáveis das trocas gasosas quando submetido à restrição hídrica.  

 

Palavras-chave: ecofisiologia, tolerância, seca, eucalipto. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O híbrido E. urophylla x E. grandis é um dos mais importantes para a 

silvicultura brasileira, pois combina o rápido crescimento do E. grandis e a tolerância a 

estresses bióticos e abióticos de E. urophylla. Este é atualmente o preferido pela 

indústria brasileira de celulose e é, portanto, o mais propagado em viveiros florestais 

comerciais no país (LEONARDI, 2015). 

O déficit hídrico altera o desenvolvimento das plantas, incluindo mudanças nas 

características anatômicas, fisiológicas e bioquímicas. Portanto, uma das primeiras 

respostas da planta em consequência do aumento do déficit hídrico é o fechamento dos 

estômatos, o qual interrompe o fluxo de CO2 para as folhas, afetando a fotoassimilação, 

reduzindo assim, a produção de matéria seca da planta e consequentemente a 

produtividade (TAIZ e ZEIGER, 2009). 
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Dentre os diversos clones de urograndis, muitos apresentam a capacidade de 

tolerarem a restrição hídrica, a exemplo do clone A, enquanto, outros não são tão 

eficientes na regulação dos mecanismos de tolerância e apresentam uma certa 

“plasticidade” a resposta deste estresse, a exemplo do clone B, ambos utilizados neste 

estudo. Portanto, tais clones podem apresentar respostas distintas quanto as alterações 

das variáveis de trocas gasosas, quando submetidos a estresse hídrico severo. Deste 

modo, com a finalidade de elucidar tais diferenças, objetivou-se por meio deste estudo 

avaliar as alterações nas trocas gasosas em dois clones (A e B), ambos do híbrido de E. 

urophylla x E. grandis submetidos à restrição hídrica severa. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em casa de vegetação não climatizada, no período 

de 25 de setembro a 25 de novembro de 2014. Foram utilizadas mudas com 90 dias de 

idade, provenientes de dois clones, denominados clones A (material plástico em relação 

ao déficit hídrico) e B (material tolerante em relação ao déficit hídrico), ambos híbridos 

de E. urophylla x E. grandis. 

As mudas passaram por seleção quanto à uniformidade e foram transplantadas 

para vasos contendo 4 kg de solo Latossolo Vermelho, cuja análise química apontou pH 

= 5,4; P = 0,56 mg/dm-3; K = 0,10 mg/dm-3; M.O = 2,11 dag/kg; V (%) = 14,26 e as 

seguintes concentrações (cmol/dm-3 solo): H+Al = 4,04; Ca = 0,50; Mg = 0,10; SB = 

0,67 e CTC = 4,71.  

As mudas foram transplantadas para os vasos e aclimatadas por 10 dias, 

mantendo-se a 60% da capacidade de campo. Posteriormente a, a irrigação foi suspensa, 

mantendo-se essa condição até o final do experimento. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), 

com quatro repetições, constituídas de três plantas por parcela. Os tratamentos foram 

arranjados segundo o esquema fatorial 2 x 5, em que, dois representa os clones testados 

e cinco representa épocas de avaliação. 

Os valores de condutância estomática (gs), transpiração (E), concentração 

interna de CO2 (Ci) e fotossíntese líquida (A) foram obtidos por avaliações de trocas 

gasosas com um medidor portátil do tipo analisador infravermelho de gases (modelo 

IRGA LI-6400, LI-COR®, Nebrasca/USA). Durante a mensuração, as plantas 

receberam irradiância de aproximadamente 1000 mmol de fótons m-2s-1. Foram 

realizadas leituras entre 8:00 e 10:00 horas da manhã, sempre no segundo par de folhas 

completamente expandidas. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste 

F a 5% de probabilidade de erro e quando constatada diferença significativa, suas 

médias foram submetidas à análise de regressão, exceto Ci, tendo como base para a 

escolha do melhor modelo a significância dos coeficientes de regressão e o coeficiente 



 

 321 

de determinação a 5% de probabilidade. Para tais análises foi utilizado o software 

Sigma Plot 11.0®. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi verificado efeito significativo do tempo sobre a gs dos clones testados, no 

entanto, estes não apresentaram diferenças quando comparados entre si. Na avaliação 

inicial (solo a 60% da capacidade de campo) foi verificada uma diferença em gs de 

0,0866 mol. m².s-1 entre o clone A e o B, fato que revela que na ausência de deficiência 

hídrica no solo os clones testados diferem naturalmente entre si. 

Os dois clones apresentaram respostas lineares decrescentes para gs ao longo dos 

períodos de restrição hídrica, no entanto, o clone A apresentou redução mais drástica 

quando comparado ao clone B, (0,0274 e 0,0210 mol. m².s-1) para cada dia de restrição 

hídrica, respectivamente (Figura 1A). Foi verificada redução nos valores de E em 

função do aumento no tempo de restrição hídrica, porém, o clone B apresentou redução 

menos drástica em comparação ao clone A. Ao longo do tempo pode se observar que o 

clone A apresentou maiores taxas de transpiração, sugerindo maior consumo de água 

(Figura 1B).  

 

Figura 1. (A) Condutância estomática e (B) transpiração de dois clones do híbrido de E. 

urophylla x E. grandis em resposta à restrição hídrica. Lavras – MG, 2017. * 

(p<0,05); ** (p<0,01). 

 

A resposta dos clones A e B em relação à concentração de CO2 interno ao longo 

dos períodos de restrição hídrica foi estatisticamente diferente, na qual em todos os 

períodos o clone B apresentou maiores concentrações. Foi observado que os dois clones 

apresentaram uma inflexão a partir do 3° dia de restrição hídrica, aumentando 
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significativamente nos períodos posteriores (Figura 2A). Flexas e Medrano (2002) 

inferem que na maioria das vezes, o ponto em que a concentração interna de CO2 

começa a aumentar, coincide com uma gs de aproximadamente 0,05 H2O. m-2.s-1, o qual 

evidencia um estágio de déficit hídrico mais severo.  

Os dois clones apresentaram resposta polinomial quadrática com valores de 

máxima fotossíntese atingidos no terceiro dia de restrição hídrica, apresentando a partir 

de então uma acentuada redução na capacidade fotossintética das plantas (Figura 2B).  

A fotossíntese é um dos principais processos a ser afetado pela restrição hídrica, 

tanto por meio da redução de difusão de CO2 para o cloroplasto, quanto por restrições 

metabólicas.  

 

Figura 2. (A) concentração de carbono interno e (B) fotossíntese líquida de dois clones 

do híbrido de E. urophylla x E. grandis em resposta à restrição hídrica. Lavras – 

MG, 2017. * (p<0,05); ** (p<0,01). 

 

CONCLUSÕES 

 

O clone B apresentou menores reduções nos valores das variáveis das trocas 

gasosas quando submetido à restrição hídrica, demonstrando maior resiliência.  
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RESUMO: Objetivou-se avaliar as alterações nos níveis energéticos dos pigmentos 

fotossintéticos, por meio da fluorescência da clorofila em mudas de dois clones do 

híbrido de E. urophylla x E. grandis, submetidas a déficit hídrico. O experimento foi 

realizado em casa de vegetação não climatizada. Foram utilizadas mudas dos clones 

denominados A e B, as quais foram transplantadas para vasos contendo 4 kg de 

Latossolo Vermelho. Após a determinação da capacidade de campo do solo, este foi 

mantido a 60% com posterior suspensão da irrigação. Com o início da restrição hídrica, 

pela suspensão da irrigação, foram mensurados os valores de fluorescência inicial (F0), 

fluorescência máxima (Fm), Fluorescência variável (Fv) e rendimento quântico do PSII 

(Fv/Fm). Os dois clones apresentaram reduções nos valores de F0 até o 8° dia. A relação 

Fv/Fm, apresentou redução na ordem de 94 e 45% ao longo de dez dias de restrição 

hídrica. As alterações nos níveis energéticos revelam que os clones A e B apresentaram 

danos irreversíveis no aparato fotossintético em dez dias de restrição hídrica. 

 

Palavras-chave: fotossistema, rendimento quântico, seca, eucalipto. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto atual o Brasil é quinto maior produtor de florestas plantadas no 

mundo, cujo maior benefício ao país pode ser resumido em sustentabilidade econômica, 

social e ambiental. 

O híbrido E. urophylla x E. grandis é um dos mais importantes, pois combina o 

rápido crescimento do E. grandis e a tolerância doença e as condições climáticas 

adversas de E. urophylla. Este é atualmente o híbrido preferido pela indústria brasileira 

de celulose e é, portanto, o mais propagado em viveiros florestais comerciais no país 

(LEONARDI et al., 2015). 

Dentre os fatores que afetam o crescimento e o desenvolvimento dos vegetais, 

pode-se destacar o estresse hídrico como um dos mais impactantes. Portanto, a restrição 

hídrica ocasiona sérios prejuízos, podendo afetar o metabolismo e, por fim, a produção 

(SILVA et al., 2015). 
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Diversos fatores, dentre eles o estresse hídrico, podem causar mudanças no 

aparato fotossintético, e seus efeitos podem ser estudados a partir da fluorescência da 

clorofila a. Tal técnica permite avaliar o nível energético de excitação dos pigmentos 

que dirigem a fotossíntese e assim determinar a eficiência quântica do fotossistema II. 

Portanto, a habilidade em manter elevadas razões de Florescência variável/ 

Fluorescência máxima sob estresse hídrico pode ser um indicativo de eficiência no uso 

da radiação e, consequentemente, a assimilação de carbono (SILVA et al., 2015).   

Diante do exposto objetivou-se por meio deste estudo avaliar as alterações nos 

níveis energéticos dos pigmentos fotossintéticos, por meio da fluorescência da clorofila 

a, em mudas de dois clones do híbrido de E. urophylla x E. grandis submetidos a déficit 

hídrico. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em casa de vegetação não climatizada, no período 

de 25 de setembro a 25 de novembro de 2014. Foram utilizadas mudas com 90 dias de 

idade, provenientes de dois clones, denominados clones A (material plástico em relação 

ao déficit hídrico) e B (material tolerante em relação ao déficit hídrico), ambos híbridos 

de E. urophylla x E. grandis. 

As mudas passaram por seleção quanto à uniformidade e foram transplantadas 

para vasos contendo 4 kg de solo Latossolo Vermelho, cuja análise química apontou pH 

= 5,4; P = 0,56 mg/dm-3; K = 0,10 mg/dm-3; M.O = 2,11 dag/kg; V(%) = 14,26 e as 

seguintes concentrações (cmol/dm-3 solo): H+Al = 4,04; Ca = 0,50; Mg = 0,10; SB = 

0,67 e CTC = 4,71.  

As mudas foram transplantadas para os vasos e aclimatadas por 10 dias, 

mantendo-se a 60% da capacidade de campo por tal período. Posteriormente a, a 

irrigação foi suspensa, mantendo-se essa condição até o final do experimento. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), 

com quatro repetições, constituídas de três plantas por parcela. Os tratamentos foram 

arranjados segundo o esquema fatorial 2 x 5, em que, dois representa os clones testados 

e cinco representa épocas de avaliação. 

Após a adoção do regime hídrico, foram mensurados os valores de fluorescência 

inicial (F0), fluorescência máxima (Fm), Fluorescência variável (Fv) e rendimento 

quântico do PSII (Fv/Fm). 

As medidas das variáveis da fluorescência da clorofila a foram obtidas 

utilizando um flurômetro portátil de luz modulado MINI PAN WALZ (Walz, Effeltrich, 

Germany). Para tal avaliação as plantas foram adaptadas no escuro por um período de 

30 minutos, sendo a leitura feita sempre no segundo par de folhas (folhas totalmente 

expandidas). 
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Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste 

F a 5% de probabilidade de erro e as médias analisadas ao longo dos períodos de 

avaliação, tendo como base para a comparação em cada período de avaliação a 

distribuição do erro padrão da média.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A fluorescência inicial foi altamente afetada pelo tempo de imposição à restrição 

hídrica, no entanto, o comparativo entre os dois clones revelou que estes não se 

diferenciaram quanto a alterações na F0. Os dois clones apresentaram reduções nos 

valores de F0 até o 8° dia de imposição a restrição hídrica, apresentando, a partir de 

então um aumento substancial nos valores da variável, aumentos na ordem de 15 e 32% 

para o clone A e B, respectivamente (Figura 1A).  

Aumentos da F0 em plantas sob restrição hídrica indicam que pode estar 

havendo dano no centro de reação do fotossistema II redução na transferência de 

energia de excitação do sistema coletor de luz para o centro de reação (BAKER; 

ROSENQVIST, 2004). 

Quanto a Fm, observa-se que houve decréscimo dos valores com o avanço do 

estresse causado por restrição hídrica em ambos os clones (Figura 1B). A Fm, assim 

como a F0 apresentou diferença significativa em relação ao tempo de imposição de 

restrição hídrica, no entanto, não foi verificada diferença entre os clones A e B. Foi 

observado que entre o tempo zero e o décimo dia de restrição hídrica houve uma 

redução de 77 e 54% em Fm para os clones A e B, respectivamente.  

O clone A apresentou menor percentual de redução da Fm ao longo do período 

de restrição hídrica, indicando menor sensibilidade deste clone a maior intensidade e 

duração do déficit hídrico. Enquanto que o clone B, apresentou maior redução, o que 

indica maior susceptibilidade à intensificação do déficit hídrico. 

As diferenças de valores de Fm entre os clones podem indicar variações nas 

propriedades dos aceptores de elétrons do PSII, causadas por mudanças 

conformacionais induzidas pelo estresse no principal constituinte do complexo proteico 

que forma o PSII, a proteína D1 (BULKHOV et al., 1999). 
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Figura 1. (A) Fluorescência inicial e (B) fluorescência máxima de dois clones do 

híbrido de E. urophylla x E. grandis em resposta à restrição hídrica. Dados 

referentes à média de quatro repetições (± erro padrão). Lavras – MG, 2017. 

 

Na figura 2A, observa-se que a Fv apresentou queda acentuada ao longo do 

período de restrição hídrica nos dois clones. Esse comportamento é registrado a partir 

do 6° dia, alcançando valores mínimos no 10° dia.  

A relação Fv/Fm, ou eficiência quântica do fotossistema II apresentou redução 

altamente significativa (p<0,05) ao longo dos períodos de restrição hídrica. Esta redução 

foi na ordem de 94 e 45% ao longo de dez dias de restrição hídrica para os clones A e B, 

respectivamente (Figura 2D).  

O rendimento quântico máximo do PSII indica a dissipação fotoquímica de 

energia e expressa a eficiência de captura desta energia de excitação pelos centros de 

reação abertos do PSII. Portanto, quando uma planta não está submetida ao estresse, a 

razão Fv/Fm deve variar entre 0,75 e 0,85, valores que corroboram aos encontrados neste 

trabalho. Os baixos valores da relação Fv/Fm observados caracterizam danos que podem 

estar relacionados com a redução da concentração intercelular de CO2 em razão do 

fechamento estomático e queda na atividade fotossintética.  
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Figura 2. (A) Fluorescência variável e (B) rendimento quântico do PSII de dois clones 

do híbrido de E. urophylla x E. grandis em resposta à restrição hídrica. Dados 

referentes à média de quatro repetições (± erro padrão). Lavras – MG, 2017. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

As alterações nos níveis energéticos revelam que os clones A e B apresentaram 

danos irreversíveis no aparato fotossintético em dez dias de restrição hídrica. 
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Os herbicidas são os agrotóxicos mais utilizados na agricultura, tais produtos, muitas 

vezes têm efeito em organismos não alvo, como os insetos. O nicosulfuron é registrado 

para aplicação pós-emergente em milho e tem sido muito utilizado em função de sua 

eficiência. A seletividade desse produto é relativa ao híbrido. Nesse sentido, o objetivo 

do trabalho foi avaliar a entomofauna da parte aérea de plantas de variedades de milho 

após aplicação de nicosulfuron. O experimento foi montado em campo, delineado em 4 

blocos e os tratamentos foram esquematizados em fatorial 3 x 2: 3 variedades de milho 

(Herculex®, isolinha e PowerCoreTM), aplicação e não de nicosulfuron (60 g ha-1) em 

pós emergência (V6). Cada parcela continha 25 m2 (5 x 5 m) e o milho foi semeado em 

espaçamento de 0,6 m entre linhas. A parcela útil foi composta por 3 linhas de 2,0 m 

centrais. Para avaliações, no estádio R3 (grão leitoso) foram contabilizados os insetos, 

na parte aérea das plantas: lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), cigarrinha 

(Dalbulus maidis) e tesourinha (Dorus luteipes). Para a lagarta-do-cartucho foi 

observado efeito do genótipo: 6000 lagartas ha-1 foram contabilizadas em parcelas da 

isolinha, ao passo que esse valor foi equivalente a 3000 no PowerCoreTM. Para a 

cigarrinha, não houve significância dos tratamentos; foram contabilizados, 

aproximadamente 60 mil indivíduos ha-1. Por fim, para tesourinha, houve significância 

do tratamento herbicida: parcelas tratadas com nicosulfuron apresentaram cerca de 38 

mil indivíduos ha-1, ao passo que esse valor foi próximo a 19,5 mil nas parcelas sem o 

herbicida. Conclui-se que o nicosulfuron proporciona aumento da população de 

tesourinhas em híbridos de milho e não interfere nas populações de lagarta-do-cartucho 

e cigarrinha.     

 

Palavras-chave: Doru luteipes, milho PowerCoreTM, Spodoptera frugiperda. 
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Pesquisas têm sido desenvolvidas com o intuito de relacionar as características 

ecológicas e morfológicas de sementes e frutos com a tolerância à dessecação e ao 

armazenamento. Sabe-se que existe uma relação positiva com a sensibilidade à 

dessecação e a dispersão dessas sementes em períodos com estação mais úmida do ano. 

As sementes dispersas em capsulas secas são tipicamente derramadas em menores teor 

de água. Diante disso, investigou-se a relação entre os tipos de frutos em relação a sua 

consistência e a deiscência com a tolerância à dessecação das sementes. Para isso, foram 

coletados frutos de 66 espécies nativas do Brasil, de ocorrência no Cerrado e Amazônia. 

Após, foi realizado a classificação do tipo de fruto (carnoso ou seco) e a deiscência 

(deiscente ou indeiscente). Os dados de cada espécie foram confirmados com 

informações contidas em artigos já publicados, assim como a classificação da tolerância 

à dessecação. Em seguida foi realizado a Análise de Componentes Principais (PCA), 

utilizando o software PC-Ord, explorando a inter-relação entre a classificação das 

espécies quanto à tolerância à dessecação e o tipo de fruto (análise 1) e a deiscência 

(análise 2). Na análise de PCA para o tipo de fruto de cada espécie, observa-se uma 

forte tendência das sementes ortodoxas apresentarem frutos secos, e as recalcitrantes 

frutos carnosos. Os frutos carnosos se mantêm viáveis por mais tempo, mantendo sua 

qualidade e consitência. As sementes sensíveis à dessesação são dispersas com alto teor 

de água. Dessa forma, acredita-se que possa ocorrer uma relação positiva com frutos 

que mantenham ou possuem umidade mais alta, como os frutos carnosos. Não foi 

encontrado uma relação entre o tipo de abertura dos frutos e a tolerância à dessecação. 

No entanto, pode-se realizar mais trabalhos com este objetivo, utilizando-se um número 

maior de espécies para confirmar ou não, essa relação. 

 

Palavras-chave: Ortodoxa, PCA, recalcitrante. 
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A interferência de plantas daninhas em eucalipto confere prejuízos à atividade. Diversos 

métodos de controle são recomendados, dentre eles o cultural, que consiste no 

fornecimento de condições ideais para o desenvolvimento da cultura. Uma técnica de 

controle cultural é a adição de casca de café ao solo, que melhora os atributos do 

mesmo, mas, pode ser prejudicial às mudas. Objetivou-se avaliar o crescimento de 

mudas de eucalipto (Eucalyptus grandis L.) em solo adicionado de casca de café. 

Mudas clonadas foram transplantadas para vasos (5,0 L) contendo 0, 5, 10, 20 e 40% de 

casca de café (v:v). Foram utilizadas 4 repetições e o experimento foi delineado 

inteiramente casualizado. No transplantio e 40 dias após, foram tomadas: altura das 

plantas, diâmetro do colo e número de folhas. Após, determinou-se a diferença 

percentual dos parâmetros entre as duas épocas. Os dados foram submetidos à análise 

de variância e de regressão (P<0,05). Não houve significância dos tratamentos para o 

diâmetro do colo. Para altura das plantas, à medida que se aumentou a concentração de 

casca de café, menor foi o incremento; a partir de 20% de casca, as plantas tiveram 

incremento em altura de 5%; o incremento quando não havia casca foi superior a 23%. 

O número de folhas foi proporcional ao aumento da concentração de casca: plantas em 

solo com 40% de casca apresentaram número de folhas 485% superior em relação à 

época de transplantio, ao passo que quando não se adicionou casca de café, esse 

incremento foi de 260%. Conclui-se que a adição de casca de café ao solo interfere no 

crescimento das plantas, o aumento no número de folhas é proporcional ao teor de casca 

adicionado, e o aumento na altura das mudas de eucalipto é menor à medida que se 

aumenta o teor de casca no solo.   

 

Palavras-chave: adubação orgânica, Eucalyptus grandis L., resíduo agrícola. 
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Influência do manejo nas propriedades físicas do solo  

 

Laura Beatriz Batista de Melo¹ (lauramelo26@hotmail.com), Geraldo César de 

Oliveira¹, Érika Andressa da Silva² 

 
1 Departamento de Ciência do Solo, Universidade Federal de Lavras, Lavras, Minas Gerais; 2 

Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do 

Sul  

 

RESUMO: O manejo do solo pode provocar alterações, positivas ou negativas, em 

atributos físicos do solo, tais como densidade, porosidade e resistência mecânica a 

penetração. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes manejos nas 

propriedades físicas de um Latossolo Vermelho distroférrico. A área está sob quatro 

manejos: mata, pastagem, lavoura de café e de milho. Para as análises de porosidade 

total, macro e microporosidade, resistência a penetração (RP) e densidade do solo (Ds) 

foram coletadas amostras indeformadas nas camadas 0,0-0,05 m e 0,15-0,20 cm. Além 

disso, foi feita a caracterização física do solo. Foi utilizado o delineamento experimental 

inteiramente casualizado (DIC) e os dados foram submetidos à análise de variância e 

médias comparadas pelo teste de Scott-Knott. De forma geral percebeu-se que os 

atributos analisados possuem estreita relação com a intensidade de uso do solo. 

Observou-se que a área de mata, em relação aquelas sob manejo, apresentou maiores 

valores de VTP associado a menores valores de Ds e RP. O manejo do solo com 

pastagem promoveu compactação do solo e, consequentemente aumento da RP. Assim, 

concluiu-se que o uso intensivo do solo promoveu alterações negativas na sua estrutura 

física. 

 

Palavras-chave: pastagem, estrutura do solo, resistência a penetração. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso e manejo do solo podem provocar alterações nas propriedades físicas do 

meio. Essas modificações podem ter caráter positivo ou negativo, isto é, tanto podem 

melhorar certas propriedades do solo, como também podem acelerar sua degradação.  

Um dos maiores problemas causados pelo manejo inadequado do solo é a 

compactação, acarretando em mudanças na retenção de água do solo, decorrentes de 

alterações sofridas na distribuição do diâmetro de poros. 

Dentre os vários atributos utilizados para medir se um solo está compactado, a 

resistência a penetração é um dos mais indicados pois se relaciona com outros atributos 

indicadores do grau de compactação (RIBON; TAVARES FILHO, 2008). Dessa forma, 
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objetivou-se avaliar a influência dos manejos nas propriedades físicas de um Latossolo 

Vermelho distroférrico, sendo elas densidade do solo, volume total de poros, 

macroporosidade, microporosidade e resistência a penetração. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área experimental está sob Latossolo Vermelho Distroférrico (LVdf) 

classificado conforme Santos et al. (2013). Foram selecionadas quatro áreas sendo três 

sob manejo: pasto, lavoura de café e de milho e uma área de mata nativa. 

Para as análises de porosidade total, macro e microporosidade e densidade do 

solo foram coletadas amostras indeformadas nas camadas 0,0-0,05 m e 0,15-0,20 m. O 

excesso de solo retirado dos anéis foi passado em peneira de 2mm, para obtenção de 

terra fina seca ao ar (TFSA), que foi utilizada para fazer a caracterização física do solo 

(Tabela 1). Para determinação da textura foi utilizada metodologia da pipeta 

(EMBRAPA, 2011) e densidade de partículas pelo método do balão volumétrico 

modificado (GUBIANI et al., 2006). 

 

Tabela 1. Caracterização física do solo em cada sistema de manejo nas camadas 

avaliadas 

Manejo Areia Silte Argila Dp MOS 

 

........................g kg-1.....................       kg m-3         dag kg-1 

0-5 cm 

Mata 144 80 774 2,75 3,7 

Pasto 171 132 696 2,82 4,3 

Milho 96 101 801 2,85 4,6 

Café 156 79 764 2,76 4,6 

15-20 cm 

Mata 162 64 773 2,76 3,3 

Pasto 164 108 727 2,84 3,8 

Milho 86 83 830 2,96 2,9 

Café 157 64 778 2,77 3,7 

 

A densidade do solo (Ds) foi determinada pelo método do anel volumétrico. Para 

determinação dos demais atributos físicos, submeteu-se as amostras ao potencial 

matricial (Ψm) de -6kPa, e ao atingirem o equilíbrio, foram devidamente pesadas e 

direcionadas ao teste de resistência a penetração, conforme Tormena et al. (1998). 

Posteriormente, foram secas em estufa a ± 105 °C, por 24 h para a determinação da 

massa de sólidos e da massa de água no solo. A microporosidade (Micro), foi obtida na 

unidade de sucção (água retida no solo no Ψm -6 kPa), e macroporosidade (Macro), 

calculada pela diferença entre volume total de poros (VTP) e Micro. O VTP foi obtido 

pela relação VTP = (1 - Ds/Dp). 
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Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC) com 4 

manejos, 2 profundidades e 5 repetições. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e, quando significativos, as médias foram comparadas pelo teste de Scott-

Knott, por meio do pacote estatístico Sisvar (Ferreira, 2011).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para os atributos Ds, micro e VTP foi observada interação entre o manejo e a 

profundidade, já os atributos macro e resistência a penetração (RP) apresentaram 

diferenças apenas entre os tratamentos (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Valores dos atributos densidade do solo, volume total de poros, 

microporosidade, macroporosidade e resistência a penetração nos manejos do solo nas 

diferentes camadas 

 CAFÉ PASTO MILHO MATA 

 Ds (kg m-3) 

0-5 cm 1,00 Ba 1,04 Aa 1,07 Aa 0,86 Cb 

15-20 cm 1,03 Ba 1,08 Aa 1,04 Ba 0,93 Ca 

 VPT (m3 m-3) 

0-5 cm 0,64 Ba 0,63 Ba 0,63 Bb 0,69 Aa 

15-20 cm 0,63 Ba 0,62 Ba 0,65 Aa 0,66 Ab 

 Micro (m3 m-3) 

0-5 cm 0,39 Aa 0,39 Aa 0,41 Aa 0,40 Aa 

15-20 cm 0,42 Aa 0,42 Aa 0,38 Ba 0,33 Cb 

 Macro (m3 m-3) 

0-5 cm 0,22 B 0,25 B 0,26 B 0,34 A 

15-20 cm 0,24 B 0,25 B 0,25 B 0,27 A 

 RP (Mpa) 

0-5 cm 0,484 B 0,647 A 0,290 B 0,268 B 

15-20 cm 0,440 B 0,717 A 0,371 B 0,338 B 

Médias seguidas por mesma letra (maiúsculas comparando manejos e minúsculas comparando 

profundidades) não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. 

A estratificação dos tratamentos não foi a mesma entre os indicadores utilizados. 

Pode-se perceber que a área de pasto apresenta maior Ds e menor VTP em ambas 

camadas. Além disso, os valores de RP também indicam que esta é a área mais 

compactada, porém sem evidenciar diferenças entre os demais usos. No entanto, quando 

se analisa microporosidade, se observa diferenças entre os tratamentos apenas na 

subsuperfície. De forma geral percebe-se que os atributos analisados possuem estreita 

relação com a intensidade de uso do solo, ou seja, quanto maior intensidade de uso, 
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mais compactação, confirmando relatos de outros trabalhos (ARAÚJO; GOEDERT; 

LACERDA, 2007). 

Observou-se também na área de mata maiores valores de VTP associado a 

menores valores de Ds, devido provavelmente aos conteúdos de matéria orgânica (MO), 

que age como condicionador da estrutura do solo. Evidencia-se assim a importância de 

manejos que preservem ou incorporem MO ao ecossistema solo. 

 

CONCLUSÕES 

 

O manejo do solo com pastagem promoveu maior degradação da estrutura física do 

solo, com aumento da RP e redução da porosidade do solo.  
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Avaliação de parâmetros estatísticos para a germinação de sementes de 
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A rúcula (Eruca sativa Miller) é uma planta originária da região do Mediterrâneo, 

pertencente a família Brassicaceae, sendo conhecida desde a antiguidade. De rápido 

crescimento e fácil cultivo em canteiros, é uma excelente opção para pequenos 

produtores, podendo ser cultivada tanto em caixotes com 25 centímetros de altura, como 

em grandes áreas. Objetivou-se a coleta de dados como germinação, comprimento de 

radícula e hipocótilo de cultivares de rúcula para estudos de parâmetros estatísticos, tais 

como médias, mediana, moda, desvio padrão, variância, índice de velocidade de 

germinação (IVG) e proporção, aplicando o conhecimento adquirido em sala de aula à 

uma simulação de trabalho real do profissional de Agronomia. O experimento foi 

realizado no Laboratório de Análise de Sementes e Recursos Genéticos (LAGEN), 

UFU, Campus Monte Carmelo. Avaliou-se a germinação de duas variedades comerciais 

– Folha Larga e Cultiva. Vinte e cinco sementes foram acondicionadas em caixas tipo 

Gerbox, forradas com papel sulfite alcalino 75g branco umedecido com água destilada, 

sendo cinco Gerbox para cada variedade. As sementes foram incubadas em câmara de 

germinação a 20ºC pelo período de sete dias. O número de sementes germinadas foi 

avaliado e registrado diariamente. Por inferência estatística verificou-se que o intervalo 

de confiança com 95% de probabilidade na proporção de sementes germinadas é de 

(82,3%; 93,7%) para Folha Larga e de (75,72%; 89,08%) para a Cultiva, os testes para 

médias e variâncias rejeitaram H0. Os resultados permitem concluir que foi possível 

aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Estatística em trabalhos práticos 

de análises de sementes. 

 

Palavras-chave: hortaliça, germinação, probabilidade. 

Apoio financeiro: UFU. 
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Influência do GA3 na germinação de sementes de Campomanesia spp 

Ruiz et Pav. 

 

Patrine Bárbara Felix Araújo1 (patrinebarbara2005@gmail.com), Rafaella 

Gouveia Mendes1, Leila Leal da Silva Bonetti¹ 

 
1 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade Ituiutaba, MG. 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento germinativo das 

sementes de Campomanesia spp Ruiz et Pav., submetidas à diferentes concentrações de 

ácido giberélico (GA3), em diferentes substratos. As sementes foram embebidas por 12 

horas nas concentrações de Ácido Giberélico - GA3: T1- 0 mg (Testemunha); T2- 500 

mg, T3- 1000 mg; T4- 2000 mg. Após embebição as sementes foram colocadas em 

sementeiras, contendo os substratos e umedecidas diariamente. Foram avaliados os 

parâmetros: porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação (IVG), 

avaliados por 29 e 10 dias, respectivamente. A análise e interpretação dos resultados 

permitem concluir que a interação do substrato terra do cerrado e a concentração de 

2000 mg de GA3, no T4, foi positiva para germinação de sementes de gabiroba.  

 

Palavras-chave: Qualidade fisiológica; vigor; gabiroba. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ampla utilização das espécies tropicais nativas em práticas conservacionistas 

ou de recuperação de áreas degradadas não tem acontecido em virtude da ausência de 

conhecimento consolidado sobre biologia, ecologia e técnicas de propagação e manejo 

dessas espécies (CARPI et al, 1996; RANIERI et al, 2003). 

Campomanesia spp Ruiz et Pav., popularmente conhecida como gabiroba, é 

uma dessas espécies. É uma mirtácea frutífera lenhosa, arbusto hermafrodita com 60 a 

80 cm de altura por 60 a 80 cm de diâmetro de copa que normalmente ocorre em 

moitas. Possui folhas verde-claras, flores pequenas de coloração creme-esbranquiçada. 

Sua floração se dá de agosto a novembro, com pico em setembro, e sua frutificação de 

setembro a novembro. Seus frutos são arredondados de coloração verde-amarelada, 

polpa amarelada, suculenta, envolvendo as poucas sementes (SILVA et al, 2001). 

Estudos recentes demonstram que as sementes de gabiroba parecem não tolerar 

a dessecação, perdendo viabilidade rapidamente, devido a sua característica 

recalcitrante (LARA et al, 2009). 

No que se refere à germinação de sementes, Metivier (1986) ressalta o papel 

das giberelinas na germinação, por estar envolvidas tanto na quebra da dormência 

como no controle da hidrólise de reservas, da qual depende o embrião em crescimento. 
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O presente estudo objetivou avaliar o comportamento germinativo das 

sementes de gabiroba, por meio das porcentagens de germinação e do índice de 

velocidade de germinação, submetidas à diferentes concentrações de ácido giberélico, 

GA3, em diferentes substratos (areia, terra do cerrado e areia com terra vegetal) em 

condições ambientais de campo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As sementes de gabiroba foram coletadas em arbustos matrizes nas 

proximidades do ribeirão São Lourenço, município de Ituiutaba-MG, em dezembro de 

2015. As sementes foram extraídas manualmente dos frutos, lavadas e colocadas em 

papel toalha para secagem ao ar livre, à sombra, por 24 horas. Após a secagem as 

sementes passaram por processo de assepsia, em imersão com hipoclorito de sódio a 

2%, por 10 minutos. Em seguida foram lavadas em água destilada e embebidas em seus 

respectivos tratamentos. Após embebição por 12 horas, as sementes foram lavadas em 

água destilada e colocadas em sementeiras, contendo os substratos, e umedecidas 

diariamente durante toda condução do experimento. 

Para avaliar o comportamento germinativo das sementes de gabiroba, foram 

realizados quatro tratamentos com as seguintes concentrações de GA3: tratamento 1 

(testemunha): 0 mg; tratamento 2: 500 mg, tratamento 3: 1000 mg; tratamento 4: 2000 

mg. Para cada tratamento foram utilizados três substratos diferentes; areia e terra 

vegetal, areia, e terra do cerrado, sendo que cada substrato contou com 5 repetições de 

10 sementes, totalizando 600 sementes. Foram utilizadas bandejas sementeiras de isopor 

para 150 sementes cada. 

O experimento foi conduzido de acordo com Brasil (2009), e realizado casa de 

vegetação, na cidade de Ituiutaba-MG. Foram avaliados os parâmetros; porcentagem de 

germinação (PG) e índice de velocidade de germinação (IVG). O IVG foi avaliado por 

10 dias, já a porcentagem de germinação foi avaliada por 29 dias. Os dados obtidos por 

delineamento inteiramente casualizado foram submetidos ao cálculo das medidas de 

dispersão e análise de variância (Anova), sendo comparados por meio do Teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As sementes de gabiroba submetidas ao tratamento 4 (2000 mg GA3), iniciaram 

a emergência treze dias após serem semeadas nos substratos, porém os demais 

tratamentos não apresentaram qualquer germinação.  

O teste do IVG demonstrou, de forma geral, boa velocidade de germinação, 

sendo que o melhor IVG obtido foi o do substrato terra do cerrado, o qual diferiu 
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significativamente dos demais. Igualmente o substrato que proporcionou maior 

porcentagem de germinação das sementes de gabiroba foi o constituído por  terra do 

cerrado, o qual diferiu significativamente dos demais ao Teste de Tukey (p <0,05). 

 

Tabela 1. Valores médios de germinação (%) e do índice de velocidade de germinação 

(IVG) de sementes de Campomanesia spp Ruiz et Pav., submetidas ao tratamento 4, em 

diferentes substratos. 

TRATAMENTO 4 (2000 mg GA3 ) 

SUBSTRATO GERMINAÇÃO (%) IVG 

Areia 56,0 ( ±1,7)b 12,57 ( ± 1,1)b 

Terra do Cerrado 100 ( ± 0 )a 17,54 ( ± 0,2)a 

Areia + Terra Vegetal 80,0 ( ± 1,2)b 15,23 ( ± 0,8)b 

C.V (%) 17,16 13,87 

Médias de cinco repetições. Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem 

entre si pelo Teste Tukey (p < 0,05). Valores entre parênteses correspondem ao desvio 

padrão. CV = coeficiente de variação. 

 

 
Figura 1. Porcentagem de germinação de sementes de Campomanesia spp Ruiz et 

Pav.,em diferentes substratos. 

 

Dentre os substratos analisados, foi verificado que a germinação é mais rápida 

quando as sementes de gabiroba são colocadas no substrato terra do cerrado. Para a 

areia e areia com terra vegetal, os índices de velocidade de germinação (IVG) não 

diferiram significativamente, sendo que o substrato terra do cerrado apresentou maior 

velocidade de germinação (Tabela 1).  No teste de porcentagem de germinação, os 

resultados foram semelhantes ao IVG, pois, o melhor resultado obtido foi do substrato 

terra do cerrado, em que 100% das sementes de gabiroba germinaram.  

Não houve diferença significativa entre os substratos areia e areia com terra 

vegetal. De acordo com Figliolia et al. (1993), a areia é um substrato com alta 

capacidade de drenagem. Para o substrato areia com terra vegetal, obteve-se um bom 

desempenho, já que à terra vegetal complementa as deficiências físicas da areia, 

reduzindo a porosidade e aumentando a capacidade de retenção de água, além de 

aumentar a disponibilidade de nutrientes e matéria orgânica.  
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Metivier (1986) ressalta que as giberelinas aceleram a germinação em sementes 

não dormentes e aumentam a hidrólise de reservas, tornando o embrião maduro e 

disponível para a germinação, o que pode ser observado no tratamento 4, em que as 

sementes foram submetidas à embebição em 2000 mg de ácido giberélico (GA3). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que o substrato terra do cerrado e a concentração de 2000 mg de GA3 

constituem as características adequadas para germinação de sementes de 

Campomanesia spp Ruiz et Pav. 
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Efeito do ácido giberélico na germinação de sementes de Hevea 

brasiliensis L.  

Patrine Bárbara Felix Araújo1 (patrinebarbara2005@gmail.com), Rafaella 

Gouveia Mendes1, Leila Leal da Silva Bonetti¹  

  
1 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade Ituiutaba, MG. 

 

RESUMO: Neste estudo objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica das sementes de 

seringueira, submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos com acido giberélico 

(GA3). Após coleta e assepsia, as sementes foram embebidas por 10 h em seus 

respectivos tratamentos. Em seguida, as sementes foram colocadas em sementeiras, 

contendo os substratos: areia e terra vegetal, areia, e terra do cerrado, e umedecidas 

diariamente. Foram realizados 4 tratamentos (T) com as seguintes concentrações de 

GA3: T1 (testemunha) - 0 mg L-1, T2-  250 mg L-1, T3- 500 mg L-1; T4- 1000 mg L-1. 

Os experimentos foram conduzidos em casa de vegetação. Parâmetros avaliados: 

porcentagem de germinação (PG) e índice de velocidade de germinação (IVG). Os 

dados obtidos foram comparados por meio do Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Conclui-se que o T3, com 1000 mg L-1 de GA3 é eficiente para aumentar o percentual 

de germinação das sementes. Associado ao substrato terra do cerrado, a produção de 

novas mudas de seringueira pode ser incrementada. 

 

Palavras-chave: Qualidade fisiológica, regulador vegetal, seringueira. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A espécie Hevea brasiliensis L., pertencente à família Euphorbiaceae, é famosa 

pela produção e fornecimento do látex para fabricação da borracha. É originária 

da bacia hidrográfica do Rio Amazonas e difundiu-se para outras partes do país e do 

mundo. 

Recentemente, a demanda por borracha tem crescido muito devido à qualidade 

do material em comparação com material de origem fóssil e à preocupação com o meio 

ambiente. Há a necessidade de produção de novas mudas, gerando assim, matrizes para 

extração do látex.  

As mudas de seringueira são produzidas majoritariamente através de sementes, 

contudo, sabe-se que a produção de sementes tem variado em suas matrizes, de um ano 

para outro, quantitativa e qualitativamente (BASTOS 1986; VIEIRA et al, 1989). Ainda 

a característica recalcitrante dessas sementes faz com que percam, rapidamente, o poder 

germinativo, dificultando ainda mais a produção de mudas.  

Otimizar a germinação das sementes, é a melhor maneira de produzir mudas 

para implantação da silvicultura. Desse modo, nesse trabalho, buscou-se estudar a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lineu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lineu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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qualidade fisiológica das sementes de seringueira, submetidas a diferentes tratamentos 

pré-germinativos com acido giberélico (GA3), e em diferentes substratos.   

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

As sementes de seringueira, Hevea brasiliensis L., foram coletadas de árvores 

matrizes, após sua cápsula tricoca, com deiscência septicida, loculicida, se abrir e as 

sementes caírem ao chão, em fevereiro de 2017 (Ituiutaba-MG). As sementes passaram 

por processo de assepsia, em imersão com hipoclorito de sódio a 2%, por 15 minutos, e 

em seguida, lavadas em água destilada, e embebidas em seus respectivos tratamentos. A 

embebição teve duração de 10h. Após a embebição, as sementes foram lavadas em água 

destilada e colocadas em sementeiras, contendo os substratos, e umedecidas diariamente 

durante toda condução do experimento. 

Para avaliar o comportamento germinativo das sementes de seringueira, foram 

realizados quatro tratamentos (T) com as seguintes concentrações de ácido giberélico 

(GA3): T1 (testemunha) - 0 mg L-1, T2-  250 mg L-1, T3- 500 mg L-1; T4- 1000 mg L-1. 

Para cada tratamento foram utilizados três substratos diferentes: areia e terra vegetal, 

areia, e terra do cerrado, sendo que cada substrato contou com 5 repetições de 20 

sementes, totalizando 1200 sementes. Foram utilizadas bandejas sementeiras de isopor 

para 150 sementes cada, totalizando oito bandejas. 

Os experimentos de germinação das sementes foram realizados em casa de 

vegetação. O número de sementes germinadas foi avaliado diariamente, adotando-se 

como critério de emergência a exposição de qualquer parte da plântula na superfície do 

substrato. Foram avaliados os parâmetros: porcentagem de germinação (PG) e índice de 

velocidade de germinação (IVG).  

Para cada tratamento, foi calculado o IVG sugerido por Biruel et al, (2007), o 

qual evidencia o número de sementes germinadas por dia sendo o IVG = G1/N1+ 

G2/N2 +... Gn/Nn, em que G1, G2... Gn é igual ao número de sementes germinadas, e 

N1, N2... Nn corresponde ao número de dias. Os dados obtidos por delineamento 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x3 (quatro doses de GA3 e três tipos de 

substratos foram submetidos ao cálculo das medidas de dispersão e análise de variância 

(Anova), sendo comparados por meio do Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados do índice de percentagem de germinação e o índice de velocidade de 

germinação das sementes de seringueira submetidas aos tratamentos pré-germinativos 

com ácido giberélico, em diferentes substratos estão descritos na tabela 1. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lineu
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Tabela 1. Valores médios de germinação (%) e IVG de sementes de Hevea 

brasiliensis L., submetidas a diferentes tratamentos com GA3, e em diferentes 

substratos. 

 

O índice de germinação, teve melhor resultado no tratamento 3 (1.000 mg L-1 de 

GA3), com 87% de germinação das sementes, no substrato areia com terra vegetal, e 

83% de germinação das sementes, no substrato terra do cerrado. Não houve diferença 

significativa entre tais substratos ao teste de tukey a 5%, sendo indicado o substrato  

terra do cerrado, pois, é de fácil acesso e baixo custo, além de que a distribuição dos 

diâmetros dos poros influencia para uma maior quantidade de água retida (HILLEL, 

1980; SILVA et al, 2005).   

Os melhores valores de IVG, foram obtidos no tratamento 3 (1.000 mg L-1 de 

GA3), não havendo diferença significativa entre os substratos avaliados, contudo o 

substrato areia com terra vegetal, pode ser considerado o mais adequado devido a maior 

media observada, já que o substrato é poroso e permite a emergência com maior 

facilidade.  

Gonçalves et al, (2001), afirma que mesmo que o semeio seja realizado 

rapidamente após a queda, a taxa de germinação raramente ultrapassa 80%. O que 

indica ótimos resultados do tratamento 3, com acido giberélico, nas sementes de 

seringueira. Os hormônios vegetais, como a giberelina, levam a modificações 

fisiológicas ou morfológicas, influenciando na germinação, crescimento e 

desenvolvimento vegetal. (VIEIRA et al, 2010). 

 

 

TRATAMENTOS SUBSTRATO GERMINAÇÃO (%) IVG 

T1 

Areia 48,0 (±0,40)b 7,52 (±0,039)b 

Terra do Cerrado 50,0 (±0,44)b 8,05 (±0,033)b 

Areia + Terra Vegetal 56,0 (±0,20)b 8,35 (±0,044)b 

T2 

Areia 52,0 (±0,40)b 8,14 (±0,038)b 

Terra do Cerrado 55,0 (±0,44)b 8,31 (±0,041)b 

Areia + Terra Vegetal 62,0 (±0,24)b 8,64 (±0,042)b 

T3 

Areia 67,0 (±0,50)b 8,82 (±0,021)a 

Terra do Cerrado 83,0 (±0,67)a 9,01 (±0,037)a 

Areia + Terra Vegetal 87,0 (±0,24)a 9,18 (±0,040)a 

T4 

Areia 59,0 (±0,48)b 8,48 (±0,041)b 

Terra do Cerrado 63,0 (±0,50)b 8,67 (±0,039)b 

Areia + Terra Vegetal 69,0 (±0,37)b 8,90 (±0,037)a 

           C.V (%) 6,56 9,43 

Médias de cinco repetições. Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste 

Tukey (p < 0,05). Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. CV = coeficiente de variação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lineu
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o tratamento 3, com 1000 mg L-1 de acido giberélico (GA3), é 

eficiente para aumentar o percentual de germinação das sementes de seringueira. Nesse 

processo pode-se usar o substrato terra do cerrado, já que este é de fácil acesso e baixo 

custo. Combinando o tratamento pré-germinativo com o substrato adequado, pode-se 

aumentar o índice de germinação das sementes de seringueira e assim, produzir novas 

mudas.  
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O nitrogênio é um macronutriente requerido em grande quantidade pelos vegetais, por 

fazer parte na molécula de clorofila pode ter influência direta na sua biossíntese, e por 

consequência na tonalidade da coloração verde das folhas. O objetivo do experimento 

foi avaliar os diferentes modos de aplicação de redutor de crescimento e sua interação 

com o N (nitrogênio) foliar, nas características morfofisiológicas de pimenteira 

(Capsicum chinense). O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação na Unidade 

Universitária de Cassilândia , Cassilândia, MS, o delineamento experimental adotado foi o 

inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 2x4, com seis repetições. Os 

tratamentos foram constituídos pela aplicação de paclobutrazol (Cultar 250 SC®, 50 mg 

L-1) em associação com N foliar (presença 1% e ausência), e por quatro modos de 

aplicação [(controle - sem aplicação, 1 aplicação (9 dias após transplantio – DAT), 2 

aplicações (9 e 18 DAT) e 3 aplicações (9, 18 e 26 DAT)]. As variáveis avaliadas 

foram: altura, número de folhas, comprimento da raiz e diâmetro. Os dados foram 

submetidos à análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. Foi observado que a presença e ausência de nitrogênio, e os 

modos de aplicação não afetaram significativamente (p < 0,05) o comprimento da raiz e 

a altura de plantas; a aplicação de paclobutrazol + nitrogênio e os modos de aplicação 

influenciou o número de folhas, apresentando diferença significativa entre os 

tratamentos, onde as plantas que receberam três aplicações de paclobutrazol + 

nitrogênio reduziram o número de folhas; o diâmetro do controle obteve a menor média 

se diferindo dos demais tratamentos. Após a análise dos dados é possível recomendar 

uma aplicação de paclobutrazol + nitrogênio em plantas de C. chinense. 

 

 

Palavras-chave: Capsicum chinense, sistema radicular, altura de plantas.  

 

Apoio financeiro: CAPES e UEMS-UUC. 
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São Paulo; 2 Faculdade Cidade de Coromandel, Coromandel, Minas Gerais  

 

A demanda pela maior produtividade de alimentos têm estimulado várias pesquisas com 

diferentes substâncias bioativadoras da fisiologia vegetal, visando maior expoente do 

potencial produtivo das culturas agrícolas. O objetivo da pesquisa foi avaliar os efeitos 

proporcionados por diferentes bioestimulantes, via tratamento de sementes, no 

crescimento e desenvolvimento inicial do sistema radicular e da parte aérea da soja RR, 

O experimento foi realizado no ano de 2017, entre os meses de abril e maio, na área 

experimental da Faculdade Cidade Coromandel. Canteiros com areia lavada foram 

construídos (dimensões de 1,2 metro de largura, por 2,0 metros de comprimento e 0,2 

metro de profundidade) para a disposição dos tratamentos. O delineamento 

experimental foi o de blocos casualizados contendo cinco tratamentos e quatro 

repetições, utilizando-se 50 sementes por parcela. Os tratamentos foram: T1 – 

Testemunha (água); T2 – Fertilizante Organomineral contendo carbono orgânico, 

nitrogênio e potássio; T3 – Fertilizante Organomineral à base de algas contendo 

aminoácidos, molibdênio e cobalto; T4 – Fertilizante Organomineral contendo 

aminoácidos, fósforo, enxofre, molibdênio e zinco; T5 – Fertilizante Organomineral 

contendo carbono orgânico, manganês e enxofre. As sementes de soja RR foram 

tratadas utilizando-se 4 mL por Kg de sementes, sendo posteriormente semeadas a 5 cm 

de profundidade.  Avaliaram-se os parâmetros Índice de Velocidade de Emergência, 

Média de Comprimento de Raiz, Média de Comprimento da Parte Aérea, Peso de Massa 

Seca das Raízes e Peso de Massa Seca da Parte Aérea. Os resultados observados 

mostraram que o uso dos bioestimulantes utilizados no experimento não 

proporcionaram diferenças significativas entre os tratamentos, em todos os parâmetros 

avaliados. Conclui-se que novos estudos devem ser realizados visando avaliar diferentes 

doses desses bioestimulantes, novas formulações e também, diferentes cultivares de 

soja.    

 

Palavras-chave: Glycine max, estimulantes, crescimento, desenvolvimento, resistência, 

glifosato.  
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Crescimento de mudas de Oiti em substrato contendo indaziflam  
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O indaziflam é um herbicida recente no Brasil para controle de plantas daninhas em 

eucalipto e pinus. Tal produto inibe a germinação das sementes de plantas daninhas e é 

promissor quanto à utilização em outras espécies florestais, porém, sua seletividade é 

muito relativa à espécie arbórea em questão. Por isso, objetivou-se avaliar o 

crescimento inicial de mudas de Oiti (Licania tomentosa L.) em solo pré-tratado com 

indaziflam, bem como verificar a sua eficácia no controle de plantas daninhas. Para 

tanto, foi montado um experimento em delineamento inteiramente ao acaso com 10 

repetições. Mudas de Oiti, homogêneas quanto ao tamanho e idade, foram 

transplantadas para vasos (5,0 L) contendo solo e o indaziflam, na dosagem de 75 g ha-

1, bem como houve o transplantio em vasos sem o herbicida. No momento do 

transplantio e 40 dias após, as plantas foram avaliadas quanto à altura, diâmetro do colo 

e número de folhas. Com os dados da segunda época de avaliação em relação à 

primeira, obteve-se o incremento médio de crescimento das plantas. Tais médias foram 

submetidas à análise de variância (P<0,05). Para verificar a eficiência do herbicida, as 

plantas daninhas que emergiram nos vasos foram contabilizadas e retiradas a cada 10 

dias. As mudas em substrato contendo o herbicida apresentaram, em média, incremento 

de 0,60 cm em 40 dias. Em solo sem o produto o incremento foi equivalente a 1,94 cm. 

Os valores de diâmetro do colo e número de folhas não foram influenciados pelo 

herbicida: os valores médios foram 0,4 mm de diâmetro (sem herbicida) e 0,3 mm (com 

herbicida); 1,1 folhas (sem herbicida) e 2,0 folhas (com herbicida). Por fim, verificou-se 

a efetividade do herbicida, pois foram contabilizadas, em média, 3 plantas após 10 dias, 

3 após 20, 4 após 30 e 1 aos 40 dias após o transplantio, totalizando 11 plantas 

daninhas, por vaso, onde estava sem herbicida e nenhuma nos vasos com indaziflam. 

Conclui-se que o indaziflam prejudica o incremento em altura em mudas de Oiti.  

 

Palavras-chave: herbicida, Licania tomentosa  L., plantas daninhas 
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Uso de bioestimulantes no desenvolvimento inicial de plântulas de soja 
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Estudos apontam que o uso de bioestimulantes na cultura da soja pode proporcionar, 

entre outros fatores, maior absorção de nutrientes e melhora do seu mecanismo de 

defesa frente aos estresses bióticos e abióticos. O objetivo do trabalho foi avaliar o 

comportamento de quatro bioestimulantes, aplicados no tratamento de sementes, no 

desenvolvimento inicial de plântulas de soja intacta. O experimento foi realizado na 

área experimental da Faculdade Cidade Coromandel em canteiros com areia lavada 

(dimensões de 1,2 metro de largura, por 2,0 metros de comprimento e 0,2 metro de 

profundidade). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, 

com cinco tratamentos e quatro repetições. Os produtos testados foram compostos por 

nutrientes e aminoácidos que atuam na regulação hormonal e também na fisiologia das 

plantas. Utilizaram-se 1000 sementes, divididas em parcelas de 50 unidades cada, 

semeadas a uma profundidade de 5 cm,  perfazendo um total de 200 sementes para cada 

tratamento. A dose utilizada nos tratamentos das sementes foi de 6 mililitros por 

quilograma de sementes, sendo 4 mililitros do produto e 2 mililitros de água e 6 

mililitros de água para a testemunha. Foram avaliados: Índice de Velocidade de 

Emergência, Comprimento de Raiz e da parte Aérea, Peso de Massa Seca das Raízes e 

da parte Aérea. Os resultados indicaram que não houve diferenças estatísticas entre os 

tratamentos estudados, exceto para o parâmetro massa seca de parte aérea, no qual o 

tratamento com bioestimulante contendo os aminoácidos citocinina, giberilina e auxina 

apresentou valor inferior aos demais na análise realizada. Conclui-se que é necessário 

realizar outros experimentos com variação das doses utilizadas na soja intacta, bem 

como outros produtos e cultivares, para que se busque resultados satisfatórios no 

desenvolvimento inicial de plântulas de soja. 

 

Palavras-chave: Glycine max, incremento, transgênico, estimulantes de plantas.  
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Patogenicidade do extrato de Photorhabdus sp. a Tenebrio molitor 
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RESUMO: Os nematoides entomopatogênicos (NEPs) do gênero Heterorhabditis, 

utilizados para o controle biológico de pragas, vivem em simbiose com enterobactérias 

específicas do gênero Photorhabdus, superando a resposta imune de seus insetos 

hospedeiros e permitindo a proliferação das bactérias. Objetivou-se averiguar a 

patogenicidade dos metabólitos produzidos pela bactéria Photorhabdus sp. em larvas de 

Tenebrio molitor. Para isso, os juvenis infectantes (JIs) foram lavados com hipoclorito 

de sódio 1,5% (v/v) e colocados sobre placas de Petri contendo meio ágar nutriente. 

Após 72 h os JI morreram e permitiram a proliferação das bactérias com a formação de 

colônias isoladas. As colônias foram repicadas em meio caldo-nutriente para a produção 

do extrato com os metabólitos secretados pela bactéria. Foram testados os tratamentos 

100%; 50%; 25% e 0% de extrato, com cinco repetições com 10 indivíduos cada. Os 

resultados obtidos permitiram concluir que o extrato de Photorhabdus sp. demonstrou 

ter ação patogênica contra larvas de T. molitor. 

 

Palavras-chave: controle biológico, nematoides entomopatogênicos, metabólitos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nematoides entomopatogênicos (NEPs) da família Heterorhabditidae são 

agentes de controle biológico promissores e particularmente efetivos, quando aplicados 

a insetos que habitam ou passam parte do seu ciclo de vida no solo (DELL’ACQUA, 

2011). Photorhabdus spp. são bactérias entomopatogênicas que vivem associadas 

simbioticamente a esses nematoides. Pertencem à família Enterobacteriaceae, 

subdivisão γ das Proteobacteria apresentando-se móveis, gram negativas e geralmente 

bioluminescentes (ALMENARA et al., 2010).  

As células bacterianas entram em contato com a hemolinfa do inseto com o 

auxílio do aparelho bucal do nematoide. Quando ocorre essa infecção as bactérias 

liberam toxinas, que provocam a morte do inseto em período de 24 a 48 horas. A 

proliferação das bactérias no interior do inseto ocasiona o escurecimento do mesmo 

(EMBRAPA, 2009). 



 

 350 

Objetivou-se averiguar a patogenicidade dos metabólitos produzidos pela 

bactéria Photorhabdus sp. em larvas de Tenebrio molitor L. (Coleoptera: 

Tenebrionidae). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A bactéria Photorhabdus sp. foi isolada do interior de nematoides juvenis 

infectantes (JI) pertencentes a espécie Heterorhabditis amazonensis provenientes do 

município de Monte Carmelo (ANDALÓ et al., 2006). Os JIs foram lavados com 

hipoclorito de sódio 1,5% (v/v) para esterilizar o seu exterior. Após o tratamento, os JI 

foram lavados em água estéril e colocados sobre placas de Petri contendo meio ágar 

nutriente (ágar; extrato de levedura; peptona e cloreto de sódio). 

Após um período de incubação de aproximadamente 72 horas os JI morreram e 

permitiram a proliferação das bactérias com a formação de colônias isoladas. 

Posteriormente, essas colônias foram repicadas em meio caldo-nutriente (extrato de 

levedura; peptona e cloreto de sódio) para a produção do extrato com os metabólitos 

secretados pela bactéria. 

Para averiguar a patogenicidade dos metabólitos utilizou-se o extrato da bactéria 

Photorhabdus sp. cultivada em caldo-nutriente por 6 horas e por 36 horas, avaliando 

duas distintas formas de inoculação. Na primeira, as larvas do inseto foram colocadas 

em placas de Petri de vidro estéreis de diâmetro de 9 cm, forradas com duas unidades de 

papel filtro qualitativo, embebidos com 1 ml de uma solução contendo o extrato da 

bactéria nas concentrações de 100%; 50%; 25% e 0%, completando o volume com de 

meio de cultura estéril. Na segunda forma de inoculação, o extrato da bactéria foi 

inserido na dieta alimentar da larva de T. molitor em um volume final de 6 ml a cada 7,5 

g de farelo de trigo nas mesmas concentrações. 

Cada avaliação foi realizada com três tratamentos (100%; 50% e 25% de 

extrato) e um controle (0% de extrato), com cinco repetições com 10 indivíduos cada. 

Após as inoculações, as larvas de T. molitor foram mantidas em B.O.D., sem 

fotoperíodo, a 25 ± 1°C. A mortalidade foi avaliada em intervalos de 24 horas, 

totalizando quatro avaliações (96 horas). Os dados foram submetidos à análise de 

variância pelo teste F (p=0,05). As médias foram comparadas pelo teste Tukey 

(p=0,05).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A avaliação de mortalidade dos T. molitor serviu como indicativo da 

patogenicidade dos metabólitos produzidos por Photorhabdus sp. 
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 Os resultados obtidos com o extrato da bactéria cultivada em caldo-nutriente 

por seis horas demonstraram que a inoculação por contato não apresentou mortalidade 

nos insetos. No entanto, quando o extrato foi adicionado na dieta das larvas causou 

patogenicidade (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mortalidade de larvas de Tenebrio molitor com a adição do extrato de 

Photorhabdus sp. cultivada por seis horas na dieta das larvas. Avaliações foram 

realizadas em diferentes concentrações de extrato (100%; 50%; 25% e 0%). 

 

Pode-se observar que em 48 horas de avaliação obteve-se diferenças 

significantes na mortalidade nas larvas de T. molitor, com valor de F (3,933) 

significativo (p=0,028). 

Ao se analisar os dados obtidos com os extratos de Photorhabdus sp. cultivado 

em caldo-nutriente por 36 horas, não observou-se mortalidade das larvas de T. molitor 

em nenhuma das formas de inoculação (contato e dieta). Os resultados sugerem haver 

produção por estas bactérias de diferentes substâncias metabólicas no extrato durante 

seu crescimento e proliferação. Normalmente, de 24-48 h pós-infecção a bactéria 

produz numerosas moléculas incluindo agentes antimicrobianos e enzimas, as quais 

podem ter perdido sua atividade biológica devido à temperatura e tempo de incubação a 

que foram submetidas. 

Testes de patogenicidade in vivo foram conduzidos por Givaudan; Lanois (2000) 

com cepas SF41T e SF783 de Photorhabdus sp. injetadas na hemocele de larvas de 

Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) e apresentaram resultados positivos 

após 16 horas de avaliação.  

Estudos sugeriram que a toxicidade do extrato da bactéria é mediada por 

secreção de proteases, lipases ou lipopolissacarases (FORST; NEALSON, 1996; 

BOWEN et al., 1998). Porém, segundo Waterfield et al. (2005) a toxicidade oral está 

associada a um complexo de proteínas de alto peso molecular que é secretado 

diretamente no meio de cultura pelas bactérias e é oralmente ativo contra uma grande 

variedade de insetos. Estudos vêm demonstrando que cepas destas bactérias secretam 
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metabólitos secundários de interesse biotecnológico, o que torna a utilização do extrato 

de Photorhabdus sp. atraente para o controle biológico de pragas. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O extrato de Photorhabdus sp. cultivada em caldo-nutriente por seis horas 

demonstrou ter ação patogênica contra larvas de T. molitor com 48 horas de incubação. 
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O herbicida sulfentrazone é registrado para controle de plantas daninhas em lavouras de 

eucalipto. Sua atividade é dependente do teor de matéria orgânica do solo, que 

influencia no controle das plantas daninhas e na seletividade. Objetivou-se avaliar a 

ação de sulfentrazone no controle de plantas daninhas e o crescimento de eucalipto em 

função da adição de casca de café ao solo. O experimento foi delineado inteiramente ao 

acaso, com 4 repetições. Os tratamentos foram compostos pela mistura de 20% (vv) de 

casca de café ao solo e solo puro; além da aplicação e não aplicação de sulfentrazone 

em pré-plantio (500 g.ha-1), compondo um fatorial 2 x 2. Mudas clonadas foram 

avaliadas quanto à altura e número de folhas no transplantio e após 40 dias. Os dados 

médios das diferenças entre as épocas foram submetidos à análise de variância e 

comparados utilizando-se o teste de Tukey (P>0,05). Foi também contabilizada a 

população de plantas daninhas nos vasos (5,0 L). Observou-se o controle de 100% na 

emergência das plantas daninhas pelo sulfentrazone, não havendo interferência da casca 

de café. Houve interação entre os fatores para altura de plantas: diante da casca de café 

adicionada ao solo, as plantas apresentaram menor altura quando houve a aplicação do 

sulfentrazone, por outro lado, sem a mistura de casca, as plantas apresentaram maior 

altura no solo com herbicida. Houve interação entre os fatores para o número de folhas 

das plantas: na presença do herbicida e sem a adição de casca, as plantas produziram 

três vezes mais folhas em relação ao solo com casca. Conclui-se que a adição de casca 

de café ao solo tratado com sulfentrazone é prejudicial à mudas de eucalipto.  

 

Palavras-chave: Eucalyptus grandis L., herbicida, resíduo agrícola. 
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O herbicida indaziflam tem registro recente no Brasil para eucaliptocultura, tal produto 

tem apresentado elevado índice de controle, alto poder residual e seletividade. A 

efetividade desse herbicida é muito dependente do teor de matéria orgânica do solo, em 

algumas situações, o produto pode intoxicar as mudas de eucalipto. Objetivou-se avaliar 

o crescimento de eucalipto (Eucalyptus grandis) em solo pré-tratado com indaziflam e 

incorporado com casca de café. O experimento foi delineado inteiramente ao acaso com 

quatro repetições. Os tratamentos foram compostos pela aplicação de indaziflam (75 g 

ha-1) em solo misturado a cinco teores de casca de café: 0, 5, 10, 20 e 40% (v/v). Mudas 

de eucalipto clonado foram transplantadas para vasos (5,0 L) contendo os tratamentos. 

No momento do transplantio e 40 dias após, foram tomadas a altura, o diâmetro do colo 

e o número de folhas das plantas. No intervalo de avaliação, todas as plantas 

apresentaram incremento nos parâmetros avaliados. Não houve significância dos 

tratamentos para o número de folhas. Para altura de mudas, aquelas em solo com 5 ou 

10% de casca de café apresentaram incremendo médio 4 vezes superior às mudas sob 0 

e 40% de casca de café incorporada ao solo. O diâmetro médio das mudas em solo com 

20% de casca de café (0,60 mm) foi superior àquele determinado quando as mudas 

estavam em substrato com 40% de casca de café (0,06 mm). Conclui-se que o teor de 

composto orgânico adicionado ao solo é influente na seletividade do indaziflam para 

mudas de eucalipto e que a adição de teores entre 5 e 20% proporcionaram melhores 

parâmetros de crescimento.  

 

Palavras-chave: herbicida, Eucalyptus grandis L., resíduo agrícola. 
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Dentre os principais fatores que afetam a produção do milho como clima, fertilidade do 

solo, pragas e plantas daninhas, a incidência de doenças, principalmente fúngicas, tem 

se destacado. O aumento das áreas de produção em mono cultivo e a grande mudança 

genética ocorrida nos híbridos nos últimos anos, contribuíram para o aumento destas 

doenças que, até então, não demonstravam tamanha importância. A eficiência do 

manejo de doenças é um fator que poderá influenciar diretamente no acréscimo da 

produção e, consequentemente, na produtividade em uma determinada área. O objetivo 

do presente estudo foi investigar a viabilidade econômica do número de aplicações de 

um fungicida a base de Epoxiconazol, Fluxopiroxade e Piraclostrobina, para obtenção 

de maior produtividade de grãos em relação ao custo de produção. Foi realizado o 

plantio de um híbrido simples de milho na safra 2016/2017 no município de 

Coromandel/MG. O experimento foi instalado na Fazenda Experimental da Faculdade 

Cidade de Coromandel (FCC). O delineamento foi em blocos casualizados (DBC), com 

três aplicações do fungicida em estádios diferentes da cultura (V7, R1 e R3) e cinco 

repetições. Os dados foram submetidos a uma análise de regressão. As aplicações do 

fungicida proporcionaram um incremento na produção de 10,03 sc/ha com uma 

aplicação, 14,4 sc/ha com duas aplicações e 4,82 sc/ha com três aplicações, em relação a 

testemunha. A aplicação de duas doses do fungicida proporcionou um aumento na renda 

de 32% em valores médios de comercialização do grão na região na safra de 2016/17. A 

realização de uma terceira dose do fungicida proporcionou um aumento nos custos de 

produção o que acarretou em uma redução no lucro em relação a produção obtida. 

Assim, a aplicação do fungicida apresentou-se significativa nas condições climáticas a 

que o teste foi submetido. 

 

Palavras-chave: milho, fungicida, custos de produção 
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O combate de doenças na cultura do milho tem se intensificado. Fatores ligados ao 

aumento do plantio e a grande mudança genética ocorrida nos híbridos, proporcionaram 

o aumento da severidade destes patógenos. Estas doenças causam lesões e necroses e 

consequentemente, um decréscimo na produção. Medidas utilizadas para o manejo das 

doenças foliares na cultura como a utilização de cultivares resistentes, o plantio em 

época adequada, uma boa qualidade das sementes plantadas, o tratamento de sementes 

com fungicidas e solos bem corrigidos com uma adubação bem equilibrada, são 

importantes, porém, não são de total eficácia. O objetivo do presente estudo foi 

investigar a viabilidade econômica do número de aplicações de um fungicida sistêmico 

a base de Epoxiconazol, Fluxapiroxade E Piraclostrobina , para obtenção de maior 

produtividade de silagem, em  relação ao custo de produção. Foi realizado a semeadura 

de um híbrido simples de milho RB 9110 PRO2 na safra 2016/2017 no município de 

Coromandel / MG .O experimento foi instalado na Fazenda Experimental da Faculdade 

Cidade de Coromandel – (FCC). O delineamento em blocos casualizados – (DBC), com 

esquema fatorial de 3x1 (três aplicações do fungicida nos estádios V7, R1 e R3 e uma 

testemunha – sem aplicação do fungicida) com 5  repetições. Os resultados foram 

submetidos a analise de regressão. O fungicida apresentou-se viável, nas avaliações em 

produtividade de silagem, nas condições em que a pesquisa foi conduzida, as aplicações 

de uma e duas doses, no estádio V7 e R1, respectivamente, apresentaram maior 

incremento no lucro líquido de 57% em relação à testemunha. 

 

Palavras-chave: silagem, fungicida, produtividade. 
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RESUMO: O Maranhão apresenta temperaturas elevadas com pequenas oscilações em 

virtude da grande incidência de radiação solar durante todos os meses do ano. Sendo 

assim, as vacas leiteiras respondem ao estresse de calor de várias maneiras, muitas delas 

afetando na produtividade do animal. Esse trabalho objetivou determinar em condições 

regionalizadas os níveis de conforto e estresse que estão submetidas as vacas leiteiras no 

estado do Maranhão em função das condições climáticas representadas pela temperatura 

e umidade relativa do ar. Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa o estudo 

metodológico foi divido em quatro etapas: A etapa 1° consistiu na análise da produção 

de leite, a 2° realizou-se a análise climática, na 3° foi calculado o índice 

biometeorológico de conforte animal e na 4° calculou-se o declínio da produção de 

leite. Concluiu-se que a produção de leite nas regiões estudadas apresentou tendência de 

aumento entre 1974 e 2013 e que a temperatura e umidade relativa do ar apresentaram 

tendência de aumento e decréscimo, respectivamente, entre 1991 e 2009 em todas as 

regiões, os meses mais críticos correspondem a agosto e novembro. 

 

Palavras-chave: temperatura, umidade relativa, termoneutralidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desempenho produtivo e reprodutivo das vacas leiteiras apresenta uma taxa de 

redução considerável principalmente durante o verão quando a temperatura ambiente e 

umidade relativa do ar atingem o pico (PIRES, 2008).  

O estado do Maranhão, devido está localizado dentro dos limites da região 

Tropical, apresenta temperaturas elevadas com pequenas oscilações em virtude da 

grande incidência de radiação solar durante todos os meses do ano. As principais bacias 

leiteiras estão localizadas na região Tocantina e no Médio Mearim. Esses fatores 

climáticos desencadeiam um dos sérios problemas dos rebanhos leiteiros, o estresse 

térmico, esse tipo de estresse provoca redução na produção de leite e na eficiência 

reprodutiva dos bovinos. Em condições moderadas onde a produção e a perda de calor 

se encontram em equilíbrio essa faixa é chamada de zona de neutralidade térmica 

(RANDALL et al., 2000). A zona termoneutra para bovinos leiteiros situa-se entre 5 e 
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25°C (ROENFELDT,1998). O trabalho tem como objetivo determinar em condições 

regionalizadas os níveis de conforto e estresse que estão submetidas as vacas leiteiras no 

estado do Maranhão em função das condições climáticas representadas pela temperatura 

e umidade relativa do ar. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa teve como área de estudo regiões homogêneas de precipitação 

(Figura 1) definidas por Menezes (2009) para analisar a condições de conforto 

biometeorológico para a criação de vacas leiteiras, utilizando os seguintes dados: 

temperatura do ar média e máxima e umidade relativa mensal obtida do acervo do 

Instituto Nacional de Meteorologia-INMET e produção leiteira obtida do acervo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. 

 ETAPA 1 - Análise da produção de leite  

 ETAPA 2 - Análise Climática  

 ETAPA 3 - Cálculo do Índice Biometeorológico de Conforte Animal: As 

condições climáticas de conforto animal foram analisadas pelo Índice de Temperatura e 

Umidade (ITU) desenvolvido por Thom (1958).  

             ITU < ou = 70 - Condição de conforto 

             ITU > 72 - Início da condição de desconforto 

             ITU > 90 - Condição de estresse severo 

 ETAPA 4: Cálculo do declínio da produção de leite proposta pela fórmula 

de BERRY et al. (1964). 

DPL = -1,075 –1,736*PN + 0,02474*PN*ITU   
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Figura 1. Distribuição espacial das regiões homogêneas de precipitação sobre o 

estado do Maranhão. Fonte: MENEZES,2009. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No quesito produção de leite o estado do Maranhão produziu em média entre 

1974 e 2009 cerca de 150.000 litros/ano. A produção cresceu de forma linear passando 

de 32.461 litros/ano em 1974 para 355.081 litros/ano em 2009 (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Produção de Leite no Estado do Maranhão. 
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Os valores de temperatura e umidade relativa do ar em todas as regiões do 

estado analisadas estão apresentando tendência de aumento e redução respectivamente. 

O Índice de Temperatura e Umidade –ITU, nas regiões analisadas, apresentaram 

tendência de aumento durante o período analisado, com valores dentro da faixa de início 

de estresse devido as temperaturas mais elevadas. 

Os valores de ITU, considerando para a temperatura média do ar apresentou leve 

tendência de aumento ao longo dos anos, por outro lado, em virtude da temperatura 

máxima não apresentar tendência bem definida de aumento ou diminuição, o ITU, 

nestas condições não apresentou tendência bem definida, com valor médio em torno de 

84, conforme observado na Figura 10c. Os meses com maiores valores de ITU 

corresponderam aos de setembro e outubro, para a temperatura máxima e outubro e 

novembro para a temperatura média, conforme visto na Figura 10b. 

Para uma produção normal de aproximadamente 35 kg.dia-1 pode haver uma 

redução em torno de 5 kg.dia -1 em outubro, ou de 3,2 kg.dia-1 em fevereiro. Para uma 

produção normal em torno de 10kg.dia-1, poderá haver um declínio aproximado na 

produção, em torno de 0,7 kg.dia-1 para o mês de outubro e de 0,0 kg.dia-1 para o mês 

de julho, conforme mostrado (Figura 10a). 

 

 
Figura 3. A) Média mensal ITU, B) Declínio da produção de Leite – Região 

Homogênea 6.  

  

 

CONCLUSÕES 

 

O estado do Maranhão apresentou tendência expressiva de aumento na produção 

de leite entre 1974 e 2009. Os níveis de ITU encontrados anualmente apresentaram 

tendência de aumento em todas as regiões analisadas. Os meses mais críticos estão 

compreendidos entre setembro e dezembro, quando as temperaturas alcançam seus 

maiores valores. 
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RESUMO: Com o propósito de avaliar a qualidade de aplicação de dados 

radiométricos na caracterização espectral e espacial de áreas de vegetação bem como 

sua destinação para inferência dos níveis de infecção por fitoparasitas na cultura 

cafeeira, este estudo apresenta o potencial de imagens multiespectrais gratuitas do 

Satélite Sentinel 2B em aplicações no âmbito da agricultura de precisão. Para tanto, o 

trabalho propõe o uso de imagens multiespectrais submetidas a devidos processamentos 

para discriminar indícios de infecção de nematoides na cultura cafeeira. Dentre os 

processamentos destacam-se o uso de índices espectrais clássicos, tais como o NDVI e 

SR, e classificadores não supervisionados para destacar em classes as áreas da cultura 

cafeeira infectada pelo patógeno. Foram obtidos dois mapas temáticos de resoluções 

espaciais diferentes, mas que apresentaram a mesma quantidade de classes, e assim 

concluído que as imagens Sentinel-2B, apresentam grande potencial para aplicações na 

agricultura de precisão, se destacando pela qualidade de sua resolução espacial nas 

bandas red edge. 

 

Palavras-chave: agricultura de precisão, resolução espacial, dados multiespectrais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A otimização da agricultura está relacionada a diversos fatores, destacando-se a 

redução dos custos de produção, aumento na produtividade e busca de qualidade. O 

desenvolvimento da agricultura de precisão apoiada em técnicas de sensoriamento 

remoto, contribui em práticas voltadas à detecção e mapeamento de fitoparasitas, 

considerando-se as deficiências nutricionais e dispersão de doenças para cada 

localidade. Além disso, pode-se inferir informações adicionais sobre a vegetação, 

associadas com o teor de clorofila, índice de área foliar e biomassa (MULLA, 2012). 

O sensoriamento remoto multiespectral, vem sendo muito utilizado no 

mapeamento de culturas parasitadas, a partir do conjunto de opções para o uso dos 

dados gerados em aplicações agrícolas. Isso se deve ao refinamento significativo nas 

resoluções espacial, espectral e radiométrica de imagens, como a inserção de bandas 

espectrais específicas sensíveis à vegetação, como a do vermelho limítrofe, presentes 

nos sistemas orbitais comerciais WorldView 2 e 3, e na constelação RapidEye.  
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Assim, aumentaram a possibilidade de desenvolver estudos relacionados com a 

detecção de áreas agrícolas infestados por parasitas e definição de sua dispersão 

geográfica, (SANCHES et al., 2013; OUMAR et al., 2014), além da detecção de 

estágios iniciais de infecção (EITEL et al., 2011; RAMOELO et al, 2012). 

Recentemente, foi colocado em órbita, o satélite Sentinel-2B da Agência Espacial 

Europeia, sendo atrativo para a agricultura de precisão, visto que possui dados em 13 

bandas espectrais, em resolução espacial variando de 10 a 60 metros e resolução 

temporal de 5 dias.  

O objetivo deste estudo foi avaliar a aplicabilidade dos dados provenientes do 

satélite Sentinel-2B no monitoramento da infecção por nematoides. Além do mais se 

deve destacar que as imagens do Sentinel-2B são fornecidas gratuitamente e carece de 

estudos que avaliem o seu potencial em aplicações envolvendo práticas agrícolas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Área de Estudo 

 

Foi escolhida a cultura cafeeira, localizada no município de Monte Carmelo, 

estado de Minas Gerais, centrada nas coordenadas cartesianas WGS84/UTM 

230285,380m (E) e 7929574,141m (N).  

 

Materiais 

 

Foram utilizadas imagens multiespectrais Sentinel-2B de resolução espacial de 

10 e 20 metros, tomadas em 05/04/2017. Os Sentinel-2A e 2B formam uma missão 

multispectral do Programa GMES (Global Monitoring for Environment and Security) 

conjuntamente administrada pela Comunidade Europeia e a ESA, para observação da 

Terra, realizando coleta de dados sobre a vegetação, solos e humidade, rios e áreas 

costeiras, e dados para correção atmosférica (absorção e distorção) em alta resolução 

variando de 10 a 60 metros, e com capacidade de revisita de 5 dias. Sendo 13 bandas, 4 

no visível e infra-vermelho próximo, 6 no red edge e infra-vermelho de ondas curtas e 3 

para correções atmosféricas. O acesso é feito gratuitamente pela página da web < 

https://earthexplorer.usgs.gov/>.  

E os softwares, ENVI (Environment for Visualizing Images) desenvolvido pela 

empresa Exelis VIS (Visual Information Solutions), utilizado para correção atmosférica 

e classificação das imagens multiespectrais e ArcGis 10 desenvolvido pela empresa 

ESRI (Environmental Systems Research Institute), utilizado para confecção dos mapas 

temáticos. 

 

Método 



 

 364 

 

No software Envi, depois de delimitada a área de estudo, foi feita a classificação 

não supervisionada usando o parâmetro ISODATA, com um mínimo de cinco classes e 

máximo de 10 classes. Foram utilizados dois conjuntos de dados, um formado por três 

bandas do visível e uma do infra-vermelho próximo, que possuem resolução espacial de 

10 metros, e outro conjunto de dados formado pelas quatro bandas red edge, que 

possuem resolução espacial de 20 metros. Posteriormente, no software ArcGis, foram 

gerados dois mapas, um para cada conjunto de dados de resolução espacial 10 metros e 

20 metros. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Foram obtidos dois mapas com 7 classes da vegetação, apesar de desconhecida 

cada feição, ambos forneceram a mesma quantidade de classes mesmo sendo de 

resoluções espaciais diferentes. Portanto, a sua aplicação para monitoramento da 

infecção por nematoides se torna válida, visto que as imagens de resolução espacial de 

20 metros (red edge), que são as mais adequadas para detectar a infecção por 

nematoides, fornecem classificações potenciais, competentes com as imagens de maior 

resolução espacial, como a de 10 metros. 

 

 
 

Figura 1. Comparação de classificações de imagens Sentinel-2B com resolução 

espacial de 10 metros e 20 metros. 
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CONCLUSÕES 

 

A entrada em funcionamento do Sentinel-2 se torna uma ferramenta de grande 

potencial para a agricultura de precisão, pois apresenta possibilidade de adoção para 

caracterização espectral e espacial da vegetação, bem como aplicação na inferência de 

níveis de infecção por fitopatologias. Trata-se de um recurso de substancial importância 

para a otimização da gestão agronômica das culturas, como a redução de custos de 

produção e aumento da produtividade.  
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo avaliar a disponibilidade de água no 

solo para as necessidades de irrigação da cultura do milho. A pesquisa foi conduzida em 

uma área experimental de aproximadamente 500 m2 da Universidade Estadual do 

Maranhão. Para determinação das propriedades físicas do solo e da curva de retenção de 

água foram coletadas amostras de solo indeformadas em anéis volumétricos nas 

profundidades de 20 cm, 40 cm e 60 cm, encaminhadas para o Laboratório da Embrapa 

Amazônia Oriental, que foram submetidas posteriormente a diferentes tensões: 0, 6, 10, 

30, 100, 500 e 1500 kPa. Foi utilizado o método de Thornthwaite e Mather (1955) para 

determinação do balanço de água no solo. Os resultados finais mostraram que durante a 

fase de germinação/emergência até a fase de floração e enchimento de grãos não houve 

necessidade de irrigação da cultura, porém na fase de maturação fisiológica/colheita, o 

balanço hídrico, mostrou uma necessidade de irrigação de 38,5 mm de água, entretanto, o 

período de deficiência de água no solo não influenciou no desenvolvimento da cultura, 

devido esta já se encontrar na fase de maturação dos grãos. 

 

Palavras-chave: capacidade de água disponível, precipitação pluvial, método de 

Thornthwaite e Mather. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um dos principais fatores para a produção agrícola, sobretudo do 

Nordeste brasileiro, onde os cultivos são geralmente em regime de sequeiro e as chuvas 

escassas ou mal distribuídas. Embora o milho seja uma cultura eficiente no uso da água 

(Doorenbos & Kassan, 1979), o rendimento dos grãos, sob diferentes condições de clima 

e manejo, está relacionado à distribuição e profundidade do sistema radicular e à 

disponibilidade de água às plantas em diferentes tipos de solo e sistemas de cultivo. 

Assim, o monitoramento da chuva e de outras variáveis climáticas ajuda o agricultor no 

manejo de sua cultura (BANDERALI, 2017). 

O balanço hídrico para controle de irrigação é uma adaptação do balanço 

climatológico visando facilitar com condições de campo, sem necessidade de recursos 

computacionais, medindo-se apenas a temperatura do ar e a precipitação local (AMORIM 
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et al., 2002). O BHC permite deduzir a evapotranspiração real, a deficiência e o 

excedente hídrico, além do total de água retida no solo em cada período. 

 Um dos modelos mais conhecidos foi proposto por Thornthwaite, em 1948, 

posteriormente modificado por Mather, em 1995 que ficou conhecido como Balanço 

Hídrico de Thornthwaite e Mather (1955). Levando em consideração a importância do 

monitoramento da disponibilidade de água no solo, o objetivo desta pesquisa é avaliar a 

disponibilidade de água para as necessidades de irrigação da cultura do milho. 

 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi conduzida em uma área experimental de aproximadamente 500 m2 

da Fazenda Escola da Universidade Estadual do Maranhão. Para determinação das 

propriedades físicas do solo e da curva de retenção de água foram coletadas amostras de 

solo indeformadas em anéis volumétricos nas profundidades de 20 cm, 40 cm e 60 cm, 

encaminhadas para o Laboratório da Embrapa Amazônia Oriental, que foram submetidas 

posteriormente a diferentes tensões: 0, 6, 10, 30, 100, 500 e 1500 kPa. A capacidade de 

água disponível (CAD), em mm, para o solo da área de estudo foi determinada pela 

expressão: CAD = (Ucc-Upmp) x Ds x Z/10, em que Ucc: Umidade na capacidade de 

campo (% de peso de seco), Upmp: Umidade no ponto de murcha permanente (% de peso 

de seco), Ds: Densidade do solo (g/cm3) e Z: Profundidade efetiva do sistema radicular 

do milho (cm).  

Os dados meteorológicos históricos de precipitação pluvial e temperatura do ar 

para determinação dos componentes do balanço hídrico climático foram obtidos do 

acervo do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Foi utilizado o método de 

Thornthwaite e Mather (1955) para determinação do balanço de água no solo. O 

coeficiente da cultura (Kc) foi obtido através do manual 24 da FAO descrito por 

Doorenbos e Pruitt (1977), o qual apresenta gráficos e tabelas para as diversas culturas. 

 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O balanço de água no solo (Figura 1) contabilizado a partir da diferença entre a 

precipitação pluvial mensal observada e a evapotranspiração potencial estimada, 

considerando a Capacidade de água disponível – CAD de 100 mm, atribuído apenas para 

fins de caracterização climática, mostrou que ao final do mês de Dezembro à Janeiro 

ocorre reposição de água no solo, depois de um longo período de estiagem. Entre 

Fevereiro e Junho ocorre excesso de água no solo. Com a redução das chuvas, o solo 

passa a perder água por evapotranspiração, dando início ao período de retirada a partir de 

Julho até começar efetivamente o período de deficiência entre Agosto e Dezembro. 

Portanto, a caracterização do balanço hídrico estabelece que São Luís apresenta dois 
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períodos distintos, um chuvoso onde se concentra a produção agrícola de sequeiro e outro 

seco, onde predomina o cultivo irrigado.  

 

 

Figura 1. Caracterização do Balanço Hídrico para a cidade de São Luís – MA. 

A figura 2 mostra o balanço hídrico para controle de irrigação da cultura do 

milho. Observa-se que do plantio (dia 29/03) até entre os dias 8 e 22 de Abril houve 

excesso hídrico, onde os totais de chuvas foram superiores a evapotranspiração da 

cultura. De 13 a 27 de Maio os totais de chuvas foram inferiores a evapotranspiração da 

cultura, caracterizando um breve período de deficiência de água no solo, com o 

reestabelecimento das condições hídricas no período seguinte. Ao final do ciclo as chuvas 

reduzem novamente promovendo o período de deficiência.  

 

 
Figura 2. Balanço hídrico sequencial para a cultura do milho. 

 

A irrigação exigida pela cultura durante o seu ciclo (Figura 3) pode ser relacionada 

com o crescimento e desenvolvimento do milho. No início do intervalo de tempo em que os 

valores de Armazenamento de Água no Solo (ARM) tornaram-se menores que a Capacidade 

de Água Disponível - CAD (77 mm), o solo ainda tem água suficiente para a demanda da 

planta por alguns dias, mas depois, as chuvas sendo inferiores resultam em período com 

restrição hídrica (DEF), havendo assim necessidade de complementação de água no solo 

através da irrigação (IRR) (38,5mm). Houve períodos de excesso (correspondente ao mês de 

Abril à Maio) e deficiência de água no solo (referente a meados da primeira quinzena de Maio 

à primeira quinzena do mês de Junho). Esse período de deficiência de água no solo não 
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influenciou no desenvolvimento da cultura devido à mesma já se encontrar na fase de 

maturação dos grãos. 

 

 
Figura 3.  Valores de armazenamento de água no solo e irrigação. 

 

O período de excesso de água representa o intervalo de tempo em que a 

capacidade de água disponível do solo (CAD) manteve-se igual à capacidade de 

armazenamento de água no solo (ARM) → (valores de entrada > valores de saída), 

enquanto que o período de deficiência condiz ao intervalo em que a evapotranspiração da 

cultura (ETc) tornou-se maior que a evapotranspiração real (ETr) → (valores de entrada < 

valores de saída). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O local do experimento apresenta condições hídricas entre Janeiro e Junho para 

cultivos de sequeiro e entre Agosto e Novembro para cultivos irrigados; o solo apresenta 

boa capacidade de infiltração de água e boa aeração, além de favorecer o armazenamento 

de água nas camadas mais profundas; o período de deficiência de água no solo não 

influenciou no desenvolvimento da cultura, devido esta já se encontrar a fase de 

maturação dos grãos. 
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de inseticidas químicos e 

biológicos no controle de Dalbulus maidis na cultura do milho. O experimento foi 

realizado nas instalações do Campus Experimental do ILES/ULBRA em Itumbiara-GO, 

e foi conduzido em blocos casualizados com 5 tratamentos e 10 repetições. As parcelas 

experimentais foram constituídas de 3 linhas de milho, com 5 metros de comprimento e 

espaçamento entre linhas de 0,45m. Os tratamentos estudados foram os inseticidas 

biológicos Dipel® e Agree®, e químicos Nexcide® e Lorsban®, que foram aplicados via 

pulverizador costal após o estádio V4 quando 10% da população de plantas tinham ao 

menos um adulto de D. maidis no cartucho do milho. A média de D. maidis presente na 

área 2 horas antes da aplicação foi de 10.1 adultos por planta, não havendo diferença 

significativa entre os tratamentos e a testemunha. Após 6 horas de aplicação houve 

diferença significativa entre os tratamentos e a testemunha, voltando a não se 

diferenciar após 30 horas de aplicação. Portanto, concluiu-se que os inseticidas 

apresentaram baixa eficiência residual para o controle da D. maidis. 

 

Palavras-chave: cigarrinha, Zea mays, manejo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais cultivados em todos os 

continentes. No Brasil apresenta uma grande importância para o agronegócio sendo o 

país o terceiro maior produtor mundial, com uma produção de 84 milhões de toneladas 

na safra de 2014/2015, atrás apenas dos Estados Unidos e China (CONAB, 2015). 

Entretanto, a produtividade do milho apesar dos substanciais incrementos médios ainda 

está muito abaixo das médias obtidas em países desenvolvidos. 

Dentre os principais responsáveis pela baixa produtividade média deste cereal no 

cenário nacional, podemos citar diferentes doenças ainda pouco exploradas, 

principalmente no âmbito da pesquisa aplicada. Dentre estas doenças podemos destacar 

os enfezamentos vermelho e pálido associados aos mollicutes fitopatogênicos Mayze 

Bushy Stunt Phytoplasm (MBSP) e Spiroplasma kunkelli, respectivamente. Este grupo 

de doenças é transmitido por um grupo restrito de cicadelídeos (Hemiptera: 
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Cicadellidae), formado por espécies do gênero Dalbulus; no Brasil sua transmissão está 

relacionada a uma única espécie Dalbulus maidis popularmente conhecida como 

cigarrinha do milho (LOPES; OLIVEIRA, 2004). 

Uma alternativa para a redução dos danos provocados pelo ataque de D. maidis 

no milho pode estar relacionado ao controle com inseticidas químicos e biológicos. 

Entretanto, poucas são as pesquisas na área e os resultados obtidos muitas das vezes são 

contraditórios e demonstram uma baixa eficiência de controle (PERFECTO, 1990). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência dos inseticidas 

biológicos Dipel® e Agree®, e químicos Nexcide® e Lorsban® no controle da cigarrinha 

(Dalbulus maidis) na cultura do milho. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O ensaio foi conduzido nas instalações do Campus Experimental do 

ILES/ULBRA localizado no município de Itumbiara-GO, com altitude média de 488 m, 

definido pelas coordenadas geográficas de 18°40’97’’ latitude sul e 49°19’19’’ 

longitude oeste. De acordo com a classificação de Köppen (2012), o clima na região 

enquadra-se no tipo AW, com precipitação média anual entre 1200 e 1800 mm. O solo 

predominante na região do Campus é o Latossolo Vermelho distrófico. 

O preparo da área consistiu do plantio convencional com uma aragem e duas 

gradagens. Foi utilizada uma plantadeira acoplada a um trator que riscou o solo com 

espaçamento de 0,45 m entre linhas e aplicou o adubo de plantio, utilizando-se a 

fórmula NPK 04-20-20 na quantidade de 400 kg.ha-1. O plantio aconteceu no dia 20 de 

setembro de 2016 e foi realizado de forma manual através de uma matraca distribuindo-

se 100.000 sementes por hectare do hibrido simples modificado Truck Viptera® da 

Syngenta Seeds®. Em V4 ocorreu o desbaste das plantas deixando a população final 

com 70000 plantas por hectare. A irrigação, quando necessária, foi feita por aspersão. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 5 

tratamentos e 10 repetições, sendo cada repetição composta por 3 linhas espaçadas entre 

si por 0,45 m e com 5 metros de comprimento. Os tratamentos estudados foram T1: 

testemunha (sem aplicação de nenhum inseticida), T2: inseticida biológico Dipel® (500 

g.ha-1), T3: inseticida biológico Agree® (500 g.ha-1), T4: inseticida químico Nexcide® 

(25 mL/ha) e T5: inseticida químico Lorsban® (0,4 L/ha). 

Até o estádio V4 o manejo de insetos-praga foi realizado sem a necessidade de 

aplicações de inseticidas. No estádio V4, foi realizada a amostragem do número de 

adultos de D. maidis através da contagem direta de insetos no cartucho do milho. 

Quando 10% da população de plantas tinham ao menos um adulto de D. maidis no 

cartucho do milho foi feita a aplicação dos tratamentos através de um pulverizador 

costal, a qual ocorreu no dia 02/11/2016. Para coleta de dados foram realizadas 

contagens de insetos 2 horas antes da aplicação e com 6 e 30 horas após a aplicação dos 



 

 372 

inseticidas, ou seja, nos dias 02/11/2016 e 03/11/2016. Os dados relativos à densidade 

média de adultos de D. maidis foram submetidos à análise de variância e os dados com 

diferença significativa foram posteriormente submetidos ao teste Tukey a 5% de 

probabilidade utilizando o software Minitab. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A densidade populacional da D. maidis há 2 horas antes da aplicação não diferiu 

estatisticamente entre os tratamentos pelo teste de F, a 5% de significância. A população 

média de D. maidis foi de 10,1 adultos por planta (Tabela 1), demonstrando assim uma 

alta pressão desse inseto-praga nas condições do local do ensaio. O ciclo biológico da 

espécie D. maidis varia principalmente com a temperatura, sendo que em temperaturas 

médias de 26,5 ºC o seu ciclo completo é de 26 dias e os adultos vivem em média 51 

dias (WAQUIL et al., 1999). A média histórica de temperatura para a região da 

condução do ensaio (Itumbiara-GO) no mês de novembro é de 29 ºC (INMET, 2016), 

justificando assim a grande população deste inseto-praga (Custódio; 2015). 

 

Tabela 1. Densidade Média ± Desvio Padrão de adultos de Dalbulus maidis por planta 

de milho submetida à aplicação de inseticidas químicos e biológicos na cultura do milho 

em Itumbiara-GO, 2016. 

Tratamento 

Horas em relação à aplicação 

2 horas antes da 

aplicação 

6 horas após a 

aplicação 

30 horas após a 

aplicação 

Testemunha 10,60 ± 4,95 ns  11,50 ± 4,12 b 11,30 ± 3,71 ns 

Dipel® 9,60 ± 3,66 ns 6,00 ± 1,70 a  7,80 ± 3,26 ns 

Agree® 10,56 ± 3,54 ns 6,80 ± 3,99 a 9,00 ± 4,96 ns 

Nexide® 10,89 ± 4,46 ns 6,22 ± 2,91 a 8,11 ± 6,09 ns 

Lorsban® 8,78 ± 3,83 ns 4,89 ± 1,36 a 7,11 ± 4,37 ns 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade; ns: diferença estatística não significativa na mesma coluna pelo teste F a 5% de 

significância;  

 

Com 6 horas após a aplicação dos inseticidas verificou-se pelo teste de Anova 

que pelo menos um dos tratamentos testados diferiu-se dos demais. O teste de Tukey a 

5% de probabilidade mostrou que todos os inseticidas foram iguais entre si, porém 

todos se diferenciaram da testemunha reduzindo significativamente a densidade 

populacional de D. maidis em relação a ela (Tabela 1). 

Após 30 horas da aplicação dos inseticidas as populações de D. maidis voltaram 

a não se diferir estatisticamente entre os tratamentos pelo teste F a 5% de significância 

(Tabela 1), a exemplo do que ocorreu antes da aplicação. Estes dados demonstram a 
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baixa eficiência residual dos inseticidas testados para a D. maidis ou mesmo a alta 

capacidade migratória do inseto (OLIVEIRA et al., 2002).   

 

 

CONCLUSÕES 

 

Não há diferença na eficiência dos inseticidas químicos e biológicos testados 

para o controle de Dalbulus maidis. Todos os inseticidas agiram igualmente superando a 

testemunha após 6 horas de aplicação, porém obtiveram baixa eficiência residual para o 

controle de Dalbulus maidis, que demonstrou ter alta capacidade migratória. 
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Controle de tiguera de milho sob aplicação do herbicida chlorimuron-

ethyl em mistura com bioestimulante 

 

Thiago Silvestre Saraiva¹ (thiagosaraiva.prof@gmail.com), Evandro Luiz Correa 

de Souza¹, Alteir de Souza Davi Junior2, César Luís Rodrigues2, José Augusto 

Salles2 

 
1 Docente Engenharia Agronômica, Faculdade Cidade de Coromandel - FCC, Coromandel, 

Minas Gerais; 2 Graduando Engenharia Agronômica;  
 

O milho se destaca entre inúmeros países nos mais variados tipos de clima existentes, 

sendo estes temperados, subtropicais, tropicais, ou em regiões de altas altitudes pelo 

potencial de adaptação que esta cultura apresenta em relação as demais no espaço 

mundial. No entanto, a inserção do gene de resistência ao glifosato tem acarretado no 

aparecimento de plantas daninhas resistentes. O milho voluntário, também conhecido 

como tiguera é uma planta daninha resultante de perdas de colheita, no cultivo em 

sucessão, os quais, em sua maioria, resistentes ao glifosato, compete com as culturas por 

recursos de sobrevivência. O objetivo do estudo foi avaliar o controle de milho RR 

(tiguera) após a aplicação do herbicida chlorinumon-ethyl, na presença e ausência de 

bioestimulante a base de extrato de peixe. O experimento foi montado com esquema 

fatorial de 4x2 (três doses de herbicidas na presença ou ausência do bioestimulante) 

com uma testemunha, no estádio V2. Os resultados indicaram que o herbicida, nas 

doses avaliadas, (50%, 75% e 100%) na presença e anuência do bioestimulante, não 

apresentou eficiência no controle visual, porém apresentou um travamento do 

crescimento em todas as doses avaliadas. Conclui-se que neste estudo, o produto 

Clorimuron- ethy não foi eficiente para causar a morte da planta, sendo eficaz apenas 

quanto ao controle de sua altura, este herbicida é utilizado como forma seletiva na 

cultura da soja, pois quando é utilizado promove o bloqueio da plantação do milho, com 

isso a cultura da soja se sobressai após o seu crescimento, consequentemente causando a 

morte do milho voluntario.  

 

Palavras-chave: bioestimulante, chlorimuron ethyl, tiguera. 

 

Apoio financeiro: Faculdade Cidade de Coromandel – FCC. 
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estresse durante a germinação 
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RESUMO: A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça folhosa importante na 

alimentação dos brasileiros. O objetivo no trabalho foi avaliar cultivares de alface em 

condições de estresse salino e hídrico durante a germinação, e inferir sobre o mais 

adequado para diferenciação das cultivares em relação à tolerância. Foram avaliados os 

efeitos do estresse por meio dos potenciais osmóticos: 0; -0,3; -0,6 e -0,9 MPa, em duas 

cultivares de alface (Gamboa e Grandes Lagos Americana). A semeadura foi realizada 

em caixas plásticas do tipo gerbox forradas com papel mata-borrão umedecidos com 

água destilada ou soluções salinas (cloreto de sódio, NaCl) para obtenção do potenciais 

osmóticos desejados, mantidas por sete dias a temperatura de 25ºC e fotoperíodo de 12 

h. Foram avaliados: germinação (%), comprimento total (cm), e massa verde de 

plântulas (mg). Os estresses hídrico e salino, por meio de NaCl, a -0,6 MPa e -0,9 MPa 

não foram adequados para inferir sobres diferentes tolerâncias entre os materiais 

genéticos. Com o potencial de -0,3 MPa a cultivar Gamboa apresentou maior tolerância 

aos estresses hídrico e salino durante a germinação em relação a cv. Grandes Lagos 

americana.  

 

Palavras-chave: germinação, potencial salino, restrição hídrica, tolerância. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça folhosa importante na alimentação 

dos brasileiros. Sendo cultivados em torno de 35 mil hectares de alface anualmente no 

Brasil (LOPES et al., 2010). Porém, é uma hortaliça bastante sensível a condições 

adversas de temperatura e água, sendo que potenciais hídricos muito negativos, podem 

inviabilizar a germinação de sementes (LOPES et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2004). A 

resposta germinativa da semente é prejudicada pelas altas concentrações de sais, devido 

dificuldade na absorção de água pelas raízes e, também devido ao efeito tóxico 

ocasionado com o aumento da concentração de íons no embrião (MACIEL et al., 2012).  

Diante disso o objetivo no presente trabalho foi avaliar cultivares de alface em 

condições de estresse salino e hídrico durante a germinação das sementes e inferir sobre 

o mais adequado na avaliação da tolerância das cultivares. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O experimento foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes e Recursos 

Genéticos (LAGEN), da Universidade Federal de Uberlândia, campus Monte Carmelo. 

Foram avaliados os efeitos do estresse hídrico e salino sobre a germinação das sementes 

de alface por meio da simulação de 4 potenciais hídricos, utilizando cloreto de sódio 

(NaCl): 0; -0,3; -0,6 e -0,9 MPa; calculados com a fórmula de Van’t Hoff. Foram 

utilizadas duas cultivares de alface, Gamboa e Grandes Lagos Americana. 

Realizou-se a semeadura de 25 sementes em caixas plásticas do tipo gerbox (11 

x 11 x 3,5 cm), forradas com papel mata-borrão umedecidos com água destilada ou com 

solução de cloreto de sódio (NaCl), na proporção equivalente a 2,5 vezes o peso do 

substrato seco. As mesmas foram levadas a câmara de incubação tipo BOD 

(Biochemical Oxygen Demand) e mantidas por 7 dias, a 25°C e fotoperíodo de 12 h. 

 As avaliações realizadas foram: porcentagem de germinação (%), comprimento 

total da plântula (cm) e massa verde de plântulas (mg). 

A avaliação de germinação foi realizada diariamente e a contagem final aos 7 

dias. Aos 7 dias foi realizada avaliação do comprimento total da plântula, com auxílio 

de uma régua milimétrica; em seguida as amostras foram pesadas em balança analítica, 

obtendo-se, então, a biomassa verde, com precisão de 0,001g.  

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC), 

com 4 repetições, em esquema fatorial 2 x 4, envolvendo 2 cultivares de alface e 4 

potenciais hídricos. Foi realizada a análise de variância com o teste F, a 5% de 

probabilidade, com o software Sisvar®, e quando necessário realizadas análises de 

regressão. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Houve comportamento diferencial entre as cultivares em relação à germinação de 

sementes em condição estressante, com restrição hídrica a -0,3 MPa o material Gamboa 

apresentou valor superior (Tabela 1), demonstrando assim maior adaptabilidade a essa 

condição em relação ao genótipo Grandes Lagos.  

A exemplo do que foi observado para germinação, o comprimento médio de 

plântula da cultivar Gamboa, com o nível de estresse salino e hídrico a -0,3 MPa foi 

superior ao constatado nas plântulas da cultivar Grandes Lagos americana (Tabela 1), o 

que reitera a maior adaptação desse genótipo. 
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Tabela 1. Germinação (G), comprimento de plântula (CT), de sementes de duas 

cultivares de alface 

 
Variável Cultivares 0,0 MPa 

 

-0,3 MPa -0,6 MPa -0,9 MPa 

 
G (%) 

Grandes Lagos americana 95,00 a* 67,00 b 1,00 a 0,00 a 

    Gamboa 84,00 a 98,00 a 13,00 a 0,00 a 

 
CT (cm) 

  

Grandes Lagos americana 1,84 b 1,14 b 0,26 a 0,00 a 

 

Gamboa 3,00 a 2,89 a 0,02 a 0,00 a 

*Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste F, a 5% de probabilidade. 

Com o aumento da restrição hídrica e estresse salino a diminuição foi linear 

tanto para germinação quanto para comprimento de plântulas, em ambas as cultivares 

(Figura 1).  
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Figura 1. Efeito do potencial osmótico na Germinação, e comprimento de plântula, de 

sementes das cultivares Grandes lagos americana e Gamboa. 

 

Um dos métodos bastante utilizados para a determinação da tolerância ao 

estresse salino é a capacidade das sementes de germinar nestas condições, além de 

outras variáveis (massa verde, massa seca, entre outros). A redução da geminação, 

comparada ao controle (0,0 MPa) estima a tolerância à salinidade (PEREIRA et al., 

2014). 

Vale salientar que aos níveis de -0,6 MPa e -0,9 MPa, os valores de germinação 

e comprimento de plântula foram muitos baixos, sendo esses níveis extremos de 
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estresse, o que dificulta a diferenciação e avaliação dos materiais genéticos (Tabela 1; 

Figura 1), tornando esses níveis não adequados para esse fim. 

Lopes e Macedo (2008) e Maciel et al. (2012) também constataram que as 

sementes apresentaram reduções progressivas na germinação, sendo que isto pode estar 

associado ao aumento da concentração de sais que altera o potencial hídrico e 

principalmente a capacidade de absorção de água das sementes e o desenvolvimento das 

plantas. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os estresses hídrico e salino, por meio de NaCl, a -0,6 MPa e -0,9 MPa não 

foram adequados para inferir sobres diferentes tolerâncias entre os materiais genéticos. 

Com o potencial de -0,3 MPa a cultivar Gamboa apresentou maior tolerância aos 

estresses hídrico e salino durante a germinação em relação a cv. Grandes Lagos 

americana. 
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A sucessão milho e soja proporcionam um equilíbrio de nutrientes no solo, reduzindo 

significativamente a demanda por produtos agrícolas, permitindo assim o aumento da 

área no sistema plantio direto. No entanto, a tecnologia de resistência ao glifosato 

presente nestas culturas possibilita o uso desse herbicida que, quando aplicado no 

controle de plantas daninhas sobre estas culturas, não ocasiona efeito toxicológico a 

cultura instalada. O controle de milho voluntário é um problema para os produtores que 

utilizam as culturas de sucessão com a tecnologia RR devido à escassez de princípios 

ativos registrados para o controle destas plantas. O objetivo da pesquisa e avaliar a 

eficiência do herbicida chlorimuron-ethyl em diferentes dosagens na presença e 

ausência do bioestimulante. O experimento instalado em blocos ao acaso utilizando o 

esquema fatorial 04 x 02 sendo, 03 doses do herbicida (dose recomendada 100%, 75% 

da dose e 50% da dose), na presença e ausência do bioestimulante, e uma testemunha 

(sem aplicação do herbicida). Os resultados indicaram a inibição do crescimento, 

incremento de matéria seca e percentual de controle nas plantas de tiguera 

proporcionada pelo herbicida chlorimuron-ethyl, tanto na presença quanto na ausência 

do bioestimulante a base de aminoácidos, em todas as doses de aplicação (50%, 75% e 

100%) em relação às testemunhas.  

 

Palavras-chave: bioestimulante, milho voluntário, tiguera. 

 

Apoio financeiro: Faculdade Cidade de Coromandel – FCC. 
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RESUMO: O manejo da adubação é um dos fatores condicionantes na formação dos 

grãos do cafeeiro. Objetivou-se com este experimento avaliar a influência de níveis de 

adubação nitrogenada e potássica, aplicados via fertirrigação, no tamanho e formato de 

grãos do café. O experimento foi conduzido em uma área experimental na Fazenda 

Juliana, no município de Monte Carmelo, MG, com a cultivar Topázio MG-1190. 

Foram testados cinco níveis de adubação nitrogenada e potássica (30%, 80%, 130%, 

180% e 230% da adubação proposta para lavouras de sequeiro), aplicados via 

fertirrigação. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com 

quatro repetições. As parcelas constituídas por 30 plantas, consideradas úteis as oito 

centrais. Em julho de 2016 foi realizada a colheita do experimento, por meio de derriça 

manual no pano. Após o beneficiamento do café, as amostras foram classificadas em 

peneiras (para separação quanto ao tamanho e formato dos grãos). A adubação 

nitrogenada e potássica influencia na porcentagem de grãos moca médio e miúdo, 

havendo uma tendência de diminuição desse tipo de grão com o aumento da adubação. 

 

Palavras-chave: Café, Fertirrigação, Peneira. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apesar do sucesso da implantação da cafeicultura no Cerrado Mineiro, essa 

região não é totalmente adequada ao cultivo do café devido à disponibilidade hídrica, 

sendo a irrigação fundamental para o êxito da produtividade. Até mesmo em regiões 

aptas à cultura, como o sul de Minas, a irrigação é válida, pois oferece benefícios, tanto 

na fase de formação (SOBREIRA et al., 2011) quanto de produção (SCALCO et al., 

2011). Dentre os inúmeros fatores que contribuem para a qualidade do café destaca-se o 

manejo da adubação. Para a determinação da qualidade, o grão cru de café é classificado 

quanto ao tipo, formato, tamanho, bebida e cor conforme a Instrução Normativa n° 8 

(BRASIL, 2003). Na classificação por peneiras, os grãos são separados quanto ao 

tamanho e formato, que pode ser chato ou moca. O grão chato tem uma face mais plana 



 

 381 

e a outra convexa, enquanto o grão moca tem o formato arredondado originário do 

desenvolvimento de uma única semente no fruto ocupando as duas lojas. Elevada 

quantidade de grãos mocas é um indicativo de deficiência na fecundação, estando 

relacionado a problemas genéticos, fatores climáticos e nutrição. A separação dos grãos 

de café por peneiras é importante para possibilitar uma torração mais uniforme 

(MATIELLO et al., 2010).  

Vilella; Faria (2002) avaliando os efeitos da aplicação de diferentes lâminas de 

irrigação e parcelamentos de adubação via fertirrigação sobre a qualidade dos grãos do 

cafeeiro, verificaram que não houve influência destes fatores na análise sensorial da 

bebida e que a irrigação proporcionou um aumento do tamanho dos grãos do café 

beneficiado. 

Objetivou-se com este experimento avaliar a influência de níveis de adubação 

nitrogenada e potássica, aplicados via fertirrigação, no tamanho e formato de grãos do 

café. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Juliana, em Monte Carmelo, Minas 

Gerais. O município situa-se na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A 

área está situada a uma altitude de 911 m, latitude sul de 18° 42′ 31″ e longitude oeste 

de 47° 32′ 47″ (RIBEIRO, 2014). O plantio da lavoura foi realizado em novembro de 

2011 utilizando-se mudas da cultivar Topázio MG-1190. 

Os tratamentos foram compostos por cinco níveis de adubação com N e K2O 

(30%, 80%, 130%, 180% e 230% do recomendado para lavouras não irrigadas), 

segundo Guimarães et al. (1999) aplicados via fertirrigação. O parcelamento da 

adubação foi realizado da seguinte forma: nos meses de novembro a abril, as plantas 

receberam 70% do total aplicado no ano; e de maio a outubro 30% da adubação total. 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 irrigação e adubação sobre o 

outro. O experimento apresentou 20 parcelas. A colheita foi realizada em julho de 2016, 

quando restava no máximo 20% de frutos verdes, por meio de derriça no pano. Após a 

determinação do volume produzido pela parcela, foi retirada uma amostra de 10 L que 

foi seca em terreiro suspenso. Quando esta atingiu a umidade de 11% foram 

determinados a massa e o volume do café em coco. (SILVA; RUFATO, 2001) A 

classificação quanto ao tamanho e formato dos grãos foi realizada segundo a Instrução 

Normativa nº 8 de 11 de junho de 2003 (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, 2003). Uma amostra de 100 g de cada 

parcela experimental foi distribuída em um conjunto de peneiras dispostas na seguinte 
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ordem: 19C, 13M, 18C, 12M, 17C, 11M, 16C, 10M, 15C, 9M, 14C, 13C, 8M e F, em 

que C refere-se à peneira de crivo redondo que separa o café chato, M a peneira de crivo 

oblongo que retém o café moca e a F correspondente à porção de café beneficiado que 

não ficou retida em nenhuma peneira, sendo denominada simplesmente de fundo. 

Posteriormente foi realizada a separação: Chato graúdo: peneiras 19/18 e 17; Chato 

médio: peneiras 16 e 15; Chato miúdo: peneira 14 e menores; Moca graúdo: peneiras 

13/12 e 11; Moca médio: peneira 10 e Moca miúdo (moquinha): peneira 9 e menores. 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo software SISVAR 

(FERREIRA, 2008) ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se efeito significativo dos níveis de adubação nitrogenada e potássica 

para a porcentagem de café moca médio e miúdo. Para as demais características, não 

houve influência do fator analisado. A maior porcentagem de grãos chatos foi detectada 

no nível de adubação de 180% do recomendado para lavouras de sequeiro, enquanto 

que o menor porcentual foi encontrado no tratamento que recebeu menor quantidade de 

nitrogênio e potássio (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Porcentagem média de café moca e chato em função de níveis de adubação 

nitrogenada e potássica 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Scott-knott ao nível de 5% de probabilidade. 

A maior porcentagem de grãos moca médio foi detectado nos menores níveis de 

adubação (30%, 80% e 130%). Vale ressaltar que a formação de grãos moca não 

depende exclusivamente da nutrição mineral, mas também está relacionada à outros 

fatores extrínsecos e intrínsecos à planta. De acordo com Laviola et al. (2006) o 

enchimento de grãos possui maior relação com os produtos formados na fotossíntese e, 

uma menor relação, mas não menos importante, com a nutrição mineral. 

Em experimento conduzido no Sul de Minas Gerais, Laviola et al. (2006) 

concluíram que o nível de adubação influenciou no tamanho de “grãos chatos” das 

cultivares Catuaí, Icatu e Acaiá, observando-se maior proporção de grãos graúdos 

  Porcentagem média 

Níveis 

(%) 

Moca 

graúdo 

Moca 

médio 

Moca 

miúdo 

Chato 

graúdo 

Chato 

médio 

Chato 

miúdo 

30 17,81 a 10,55 a 3,97 b 23,49 a 41,17 a 2,73 a 
80 12,29 a 10,46 a 5,52 a 22,56 a 42,22 a 6,39 a 
130 16,24 a   9,12 a 3,44 b 26,10 a 40,80 a 4,01 a 
180 14,15 a   7,54 b 3,50 b 26,24 a 45,30 a 2,99 a 
230 16,62 a   7,59 b 3,00 b 25,19 a 44,22 a 3,14 a 
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(peneira > 17) no nível adequado de adubação. Já a porcentagem e o número de grãos 

mocas das cultivares Rubi, Icatu e Acaiá, aumentou com maior nível de adubação, e 

possivelmente estão relacionados aos baixos teores foliares de Ca e P. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A adubação nitrogenada e potássica influencia na porcentagem de grãos moca 

médio e miúdo, havendo uma tendência de diminuição desse tipo de grão com o 

aumento da adubação. 
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