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1. APRESENTAÇÃO
O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Fitotecnia (NEPFit-UFV), em parceria
com o Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Universidade Federal de
Viçosa, com imensa satisfação, promoveu no período de 10 a 12 de novembro
de 2020 o Simpósio de Fitotecnia (SIMFIT) Edição Especial, cujo tema central
foi “Inovação e Sustentabilidade na Agricultura".
O SIMFIT desse ano contou com a participação de 232 inscritos,
distribuídos entre graduandos, pós-graduandos, professores e profissionais da
área de Agronomia/Fitotecnia de todo o Brasil.
A programação incluiu palestras, mesas redondas e minicursos com
profissionais renomados de instituições federais e estaduais como o Prof. Dr.
Marcelo Batista da Universidade Estadual de Maringá, especialista em Solos e
Nutrição de Plantas, o Prof. Dr. Derly José Henriques da Silva da Universidade
Federal de Viçosa, especialista em melhoramento e produção de hortaliças;
profissionais de empresas públicas de pesquisa, como a Drª. Gisele Freitas
Vilela, da EMBRAPA Territorial, especialista em análise e gestão territorial de
sistemas agrícolas, recursos biológicos e ambientais, e o Dr. Fernando Augusto
Henning da EMBRAPA Soja, especialista em produção e tecnologia de
sementes e biotecnologia, profissionais de empresas privadas como o Dr. Braz
Tavares da Hora Júnior da Bayer, especialista em melhoramento genético e
fitopatologia, o MSc. Marcos Norio Matsumoto da GDM, especialista em
melhoramento de soja, o Eng. Agrônomo Renato Watanabe da COCAMAR, o
MSc. Breno Araújo da Rehagro, e o produtor rural de grãos das regiões de
Carrancas e Itutinga-MG, além de sócio e diretor da fazenda 3W Agronegócio, o
Sr. Willian Pedro Franco. O evento contou ainda com a divulgação de 98
trabalhos científicos, incluindo a apresentação oral de trabalhos selecionados em
diferentes áreas da Agronomia.
O SIMFIT Edição especial contou com o apoio financeiro de órgãos
institucionais como o Centro de Ciências Agrárias, o Departamento de
Agronomia, o Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da UFV, da Fundação
Arthur Bernardes (FUNARBE) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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1. ENTIDADE PROMOTORA
O evento foi promovido pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa em Fitotecnia
(NEPFit-UFV) em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da
Universidade Federal de Viçosa-MG.
O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Fitotecnia (NEPFit-UFV) é uma
entidade civil, sem fins lucrativos, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em
Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, criada em novembro de 2017 por
estudantes de Pós-Graduação em Fitotecnia e professores do Departamento de
Fitotecnia da UFV, com o intuito de aproximar profissionais e estudantes da área
de Fitotecnia, contribuir para o desenvolvimento da comunidade acadêmicocientífica, através da promoção de cursos, palestras, simpósios, workshops, dias
de campo, entre outros. Dentre os eventos já oferecidos, constam o “Ciclo de
Palestras: Desenvolvimento Pessoal no Meio Acadêmico”, “Ciclo de
Treinamento em análise de Dados: com cursos de R Básico, R Intermediário, R
gráficos, Excel” (2 edições), minicurso de ferramentas de busca e organização
de referências no Mendeley, o “Simpósio de Fitotecnia: Agricultura 4.0”, o
Workshop: Ciência e tecnologia na produção de sementes e um ciclo de lives no
canal do NEPFit UFV no YouTube. O NEPFit-UFV promove ainda eventos
sociais, incluindo a “Campanha do Agasalho” e a “Campanha de arrecadação
Casa do Caminho”, que visam a arrecadação de vestuário, alimentos e produtos
de limpeza para entidades carentes da cidade de Viçosa.
O Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Universidade Federal de
Viçosa (UFV), entidade pioneira no oferecimento de Pós-Graduação em
Ciências Agrárias no Brasil, teve início em 1961, como oferecimento de cursos
a nível de Mestrado, e a partir de 1972, também a nível de Doutorado. Desde
então, o Programa vem formando pesquisadores, pós-doutores e professores
capacitados na área de Ciências Agrárias com o objetivo de atender a demanda
do Brasil e demais países por esses profissionais. Em termos de excelência,
recebeu Conceito A da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior) nas edições iniciais e atualmente, após a mudança no sistema
de avaliação, apresenta Conceito 6.
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2. PROGRAMAÇÃO
TERÇA (10/11/2020)
18:00

Abertura

18:15

Palestra 1: Produção agropecuária e preservação ambiental: O papel
dos agricultores no Brasil

19:00

Palestra 2: Nanofertilizantes: Princípios e aplicações (DSc. Marcelo
Batista – UEM)

19:45

Mesa Redonda

20:15

Apresentação de trabalhos. 1) Solos e nutrição de plantas; 2) Manejo
da irrigação

20:45

Palestra 3: Maximização da eficiência produtiva vegetal (DSc. Derly
José Henriques da Silva – UFV)

21:30

Mesa de discussão

QUARTA (11/11/2020)
18:00

Palestra 1: Desafios para produção de sementes de soja (DSc.
Fernando Augusto Henning – Embrapa soja)

18:45

Mesa de discussão

19:00

Apresentação de trabalhos. 3) Entomologia; 4) Fitopatologia.

19:30

Palestra 2: Eficiência produtiva na agricultura baseado na
combinação de fatores de riscos, produtividade, melhoramento
molecular e soluções integrada (DSc. Braz Tavares da Hora Júnior –
Bayer Crop Science)

20:15

Mesa de discussão

20:30

Apresentação de trabalhos. 5) Melhoramento genético de plantas; 6)
Fitotecnia e áreas afins.

21:00

Painel de discussão: Perfil do profissional agrícola.
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QUINTA (12/11/2020)
18:00

Palestra 1: História de mudanças e avanços no melhoramento de
soja no Brasil (MSc. Marcos Norio Matsumoto – GDM)

18:45

Palestra 2: O papel do cooperativismo no desenvolvimento rural
(Engenheiro agrônomo Renato Watanabe – Cocamar)

19:30

Palestra 3: Os fundamentos para atingir altas produtividades e
rentabilidade com a cultura da soja (MSc. Breno Araújo – CESB)

20:15

Palestra

4:

Relato

de

vivência

na

obtenção

de

grandes

produtividades (Willian Pedro Franco – Segundo colocado no
concurso CESB)
20:45

Mesa redonda
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ATIVIDADE FUMIGANTE DO ISOTIOCIANATO DE ALILO SOBRE O
CARUNCHO DO FEIJÃO-CAUPI
Jéssica Lino Gomes¹*; Ailyn de Oliveira Vilela¹; Lêda Rita D’Antonino Faroni¹
¹Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Engenharia
Agrícola. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*jessica.lino@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Entomologia
O feijão-caupi (Vigna unguiculata L.), também conhecido como feijão-de-corda e feijão-fradinho,
possui grande importância na alimentação por ser rico em minerais, fibras, proteínas e vitaminas.
Contudo, durante o armazenamento está sujeito a perdas quantitativas e qualitativas devido ao
ataque do inseto-praga Callosobruchus maculatus. Para o controle de insetos-praga em grãos
armazenados é cada vez maior o interesse por bioinseticidas em razão de sua alta eficiência,
ampla disponibilidade e seletividade. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade
fumigante do isotiocianato de alilo (AITC) para C. maculatus e seu efeito na qualidade fisiológica
do feijão-caupi. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições por
tratamento. As concentrações letais (CL50 e CL95) foram determinadas aplicando-se 6,30, 8,37,
10,46, 12,55, 14,65 e 16,74 μL kg-1 de grão de AITC em papel filtro. Para avaliação da taxa
instantânea de crescimento populacional (ri) os insetos foram expostos às concentrações
subletais (CL1, CL10, CL30 e CL50) e à CL95 durante 40 dias. Ao final deste período, a qualidade
fisiológica do feijão-caupi foi analisada, avaliando-se grau de infestação, teor de água,
germinação, massa específica aparente e condutividade elétrica dos grãos. As CL50 e CL95 foram
de 11,81 e 22,39 µL kg-1 de grão, respectivamente. O grau de infestação aumentou
consideravelmente com o decréscimo da concentração aplicada de AITC, assim como o teor de
água e a condutividade elétrica. O percentual de germinação e a massa específica diminuíram
com a redução da concentração de AITC. A aplicação da concentração subletal CL10 foi eficiente
para diminuir a reprodução de C. maculatus e o seu grau de infestação após 40 dias de
armazenamento. O AITC apresentou toxicidade fumigante para adultos de C. maculatus, inibiu
sua infestação e não interferiu na qualidade fisiológica dos grãos de feijão-caupi, atuando na
preservação dessas características. Portanto, o isotiocianato de alilo representa uma alternativa
ao uso de inseticidas químicos e possui potencial para o controle de insetos-praga de produtos
armazenados.
Palavras-chave: AITC; Callosobruchus maculatus; inseticidas botânicos.
Apoio: Os autores agradecem a CNPq e a FAPEMIG pelo apoio financeiro.
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ALTERNATIVAS AO CONTROLE DA MANCHA-FOLIAR-DEGLOMERELLA NA MACIEIRA EM SÃO JOAQUIM – SC
James Matheus Ossacz Laconski1, Paulo Henrique da Silva Nogueira1, Felipe Augusto
Moretti Ferreira Pinto2, Leonardo Araujo2
Faculdade do Centro do Paraná, Câmpus Pitanga, CEP 85200-000 – Pitanga, PR – Brasil.
Epagri/Estação Experimental de São Joaquim, Rua João Araújo Lima, 102, CEP 88600-000 - São
Joaquim, SC - Brasil. *james-matheus@hotmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitopatologia.
1
2

Conhecida como a principal doença de verão da macieira, a mancha-foliar-de-Glomerella ou
mancha-foliar-da-Gala pode provocar acentuadas desfolhas às plantas, podendo ser superiores a
75%. Em consequência disso, pode ocorrer uma drástica diminuição da produção das plantas.
Nesse sentido, na busca pela diminuição de epidemias, se busca a utilização de métodos
alternativos aos fungicidas, como os fertilizantes foliares. Com isso, o objetivo do presente estudo
foi avaliar o uso de fertilizantes foliares que apresentam o ácido peracético (AP) e o ácido acético
(AA) em sua formulação (CleanUp® e Monix®, respectivamente), e compara-los com fungicidas que
são comumente utilizados (Manzate® e Cabrio Top®). O experimento foi conduzido em casa de
vegetação com mudas de ‘Gala’ enxertadas sob o porta-enxerto M.9. As mudas foram inoculadas
com uma suspensão de 105 conídios/mL de isolados de Colletotrichum fructicola e 24 horas após
receberam os seguintes tratamentos: Testemunha (água), Monix® (500 μL /500 mL); CleanUp® (500
μL /500 mL); Cabrio Top® (1,25 g /500 mL); e Manzate® (1 g /500 mL). O delineamento experimental
utilizado foi inteiramente ao acaso, com quatro repetições por tratamento. Aos quatorze dias após
a inoculação avaliou-se o índice de controle (IC) e o índice de desfolha (ID) de plantas de macieira.
Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas através do teste
de Tukey a 5% de probabilidade. Todos os tratamentos foram superiores à testemunha, que
apresentou IC de 0%. O maior IC ocorreu no tratamento com Manzate (42,4%), o qual não diferiu
do tratamento com CleanUp® e Monix®, os quais condicionaram IC de 36,7 e 29,6% para a MFG. O
Cabrio Top® proporcionou IC de 17,2%, que não diferiu do tratamento com Monix®. Para ID, todos
os tratamentos diferiram da testemunha, a qual apresentou maior índices (27,5%). O tratamento
com Monix® apresentou ID de 10,9%, o qual não diferiu em relação ao tratamento com Manzate®
(10,3%). Cabrio Top® e CleanUp® apresentaram diferenças entre si, e apresentaram ID de 19,92 e
16,6%, respectivamente. Nesse sentido, os resultados do presente estudo indicam que os
fertilizantes foliares avaliados podem superar o fungicida Cabrio Top®. Contudo, os fertilizantes
foliares podem proporcionar ID entre 10,9 e 17%, sendo superiores ao Manzate® (10%) e inferiores
ao Cabrio Top® (19,9%).
Palavras-chave: Malus domestica, Colletotrichum fructicola, mancha da gala.
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CONTROLE DA SARNA-DA-MACIEIRA UTILIZANDO PRODUTOS
ALTERNATIVOS
James Matheus Ossacz Laconski1*, Paulo Henrique da Silva Nogueira1, Felipe Augusto
Moretti Ferreira Pinto2, Leonardo Araujo2
Faculdade do Centro do Paraná, Câmpus Pitanga, CEP 85200-000 – Pitanga, PR – Brasil.
Epagri/Estação Experimental de São Joaquim, Rua João Araújo Lima, 102, CEP 88600-000 - São
Joaquim, SC - Brasil. *james-matheus@hotmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitopatologia.
1
2

A sarna é a principal doença da macieira em regiões de clima temperado e úmido. O uso de
fungicidas se constituem como o principal método de controle da doença. Nesse sentido, o objetivo
do presente estudo foi avaliar o efeito de métodos alternativos ao controle da sarna-da-macieira.
O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação, utilizando mudas de ‘Gala’
enxertadas sobre o porta enxerto M.9, inoculadas com uma suspensão de 105 conídios/mL de V.
inaequalis, que 24 horas antes receberam os seguintes tratamentos: T1 - Testemunha (sem
pulverização); T2 - Ácido peracético (Cleanup®, 100 ml/100L), T3 - Ácido Acético (Monix®, 100
ml/100L), T4 - Óleo essencial de Melaleuca (Timorex Gold®, 150 ml/100L), T5 - Calda Sulfocálcica
(Sulfocal®, 100 ml/100L), T6 - Bacillus subtilis (Biolmune®, 200 ml/100L), T7 - Bacillus subtilis
(Serenade®, 200 ml/100L), T8 - Extrato de Aloevera (Aloefertil®, 300 ml/100L), T9 - Fertilizante de
Cobre (Cooperwiser®, 100 ml/100L), T10 - Óleo de Neem (Óleo de Neem, 1,5 L/100L), T11 –
Captana (Captan®, 250 ml/100 L). O delineamento foi de blocos ao acaso, com quatro blocos e
uma planta por repetição. Aos 20 dias após a inoculação avaliou-se a severidade (SV) da Sarnada-macieira. Os dados foram submetidos a análise da variância e as médias foram comparadas
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A maior SV se deu na testemunha (15%) a qual não
diferiu dos tratamentos 6, 7 e 10, os quais proporcionaram 8,75, 10,9 e 8,25% de SV. Os
tratamentos 4 e 5 foram iguais e apresentaram SV da Sarna de 8,12 e 7,18%, os quais só diferiram
do T1 e T11. A menor SV foi obtida através do T11, com 0,06%, a qual não diferiu dos tratamentos
9, 8, 3, e 2, que resultaram em 2,06, 4,75, 5 e 4,63% de SV. Nesse sentido, os resultados do
presente estudo indicam, que as melhores alternativas ao controle da Sarna-da-macieira são a
aplicação de Captan, Fertilizante de Cobre, Extrato de Aloevera e Ácido peracético, havendo a
necessidade de realização de novos estudos para verificar a eficiência dos produtos à campo.
Palavras-chave: Controle; fungicidas; Venturia inaequalis.
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EFICIÊNCIA DE FOSFITO DE COBRE NO CONTROLE PREVENTIVO DA
MANCHA FOLIAR DE GLOMERELLA
Paulo Henrique da Silva Nogueira1*; James Matheus Ossacz Laconski1; Felipe Augusto
Moretti Ferreira Pinto2; Leonardo Araujo2
Faculdade do Centro do Paraná – Câmpus Pitanga – PR, 85200-000.
2
Epagri/Estação Experimental de São Joaquim, Rua João Araújo Lima, 102, CEP 88600-000, São
Joaquim, SC, Brasil. e-mail: paulo.nogueira@ucpparana.edu.br. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitopatologia.

1

A mancha foliar de Glomerella (MFG) causada pelo fungo Colletotrichum spp. é uma doença
emergente da macieira, a qual preocupa os pomicultores brasileiros, uma vez que a cultivar mais
plantada ‘Gala’ é altamente suscetível ao patógeno. A principal medida de controle utilizada é a
aplicação de fungicidas protetores para impedir a entrada da doença nos pomares. Nesse sentido,
o objetivo do presente estudo é avaliar a eficiência de produtos para o controle preventivo da MFG
em mudas de macieira. O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação entre
novembro de 2019 e março de 2020. Foram utilizadas mudas de macieira ‘Gala’ enxertadas sobre
o porta-enxerto M.9 inoculadas com uma suspensão de 105 conídios/ml de Colletotrichum spp, 24
horas após a aplicação dos seguintes tratamentos: T1 - Controle (sem pulverização), T2 - Fosfito
de Cobre (Phosphik Cu4®, 200ml/100 L), T3 - Fosfito de Cobre + Mancozeb (Phosphik Cu4®,
200ml/100 L + Dithane®, 200 g/100L), T4 - Fosfito de Cobre + Mancozeb (Phosphik Cu4®,
150ml/100 L + Dithane®, 200 g/100L), T5 - Fosfito de Cobre + Mancozeb (Phosphik Cu4®,
100ml/100 L + Dithane®, 200 g/100L), T6 - Mancozeb (Dithane®, 200 g/100L). A avaliação da
severidade de MFG foi medida quatro dias após a inoculação, com o auxílio da escala diagramática,
composta por seis níveis de área foliar necrosada que são: 0,08, 0,28, 0,99, 3,45, 11,23 e 30,93%.
Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade. O tratamento que apresentou maior severidade foi à testemunha com 17,50%
a qual diferiu dos demais tratamentos. O tratamento com Fosfito de Cobre (200ml/100 L),
apresentou 10,31% de severidade, diferindo da testemunha, porém sendo inferior aos demais
tratamentos. Os tratamentos: Fosfito de Cobre + Mancozeb (200ml +200g/100 L), Fosfito de Cobre
+ Mancozeb (150ml +200g/100 L), Fosfito de Cobre + Mancozeb (100ml +200g/100 L) e Mancozeb
(200 g/100L) não diferiram entre si, apresentando os menores índices de severidade com 0,16;
0,08; 0,87 e 0,06% respectivamente. Com isso, entende-se que com a utilização do Fosfito de Cobre
não houve aumento na eficiência do Mancozeb, sendo necessário realizar experimentos à campo
para verificar o efeito da mistura dos produtos no manejo da doença.
Palavras chave: Colletotrichum spp.; Malus domestica; Mancozeb
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EVOLUÇÃO DE Neonectria ditissima EM POMAR DE MACIEIRA NA
REGIÃO DE SÃO JOAQUIM – SANTA CATARINA
Paulo Henrique da Silva Nogueira1; James Matheus Ossacz Laconski1; Ricardo Cardoso
Fialho1.
Faculdade do Centro do Paraná – Câmpus Pitanga – PR, 85200-000.
E-mail: paulo.nogueira@ucpparana.edu.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitopatologia.
1

A macieira (Malus doméstica) é uma fruteira decídua de clima temperado, a qual pode ser
cometida por diferentes doenças. O Cancro Europeu da Macieira (CEM) é uma doença
quarentenária que preocupa produtores por ser agressiva e de difícil controle, destacandose como a principal doença de inverno nas regiões produtoras. As principais medidas para
diminuição de inóculo nos pomares é a erradicação de ramos, plantas sintomáticas, e a
proteção dos ferimentos e aberturas naturais das plantas com a aplicação de fungicidas. A
disseminação do fungo ocorre devido à liberação de estruturas epidemiológicas,
conciliadas às condições edafoclimáticas da região. A região do planalto catarinense se
destaca como maior produtor nacional da fruta. Portanto o presente estudo tem como
objetivo identificar e monitorar a evolução de Cancro Europeu da Macieira em pomar de
macieira na região do planalto catarinense. O estudo foi realizado nos pomares da Epagri,
na Estação Experimental de São Joaquim - SC em pomares da cultivar ‘Gala’ enxertada
sobre o porta-enxerto Marubakaido e conduzidas em líder central, com alta incidência do
CEM. Os dados foram coletados durante o inverno dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020. Foi avaliado o percentual de plantas com CEM em cada ano para a determinação da
evolução da doença nos pomares com o passar dos anos. Os inócuos encontrados foram
retirados e incinerados para diminuir a sua disseminação. No ano de 2016 quando iniciou
o monitoramento o pomar contava apenas com 9,87% de suas plantas contaminadas pelo
fungo, em 2017 ocorreu um salto no número de plantas infectadas para 38,87%. O ano de
2018 apresentou 55,11% do pomar contaminado com o patógeno, porém houve um
pequeno aumento de inóculo entre o ano de 2018 e 2019, sendo que em 2019 o pomar
estava com apenas 0,40% a mais que o ano anterior, por apresentar menor regime
pluviométrico, desfavorecendo a disseminação e estabelecimento do fungo nas plantas.
Em 2020 64,9% das macieiras apresentaram sintomas característicos da doença
mostrando que com o passar dos anos mesmo com a retirada das partes infectadas, há o
aumento da doença entre as plantas, visto que as estruturas reprodutivas do fungo podem
ficar latentes nos tecidos das plantas por até três anos, dificultando ainda mais seu controle.
Com isso enfatiza-se aos pomicultores a importância do tratamento das possíveis portas
de entrada ao patógeno com a utilização de produtos recomendados, pois dentro de quatro
ciclos a doença evoluiu 55,03% no pomar.
Palavras chave: Cancro europeu da macieira; Cylindrocarpon heteronema; Malus domestica.
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INFLUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE INFILTRAÇÃO DE
EFLUENTES NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DA BANANICULTURA
Francisco Géferson da Silva Lima¹; Girna dos Santos Oliveira¹; Luis Fernando Lima da
Silva¹; Valdir Damasceno Alencar Júnior¹; Luís Gustavo Chaves da Silva¹*
¹Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto do
Desenvolvimento Rural, Curso de Agronomia. Campus das Auroras, Rua José Franco de Oliveira,
s/n, CEP.: 62.790-970, Redenção, Ceará. *chaveslg@unilab.edu.br. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitotecnia e áreas afins.
Como afirma em 2020, pelo IBGE, no ano de 2019 a Bananicultura rendeu para o Brasil cerca de
7,5 bilhões de reais, tornando-se assim a terceira planta perene a possuir a maior renda brasileira,
ficando atrás apenas para o Cafeicultura (Arábica) e a Citricultura. Diante disso, com mais
investimentos e tecnologia, pode se tornar ainda mais eficiente e produtiva. No contexto da
disponibilidade de água, tão necessária para o desenvolvimento inicial da cultura da banana, em
ambientes com déficit hídrico e elevada evapotranspiração, como no Nordeste Brasileiro, faz-se
necessário o desenvolvimento de tecnologias para os períodos de seca. Com o intuito de suprir a
necessidade de água pela planta, desenvolve-se este trabalho na Unidade de Produção de Mudas
Auroras (UPMA), localizado nas imediações do Campus das Auroras da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), no município de Redenção – Ce, (latitude
4°13'5.45" S, longitude de 38°42'46.34" O) com altitude de 74 m e clima predominante Aw’. A
presente pesquisa teve como objetivo, avaliar o desenvolvimento de bananeiras, na sua fase de
desenvolvimento inicial, que vai a partir da emissão da 10ª folha até a diferenciação floral, pelo
período de Março a Agosto de 2020, cultivadas em terreno para infiltração dos efluentes da estação
de tratamento de esgoto (ETE) do Campus da Universidade com mais de 5.000 usuários. As mudas
da variedade Prata Catarina, provenientes de micro propagação foram aclimatas em telado de 50%
de sombreamento, em vasos de 15L, por 6 meses e transplantadas já em guarda chuva. No
transcorrer do período de 5 meses emitiram cachos. Obtiveram crescimento máximo de 1,68m de
altura, nesse mesmo período apresentaram ótimo perfilhamento com média de 3 por planta.
Considerando os cinco meses de avaliação em campo, foi possível obter um R² de 0,79 para a
equação de reta y=0,2819x+0,5617. Sendo assim considera-se que o uso de áreas destinadas a
infiltração de efluentes pode ser uma alternativa produtiva. Desta forma, faz-se necessário o estudo
do desenvolvimento destas plantas no período reprodutivo, para assim se tornar uma proposta
viável de utilização, para as localidades com baixa e média taxa pluviométrica como é o caso da
microrregião do Maciço de Baturité e de muitos municípios do Ceará, bem como em comunidade
isoladas com sistemas de tratamento de água celulares.
Palavras-chaves: Agrometererologia; RAD; sustentabilidade
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SENSIBILIDADE IN VITRO DE Macrophomina phaseolina a
FUNGICIDA
Breno de Holanda Almeida1*; Allinny Luzia Alves Cavalcante1; Andréia Mitsa Paiva
Negreiros1; Francisca Elisângela Maniçoba1; Naama Jessica de Assis Melo1; Rui
Sales Júnior1
1

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de
Ciências Agronômicas e Florestais. Rua Francisco Mota Bairro, 572 - Pres. Costa e Silva, 59625900, Mossoró - RN, Brasil. *brenoholanda12@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitopatologia.
O gênero Macrophomina pertencem à família Botryosphaeriaceae, sendo composto de fungos
ascomicetos, nativos de climas tropicais e subtropicais. Se comportam de forma cosmopolita,
apresentando um amplo espectro de infecção entre plantas, na qual estima-se mais de 800
hospedeiros, ocasionando a doença conhecida por podridão-cinzenta do caule. Os sintomas do
seu ataque se caracterizam por murcha, tombamento e morte das plantas. Devido sua elevada
adaptabilidade a ambientes extremos e estruturas de sobrevivência (esclerócios), este fungo se
torna uma constante ameaça as culturas. O controle químico é a uma das formas de se manejar
o aumento da densidade populacional de Macrophomina, bem como de minimizar os sintomas
do seu ataque. Sendo assim, o ensaio objetivou avaliar a sensibilidade in vitro de Macrophomina
phaseolina a diferentes concentrações do ingrediente ativo (i.a.) Procimidona. Foi utilizado o
isolado de M. phaseolina CMM1556 e o fungicida Sumilex 500 WP® em cinco concentrações do
i.a. (0,01 mg/L; 0,1 mg/L; 1 mg/L; 10 mg/L; 100 mg/L), acrescido de uma testemunha (0,00 mg/L).
Discos fúngicos (8mm) do isolado foram repicados para placas de Petri contendo meio de cultura
BDA nas das diferentes concentrações do i.a. e incubados a 28ºC por sete dias no escuro. O
delineamento foi inteiramente casualizado, com cinco repetições. A avaliação foi realizada com
o uso de um paquímetro, medindo-se diâmetros transversais e longitudinais. A porcentagem de
inibição de crescimento (PIC%) foi obtido a partir das médias das variáveis quantificadas e a
Concentração Inibitória de 50% (CI50) foi obtida a partir de análise de regressão utilizando o
software TableCurve 2D v.5.01 (SYSTAT Software Inc.). Para o efeito de diferentes
concentrações do i.a. no PIC, foi ajustada equação de regressão e o valor de CI50 foi calculado e
obtido 0,67 mg.L-1 i.a. com coeficiente de determinação de 0,99. Dentre as concentrações, cada
dose apresentou resposta específica sobre a inibição do desenvolvimento micelial, com PIC em
0%, 0%; 69,44%; 100% e 100%, referentes as concentrações de 0,01 mg/L; 0,1 mg/L; 1 mg/L;
10 mg/L e 100 mg/L, de efeito sobre o micélio, chegando a um efeito platô e de máxima potência
na dose de 10 mg/L, além de apresentar uma relação dose-dependência quanto ao efeito
inibitório. Com isso, obtém-se que o isolado de M. phaseolina apresenta sensibilidade moderadabaixa entre as doses testadas do i.a., correlacionando-se a alta efetividade da via de ação do
ativo.
Palavras-chave: fitopatógeno; fungicida; resistência.
Apoio: Os autores agradecem a CAPES pelo apoio financeiro; ao suporte da UFERSA e aos
integrantes do Laboratório de Fitopatologia II pela contribuição prestada nas atividades.
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SENSIBILIDADE IN VITRO DE Rhizoctonia sp. a FUNGICIDA
Breno de Holanda Almeida1*; Allinny Luzia Alves Cavalcante1; Andréia Mitsa Paiva
Negreiros1; Francisca Elisângela Maniçoba1; Naama Jessica de Assis Melo1; Rui
Sales Júnior1
1

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de
Ciências Agronômicas e Florestais. Rua Francisco Mota Bairro, 572 - Pres. Costa e Silva, 59625900, Mossoró - RN, Brasil. *brenoholanda12@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitopatologia.
O gênero Rhizoctonia pertencente à família Ceratobasidiaceae, é um dos agentes fúngicos
associados ao tombamento de plântulas e/ou podridão-radicular em diversas culturas.
Geralmente ataques mais acentuados resultam em uma queda de rendimento e produtividade
em culturas de importância econômica mundial. Adaptado a climas tropical e subtropical, este
gênero apresenta uma alta resistência a fatores bióticos e abióticos devido a presença de
estruturas de resistência (esclerócios). O manejo integrado associado ao uso de agrotóxicos
apresenta uma boa alternativa no controle da densidade populacional deste patógeno em áreas
de produção. Sendo assim, o ensaio objetivou avaliar a sensibilidade in vitro de Rhizoctonia sp.
a diferentes concentrações do ingrediente ativo (i.a.) Fluazinam do fungicida Frowncide 500 CS®.
Foi utilizado o isolado de Rhizoctonia sp. e o fungicida Frowncide 500 CS® em cinco
concentrações do i.a. (0,01 mg/L; 0,1 mg/L; 1 mg/L; 10 mg/L; 100 mg/L), acrescido de uma
testemunha (0,00 mg/L). Discos fúngicos (8mm) do isolado foram repicados para placas de Petri
contendo meio de cultura BDA acrescido das diferentes concentrações do i.a. e incubados a
28ºC por sete dias no escuro. O delineamento foi inteiramente casualizado, com cinco repetições.
Avaliação foi realizada com uso de paquímetro, medindo-se diâmetros transversais e
longitudinais. Porcentagem de inibição de crescimento (PIC%) foi obtido a partir das médias das
variáveis quantificadas e a Concentração Inibitória de 50% (CI50) foi obtida a partir de análise de
regressão utilizando o software TableCurve 2D v.5.01 (SYSTAT Software Inc.). Para o efeito de
diferentes concentrações do i.a. no PIC, foi ajustada equação de regressão e o valor de CI50 foi
calculado e obtido 0,88 mg.L-1 i.a. com coeficiente de determinação de 0,96. Dentre as
concentrações, cada dose apresentou resposta específica sobre a inibição do desenvolvimento
micelial, com PIC em 0%, 17,56%; 51,11%; 67,11% e 67,56%, referentes as concentrações de
0,01 mg/L; 0,1 mg/L; 1 mg/L; 10 mg/L e 100 mg/L, de efeito sobre o micélio, chegando a um
efeito platô na dose de 10 mg/L, além de apresentar uma relação dose-dependência quanto ao
efeito inibitório. Com isso, obtém-se que o isolado de Rhizoctonia sp. apresenta sensibilidade
moderada-alta entre as doses testadas do i.a., correlacionando-se ao desenvolvimento de
resistência ao modo de ação do fungicida.
Palavras-chave: fitopatógeno; fungicida; resistência.
Apoio: Os autores agradecem a CAPES pelo apoio financeiro; ao suporte da UFERSA e aos
integrantes do Laboratório de Fitopatologia II pela contribuição prestada nas atividades.
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SEVERIDADE DE GIBERELA EM CEVADA MEDIANTE HORÁRIOS
DE APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS UTILIZANDO DIFERENTES
PONTAS DE PULVERIZAÇÃO
Brenda Tortelli1*; Deivid Sacon2; Péricles Steffen3; Paola Mendes Milanesi3
1

Universidade de Passo Fundo, Departamento de Fitopatologia. Av. Brasil Leste, 285 - São José,
CEP: 99052-900 - Passo Fundo - RS - Brasil.
²Universidade de Viçosa, Instituto de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária. Av. Peter Henry Rolfs,
s/n - Campus Universitário, CEP: 36570-900 - Viçosa - MG - Brasil.
³Universidade Federal da Fronteira Sul, Laboratório de Fitopatologia. ERS-135, Km 72, 200, CEP
99700-970 - Erechim - RS - Brasil. *bre.tortelli@hotmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitopatologia.
Gibberella zeae (Anam.: Fusarium graminearum - Fg) é o agente etiológico de giberela em cevada
e outros cereais de inverno. A doença, que provoca perda de qualidade de grãos, pode ser
controlada com fungicidas aplicados em parte aérea. Objetivou-se avaliar a severidade de giberela
em cevada, a partir da aplicação de fungicidas em diferentes horários e utilizando três pontas de
pulverização. O experimento foi conduzido na área experimental e no Laboratório de Fitopatologia
da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Erechim (RS), safra 2017/18, em delineamento
de blocos ao acaso, com quatro repetições por tratamento. A cultivar de cevada utilizada foi a BRS
Brau. Nos estádios de elongação, emborrachamento e florescimento, foram aplicados os fungicidas
trifloxistrobina + tebuconazol; azoxistrobina + tebuconazol; e carbedazim, respectivamente, e
avaliados os seguintes tratamentos, conforme o horário e ponta de pulverização: T1) 8 horas x
Leque XR 11002-VK; T2) 8 horas x Cônica TXA 8002 VK; T3) 8 horas x Defy 3D; T4) 11 horas x
Leque; T5) 11 horas x Cônica; T6) 11 horas x Defy 3D; T7) 15 horas x Leque; T8) 15 horas x Cônica;
T9) 15 horas x Defy 3D; e T10) Testemunha, sem aplicação de fungicidas. Avaliou-se a severidade
(%) de giberela nos estádios fenológicos de grão em massa mole e maturação fisiológica; e os
componentes de rendimento (peso de mil grãos e peso hectolítrico - Ph), produtividade (kg ha-1) e
recuperação de Fg em grãos assintomáticos. Procedeu-se a análise de variância (teste F) e quando
significativos realizou-se a comparação de médias pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). Em relação à
severidade da giberela em cevada, houve diferença estatística apenas para a testemunha (T10), a
qual apresentou maior severidade (6,9%) que os demais tratamentos. A maior produtividade foi
obtida em T1 (40 kg ha-1), ao passo que os tratamentos T3, T6, T7 e T8 não diferiram da testemunha
(9 kg ha-1). O tratamento T1 também apresentou o menor percentual de sementes infectadas no
teste de recuperação de Fg (38,7%). O peso de mil grãos não diferiu entre os tratamentos e o Ph,
em nenhum tratamento, alcançou o mínimo estabelecido de 70 para fabricação de cerveja. Concluise que a aplicação de fungicidas para o controle da giberela em cevada, é determinante para a
diminuir a severidade da doença, e consequentemente para maior produtividade. No entanto a
aplicação realizada ás 8 horas da manhã com ponta leque XR 11002-VK é a mais eficiente.
Palavras-chave: Fusarium graminearum; Hordeum vulgare L.; pulverização.
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EFEITO DA ADIÇÃO DE EXTRATOS FOLIARES DE CAFÉ SOBRE A
GERMINAÇÃO IN VITRO DE UREDOSPOROS DE HEMILEIA VASTATRIX.
Josiely Borges de Souza¹*, Tayna Duque Souza¹, Ivani Teixeira de Oliveira¹
1

Universidade Federal dos vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Faculdade de Ciências Agrárias,
Departamento de Agronomia. Rodovia MGT 367- Km 583 – n° 5000 Alta da Jacuba, CEP 39.100000 – Diamantina, MG – Brasil. *josy745borges@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitopatologia.
A cultura do café possui alto valor de comercialização mundial, e está sujeita a perdas por diversos
fatores, entre eles as doenças infecciosas. O fungo Hemileia vastatrix, causador da ferrugem do
cafeeiro é seu principal patógeno. H. vastatrix é um patógeno biotrófico e tem baixa germinação na
principal metodologia de avaliação de germinação de urededosporos, que é feita em substrato ágarágua. O presente trabalho objetiva verificar a influência da adição de extratos da folha de café em
ágar-água para germinação in vitro dos uredosporos. O experimento foi realizado no Laboratório de
Fitopatologia – DAG - UFVJM - Campus JK, em maio de 2019. Os uredosposros foram retirados
das folhas de café, suspensos em solução tween 80 0,5% e agitados por um minuto. A concentração
de esporos foi ajustada através da contagem em hemacitômetro para 5,5x10⁴ uredosporos.mL-1.
Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x5+1 com doze
repetições. O primeiro fator correspondeu à forma de obtenção dos extratos: decocção, infusão,
trituração e maceração. O segundo fator correspondeu às concentrações dos extratos: 0, 0,02; 0,05;
0,1; 0,15; 0,20 g/L. O controle consistiu da concentração 0. A suspensão com uredosporos foi
depositada no volume de 20 μL em discos de ágar-água + substrato com 8 mm de diâmetro, sendo
cada disco uma parcela experimental. Os discos foram dispostos em lâminas de microscopia, que
por sua vez foram acondicionadas em placas de petri com papel umedecido ao fundo. As placas
foram incubadas no escuro a 25°C por 12 horas. Para a fixação e coloração dos esporos foi
adicionada uma gota de lactofenol com azul de algodão sobre cada disco. Avaliações da
germinação foram realizadas com o auxílio de microscópio óptico a partir dos 50 primeiros
uredosporos visualizados em cada disco. Houve interação significativa entre as doses e os
tratamentos, pelo teste F, p≤0,05. Os tratamentos trituração e maceração, foram inferiores ao
tratamento controle, mais evidentemente na concentração máxima, 0,20g/L, e os tratamentos
decocção e infusão não diferiram do controle. Os resultados do trabalho demonstram que a adição
de extratos de folhas de café ao substrato ágar-água, nas condições testadas, não estimularam a
germinação de uredosporos da H. vastatrix.
Palavras Chaves: extratos de café; Hemileia vastatix; uredosporos.
Apoio: Agradecemos a UFVJM pelo suporte prestado para a realização do experimento.
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ÁCIDO FÚLVICO E HÚMICO ASSOCIADOS OU NÃO MODULAM O
CRESCIMENTO INICIAL DE Lactuca sativa
Lisandra Lima Luz1*; Ládila Lima Luz1; João Henrique Silva da Luz1; Susana
Cristine Siebeneichler1
1

Universidade Federal do Tocantins - TO. Rua Badejós, Chácaras 69/72 s/n, Zona Rural, CEP:
77402-970 – Gurupi, TO – Brasil. *lisandra.lima.luz@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitotecnia e áreas afins.
A aplicação de produtos à base de substâncias húmicas via foliar tem se tornado uma prática
agrícola utilizada pelos produtores de hortaliças, promovendo incrementos morfológicos em várias
culturas, como maior crescimento do sistema radicular e parte aérea. Para a alface, o
aprimoramento da técnica para a produção de mudas é essencial para se ter uma hortaliça de boa
qualidade, já que essa fase fenológica é considerada como uma das principais, pois influencia
diretamente no desempenho final da planta. Diante disso, o objetivo foi avaliar o efeito de ácido
fúlvico e ácido húmico associados ou não, sobre o crescimento inicial da cultura da alface. O
delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com quatro repetições, sendo quatro
plantas por repetição. Os tratamentos foram conduzidos no esquema fatorial 3x5, sendo o primeiro
fator três doses de ácido fúlvico (0,0; 2,0 e 4,0 L ha-1), e o segundo fator cinco doses de ácido
húmico (0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 L ha-1). As mudas de alface foram produzidas em bandejas de
poliestireno expandido de 200 células. Foram realizadas duas aplicações via foliar aos 7 e 14 dias
após a emergência (DAE). Aos 30 DAE, as mudas foram colhidas para avaliação de massa de
matéria seca da parte aérea (g) e volume de raiz (mL). Os resultados foram submetidos a ANOVA.
Posteriormente, realizou-se a análise de regressão e/ou teste de média Duncan (p≤0,05),
realizando-se os desdobramentos dos fatores quando houve-se interação significativa. As análises
estatísticas foram realizadas com auxílio do software R®. A dose de 4 L ha-1 ácido fúlvico (AF)
potencializou o efeito do ácido húmico na massa seca da parte aérea, AF-4= 0,0090+0,0013*x R2=
0,94, com um incremento de 61,1 %; a dose de 4 L ha-1 de ácido fúlvico, demonstrou uma melhor
resposta combinada com a dose de 1,7 L ha-1 de ácido húmico, obtendo assim, uma maior
quantidade de raízes finas e aumento do volume de raiz. A aplicação de ácido húmico aumenta a
crescimento da parte aérea das mudas, e a combinação de ácido fúlvico e húmico promove tanto o
crescimento da parte aérea como o desenvolvimento do sistema radicular da cultura da alface.

Palavras-chave: Bioestimulantes; Produção de mudas; Substâncias húmicas.
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ASSOCIAÇÃO DE CARACTERES AGRONÔMICOS À QUALIDADE
DO ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DE SOJA
Mariana Grigório da Rocha1*; Lorena Moreira Lara1; Fernanda Cupertino
Rodrigues1; Pedro Gomes de Matos1; Felipe Lopes da Silva1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*mariana.grigorio@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins.

Programas de melhoramento genético promovem constantemente avaliações que visam predizer
se caracteres agronômicos são capazes de influenciar determinadas características de interesse.
Interações relacionadas ao armazenamento de sementes são pertinentes, visto que, a qualidade
das sementes determina a obtenção do estande de plantas adequado, porém, as condições de
armazenamento podem impactar negativamente esse processo. Sementes oleaginosas como as
de Soja (Glycine max (L.) Merril) tendem a deteriorar mais facilmente, logo os cuidados
empregues desde o ponto de maturidade fisiológica até a próxima semeadura são decisivos. O
presente trabalho objetivou avaliar se as variáveis em estudo exercem efeito no número de
plântulas normais quantificadas em análise de germinação após armazenamento, visando a
seleção de genótipos que poderiam melhor responder ao armazenamento. O experimento foi
implantado no município de Madre de Deus - MG, safra 2019/20. Os genótipos utilizados foram:
BMX Zeus IPRO, BMX Alvo RR, BS2606 IPRO, TMG 7063 IPRO, DM 66I68, RSF IPRO e FPS
Júpiter RR. Logo após a obtenção das sementes apenas dois dos genótipos utilizados não
atenderam o padrão de germinação (80%). Após a colheita, imagens das sementes foram
geradas pelo equipamento GrounEyer e analisadas por meio do software ImageJ, onde as
variáveis circunferência (cm) e mediana de vermelho foram obtidas. As plântulas foram
escaneadas e avaliadas por meio do software VigorS, após três dias de germinação, gerando as
variáveis tamanho de hipocótilo (cm) e comprimento total (cm). Com o teste de germinação feito
após o armazenamento adquiriu-se o número de plântulas anormais. Os experimentos foram
realizados seguindo o delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições. As avaliações
laboratoriais foram conduzidas no Departamento de Agronomia da Universidade Federal de
Viçosa. Realizou-se a análise de trilha com auxílio do programa Genes, onde a germinação após
o armazenamento foi considerada a variável dependente principal. Identificou-se que o
comprimento total (cm), mediana do vermelho e hipocótilo/raiz (cm) contribuíram de forma direta
no número de plantas normais contabilizadas, a circunferência (cm), por sua vez, foi avaliada
como efeito indireto. Há indícios da capacidade dessas variáveis antever sementes com melhores
respostas ao armazenamento, todavia novas pesquisas devem ser realizadas a fim de explorar
essa área, e assim, auxiliar programas de melhoramento e a indústria sementeira.
Palavras-chave: Armazenamento; Germinação; Glycine max
Apoio: Os autores agradecem a Capes, CNPq e Fapemig pelo apoio financeiro; ao suporte da UFV
e aos colaboradores do “Programa Soja UFV” pela contribuição prestada no desenvolvimento do
experimento.
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO SOMBREAMENTO EM
CAFEEIRO COM ESPÉCIES NATIVAS EM ÁREA DEGRADA NO
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – CE
Luís Fernando Lima da Silva ¹; Lelo José Gomes¹, Francisco Géferson da Silva
Lima¹; Girna dos Santos Oliveira ¹; Luís Gustavo Chaves da Silva¹*
¹Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto do
Desenvolvimento Rural, Curso de Agronomia. Campus das Auroras, Rua José Franco de Oliveira,
s/n, CEP.: 62.790-970, Redenção, Ceará. *chaveslg@unilab.edu.br. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitotecnia e áreas afins.
O crescimento da produção de café é apoiado por pesquisa buscando melhorias e utilização de
áreas em potencial. O cafeeiro pode ser conduzido em ambientes de luminosidade reduzida por um
dossel de árvores nativas, pois apresenta uma baixa irradiância de saturação. Outra vantagem
desse modelo é preservar a flora e fauna local, dando a produção características de
sustentabilidade. Neste trabalho foi utilizado a variedade cafeeira (Coffea arábica L.) com idade
aproximada de dois anos. O experimento está sendo conduzido na unidade de demonstração de
café nas dependências da Unidade de Produção de Mudas Auroras (UPMA) do campus Auroras na
Universidade da Integração Internacional da Lusofomia Afro-Brasileira (UNILAB). O clima da região
é do tipo Aw, sendo tropical chuvoso, quente com chuvas na estação do verão e outono, a região
está a 90 metros do nível do mar. Os cafeeiros estão sendo cultivadas sob algumas espécies nativas
da região como Ipê-amarelo, Aroeira, Xixá e Pajeú, que foram introduzidas a 3 anos e como ainda
não houve fechamento do dossel, promovendo variação de sombreamento na área. A luminosidade
foi medida em LUX, com luxímetro digital modelo Instrumem LD-400 imediatamente acima da copa
do cafeeiro e em seis pontos externos (plenos sol), sendo 3 a leste e 3 a oeste da área em estudo,
para comparação de redução de luminosidade do sombreamento. Foi avaliada a luminosidade em
45 cafeeiros sucessivos, todos sob sombreamento, distribuídos em 4 linhas de plantio, com
espaçamento de 1,5m planta/linha, no horário de 12:30 a 13:00 PM (GMT-3), em dia com céu sem
nebulosidade. Os cafeeiros foram avaliadas de acordo com uma escala de notas de 0 a 5,
considerando: nota 0- planta morta; nota 1- planta inferior a 1 m com poucos ramos; nota 2- planta
superior a 1 m com poucos ramos; nota 3- planta superior a 1 m com muitos ramos; nota 4- planta
superior a 1 m com ramos produtivos; nota 5- planta superior a 1,5 m com frutos. As luminosidades
obtidas foram de 9.021 e 5.631 Lux respectivamente para sem e com sombreamento, não sendo
diferentes pelo teste T de Student p=0,05. A menor luminosidade registrada foi de 720 LUX. Obtevese o valor r=-0,59 usando a correlação de Pearson, comparando as variáveis temperatura e notas.
Concluindo-se que não há diferença de sombreamento na área suficiente para reduzir o excesso
de radiação incidente e que o aumento de luminosidade dos cafeeiros reduz a nota aplicada as
plantas.
Palavras-chave: agrometeorologia: Café Sombreado; RAD
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AVALIAÇÃO FITOSSOCIOLÓGICA DA COMUNIDADE
INFESTANTE EM LAVOURA DE CAFÉ SOB DIFERENTES
MÉTODOS DE CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS
Úrsula Ramos Zaidan1*; Ivan Ferreira Furtado1; Wendel Magno de Souza1; Rodrigo
Magalhães Faria1; Larissa Martins Motta1; Francisco Cláudio Lopes de Freitas1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*ursula.zaidan@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins.
O manejo intensivo e de forma inadequada de plantas daninhas na cultura do café tem
ocasionado problemas referentes à processos erosivos, desestruturação e perda de qualidade do
solo, resultando em distúrbios ambientais e de produtividade da lavoura. Entretanto, se as plantas
daninhas forem manejadas de forma adequada, podem exercer papel importante na proteção do
solo contra erosão e melhoria da qualidade do mesmo. Objetivou-se com este estudo avaliar o
efeito dos métodos de controle de plantas daninhas sobre a comunidade infestante na entrelinha
do cafezal, por meio de estudo fitossociológico. Foram avaliados os seguintes métodos de
controle: vegetação espontânea, cultivo de Urochloa ruziziensis, cultivo de Pueraria phaseoloides
manejados por meio de roçadas para formação de cobertura morta sobre o solo, capina mecânica
por meio de enxada e controle por meio de aplicação de herbicida. Foram efetuadas 12
amostragens por estratégia de controle para realização do estudo fitossociológico antes da
implantação do experimento (2017) e dois anos após (2019). As plantas coletadas foram
quantificadas e separadas por espécie e avaliadas quanto à densidade (plantas m-2) e acúmulo
de matéria seca (g m-2), para determinação da densidade, frequência e dominância relativas e
índice de valor de importância. Nos tratamentos cultivo e roçada de U. ruziziensis e P.
phaseoloides houve modificação da composição florística e diminuição da densidade da
população infestante da condição inicial para a final. Os tratamentos com formação de cobertura
pela roçada da vegetação espontânea e aplicação de herbicida apresentaram densidade de
plantas daninhas semelhante entre a condição inicial e final. No controle realizado por meio de
capinas houve aumento da densidade de plantas que reproduzem por propagação vegetativa
como Cyperus rotundus, C. esculentus e Digitaria insularis. Conclui-se que o cultivo de U.
ruziziensis e P. phaseoloides na entrelinha é uma alternativa para reduzir a infestação de plantas
daninhas e que a adoção de roçadas, controle químico e capinas devem ser intercaladas no intuito
de evitar a pressão de seleção de espécies adaptadas aos respectivos métodos na cultura do
café.
Palavras-chave: Composição florística; fitossociologia; plantas de cobertura.
Apoio: Os autores agradecem a CAPES e CNPq pelo apoio financeiro; ao suporte da UFV e aos
funcionários da Unidade de Ensino e Pesquisa da Horta Velha pela contribuição prestada nas
atividades de campo.
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CARACTERIZAÇÃO DA INFESTAÇÃO DE MICRORGANISMOS
FITOPATOGÊNICOS E VIABILIDADE DE SEMENTES CRIOULAS DE
MILHO NO SERTÃO PARAIBANO
Marcelo Augusto Rocha Limão1*; Kilson Pinheiro Lopes².
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Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
²Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, Centro de Ciências e Tecnologia
Agroalimentar, Campus Pombal-PB. Rua Jairo Vieira Feitosa, CEP 58840-000 – Pombal, PB Brasil. *marcelo.limao@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins.
O uso de variedades crioulas de Milho é uma característica marcante para os produtores familiares
do sertão paraibano, uma vez que, essas sementes possuem alto material genético, resistência e
adaptação ás condições adversas do ambiente. Porém, os ataques de microrganismos
fitopatogênicos podem ser um problema durante o armazenamento resultando na diminuição do
vigor e viabilidade. Objetivou-se identificar e caracterizar a infestação de fitopatógenos em
sementes crioulas de milho, bem como sua viabilidade. O experimento foi realizado no Laboratório
de Fitopatologia da Universidade Federal de Campina Grande - Campus Pombal, Paraíba. Foram
utilizadas três variedades de milho crioulos, sendo: Asa Branca, Ibra e Padre Cícero Branco,
adquiridas no assentamento da reforma agrária Padre Domingues Cleide. Foi utilizada para controle
a variedade comercial AG 1051, adquirida no comercio local. O delineamento utilizado para a
determinação da qualidade sanitária foi o inteiramente casualizados com 10 repetições de 20
sementes. Para o teste de Emergência em Campo, foi empregado o Delineamento de Blocos
casualizados empregando 4 repetições por tratamento com 50 sementes cada. As variáveis
utilizadas foram Sanidade (%S), Emergência em campo (%E) e índice de velocidade de emergência
(%IVE). O teste de sanidade foi realizado pelo método da incubação em substrato de papel de filtro
ou “Blotter-test” e ao final do período de incubação, as sementes foram examinadas
individualmente, sob microscópio óptico e comparadas com literatura de Barnett e Barry e o Manual
de Análise Sanitária de Sementes. Já o teste de Emergência foi realizado em canteiros, distribuídas
em sulcos na linha de plantio, sendo que as linhas de plantio foram sorteadas dentro dos blocos
casualizados. Os resultados foram submetidos á analise de variância para o diagnostico de efeitos
significativos pelo teste F, comparação de médias para os fatores qualitativos entre os tratamentos
adicionados, empregando o Software Sisvar, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. As
sementes das variedades crioulas foram infestadas basicamente por fungos de armazenamento,
sendo a variedade crioula Pe. Cícero Branco a que apresentou a maior infestação, bem como o
menor vigor e estabelecimento de plântulas no campo pelo teste de emergência em campo.
Palavras-chave: agrobiodiversidade; Zea mays L., sanidade.
Apoio: Os autores agradecem ao PET Agronomia UFCG pelo auxilio, e ao Laboratório de Análise
de Sementes e Mudas – LABASEM da UFCG pelo suporte no desenvolvimento das análises.
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COMPORTAMENTO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA E GERMINAÇÃO
DE SEMENTES DE Eleusine indica, Urochloa plantaginea e Sida
rhombifolia
Ivana Santos Moisinho1*, Lais Maria Bonadio Precipito1, Tamara Thais Mundt1, Valesca
Pinheiro de Miranda1, Caio Antonio Carbonari1, Edivaldo Domingues Velini1
Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho”-SP, Faculdade de Ciências Agronômicas,
Departamento de Proteção Vegetal, Câmpus de Botucatu, Av. Universitária- Altos do Paraíso,
Fazenda Experimental Lageado, CEP 18610-034 – Botucatu, SP – Brasil.
*ivanamoisinho@hotmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins.
1

Sementes de plantas daninhas apresentam características morfo e fisiológicas, ou ambas, que
dificultam sua germinação. Esse comportamento apresenta papel ecológico fundamental para
sobrevivência das espécies, entretanto representa um dos maiores entraves para condução de
estudos. Portanto, avaliou-se o comportamento de absorção de água e tempo necessário para
germinação de sementes de plantas daninhas. O estudo foi conduzido no Núcleo de Pesquisas
Avançadas em Matologia na Faculdade de Ciências Agronômicas campus Botucatu-SP da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” em outubro de 2019. As sementes de
Eleusine indica (ELEIN), Urochloa plantaginea (BRAPL) e Sida rhombifolia (SIDRH), foram
dispostas em delineamento inteiramente casualizado, com 400 sementes distribuídas em 8
repetições, em gerbox com papel germitest umedecido. Ajustou-se o fotoperíodo para 16
horas/dia à temperatura de 25ºC±5ºC e 8 h/noite à 20ºC±5ºC, sendo as sementes pesadas em 0,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 30, 36, 48, 54, 66, 72, 78, 90, 102, 120, 144, 168, 216, 264 e 312 horas e a
germinação aferida ao longo do teste e, aos 15 DAS. Os dados de absorção de água e
germinação foram ajustados ao modelo de regressão sigmoidal de quatro parâmetros no
programa estatístico SigmaPlot 12.5, proporcionando r² ajustado acima de 0,79. A massa inicial
de sementes de ELEIN foi de 0,02 g, com variação ao longo das avaliações. Ao contrário das
demais espécies a absorção de água pela semente de ELEIN foi mais lenta, sendo que o aumento
do volume não necessariamente resultou em germinação. O aumento expressivo de germinação
ocorreu após 72h e máxima germinação quando decorridos 144h, com cerca de 22%, e massa
pouco superior a 0,04 g. As sementes de BRAPL apresentavam em média 0,07g, dobrando sua
massa com cerca de 10h após início da embebição. Sendo que a partir deste momento já era
observado a germinação até atingir um máximo aumento de massa e germinação, cerca de 8%,
em 72h mantendo-se até os 15 DAS. As sementes de SIDRH apresentavam cerca de 0,09g,
aumentando após 2h até 96h, onde as sementes apresentavam o dobro da massa inicial, próximo
a 0,18g. Mesmo com o aumento da massa de sementes não houve germinação e, alguma
germinação ocorreu após 48h, sendo que o máximo foi verificado após 312h, com 0,5%. Nesse
sentido, fatores intrínsecos da semente das espécies, como a dormência não física, impediu a
germinação mesmo em condições favoráveis e após absorção de água pelas sementes.

Palavras-chave: plantas daninhas; dormência; banco de sementes do solo.
Apoio: Ao CNPq pela concessão de bolsa à primeira autora, à UNESP/FCA e NUPAM pelo apoio
e suporte para o desenvolvimento do estudo
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COMPORTAMENTO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA E GERMINAÇÃO
DE SEMENTES DE Ipomoea grandifolia, Merremia aegyptia e Senna
obtusifolia
Ivana Santos Moisinho1*, Tamara Thais Mundt1, Valesca Pinheiro de Miranda1, Natalia da
Cunha Bevilaqua1, Caio Antonio Carbonari1, Edivaldo Domingues Velini1
Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho”-SP, Faculdade de Ciências Agronômicas,
Departamento de Proteção Vegetal, Câmpus de Botucatu, Av. Universitária- Altos do Paraíso,
Fazenda Experimental Lageado, CEP 18610-034 – Botucatu, SP – Brasil.
*ivanamoisinho@hotmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins.
1

Sementes de plantas daninhas apresentam características morfo e fisiológicas, ou ambas, que
dificultam sua germinação. Esse comportamento apresenta papel ecológico fundamental para
sobrevivência das espécies, entretanto representa um dos maiores entraves para condução de
estudos. Portanto, avaliou-se o comportamento de absorção de água e tempo necessário para
germinação de sementes de plantas daninhas. O estudo foi conduzido no Núcleo de Pesquisas
Avançadas em Matologia na Faculdade de Ciências Agronômicas campus Botucatu-SP da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” em outubro de 2019. As sementes de
Ipomoea grandifolia (IAQGR), Merremia aegyptia (IPOPE) e Senna obtusifolia (CASOB), foram
dispostas em delineamento inteiramente casualizado, com 400 sementes distribuídas em 8
repetições, em gerbox com papel germitest umedecido. Ajustou-se o fotoperíodo para 16
horas/dia à temperatura de 25ºC±5ºC e 8 h/noite à 20ºC±5ºC, sendo as sementes pesadas em 0,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 30, 36, 48, 54, 66, 72, 78, 90, 102, 120, 144, 168, 216, 264 e 312 horas e a
germinação aferida ao longo do teste e, aos 15 DAS. Os dados de absorção de água e
germinação foram ajustados ao modelo de regressão sigmoidal de quatro parâmetros no
programa estatístico SigmaPlot 12.5, proporcionando r² ajustado acima de 0,96. Sementes de
IAQGR apresentavam massa inicial de aproximadamente 0,4g, e a absorção próxima a 0,05g de
água proporcionou germinação de sementes quando decorridos 12h. O incremento na massa de
sementes resultava em germinação até o limite de 120h e cerca de 7% de germinação. Mesmo
após a estabilização de germinação houve pequenos acréscimos da massa das sementes,
decorrente do desenvolvimento de parte aérea. A massa inicial de sementes de IPOPE foi de
aproximadamente 2,3g, atingindo após 24h massa de 3,2g e 24% de germinação, até o máximo
de 40% transcorridos 72h. A massa média de sementes de CASOB foi de 0,8 g aumentando com
o tempo de embebição. Após 24h, com o aumento de cerca de duas vezes o peso inicial iniciou
a germinação. O aumento da massa foi encontrado após 96h, também decorrente do
desenvolvimento vigoroso da parte aérea, uma vez que após este período não houve incremento
de germinação, resultando em cerca de 50%. Sementes de CASOB requerem maior absorção de
água e tempo para início da germinação, em contrapartida IPOPE e IAQGR são menos exigentes,
porém a germinação é inferior, que pode ser decorrente ao estado de dormência das sementes.

Palavras-chave: banco de sementes do solo; dormência; plantas daninhas.
Apoio: Ao CNPq pela concessão de bolsa à primeira autora, à UNESP/FCA e NUPAM pelo apoio
e suporte para o desenvolvimento do estudo
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COMPORTAMENTO PRODUTIVO DO CAFEEIRO SOB DIFERENTES
ADUBAÇÕES EM REDENÇÃO - CE
Girna dos Santos Oliveira¹; Francisco Géferson da Silva Lima¹; Luís Fernando Lima da
Silva¹; Valdir Damasceno Alencar Júnior¹; Luís Gustavo Chaves da Silva¹*
¹Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto do
Desenvolvimento Rural, Curso de Agronomia. Campus das Auroras, Rua José Franco de Oliveira,
s/n, CEP: 62.790-970, Redenção, Ceará. *chaveslg@unilab.edu.br. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitotecnia e áreas afins.
O cafeeiro (Coffea arabica) é uma planta que completa o seu ciclo fenológico em dois anos, esse
ciclo é dividido em seis fases, ocorrendo duas fases vegetativas no primeiro ano e quatro fases
reprodutivas em seu segundo ano fenológico. O café apresenta dimorfismo de ramos, emitindo
ramos ortotrópicos e plagiotrópicos que são originados de gemas diferenciadas, os ramos
plagiotrópicos são os ramos produtivos, e estes surgem de uma única gema presente nas axilas
das folhas. Neste experimento foram utilizadas mudas de Coffea arábica com idade aproximada de
dois anos e plantadas de setembro a dezembro de 2019. O presente trabalho foi conduzido na
unidade de demonstração de café nas dependências da Unidade de Produção de Mudas Auroras UPMA do campus Auroras na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB). O clima da região é do tipo Aw’, sendo caracterizado como tropical chuvoso, muito
quente, com chuvas predominantes nas estações do verão e outono, a região está situada a 90 m
ao nível do mar. A área onde o experimento está sendo conduzido está em recuperação
apresentando solo degradado com diversos restos de materiais de construção civil. As mudas foram
plantadas com o espaçamento de 1,5 x 1,5 m e sombreadas com espécies nativas arbóreas da flora
cearense e fitofisionomia da região (Xixá, Aroeira, Timbaúba, Pajeú, Ipê Amarelo, entre outras
espécies). O trabalho conta com 4 repetições e 9 tratamentos: T1. Composto vegetal; T2. Esterco
bovino; T3. ½ composto + ½ esterco bovino; T4. Controle; T5. Húmus; T6. ½ húmus + ½ composto
vegetal; T7. ½ húmus + ½ esterco bovino; T8. ⅓ húmus + ⅓ composto vegetal + ⅓ esterco vegetal;
T9. 150g fertilizante químico NPK 10-10-10. Em todas as covas foram colocadas o equivalente a
500 mL de volume de material orgânico. Os resultados foram submetidos à análise de variância e
a comparação de médias pelo teste de Tukey com P <0,05. Objetivou-se com esse trabalho analisar
o comportamento produtivo do café sombreado por meio da contagem de ramos produtivos sob
diferentes fontes de adubação. As plantas que apresentaram o maior número de ramos produtivos
correspondem ao tratamento T1 com uso exclusivo de composto vegetal apresentando uma média
de 20,5 ramos produtivos por planta sendo superior aos demais tratamentos.
Palavras-chave: adubação orgânica; café sombreado; RAD.
.
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CRESCIMENTO DE PLANTAS E DE FRUTOS DE ABACAXIZEIROS
FERTIRRIGADOS COM ÁGUA RESIDUÁRIA SANITÁRIA TRATADA
Fernanda Soares oliveira1*; Marlúcia Pereira dos Santos2; Victor Martins Maia2; Rodinei
Facco Pegoraro3; Silvânio Rodrigues dos Santos2; João Rafael Prudêncio dos Santos2
Faculdade Vale do Gorutuba – FAVAG, Av. Trancredo Neves, 302, CEP 39525-000 - Nova
Porteirinha, MG - Brasil.
2
Universidade Estadual de Montes Claros-UNIMONTES, Departamento de Ciências Agrárias, Av.
Reinaldo Viana, 2630, CEP 39440-000 – Janaúba, MG – Brasil.
3
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Departamento de Ciências Agrárias, Av.
Universitária, 1000, CEP 39404-547 – Montes Claros, MG – Brasil.
*fernandaagro.oliver1@hotmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e área a fins.
1

A água residuária sanitária tratada apresenta elevados teores de macro e micronutriente, podendo
atender parte da demanda nutricional do abacaxizeiro, auxiliando no crescimento da planta e do
fruto. Objetivou-se com o estudo avaliar o crescimento da planta e do fruto fertirrigado com água
residuária sanitária tratada. O estudo foi delineado em blocos casualizados, com quatro repetições,
num esquema com parcelas subsubdivididas, tendo nas parcelas cinco doses de água residuária
tratada (ART), correspondendo a 0%; 100%; 200%; 300% e 400% do limite máximo anual de Na
aportado ao solo (150 kg ha-1), que resultaram nas lâminas de 0; 117,3; 234,1; 351,4 e 468,3 mm
de ART aplicada, respectivamente, e nas subparcelas quatro cultivares de abacaxizeiro: Pérola,
Vitória, Smooth Cayenne e IAC Fantástico e nas sub subparcelas avaliações ao longo do tempo.
No plantio foram utilizadas mudas do tipo filhote, no espaçamento em fileiras duplas de 0,60 x 0,30
x 0,20 m. As unidades experimentais consistiram de três fileiras duplas para cada cultivar,
totalizando 60 plantas por subparcela, sendo consideradas úteis para avaliação experimental as
dez plantas centrais uniformes. Durante o cultivo foram avaliadas as seguintes características: altura
da planta, comprimento da folha D, número de folhas, diâmetro do talo, índice de área foliar,
comprimento do fruto com coroa e sem coroa, comprimento da coroa e diâmetro do fruto. Os dados
foram interpretados por meio de análise de variância e de regressão. As médias dos fatores
qualitativos foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A análise estatística foi
feita com auxílio do SAEG V. 5.0. A fertirrigação do abacaxizeiro com água residuária tratada
propicia um maior crescimento vegetativo da cultivar Pérola. Dentre as cultivares estudadas, a
“Vitória” teve menor crescimento dos frutos após a aplicação da água residuária tratada. A
fertirrigação das cultivares Pérola e IAC Fantástico com água residuária tratada promove maior
crescimento dos frutos. O uso da água residuária tratada é uma alternativa viável para a fertirrigação
do abacaxizeiro.
Palavras-chave: Ananas comosus var. Comosus; fertirrigação; desempenho vegetativo.
Apoio: Os autores agradecen a FAPEMIG pelo financiamento da proposta e concessão de bolsas,
ao CNPq pela concessão de bolsas e à CAPES pela concessão de bolsas e pelo apoio (COD 001).
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CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E COMPONENTES DE
RENDIMENTO DA SOJA SOBRE PALHADA DE DIFERENTES
FORRAGEIRAS
Tays Scheeren Dal Santo1*; Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda1
1

Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, 108 Sul Alameda 11 Lote 03, CEP: 77020-122
– Palmas, TO – Brasil. *taysscheeren@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e
áreas afins.
O sucesso do sistema de semeadura direta depende da manutenção de cultivos capazes de gerar
quantidades de matéria seca suficientes para manter o solo coberto durante todo o ano. No
presente trabalho, teve-se como objetivo avaliar o crescimento, o desenvolvimento e os
componentes de rendimento de cultivares de soja sobre a palhada de diferentes espécies
vegetais. O experimento foi conduzido na Fazenda Rio Sul, na safra agrícola 2018/2019, no
município de Porto Nacional –TO, sendo planejado e executado através de um delineamento em
blocos casualizados com quatro repetições, onde a cultivar de soja “W 791 RR” foi semeada em
sete sistemas de cultivo: cultivada em monocultivo; cultivada com crotalária em sobre semeadura;
cultivada com capim-mombaça em sobre semeadura; cultivada com milheto em sobre
semeadura; cultivada com Brachiaria brizantha cv. Marandu em sobre semeadura; cultivada com
milheto em pré-semeadura; e cultivada com Brachiaria brizantha cv. Marandu em pré-semeadura.
Posteriormente foi avaliada quanto: número de nós, altura de planta, número de vagens por
planta, número de sementes por vagem, número de sementes por planta e peso total de
sementes. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas
pelo teste de Tukey (p<0,05). A análise estatística foi realizada no programa SISVAR 5.6. Para a
cultivar de Soja “W 791 RR”, houve diferença significativa no Número de nós (NN), Altura de
planta (AP), Número de vagens por planta (NVP), Número de sementes por planta (NSP) e no
peso total de sementes por planta (PTS) em todos os tratamentos, sendo que o sistema de cultivo
em sobre semeadura de soja mais milheto apresentou resultados superiores aos demais nas
variáveis Número de nós (NN), Número de vagens por planta (NVP), Número de sementes por
planta (NSP) e Peso total de sementes por planta (PTS); e o sistema de cultivo em pré-semeadura
de Brachiaria mais soja apresentou resultados inferiores aos demais tratamentos e a testemunha
em todas as variáveis analisadas. Na média dos sistemas de cultivo e culturas, o consórcio
Brachiaria mais soja cultivadas em pré-semeadura foi o único que apresentou rendimentos
menores em relação à testemunha (soja em monocultivo), sendo que o consórcio soja mais
milheto cultivadas em sobre semeadura apresentou o melhor rendimento, 37,25% superior à
testemunha.
Palavras-chave: consorciação; Glycine max; palhada
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DESEMPENHO DE CULTIVARES DE SOJA EM REFORMA DE
CANAVIAL NA REGIÃO DO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
Layane Aparecida Mendes dos Santos1*; José Henrique Ferreira Cardoso1;
Gelsimar Faria Oliveira1; Andreza Lopes do Carmo1; Heitor Silva Madeira1; Flávio
Hiroshi Kaneko1
1

Universidade Federal do Triângulo Mineiro-UFTM, Campus Iturama, Grupo de Estudo Pesquisa
e Extensão em Agricultura Tropical - GEPEAT. Av. Rio Paranaíba, Campus Universitário, CEP
38280-000 – Iturama, MG – Brasil. layaneams6@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitotecnia e áreas afins.
A cultura da soja (Glycine max L.) em rotação de culturas na reforma de canavial, pode amenizar e
contribuir com a qualidade de solo, controle de plantas daninhas, além de ganhos econômicos.
Todavia, poucas são as informações científicas relacionadas a recomendação de cultivares de soja
para a região. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de
variedades de soja em reforma de canavial, sem preparo de solo, na região do Pontal do Triângulo
Mineiro safra 2018/19, para fins de subsidiar informações para uma melhor tomada de decisão dos
agricultores e técnicos da região. Neste experimento foram avaliadas seis variedades distintas de
soja, Soytech TEC 7849 Ipro, BMX Bonus ipro, Soytech ST 797 Ipro, Nidera NS 7505 Ipro, M 7739
Ipro e KWS RK 6813 RR. A semeadura mecanizada foi realizada em 27/11/2018 com espaçamento
de 0,50 m, e colheita 27/03/2019. A adubação no sulco de semeadura foi realizada aplicando-se
300 kg/ha do formulado 05-20-05, e a adubação de cobertura com 200 kg/ha de cloreto de potássio
(00-00-60). A inoculação com bactérias fixadoras de N, foi realizada diretamente no sulco de
semeadura com inoculante líquido Bradyrhizobium japonicum. Para o tratamento de sementes,
utilizou-se Fipronil em dose de 100 ml/100 kg de sementes + 200 ml/100 kg de sementes de Vitavaxthiram, para todos os tratamentos. As cultivares foram alocadas em delineamento experimental em
faixas, com quatro repetições. Para a variável avaliada, produtividade de grãos (kg/ha), realizou-se
colheita manual de 2 linhas centrais de 4 m em cada unidade experimental. Os dados foram
submetidos a análise de variância e posteriormente realizado o teste de Scott- Knott a 5% de
probabilidade. A variedade NS 75050 Ipro apresentou produtividade de 4.710 kg/ha sem diferir
significativamente da, M 7739 Ipro, ST 797 Ipro, BMX Bônus Ipro, TEC 7849 Ipro. Já a variedade
RK 6813 RR, obteve 3.328 kg/ha de grãos, diferindo das demais. Considerando as produtividades
observadas, todas as cultivares apresentaram potencial de utilização na região Pontal do Triângulo
Mineiro.
Palavras-chave: Glycine max L.; variedades de soja; rotação de culturas
Apoio: Os autores agradecem ao suporte da UFTM campus Iturama e ao proprietário da Fazenda
Barrreiro (Sr. Thulio Leonel) pela contribuição e oportunidade.
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DESEMPENHO GERMINATIVO DE SEMENTES DE GERGELIM
INDUZIDAS AO ESTRESSE SALINO
Marcelo Augusto Rocha Limão1*; Kaique Oliveira Silva²; Cosmo Gustavo Jácome
Fernandes²; Kilson Pinheiro Lopes²; Adriana da Silva Santos².
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
²Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, Centro de Ciências e Tecnologia
Agroalimentar, Campus Pombal-PB. Rua Jairo Vieira Feitosa, CEP 58840-000 – Pombal, PB Brasil. *marcelo.limao@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e Áreas afins
O gergelim (Sesamum indicum L.) pertencente à família das Pedaliaceae, é uma cultura alternativa
para pequenos e médios produtores da região semiárida do Nordeste brasileiro. Embora essas
regiões possuam grande potencial para o desenvolvimento da agricultura, ela apresenta água com
qualidade inferior devido problemas de salinidade o que dificulta a germinação das sementes.
Objetivou-se avaliar o desempenho germinativo de diferentes lotes de sementes de gergelim sob
níveis de salinidade. O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes e Mudas
da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Pombal-Paraíba. Foram utilizadas quatro
cultivares, produzidas em ambientes não salinos (S1) e salinos (S2), as combinações das mesmas
resultaram em oito diferentes lotes: L1: BRS Seda (S1); L2: BRS Seda (S2); L3: BRS G2 (S1); L4:
BRS G2 (S2); L5: BRS G3 (S1); L6:BRS G3 (S2); L7: BRS G4 (S1) e L8: BRS G4 (S2). Os níveis
de salinidade foram: 0,3; 1,2; 2,1; 3,0; 3,9 e 4,8 dS m-1. O experimento foi conduzido em
delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 8×6 com 4 repetições. As soluções
salinas empregadas foram preparadas por diluição, com auxílio do condutivímetro através de uma
solução estoque de 30 dS.m-1/L composta por uma mistura de cloreto de sódio, cloreto de cálcio
dihidratado e cloreto de magnésio hexahidratado, na proporção de 7:2:1. As variáveis utilizadas
foram: Percentagem de germinação (%G), primeira contagem de germinação (%PG), índice de
velocidade de germinação (%IVG) e comprimento da radícula (CR). O teste de germinação foi
instalado de acordo com as Regras para Análise de Sementes, condicionadas em caixas gerbox,
sob duas folhas de papel germitest umedecidas com as soluções salinas na proporção de 2,5 vezes
o peso do papel seco e mantidas em BOD a 25 °C. Os dados referentes às variáveis como %PG,
%IVG e CR resultaram-se da instalação deste teste de germinação. Os dados obtidos foram
submetidos à análise de variância, pelo teste F, e em caso de significância, foram realizadas
análises de regressão para o fator níveis de salinidade e teste de média Tukey para o fator lotes,
ao nível de 5% de probabilidade, pelo software estatístico SISVAR®. Os lotes BRS Seda, BRS G2
e BRS G3 cultivadas sob níveis salinos apresentarem sementes com melhores desempenhos
germinativos. Porém, concentrações elevadas acima de 3,9 dS m-1 pode implicar na redução desse
desempenho.
Palavras-chave: condutividade elétrica, qualidade fisiológica, vigor.
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DESENVOLVIMENTO INICIAL DO CAFEEIRO COM DIFERENTES
FONTES DE ADUBAÇÃO DE FUNDAÇÃO EM REDENÇÃO - CE
Girna dos Santos Oliveira¹; Francisco Géferson da Silva Lima¹; Luís Fernando Lima da
Silva¹; Valdir Damasceno Alencar Júnior¹; Luís Gustavo Chaves da Silva¹*
¹Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto do
Desenvolvimento Rural, Curso de Agronomia. Campus das Auroras, Rua José Franco de Oliveira,
s/n, CEP: 62.790-970, Redenção, Ceará. *chaveslg@unilab.edu.br. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitotecnia e áreas afins.
A adubação orgânica é uma importante fonte de nutrientes para o café (Coffea arabica)
incrementando ganhos em produtividades e podendo ser usada na substituição parcial ou total de
fontes de nutrientes na adubação mineral. Além de ser fonte de nutrientes às plantas, os materiais
de fonte orgânica também contribuem para melhorar as características físicas e biológicas do solo,
melhorando sua estrutura e aumentando a atividade microbiana nos solos. Neste experimento foram
utilizadas mudas de Coffea arabica com idade aproximada de dois anos e plantadas de setembro a
dezembro de 2019. O experimento foi conduzido na unidade de demonstração de café nas
dependências da Unidade de Produção de Mudas Auroras - UPMA do Campus Auroras na
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), em Redenção CE situada a 90 m acima do nível do mar. O clima da região é do tipo Aw’, caracterizado como
tropical chuvoso, muito quente, com chuvas predominantes no verão e outono. As mudas foram
plantadas em uma área que está em recuperação apresentando solo degradado com diversos
restos de materiais de construção civil. As plantas de café foram cultivadas sob sombreamento com
espécies nativas da região como Pajeú e Ipê-Amarelo, o espaçamento utilizado entre as mudas foi
de 1,5 x 1,5 m. O experimento foi montado com 4 repetições e 9 tratamentos: T1- Composto vegetal;
T2- Esterco bovino; T3- ½ composto + ½ esterco bovino; T4- Controle; T5- Húmus; T6 - ½ húmus
+ ½ composto vegetal; T7- ½ húmus + ½ esterco bovino; T8- ⅓ húmus + ⅓ composto vegetal + ⅓
esterco vegetal; T9-150g fertilizante químico NPK 10-10-10. A adubação foi realizada no dia do
plantio, e em todas as covas foram colocadas o equivalente a 500 mL de volume de material
orgânico. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial do café sombreado sob
diferentes fontes de adubação orgânica. As plantas foram avaliadas em uma escala de notas de 0
a 5, considerando: nota 0- planta morta; nota 1- planta inferior a 1 m com poucos ramos; nota 2planta superior a 1 m com poucos ramos; nota 3- planta superior a 1 m com muitos ramos; nota 4planta superior a 1 m com ramos produtivos; nota 5- planta superior a 1,5 m com frutos. A
comparação de médias foi feita pelo teste de Tukey P<0,05. Os melhores resultados foram os
tratamentos T1; T2; T4 e T5, demonstrando que a dose de fundação não interferiu no
desenvolvimento das plantas, mas que pode apresentar alguma interferência na produção.
Palavras-chave: café sombreado, sustentabilidade; RAD.
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EFEITO DA PROFUNDIDADE E DA TEXTURA DO SOLO NA
EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE SOJA
Lucas Langer¹*; Josef Gastl Filho²; Bruno de Moraes Nunes¹
1

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ituiutaba. R. Ver. Geraldo Moisés da Silva,
s/n, Universitário, CEP 38302-192, Ituiutaba – MG – Brasil. ²Universidade Federal de Uberlândia,
Instituto de Ciências Agrárias, Campus Glória. Rodovia BR 050, Km 78, CEP 38410-337,
Uberlândia – MG – Brasil. *lucaslanger97@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia
e áreas afins.
Conhecer os efeitos da profundidade de semeadura e da textura do solo sobre a emergência de
plântulas de soja é essencial para estabelecer um padrão ideal de semeadura e garantir o
sucesso produtivo da lavoura. Nesse sentido, objetivou-se avaliar os efeitos da semeadura em
diferentes profundidades em duas texturas de solo na emergência plântulas de soja cultivar
Brasmax Desafio 8473 RSF. O experimento foi conduzido em condições de campo em agosto de
2020 na Fazenda Cerro Largo no município de Cristalina–GO, em delineamento inteiramente
casualizado, em esquema de parcelas subdivididas 2x5, isto é, duas texturas de solo (areia
grossa e solo argilo-arenoso) e cinco profundidades de semeadura (2,0; 4,0; 6,0; 8,0 e 10,0 cm),
com 4 repetições de 50 sementes cada. O experimento foi instalado em dois canteiros com
dimensões de 4,3 x 3,5 m e 0,3 m de profundidade, as parcelas eram dimensionadas em 0,5 x
0,5 m, com cinco linhas, 10 cm entre linhas e 5 cm entre plantas. A avaliação da emergência foi
realizada entre o 5º e 8º dia após a semeadura, obtendo-se dados referentes a primeira contagem
(PC), porcentagem de emergência (%E) e índice de velocidade de emergência (IVE). Os
resultados foram submetidos à análise de variância por meio do software R, e as médias do fator
de textura do solo (TS) foram comparadas pelo teste de F (p<0,05) e do fator de profundidade de
semeadura (PS) pela análise de regressão pelo teste de t de Student (p<0,05). Foram verificadas
interações significativas entre os fatores TS e PS para todas as variáveis. A PC em areia grossa
(AG) foi menor nas semeaduras realizadas nas PS de 2,0 e 4,0 cm, nas demais PS a AG e o solo
argilo-arenoso (SAA) se igualaram. Entre as PS, foi verificada diferenças apenas para o SAA, que
se ajustou ao modelo cúbico de regressão. Tanto para %E, quanto para IVE, foram verificadas
diferenças entre as TS nas PS de 8,0 e 10,0 cm, com a AG apresentando os menores valores.
Em relação as PS, o SAA se ajustou ao modelo linear para %E e quadrático para IVE, enquanto
a AG se ajustou aos modelos cúbico para %E e linear para IVE. O comportamento de emergência
das plântulas de soja foi afetada de forma negativa pelo aumento da profundidade. Concluiu-se
que a semeadura das sementes de soja deve ser realizada em profundidades menores, de
preferência entre 2,0 a 4,0 cm, independente da TS, sendo que em condições de maiores
profundidades as melhores respostas são obtidas em solos argilo-arenosos.
Palavras-chave: Classe textural; Glycine max; Vigor
Apoio: Os autores agradecem a Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ituiutaba pelo
suporte e aos funcionários da “Fazenda Cerro Largo” pela contribuição prestada nas atividades de
campo.
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EFEITO DE DENSIDADES POPULACIONAIS SOBRE A
PRODUTIVIDADE DE HÍBRIDO DE MILHO PIPOCA
Eveline Ferreira Soares1*; Claudir José Basso1; Álex Theodoro Noll Drews1; Denise
Maria Vicente1; Gabriel Alencar Pasinatto1; Pâmela Thuane Lima da Silva1
1

Universidade Federal de Santa Maria-RS, Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais.
Linha 7 de Setembro, s/n. BR 386 Km 40, Campus de Frederico Westphalen, CEP: 98400-000 –
Frederico Westphalen, RS – Brasil. *soares.eveline@yahoo.com. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitotecnia e áreas afins.
O milho pipoca (Zea mays L. everta) é um cereal popularmente consumido no Brasil. Contudo, é
necessária a importação do grão, pois a produção nacional não atende à demanda interna do país.
Práticas culturais que possibilitam a máxima produtividade da cultura são essenciais para a
obtenção de rendimentos sólidos. Desse modo, em funções de variações morfológicas e genéticas
apresentadas pelos híbridos e da carência de informações técnicas faz-se necessário buscar
manejos assertivos para a lavoura, especialmente quanto a densidade de plantas que pode
comprometer a rentabilidade agrícola. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes
densidades populacionais do híbrido 4512, sobre a massa de mil grãos e produtividade final. O
experimento foi conduzido na safra 2019/2020 na área experimental do Departamento de Ciências
Agronômicas e Ambientais da Universidade Federal de Santa Maria, Campus de Frederico
Westphalen (RS) (27º 23’ 51” S e 53º 35’ 19” W). O solo é classificado como Latossolo Vermelho
Distroférrico e a classificação climática da região segundo Köppen é Cfa, com precipitação média
anual de 1.881 mm e temperatura média de 19,1ºC. O delineamento experimental foi de blocos ao
acaso, composto pelo híbrido (4512) e cinco populações com quatro repetições: 45.000, 60.000,
75.000, 90.000 e 105.000 plantas ha–1. Cada parcela mediu 5 m de comprimento por 2,25 m de
largura, totalizando uma área de 11,25 m2. A semeadura do milho pipoca foi realizada no dia
11/09/2019 de forma manual. A área útil para avaliação correspondeu a 4,05 m 2, mantendo as 2
linhas laterais e 1 m de cada extremidade como bordadura. As avaliações realizadas no híbrido de
milho pipoca foram: Massa de Mil Grãos (MMG): determinada através de oito repetições de cem
grãos de cada parcela, onde obteve-se a média e a correção da umidade para 13%. Produtividade
de grãos (PG): determinada através da colheita de todas as plantas da área útil realizada de forma
manual, onde as espigas foram debulhadas e limpas manualmente e o peso corrigido para 13% de
umidade. Os dados foram submetidos a análise de variância (Scott-Knott) a 5% de probabilidade.
O efeito de população de plantas foi analisado por meio de regressão com o programa estatístico
SISVAR 5.6. Foi observado diferença estatística para as variáveis analisadas. A massa de mil grãos
obteve uma tendência linear decrescente, conforme o aumento na densidade populacional de
plantas a MMG diminui. Este comportamento é um indicativo de que o aumento no arranjo
populacional de plantas promove competição intraespecífica por água, luz e nutrientes, reduzindo
o rendimento na MMG. A máxima produtividade final de grãos foi obtida com população de 90.000
plantas por ha-1 (145.66 sc ha-1) enquanto a menor produtividade de grãos (79.95 sc ha-1) foi
observada na densidade de 45.000 plantas por ha-1. Portanto, a utilização do aumento na densidade
de plantas do híbrido de milho pipoca (4512), possibilitou o incremento na produtividade final visto
a tendência linear crescente que o mesmo obteve sobre o rendimento de grãos.

Palavras-chave: Zea mays L. everta; rendimento de grãos; produtividade
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EFEITO DE DIFERENTES DOSES DE PROTREAT NO
TRATAMENTO DE SEMENTES DE CRAMBE
Bruno Antonio Lemos de Freitas1*, José Geraldo de Araújo Ferreira Filho1, Maria Clara
Paiva Fontes1, Eduardo Fontes Araujo1, Roberto Fontes Araujo2
1

Universidade Federal de Viçosa- MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 2EPAMIG
*brunoalf@hotmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins.
O PROTREAT é um fungicida de ação sistêmica e de contato formulado com os ingredientes ativos
Carbendazim e Thiram, indicado para controle do Cercospora kikuchii, Fusarium pallidoroseum,
Phomopsis sojae e Colletotrichum dematium na cultura da soja. Sabe-se que o crambe e a soja
apresentam alguns agentes patogênicos em comum. Devido a isso, objetivou-se avaliar o efeito do
fungicida PROTREAT, aplicados em diferentes doses, na qualidade fisiológica e sanitária de
sementes de crambe. O experimento foi realizado no Laboratório de Pesquisa de Sementes do
Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa. Utilizaram-se sementes de Crambe
abyssinica, cultivar FMS Brilhante, submetidas a cinco tratamentos com PROTREAT. As doses
utilizadas foram: 0 ml.kg-1, 0,4 ml.kg-1, 0,6 ml.kg-1, 0,8 ml.kg-1 e 1,0 ml.kg-1. A qualidade fisiológica
foi avaliada por meio do teste de germinação, utilizando-se quatro repetições de 50 sementes por
tratamento, semeadas em gerbox com papel germitest umedecido com água destilada, em
incubadora tipo BOD a 25 °C, por sete dias. Para avaliação da qualidade sanitária realizou-se o
teste do papel filtro (blotter test), com oito repetições de 25 sementes em gerbox, sobre camada
tripla de papel de filtro umedecido com solução de água e herbicida 2,4-D Nortox, em câmaras BOD
com fotoperíodo de 12 horas, à temperatura constante de 20 ºC, determinando-se ao sétimo dia o
índice de infestação de patógenos. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado e as médias
foram submetidas ao estudo de regressão polinomial, utilizando-se o software R. Observou-se uma
diminuição na germinação conforme aumento na dose do produto, reduzindo de 72%, na dose 0
ml.kg-1, para 19% na dose de 1.0 ml.kg-1. O mesmo efeito foi observado na primeira contagem de
germinação, onde ocorreu uma redução de 34% quando não houve aplicação do produto, até 5%
na maior dose do fungicida (1.0 ml.kg-1). Em relação à incidência de fungos observou-se a redução
conforme aumento na dose de Protreat. O tratamento químico de sementes de crambe com o
fungicida Protreat não é indicado pois afeta negativamente a viabilidade.
Palavras-chave: Crambe abyssinica; germinação; tratamento químico.
Apoio: Os autores agradecem a CAPES pelo apoio financeiro e ao suporte da UFV e FAPEMIG.
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EFEITO DOS BRASSINOESTERÓIDES NA QUALIDADE
FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE CRAMBE
Júlia Martins Soares1*; Gabriel Cordeiro de Oliveira Peris1; Giulia Badotti Bessa1;
Fernanda Martins de Souza Sampaio1; João Paulo Oliveira Ribeiro1; Ariadne
Morbeck Santos Oliveira1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*juliamartins240@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins.
O Crambe abyssinica, é uma espécie promissora para produção de óleo vegetal para biodiesel
por ser uma cultura de ciclo curto e possuir alto teor de óleo, em torno de 38%. Com boa
adaptabilidade e potencial para ambientes áridos e semiáridos, tem como desafio no seu cultivo
a desunifomidade de germinação e desenvolvimento inicial da cultura. Reguladores de
crescimento como os brassinosteróides (EBL) são essenciais no desenvolvimento da planta por
estarem envolvidos no estímulo à expansão e divisão celular, sugerindo sua ação na germinação
de sementes. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito dos brassinosteróides na
qualidade fisiológica de sementes de crambe em diferentes concentrações e por meio da
aplicação entre papel ou embebida diretamente em solução. As sementes foram mantidas em
contato com o EBL por um período de 8 horas, nas concentrações 0 (água), 10-6, 10-8 e 10-10 mM.
Em seguida foram secas e submetidas aos testes de avaliação fisiológica. O trabalho foi realizado
em delineamento inteiramente casualizado (DIC), adotando-se o esquema fatorial 4x2, sendo
quatro concentrações de EBL e duas formas de aplicação. Para o teste de germinação, observouse interação significativa entre a forma de aplicação e a concentração de EBL. Houve diferença
entre as formas de aplicação nas concentrações de 0 e 10-10 mM de EBL, as quais apresentaram
valores inferiores aos demais tratamentos. Para a variável Índice de Velocidade de Germinação
(IVG), houve diferença estatística nas concentrações de 0 e 10-6 mM, em que a forma de aplicação
usando papel se mostrou inferior quando comparado a aplicação em solução. O Tempo Médio de
Germinação (TMG) não apresentou interação significativa entre os fatores forma de aplicação e
concentrações de EBL. A dose que apresentou menor TMG foi a de 10-6 mM quando aplicado em
solução. De forma geral, observou-se que o EBL foi benéfico na melhoria da qualidade fisiológica
das sementes, para todas as variáveis testadas, independente da forma de aplicação. A
concentração de 10-6 mM, seja em aplicação entre papel ou diretamente em solução, é vantajosa
para germinação de sementes de crambe.
Palavras-chave: brassinosteróides; embebição; matricondicionamento
Apoio: Os autores agradecem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 e ao suporte da UFV para condução do
trabalho.
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EFEITO DOS INTERVALOS DE APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS NA
INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DE FERRUGEM EM PESSEGUIRO E SUAS
CONSEQUÊNCIAS
Gabriel Antonio Dalapícula Serafini1*; Gener Augusto Penso1; Edilson Marques
Júnior1; Alexandre Basílio Oliveira1; Denison Ramalho Fernandes1; Carlos Eduardo
Magalhães dos Santos1
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Universidade Federal de Viçosa-MG, Laboratório de Melhoramento de Fruteiras, Setor de
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*gapserafini@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins.
A persicultura vem sendo expandida para regiões de clima subtropical e tropicais de altitude,
como as regiões do sudeste. Entretanto estas regiões proporcionam, durante grande parte do
ano, clima favorável para o desenvolvimento de doenças como a ferrugem do pessegueiro
causada pelo patógeno Tranzschelia discolor. Esta doença é responsável por danos diretos e
indiretos devido ao ataque foliar e a consequente desfolha precoce, assim sendo, faz-se
necessário o seu controle. Este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos de intervalos de
aplicação de fungicidas e resistência de três variedades de pessegueiro na incidência e
severidade da doença. O trabalho foi realizado na Unidade de Ensino Pesquisa e Extensão
(UEPE) – Pomar Fundão, em esquema fatorial 3x4 em delineamento inteiramente casualizado.
Foram rotacionados os produtos Amistar Top, Mancozeb e Alto 100 nos intervalos de aplicação:
1- Sem aplicação (Testemunha); 2- A cada 30 dias; 3- A cada 60 dias; 4- A cada 90 dias. Foram
avaliadas as variedades copa Aurora1, Tropic Beauty, e Rubimel. Foram marcados e avaliados,
5 ramos por planta, sendo 6 plantas de cada copa por intervalo de aplicação. 60 dias após a poda
iniciou-se a avaliação quinzenal da incidência, severidade, número de folhas e flores abertas e
gemas floríferas. Foi realizado o cálculo da Área Abaixo da Curva de Progresso da Incidência da
Doença (AACPID) e da Severidade da Doença (AACPSD) bem como o cálculo Floração (%). As
variáveis AACPID e AACPSD foram transformados através de Box-Cox e submetidos ao teste de
Tukey ao nível de 5%. Foi realizada análise de Correlação de Pearson entre: Número de folhas;
Incidência; Severidade; Floração. Observou diferença de resistência entre as variedades
testadas, entretanto, não há nenhuma variedade totalmente resistente. A cultivar ‘Aurora1’
apresentou menor AACPID e AACPSD que as cultivares ‘Rubimel’ e ‘Tropic Beauty’. Nenhum
tratamento controlou totalmente a doença. O intervalo de 60 dias reduziu a AACPID abaixo da
Testemunha e do intervalo de 90 dias. Entretanto não houve diferença entre os intervalos de
aplicação para a AACPSD. Observou correlação negativa e significativa entre o número de folhas
e a floração, e evidencia que com a redução do número de folhas há antecipação na floração.
Houve também, correlação negativa e significativa entre a Incidência e a Severidade com a
floração, indicando que o aumento na incidência e severidade afeta a negativamente a floração,
reduzindo-a.
Palavras-chave: Ferrugem do pessegueiro; Intervalos de aplicação; Prunus persica.
Apoio:
Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Fitotecnia. Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001 e
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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EFEITO DO SOMBREAMENTO COM ESPÉCIES ARBÓREAS
NATIVAS DO CEARÁ NA TEMPERATURA DO AR, EM ÁREA
RECUPERADA PARA CULTIVO DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE
REDENÇÃO – CE
Luís Fernando Lima da Silva ¹; Lelo José Gomes¹, Francisco Géferson da Silva
Lima¹; Girna dos Santos Oliveira ¹; Luís Gustavo Chaves da Silva¹*
¹Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto do
Desenvolvimento Rural, Curso de Agronomia. Campus das Auroras, Rua José Franco de Oliveira,
s/n, CEP.: 62.790-970, Redenção, Ceará. *chaveslg@unilab.edu.br. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitotecnia e áreas afins.
A variação de temperatura do ar, pode resultar na redução da produtividade do cafeeiro, sendo os
efeitos relativos à duração, intensidade e estádio fenológico da planta. O aumento das temperaturas
médias nas regiões do Maciço de Baturité – CE, indica a necessidade de alternativas para amenizar
tais cenários. O cafeeiro pode ser conduzido sombreado, por apresentar baixa irradiância de
saturação, sendo uma planta C3 e beneficiada por radiação difusa. Esse sombreamento pode ser
obtido pelo plantio de espécies arbóreas nativas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a redução de
temperatura em área sombreada com espécies arbóreas nativas e plantadas com café. O trabalho
foi realizado na Unidade de Produção de Mudas Auroras (UPMA), do campus Auroras na
Universidade da Integração Internacional da Lusofomia Afro-Brasileira (UNILAB), utilizando área
degrada por resíduos da construção civil, com introdução de espécies arbóreas nativas (Ipê,
Aroeira, Xixá, Pajeú, etc.) a 3 anos. Foram avaliadas as temperaturas no topo da copa de 45
cafeeiros cultivados neste regime de sombreamento, com 2 anos, em espaçamento de 1,5m
planta/linha. O clima da região é do tipo Aw e está a 90 metros do nível do mar. As medições
ocorreram de 12:30 a 13:00 PM (GMT-3), em dia com céu sem nebulosidade, no horário de
temperatura do ar mais elevada, no mês mais quente do ano (agosto). Para referência de
temperatura sem sombreamento, foram medidos 3 pontos a leste e 3 pontos a oeste do palntio. Foi
utilizado termômetro digital modelo Instrumem TE-400. Foi aplicada uma escala de notas de 0 a 5,
para estimar desenvolvimento geral de cada planta: nota 0- planta morta; nota 1- <1m e < 5 ramos;
nota 2- >1m e >5 ramos; nota 3- >1m e >10 ramos; nota 4- >1m e ramos produtivos; nota 5- >1,5m
com frutos. Para a temperatura e notas foram obtidos valores r=0,982 e r=0,993 respectivamente,
pelo teste de Ryan e Joiner que indicam distribuição normal. As temperaturas médias obtidas foram
de 41,4°C e 37,1°C respectivamente para sem e com sombreamento, sendo diferentes pelo teste T
de Student p=0,01. A redução de temperatura máxima foi de 14,75% e média de 10,38%. Obtevese o valor r=-0,59 usando a correlação de Pearson, comparando as variáveis temperatura e notas.
Concluindo-se que há diferença de temperatura com sombreamento e o aumento de temperatura
dos cafeeiros reduz a nota aplicada as plantas.
Palavras-chave: Agrometeorologia, Café Sombreado, RAD.
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ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE PIMENTA DO REINO EM
FUNÇÃO DA UMIDADE DO SUBSTRATO E UTILIZAÇÃO DE AIA
Gabriel Antonio Dalapícula Serafini1*; Samantha Fadini Torezani Tonini2; Edilson
Marques1; Jussara Cristina Firmino1; Marcus Vinicius Sandoval Paixão2; Carlos
Eduardo Magalhães dos Santos1
Universidade Federal de Viçosa – MG, Laboratório de Melhoramento de Fruteiras, Setor de
fruticultura - DAA. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
²Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Espírito Santo – Campus Santa Teresa –
ES, Laboratório de Cultura de Tecidos. Rod. ES 080, Km 93, São João de Petrópolis, CEP 29660000 – Santa Teresa, ES – Brasil. *gapserafini@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitotecnia e áreas afins.
1

A propagação da pimenteira-do-reino pode ser feita por meio de estacas caulinares. Entretanto,
vários fatores influenciam a capacidade de enraizamento das estacas, destacando-se entre eles
os componentes bioquímicos (hormônios) da própria planta, bem como as condições ambientais
que envolvem e afetam o processo rizogênico. A preferência por este método reside na facilidade
e na rapidez da sua execução. Com este trabalho objetivou-se, determinar o teor de umidade do
substrato mais propício para o enraizamento de estacas de pimenta do reino e se o fitohormônios
AIA auxilia no enraizamento. O experimento foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), Campus Santa
Teresa. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado em esquema
fatorial 5x2, sendo cinco tratamentos correspondentes a porcentagem de capacidade de retenção
de água do substrato (20, 40, 60, 80 e 100% respectivamente), e o segundo fator os tratamentos
com e sem o hormônio AIA. Cada tratamento constitui-se de 10 repetições com 1 estaca por
repetição (Unidade experimental). A propagação foi realizada por meio de estacas semilenhosas, com dois nós e uma folha presa ao nó da extremidade apical, tratadas por 15 a 20
minutos em solução de carbendazin (1 g.L-1). Em seguida, 50% das estacas foram tratadas com
solução de AIA (2%) em pó. As estacas foram enraizadas em bandejas contendo substrato terra
+ areia na proporção de 1:1, mantidas em B.O.D., com temperatura de 25ºC e 12h de luz. O
controle da umidade do substrato deu-se em intervalos de 24 horas, através de diferença de peso
das bandejas. Após 25 dias foram avaliados o pegamento e o comprimento da raiz. As variáveis
não atenderam aos testes de normalidade e homogeneidade de variância, sendo transformadas
pelo método do Box-Cox adicionado da constante 0,5. Foi realizado teste de Tukey em 5%,
considerando-se fatores qualitativos (hormônio) e quantitativo (umidade) e realizada regressão
para o fator quantitativo. Não houve interação entre os fatores hormônio e umidade para ambas
variáveis. Não houve diferença no enraizamento e comprimento para o tratamento com e sem o
hormônio AIA a 2%. O modelo quadrático apresentou melhor ajuste para as variáveis
enraizamento e comprimento de raiz (r² = 0,630 e r² = 0,633, respectivamente) e o ponto de
máxima da curva, para ambas as curvas, em 80% de umidade.
Palavras-chave: Propagação; Piper nigrum; Rizogênese
Apoio: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espirito Santo (IFES) – Campus
Santa Teresa. Universidade Federal de Viçosa (UFV), Departamento de Fitotecnia. Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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ESCARIFICAÇÃO QUÍMICA DE SEMENTES TRIFOLIATEIRO cv.
BARNES
Ralph Bonandi1*; Luan Salgado Leopoldino1; Beatriz Fernandes de Seia
Gonçalves1; José Diogo Motz de Amorim1; Victor Fernandes Silva1; Mateus Pereira
Gonzatto 1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*ralphbonandi@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins.

O trifoliateiro (Poncirus trifoliata (L.) Raf.) é utilizado como porta-enxerto cítrico semi-ananizante,
principalmente em regiões com inverno frio, sendo indicado para a produção de frutos de mesa
de alta qualidade. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a emergência de plântulas e o
desenvolvimento vegetativo inicial do porta-enxerto Poncirus trifoliata ‘Barnes’ submetido a
tratamentos de escarificação química na pré-semeadura. As sementes, provenientes de frutos
colhidos dia 13/08/2020 na coleção da porta-enxertos de citros da UFV, foram submetidas a
diferentes tratamentos: T1, sementes extraídas dos frutos no dia 17/08/2020, semeadas sem a
retirada da mucilagem; T2, sementes extraídas dos frutos no dia 13/08/2020, lavadas para
retirada da mucilagem e secas a sombra; T3, sementes utilizadas no tratamento T2, submetidas
à escarificação química em solução de HCl 3 mL L-1; T4, sementes utilizadas no tratamento T2,
submetidas à escarificação química em solução de NaOH 20 g L-1; T5, sementes utilizadas no
tratamento T2, submetidas à escarificação química em solução de Hipoclorito de sódio (12%) 0,5
L L-1; T6, sementes utilizadas no tratamento T2, submetidas à escarificação química em solução
de HCl 3 mL L-1 + NaOH 20 g L-1 + Hipoclorito de sódio (12%) 0,5 L L-1. A escarificação química
(tratamento T3 a T6) foi realizada por meio de imersão com agitação 30 minutos nas soluções
descritas (75 sementes por litro). Posteriormente, as sementes foram lavadas em água corrente,
esfregando-se as sementes umas sobre as outras no interior de um pano úmido para retirada do
tegumento. Após as sementes foram semeadas em casa de vegetação no mesmo dia
(17/08/2020), em tubetes com substrato comercial a uma profundidade de 1,5 cm, sendo irrigadas
diariamente por aspersão. O experimento foi delineado em blocos ao acaso, com 4 repetições.
Os dados foram submetidos ao teste de shapiro-Wilk para verificação da normalidade dos erros,
Cochran para verificação da homogeneidade das variâncias. Atendidos os pressupostos, foi
realizado a análise de variância a 5% de probabilidade, e quando significativa, realizou-se o teste
de comparação de média de Tukey, a 5% de probabilidade. Para tanto, utilizou-se o software R.
A emergência de plântulas do Poncirus trifoliata ‘Barnes’ foi superior no tratamento sem retirada
da mucilagem, extraídas no mesmo dia da semeadura (T1), até os 46 dias após a semeadura
(DAS). A partir dos 53 DAS, não se observou mais efeitos dos tratamentos nessa característica,
sendo observada uma emergência média de 58,3 %. A altura e o número de plântulas por
semente germinada não foram afetados pelos tratamentos, constando de 3,7 cm e 1,34 aos 53
DAS, respectivamente. As sementes extraídas logo antes da semeadura sem passar por
secagem a sombra obtiveram o melhor desempenho apresentando maior homogeneidade na
emergência.

Palavras-chave: Poncirus trifoliata (L.) Raf., germinação, porta-enxerto.
Apoio: Os autores agradecem a Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoCNPq pelo apoio financeiro; ao suporte da UFV e aos funcionários da “Pomar Fundão” pela
contribuição prestada nas atividades de campo.
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ESTRATÉGIAS DE MANEJO DE PLANTAS DANINHAS E SEUS
REFLEXOS NA PRODUTIVIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ
ARÁBICA (Coffea arabica)
Úrsula Ramos Zaidan1*; Maria Carolina Gomes Paiva1; Iasmine Ramos Zaidan2;
Rodrigo Magalhães Faria1; Ricardo Henrique Silva Santos1; Francisco Cláudio
Lopes de Freitas1
1

Universidade Federal de Viçosa -MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
2
Universidade Federal do Espírito Santo -ES, Departamento de Agronomia. Alto Universitário, s/n,
CEP: 29500-000, Alegre, ES - Brasil. *ursula.zaidan@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Fitotecnia e áreas afins.
O manejo intensivo de plantas daninhas é uma das práticas mais realizadas na atividade cafeeira,
em consequência disso, problemas de degradação dos solos e de seleção de plantas daninhas
resistentes têm aumentado ao longo do tempo. Entretanto, se manejadas de forma adequada,
plantas daninhas da entrelinha do cafeeiro podem oferecer benefícios de controle de erosão,
reciclagem de nutrientes e sustentabilidade da lavoura. Objetivou-se com este trabalho avaliar o
efeito de diferentes estratégias de manejo de plantas daninhas na entrelinha do cafeeiro, sobre a
produtividade e granulometria dos grãos de café. O experimento foi instalado em lavoura
estabelecida da espécie Coffea arabica L. com idade de quatro anos após recepa. Nas entrelinhas
do cafeeiro foram instalados os tratamentos, sendo estes Urochloa ruziziensis, Pueraria
phaseoloides e vegetação espontânea mantidos por roçadas, aplicação de herbicidas e capina
para manter o solo “no limpo”. Nas unidades experimentais mantidas por roçadas e por aplicação
de herbicidas, foram realizadas amostragens com quadrado vazado de 0,25 m2 para medição do
acúmulo de matéria seca. Para avaliação da produtividade e granulometria, frutos de café foram
colhidos, beneficiados e classificados em peneiras. As estratégias de manejo adotadas não
influenciaram na produtividade total dos cafés. Os métodos de controle aplicação de herbicidas e
capina apresentaram significância em relação aos tamanhos de grãos de maior valor de mercado.
O acúmulo de matéria seca sobre o solo, nos tratamentos com U. ruziziensis e com vegetação
espontânea, influenciou de forma positiva a produtividade da safra 2019, e os tratamentos com
herbicidas e vegetação espontânea influenciaram de forma positiva a produtividade do ano 2018.
Nos demais tratamentos o acúmulo de matéria seca não influenciou a produtividade. Conclui-se
que os tratamentos com herbicidas e capina influenciaram a variável granulometria, com maior
produção de grãos de maior interesse de mercado. O acúmulo de matéria seca sobre o solo pode
influenciar de forma positiva a produtividade da safra futura do cafeeiro, e embora em alguns
momentos não apresente influência positiva direta sobre a produtividade, pode contribuir na
preservação e proteção do solo contra erosão, à médio e longo prazo. Dentro do mesmo ano, a
produtividade não foi influenciada pelos tratamentos adotados.
Palavras chave: Granulometria; plantas de cobertura; rendimento de grãos de café.
Apoio: Os autores agradecem a CAPES e CNPq pelo apoio financeiro; ao suporte da UFV e aos
funcionários da Unidade de Ensino e Pesquisa da Horta Velha pela contribuição prestada nas
atividades de campo.
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ESTRESSE HÍDRICO E SALINO EM SEMENTES
OSMOCONDICIONADAS DE BRÓCOLIS
Maria Clara Paiva Fontes¹*; José Geraldo de Araújo Ferreira Filho¹; Bruno Antonio Lemos
de Freitas¹; Roberto Fontes Araujo²; Eduardo Fontes Araujo¹
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. ²Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Campus UFV - Vila Gianetti, casa 46 e 47, MG, 36571000 – Viçosa, MG – Brasil. *maria.c.fontes@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e
áreas afins.
O brócolis (Brassica oleracea var. italica) é uma hortaliça da família Brassicaceae, rica em proteínas,
cálcio e em vitamina A e C. A cultura, como outras, é limitada pela seca e salinidade dos solos,
prejudicando o seu rendimento. Objetivou-se avaliar o efeito do osmocondicionamento de sementes
de brócolis, utilizando polietilenoglicol 6000 em diferentes potenciais osmóticos na germinação e na
superação de estresse hídrico e salino. O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa
de Sementes da Universidade Federal de Viçosa. Utilizou-se a variedade Ramoso Santana que foi
condicionada por 12horas, a 25 ºC, em solução aerada de polietilenoglicol 6000 (PEG 6000), em
três potenciais osmóticos: -0,3 MPa, -0,6 MPa e -0,9 MPa. Os testes foram realizados em caixas
plásticas tipo gerbox, onde as sementes foram distribuídas em duas folhas de papel germitest
umedecidas com solução de água (germinação), solução de polietilenoglicol 6000 (estresse hídrico)
e NaCl (estresse salino) na quantidade de 2,5 vezes a massa do papel seco. O potencial osmótico
usado para déficit hídrico foi -0,4 MPa e para estresse salino foi de -0,3 MPa. As caixas contendo
as sementes foram mantidas em BOD em temperatura constante de 25°C e luz durante oito horas
por dia. Foram realizadas avaliações no quinto e décimo dia após a semeadura, contabilizando o
número de plântulas normais, sendo os resultados expressos em porcentagem. O experimento foi
conduzido em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições de 50 sementes.
Observou-se que o osmocondicionamento, em todos potenciais osmóticos estudados, melhora a
germinação de sementes de brócolis. Para o estresse hídrico, observaram melhores valores de
germinação nos potenciais -0,3 e -0,6 MPa, 24 e 20%, respectivamente; porém estes valores
mantiveram-se abaixo do padrão mínimo de germinação que é de 80%. Em relação ao estresse
salino, observou-se melhor resultado de germinação para o potencial de -0,3 MPa (95%). Concluise que o osmocondicionamento com PEG 6000, no potencial osmótico de -0,3 MPa, é eficiente para
superação do estresse salino, em sementes de brócolis.
Palavras-chave: estresses; PEG 6000, NaCl.
Apoio: Os autores agradecem a Capes pelo apoio financeiro e à UFV e FAPEMIG pelo suporte.
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE CROTALÁRIA SOB ESTRESSES
HÍDRICO E SALINO
Pedro Henrique Barbosa Rocha Carvalho¹; Josef Gastl Filho²; Jackeline Regina do
Nascimento¹; Camila Moura Domingues¹; Lucas Langer¹*; Bruno de Moraes
Nunes¹
1

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ituiutaba. R. Ver. Geraldo Moisés da Silva,
s/n, Universitário, CEP 38302-192, Ituiutaba – MG – Brasil. ²Universidade Federal de Uberlândia,
Instituto de Ciências Agrárias, Campus Glória. Rodovia BR 050, Km 78, CEP 38410-337,
Uberlândia – MG – Brasil. *lucaslanger97@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia
e áreas afins.
O estudo em condições controladas dos efeitos do estresse hídrico e salino na germinação de
sementes de crotalária (Crotalaria spectabilis Roth.), é um meio eficiente para determinar a
capacidade de sobrevivência e adaptação da espécie, o que permite a aplicação de manejos
adequados e a aplicação de novas estratégias. Assim, o presente estudo objetivou avaliar os
efeitos dos estresse hídrico e salino utilizando diferentes agentes e potenciais osmóticos sobre a
germinação de sementes de crotalária. O experimento foi conduzido em delineamento
inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 5, sendo 3 agentes osmóticos [polietilenoglicol
(PEG) 6000; manitol e cloreto de sódio (NaCl)] e 5 potenciais osmóticos (0,0; -0,2; -0,4; -0,6 e 0,8 MPa) e 4 repetições de 50 sementes cada. O teste de germinação seguiu as Regras para
Análise de Sementes para a crotalária, sendo semeadas em caixas gerbox preenchidas com 3
folhas de papel germitest, previamente umedecidas com os respectivos tratamentos e solução de
2% de nistatina, na proporção de 2,5x a massa do substrato seco. As caixas foram
acondicionadas em câmara de germinação à temperatura de 25ºC com fotoperíodo constante.
Avaliou-se a primeira contagem (PC), porcentagem de germinação (%G) e índice de velocidade
de germinação (IVG). Os dados foram submetidos à análise de variância através do software R,
e as médias do fator de agente osmótico (AO) foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) e
do fator de potencial osmótico (PO) pela análise de regressão pelo teste de t de Student (p<0,05).
Foi verificada interação significativa para todas variáveis estudadas. O comportamento
germinativo das sementes de crotalaria foram afetados negativamente pelos agentes indutores
do estresse hídrico e salino, sendo que os efeitos dos estresses foram mais pronunciados
utilizando os agentes osmóticos NaCl e PEG 6000, a partir do potencial osmótico de -0,2 MPa, o
que era esperado, pois os estresses salino e hídrico atuam com efeito osmótico ou iônico,
prejudicando a absorção de água ou favorecendo a entrada de íons nas células. Além do mais,
os resultados demonstraram que o agente osmótico NaCl se assemelhou mais ao PEG 6000, que
em relação ao manitol, isto é, o efeito do estresse foi menor, o que denota que este agente não é
o ideal para a realização de testes de restrição hídrica. A crotálaria apresentou-se mais tolerante
ao estresse salino nas variáveis de IVG e %G, que em comparação ao estresse hídrico, utilizando
o PEG 6000.
Palavras-chave: déficit hídrico; salinidade; vigor.
Apoio: Os autores agradecem a Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ituiutaba pelo
ao suporte.
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE SORGO GRANÍFERO SOB
ESTRESSES HÍDRICO E SALINO
Tatiane Souza Pereira1; Josef Gastl Filho2*; Paullina Almeida de Jesus Parreira1;
Camila Moura Domingues1; Bruno de Moraes Nunes1
1

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ituiutaba. R. Ver. Geraldo Moisés da Silva,
s/n, Universitário, CEP 38302-192, Ituiutaba – MG – Brasil. ²Universidade Federal de Uberlândia,
Instituto de Ciências Agrárias, Campus Glória. Rodovia BR 050, Km 78, CEP 38410-337,
Uberlândia – MG – Brasil. *josef.gastl@hotmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e
áreas afins.
A cultura do sorgo (Sorghum bicolor L.) é socioeconomicamente importante no Brasil e cultivada
nas mais diversas regiões, inclusive naquelas com déficit hídrico em algum período do ano ou
com salinidade do solo. Portanto, é importante compreender a resposta germinativa do sorgo
frente a estes estresses ambientais. O presente estudo objetivou avaliar a germinação de
sementes de sorgo cultivar MR 43 submetidas aos estresses hídrico e salino em diferentes
potenciais e agentes osmóticos. O estudo foi conduzido em delineamento inteiramente
casualizado, em esquema fatorial 3 x 5, com 3 agentes osmóticos [polietilenoglicol (PEG) 6000;
Manitol e cloreto de sódio (NaCl)], 5 potenciais osmóticos (0,0; -0,2; -0,4; -0,6 e -0,8 MPa) e 4
repetições de 50 sementes cada. As sementes foram semeadas em caixas gerbox preenchidas
com 3 folhas de papel germitest, umedecidas na proporção de 2,5x a massa do substrato seco.
As caixas foram acondicionadas em câmara de germinação à temperatura de 25ºC com
fotoperíodo constante. As variáveis avaliadas do 4º ao 10º dia foram primeira contagem (PC),
porcentagem de germinação (%G), índice de velocidade de germinação (IVG). Os dados foram
submetidos à análise de variância através do software R, e as médias do fator de agente osmótico
(AO) foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) e do fator de potencial osmótico (PO) pela
análise de regressão pelo teste de t (p<0,05). Foram verificadas interações significativas entre
AO e PO para as variáveis de %G e IVG, exceto para PC. Foi verificado que o manitol (63,1%)
apresentou maior PC, enquanto que o PEG6000 (34,2%) e o NaCl (32,6%) apresentaram os
menores valores de PC. Nos PO de -0,4 e -0,6 MPa a %G foi menor para PEG6000 (46,0 e 30,0%)
e maior para o manitol (96,50 e 87,50%); no PO de -0,8 MPa os menores valores de %G foram
observados para os AO PEG6000 (12,5%) e NaCl (24,0%), enquanto que o manitol (67,5%)
apresentou os maiores valores. Nos PO de -0,2 e -0,4 MPa a IVG foi menor para o PEG6000 (8,8
e 4,3) e maior para o manitol (11,7 e 10,7); no PO -0,6 e -0,8 MPa os menores valores de IVG
foram observados para PEG6000 (3,1 e 1,2) e NaCl (5,0 e 2,8), enquanto que o manitol (8,6 e
6,7) apresentou os maiores índices. Para todas as variáveis foi verificado que a redução do PO
afetou de modo negativo o processo germinativo. O PEG 6000 e o NaCl se mostraram mais
promissores que o manitol para a realização de testes de germinação simulando condições de
salinidade e déficit hídrico.
Palavras-chave: déficit hídrico; salinidade; vigor.
Apoio: Os autores agradecem a Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ituiutaba pelo
suporte.
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HISTOQUÍMICA DA SEMENTE DE Cratylia argentea (Desv.) Kuntze
(Fabaceae)
João Paulo Oliveira Ribeiro1*; Julia Martins Soares1; Gabriel Cordeiro de Oliveira
Peris1; Cleber José da Silva2
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
2
Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Sete Lagoas, Departamento de Ciências
Exatas e Biológicas. CEP 35.702-031 – Sete Lagoas, MG – Brasil. *joaop.ribeiro@ufv.br. ÁREA
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Cratília [Cratylia argentea (Desv.) Kuntze], é uma leguminosa forrageira de hábito arbustivo
lianescente de 1,5 a 3 metros de altura, que ocorre no Cerrado e regiões semiáridas do Brasil. A
caracterização histoquímica de sementes tem a finalidade de se conhecer os mecanismos de
deposição e mobilização de reservas nas sementes, para o processo germinativo e formação de
plântulas. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo descrever a histoquímica das
sementes de Cratylia argentea (Desv.) Kuntze. As sementes foram coletadas em Sete Lagoas,
Minas Gerais. As sementes foram encaminhadas ao laboratório de Anatomia Vegetal da
UFSJ/CSL, sendo fixadas em FAA 70%, desidratadas em série etílica e incluídas em metacrilato.
Cortes transversais e longitudinais de 4-6 μm de espessura foram obtidos em micrótomo rotativo
de avanço automático. Para a identificação das classes de metabólicos secundários os cortes
foram corados com Sudan IV (lipídios totais), dicromato de potássio (compostos fenólicos), lugol
(amido), Periodic acid–Schiff - PAS (polissacarídeos gerais), xilidine ponceau - XP (proteínas)
vermelho de rutênio (pectinas). Fotomicrografias foram obtidas em microscópio óptico acoplado
à câmera. Todos os compostos estudados apresentaram reação positiva, contudo em diferentes
locais nas sementes. Para polissacarídeos gerais, pectinas e proteínas a reação positiva foi
observada no tegumento e cotilédone. Já lipídios totais e amido, a reação positiva foi observada
somente nos cotilédones, enquanto que para compostos fenólicos foi somente no tegumento. Nos
cotilédones, a reação positiva do teste com XP, revelou a presença de corpos proteicos no interior
das células dos cotilédones. Os resultados obtidos com PAS, evidenciam a presença de
polissacarídeos nas paredes celulares e em grânulos de amido presentes no interior das células.
Pectinas são observadas nas células das osteoesclereídes e na parede celular das células das
macroesclereídes. Grânulos de amido ocorrem por todo o tecido cotiledonar, ocupando grande
parte das células. As sementes de C. argentea apresentam tegumento de coloração escura, que
é explicada pela presença de compostos fenólicos observados na região das macroesclereídes.

Palavras-chave: Anatomia; conteúdo de reserva; forrageira.
Apoio: Os autores agradecem a CNPq pelo apoio financeiro; o presente trabalho foi realizado com
apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) –
Código de Financiamento 001; a UFSJ pelo apoio.
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IMPACTO DE DENSIDADES POPULACIONAIS SOBRE A
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O Brasil é o segundo maior produtor mundial de milho pipoca (Zea mays L. everta) visto que seu
consumo é crescente, devido à popularização, sabor e praticidade no preparo. Em virtude do
aumento exponencial no consumo é necessária a importação do grão, pois a produção nacional
não atende à demanda interna do país. A obtenção de altas produtividades na cultura através de
manejos assertivos são essenciais para o alcance de tais rendimentos. Desse modo, em funções
de variações morfológicas e genéticas apresentadas pelos híbridos de milho pipoca e da carência
de informações técnicas faz-se necessário buscar respostas quanto ao manejo adequado da
densidade de plantas e o nível de impacto na rentabilidade da cultura. O objetivo deste estudo foi
avaliar o efeito de diferentes densidades populacionais do híbrido 8203, sobre a massa de mil grãos,
e produtividade final de grãos. O experimento foi conduzido na safra 2019/2020 na área
experimental do Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais da Universidade Federal de
Santa Maria, Campus de Frederico Westphalen (RS) (27º 23’ 51” S e 53º 35’ 19” W). O solo é
classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico e a classificação climática da região segundo
Köppen é Cfa, com precipitação média anual de 1.881 mm e temperatura média de 19,1ºC. O
delineamento experimental foi de blocos ao acaso, composto pelo híbrido (8203) e cinco populações
com quatro repetições: 45.000, 60.000, 75.000, 90.000 e 105.000 plantas ha–1. Cada parcela mediu
5 m de comprimento por 2,25 m de largura, totalizando uma área de 11,25 m2. A semeadura do
milho pipoca foi realizada no dia 11/09/2019 de forma manual. A área útil para avaliação
correspondeu a 4,05 m2, mantendo as 2 linhas laterais e 1 m de cada extremidade como bordadura.
As avaliações realizadas no híbrido de milho pipoca foram: Massa de Mil Grãos (MMG):
determinada através de oito repetições de cem grãos de cada parcela, onde obteve-se a média e a
correção da umidade para 13%. Produtividade de grãos (PG): determinada através da colheita de
todas as plantas da área útil realizada de forma manual, onde as espigas foram debulhadas e limpas
manualmente e o peso corrigido para 13% de umidade. Os dados foram submetidos a análise de
variância (Scott-Knott) a 5% de probabilidade. O efeito de população de plantas foi analisado por
meio de regressão com o programa estatístico SISVAR 5.6. Foi observado diferença estatística para
as variáveis analisadas. A massa de mil grãos obteve uma tendência linear decrescente, conforme
o aumento na densidade populacional de plantas a MMG diminui. A máxima MMG (182,29 g) foi
obtida com população de 45.000 plantas por ha-1 enquanto a menor (161,57 g) foi observada na
densidade de 105.000 plantas por ha-1. A máxima produtividade final de grãos foi obtida com
população de 75.000 plantas por ha-1 (145,97 sc ha-1) enquanto a menor produtividade de grãos
(133,61 sc ha-1) foi observada na densidade de 45.000 plantas por ha-1. Portanto, o aumento na
densidade de plantas do híbrido de milho pipoca (8203), possibilitou o incremento na produtividade
final visto a tendência linear crescente que o mesmo obteve sobre o rendimento de grãos.
Palavras-chave: Zea mays L. everta; rentabilidade; densidade de plantas
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A qualidade de tubérculos de batata (Solanum tuberosum L.) destinados à fritura é determinada
pela redução do teor de açúcares. O armazenamento prolongado em baixas temperaturas (< 7ºC)
é uma alternativa na manutenção do período de fornecimento, perda de peso, retardamento de
doenças e prolongamento da dormência. Por outro lado, a qualidade das batatas processadas
em palitos é comprometida pela conversão do amido em açúcares redutores. Os palitos fritos
oriundos de tubérculos adoçados apresentam coloração escura, devido a reação de Maillard. A
definição do número mínimo amostral permitirá que durante o armazenamento, o nível de
adoçamento dos tubérculos seja identificado, acompanhado e/ou controlado. O objetivo deste
trabalho foi identificar o número de palitos fritos necessário na identificação do adoçamento dos
tubérculos de batata do clone comercial Miss Malina. O experimento foi realizado no Laboratório
de Fisiologia Pós-Colheita de Produtos Hortícolas, localizado no Departamento de Agronomia, da
Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. Tubérculos do clone comercial Miss Malinal foram
armazenados a 6 e 8 ºC por 180 dias e fritos. A coloração dos palitos das batatas fritas foi
determinada visualmente com base em escala de notas internacional da United States
Departament of Agriculture. Os coeficientes de repetibilidade foram estimados pelos métodos de
análise de variância (ANOVA), componentes principais (CP), com base na matriz de correlação
(PCCo) e de covariância (PCCv) e análise estrutural (AE) com base na matriz de correlações. A
variável (coloração de fritura) analisada foi submetida a análise de componentes principais no
Software Genes. A coloração dos palitos de batata frita do clone comercial Miss Malina diferiu
com a temperatura de armazenamento de 6º para 8 ºC. O número mínimo de palitos necessários
para amostragem e identificação do adoçamento na batata para fritura com 99% de confiabilidade
é 6, 5, 5 e 5 pelo método da ANOVA, PCCo, PCCv e AE, respectivamente. O número mínimo
amostral de palitos de batata adoçando que são destinados à fritura com 99% de confiabilidade
contribuí com o menor desperdício de matéria-prima durante o processamento, menor uso de
aditivos químicos, redução dos teores de acrilamida e maior rendimento financeiro. O número
mínimo de palitos fritos para amostragem e identificação do adoçamento em tubérculos de batata
do clone comercial Miss Malina foi de 5 pelos métodos do PCCo, PCCv e AE com 99% de
precisão.
Palavras-chave: armazenamento refrigerado; pós-colheita; Solanum tuberosum L.
Apoio: Os autores agradecem a Capes e FAPEMIG pelo apoio financeiro; ao suporte da UFV e
aos funcionários do Laboratório de Fisiologia Pós-Colheita de Produtos Hortícolas pela
contribuição prestada nas atividades de campo.
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Solanum tuberosum L. é armazenada em baixas temperaturas com o objetivo de ser fornecida
como matéria-prima à indústria ao longo ao ano. No entanto, o armazenamento prolongado a
temperaturas abaixo que 7 ºC causa o adoçamento dos tubérculos, devido a conversão de amido
em açúcares redutores. Palitos de batata com elevado teor de açúcares apresentam coloração
escura após a fritura. A fritura dos tubérculos associada aos coeficientes de repetibilidade é um
método alternativo na detecção do adoçamento com baixo custo e resposta imediata. O objetivo
deste trabalho foi testar o número mínmo de amostras para detecção do adoçamento dos
tubérculos do clone comercial de batata Performer. O experimento foi realizado no Laboratório de
Fisiologia Pós-Colheita de Produtos Hortícolas, localizado no Departamento de Fitotecnia, da
Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. Tubérculos do clone comercial Performer
foram armazenados a 6 e 8 ºC por 180 dias e fritos. A coloração dos palitos das batatas fritas foi
determinada visualmente com base em escala de notas internacional da United States
Departament of Agriculture. Os coeficientes de repetibilidade foram estimados pelos métodos de
análise de variância (ANOVA), componentes principais (CP), com base na matriz de correlação
(PCCo) e de covariância (PCCv) e análise estrutural (AE) com base na matriz de correlações. A
variável (coloração de fritura) analisada foi submetida a análise de componentes principais no
Software Genes. A coloração dos palitos de batata frita do clone comercial Performer diferiu com
a temperatura de armazenamento. O número mínimo de palitos necessários para amostragem e
identificação do adoçamento na batata para fritura com 99% de confiabilidade é 4, 3, 3 e 3 pelo
método da ANOVA, PCCo, PCCv e AE, respectivamente. A diferença do número de palitos
necessários na identificação do adoçamento em tubérculos de batata destinados à fritura com
99% de confiabilidade contribuí com o menor desperdício de matéria-prima, na oferta de produtos
de qualidade, economia de recursos e saúde do consumidor. O método estatístico de coeficientes
de repetibilidade foi eficaz na identificação do adoçamento de tubérculos do clone comercial
Performer e número mínimo de palitos fritos para amostragem e identificação foi de 3 pelos
métodos do PCCo, PCCv e AE com 99% de precisão.
Palavras-chave: açúcares redutores, controle de qualidade, Solanum tuberosum L.
Apoio: Os autores agradecem a Capes e FAPEMIG pelo apoio financeiro; ao suporte da UFV e aos
funcionários do Laboratório de Fisiologia Pós-Colheita de Produtos Hortícolas pela contribuição
prestada nas atividades de campo.
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O aumento da salinidade nos solos é um dos fatores que podem reduzir o desenvolvimento de
culturas. Alta salinidade provoca redução do potencial hídrico do solo, dificultando o processo de
embebição, o que afeta negativamente a germinação e o estabelecimento de cultivos, como o do
girassol. Conhecer o comportamento de lotes de sementes sob esse estresse é fundamental para
adotar estratégias de cultivo. Umas dessas estratégias é o osmocondicionamento. O
condicionamento osmótico pode melhorar o desempenho de plantas sob estresse salino. Essa
técnica permite iniciar eventos pré-germinativos, resultando em benefícios como aumento da
velocidade de germinação e maior tolerância ao estresse salino. Objetivou-se estudar a
germinação e parâmetros relacionados ao vigor de sementes osmocondicionadas e não
osmocondicionadas de dois lotes de girassol, sob diferentes níveis de estresse salino. O trabalho
foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes – UFV. Foi utilizado dois lotes de sementes
de girassol ornamental cv. Girassol Dobrado Anão Sungold Amarelo, fornecidos pela empresa
Feltrin Sementes®. Parte das sementes de cada lote foi submetida ao osmocondicionamento em
solução aerada de PEG a -2,0 Mpa, 15 °C por 72h. Posteriormente, foram semeadas em papel
GermitestⓇ umedecidos com soluções de NaCl que simulavam estresse salino a 0, 50 e 100 mM.
Foi conduzido teste de germinação e avaliado parâmetros de vigor de plântulas. Foi analisado
porcentagem de germinação, IVG, e a porcentagem de plântulas normais fortes. O experimento
foi conduzido em DIC, com quatro repetições. Para a maioria dos parâmetros avaliados não houve
interação entre os fatores estudados. Para ambos os lotes o osmocondicionamento reduziu a
germinação e os parâmetros de vigor. O aumento da salinidade não afetou a germinação.
Todavia, é importante destacar que antes da germinação ser afetada, atributos de vigor são
afetados negativamente pelo estresse. Sendo assim, observamos, de maneira geral, redução do
vigor com o aumento da salinidade. O osmocondicionamento indicado para o girassol não foi
eficiente para manter ou melhorar o potencial fisiológico dos lotes. O aumento da salinidade afeta
o desenvolvimento inicial de plântulas de girassol ornamental.
Palavras-chave: estresse salino; Helianthus annuus L.; germinação
Apoio: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. A Feltrin Sementes®
pelo fornecimento das sementes.
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O maracujazeiro azedo (Passiflora edulis Sims) pertence à família Passifloraceae, formada por 12
gêneros, sendo o gênero Passiflora o mais expressivo em número de espécies e importância
econômica. Esta espécie representa mais de 90% dos pomares comerciais existentes e a
preferência pelo fruto, dá-se principalmente pela alta qualidade de seus frutos que apresentam
características para o consumo in natura e também na forma de sorvetes, mousses, suco
concentrado, e outras bebidas além de seu uso ornamental e medicinal. Contudo, há problemas
relacionados à germinação de suas sementes, por uma possível dormência tegumentar e a
presença do arilo, que ocasiona uma germinação desuniforme e lenta, devido a presença de
substâncias inibidoras. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes métodos de
extração do arilo sobre qualidade fisiológica de sementes de maracujazeiro azedo (P. edulis). O
experimento foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes (LAS) do Departamento de
Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. As sementes foram obtidas de
frutos de maracujazeiro azedo da cultivar “BRS Gigante Amarelo”, as quais foram submetidas aos
seguintes tratamentos de extração do arilo: fricção em peneira de arame de malha fina; imersão em
ácido clorídrico por 20 minutos; fermentação natural em recipiente de vidro sob temperatura
ambiente durante seis dias; imersão em solução de enzimas pectnolíticas por 24 horas e a
testemunha (sem extração do arilo). Para avaliação da qualidade fisiológica das sementes foram
conduzidos os seguintes testes: germinação, primeira contagem de germinação, índice de
velocidade de emergência e comprimento de plântula. O delineamento estatístico empregado foi
inteiramente casualizado (DIC), com 4 repetições. Os dados obtidos foram submetidos à análise de
variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade pelo programa
estatístico GENES. Os resultados permitiram concluir que sementes com maior vigor e velocidade
de germinação foram obtidas quando a remoção do arilo foi feita por fricção em peneira. Além disso,
a extração do arilo das sementes de maracujazeiro azedo com imersão em pectinase por 24 h
afetou negativamente a germinação e o vigor.
Palavras-chave: extração do arilo; Passifloraceae; qualidade fisiológica
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG pelo apoio financeiro.
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O crambe, pertencente à família das Brassicaceae, tem como uso a produção de biodiesel pelo
fato de suas sementes serem oleaginosas (teor de óleo entre 36% e 38%). Os brassinosteróides
são hormônios de crescimento vegetal encontrados em sementes e caules, sendo atualmente
muito utilizada para superação de estresses por metais pesados, seca, diferenças de
temperatura, e outros. Em relação ao estresse hídrico, não há informações referentes a ação
dos brassinosteróides na superação desse estresse em crambe. Desta forma, objetivou-se
avaliar a qualidade fisiológica de sementes de crambe osmocondicionadas com brassinosteróide
e submetida ao estresse hídrico com PEG 6000. As sementes de crambe foram produzidas no
Campo Experimental “Professor Diogo Alves de Mello” da UFV. Inicialmente, as sementes foram
embebidas em uma solução de brassinosteróides à 10-6 M, em seguida foram colocadas para
germinar em Gerbox® sob 2 folhas de papel Germitest®, com 4 repetições de 25 sementes por
tratamento. Os papéis foram umedecidos com solução de PEG 6000 nos potenciais osmóticos
de -0,2; -0,4 e -0,6 MPa, para simular o estresse hídrico, e o controle onde foi utilizado apenas
água destilada. Todos os tratamentos foram postos em germinador a temperatura de 25 °C.
Foram avaliados a primeira contagem de germinação no quarto dia e germinação no sétimo dia
após a semeadura, considerando plântulas normais. Pelo teste de germinação, por meio de
contagens diárias do número de plântulas normais foi obtido o Índice de Velocidade de
Germinação (IVG) e o Tempo Médio de Germinação (TMG). O delineamento experimental foi o
inteiramente casualizado (DIC) e as médias foram comparadas pelo teste Tukey (p ≤ 0,05).
Verificou-se que não ocorreu diferença significativa entre o controle e as sementes
osmocondicionadas a -0,2 MPa e -0,4 MPa, para a variável germinação. Observou-se que o IVG
decresceu e o TMG aumentou como aumento do potencial osmótico. Assim concluiu que, as
sementes de crambe osmocondicionadas submetidas a germinação em água destilada e nos
potenciais de -0,2 MPa e -0,4MPa obtiveram resultados mais satisfatórios, enquanto que para o
potencial osmótico de -0,6 MPa as sementes osmocondicionadas obtiveram menores valores de
germinação, IVG e maior TMG.

Palavras-chave: Biodisel, Polietilenoglicol, Hormônio.
Apoio: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
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O armazenamento inadequado das sementes leva à redução da qualidade fisiológica. Para o
feijão, cuja maior parte da semeadura é realizada com uso de sementes “salvas”, armazenadas
na própria fazenda pelos produtores, isso é problemático. Ainda, métodos rápidos e eficazes para
avaliar a qualidade das sementes, como por meio do uso de imagens radiográficas, são de
extrema importância. Assim, objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica de sementes de duas
cultivares de feijão comum durante o armazenamento sob diferentes condições ambientais e
relacionar os dados fisiológicos com os dados obtidos por meio da análise de imagens de raios
X. Sementes das cultivares BRS Estilo e TAA Gol foram armazenadas em ambientes refrigerado,
galpão e ambiente de laboratório, pelos períodos de 45, 90 e 180 dias. As sementes foram
avaliadas quanto a germinação e o vigor. As mesmas sementes utilizadas para aquisição das
imagens radiográficas foram submetidas ao teste de germinação. As variáveis obtidas a partir das
imagens radiográficas e de qualidade fisiológica foram submetidas à análise de componentes
principais (PCA). As sementes de ambas as cultivares apresentaram valores elevados de
germinação, não havendo diferença significativa para as diferentes condições e períodos de
armazenamento. No teste de condutividade elétrica, para as sementes da cultivar TAA Gol, houve
diferença entre os três períodos de armazenamento. O valor foi crescente conforme o tempo de
armazenamento aumentou. Para a cultivar BRS Estilo, foi observado interação significativa para
a condutividade elétrica, sendo os maiores valores obtidos para o período de 180 dias, para as
sementes armazenadas nos ambientes não refrigerados. As variáveis obtidas a partir das
radiografias que mais contribuíram na PCA foram Densidade Integrada, Área e Perímetro, porém
não houve correlação dessas com as variáveis fisiológicas. Sendo assim, a obtenção de dados
obtidos a partir de imagens de raios X não foi eficiente para inferir sobre a qualidade fisiológica
das sementes das duas cultivares. Todavia, essa técnica já é utilizada para identificação de danos
mecânicos em sementes, sendo possível observar com nitidez rachaduras e descolamento do
tegumento, além de estrias geradas pelo dano por umidade. Algumas destas características
também foram observadas nas sementes utilizadas neste trabalho, não de forma significativa e
que afetasse a qualidade fisiológica das sementes, mas isso demonstra o potencial da análise de
raios X.
Palavras-chave: Análise de raios-X, armazenamento de sementes, qualidade de sementes,
Apoio: Os autores agradecem à FAPEMIG, CNPq e Capes pelo apoio financeiro; ao suporte da
UFV, em especial ao Departamento de Entomologia pela contribuição prestada com a aquisição
das imagens radiográficas.
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QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DOS FRUTOS DE ABACAXI
FERTIRRIGADO COM ÁGUA RESIDUÁRIA SANITÁRIA TRATADA
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A utilização de água residuária tratada na agricultura é uma alternativa viável para suprir as
necessidades de regiões onde há escassez de recursos hídricos. Estas águas, depois de tratadas,
normalmente, apresentam reduzida carga microbiana, além de conter macro e micronutrientes
importantes para o desenvolvimento de culturas agrícolas. Objetivou-se com o estudo verificar se o
uso de água residuária sanitária tratada (ART) por fertirrigação afeta a qualidade microbiológica dos
frutos de abacaxi. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições, em
esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas dois tratamentos referentes às doses de
ART, 0% e 400% do limite máximo anual de Na aportado ao solo (150 kg ha-1), que resultaram nas
doses de 0 e 468,3 mm de ART aplicada, respectivamente. Nas subparcelas as quatro cultivares
de abacaxizeiro: Pérola, Vitória, Smooth Cayenne e IAC Fantástico. Após a aplicação da ART via
gotejamento, realizou-se a complementação hídrica com água limpa aplicada pelo mesmo sistema,
para suprir a exigência da cultura. Para a realização da análise microbiológica foram coletados três
frutos das plantas úteis de cada subparcela, onde se quantificou a presença de coliformes totais e
coliformes a 45 ºC na casca e na polpa dos frutos de abacaxi. Os dados obtidos foram analisados
utilizando estatística descritiva. Devido ao uso do delineamento em blocos casualizados,
considerou-se o pareamento das amostras para o uso de testes estatísticos. Desta forma, para os
dados quantitativos, foi utilizado o teste de Wilcoxon pareado para comparar os tratamentos
testemunha e com água residuária, e o teste Friedman para compara as cultivares de abacaxi. Já
para os dados qualitativos utilizou-se o teste Exato de Fischer, utilizando o software R. Os
resultados indicam que não houve diferença estatística para os coliformes totais e coliformes a 45
ºC na casca e na polpa das variedades de abacaxi, em função do uso ou não de água residuária
sanitária tratada. A fertirrigação do abacaxizeiro com água residuária tratada não resulta em
contaminação por coliformes a 45 ºC acima dos padrões estabelecidos pela legislação vigente.
Palavras-chave: Ananas comosus var. Comosu; Coliformes; reúso
Apoio: Os autores agradecen a FAPEMIG pelo financiamento da proposta e concessão de bolsas,
ao CNPq pela concessão de bolsas e à CAPES pela concessão de bolsas e pelo apoio (COD 001).
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QUALIDADE SANITÁRIA E FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE
CRAMBE APÓS BENEFICIAMENTO
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O beneficiamento constitui-se em uma etapa na produção de sementes de alta qualidade, que visa
a melhoria da qualidade física e sanitária de lotes por meio da eliminação de materiais indesejáveis.
Dessa forma, com este trabalho, objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica e sanitária de sementes
de crambe após passarem pelos principais equipamentos utilizados para beneficiamento. O
experimento foi realizado no Laboratório de Pesquisa de Sementes do Departamento de Fitotecnia
da Universidade Federal de Viçosa. Utilizaram-se sementes de Crambe abyssinica, cultivar FMS
Brilhante, que foram submetidas ao teste de germinação, com 4 repetições de 50 sementes, e ao
teste de blotter, com 4 repetições de 25. Primeiramente, todas as sementes foram beneficiadas na
Máquina de ar e de peneiras (T1 – testemunha) visando a limpeza do lote, e em seguida conduzidas
para os seguintes equipamentos: Espiral Saída 1 (T2); Espiral Saída 2 (T3); Mesa de Gravidade
Saída Alta (T4); Mesa de Gravidade Saída Média (T5) e Mesa de Gravidade Saída Baixa (T6). O
delineamento adotado foi o inteiramente casualizado, e as médias foram submetidas ao teste de
Tukey, utilizando-se o software R. Observou-se que as sementes que foram beneficiadas no espiral,
em ambas as saídas, apresentaram maiores porcentagens de germinação (T2 – 84% e T3 – 83%)
e menores incidência de fungos (T2 – 55% e T3 – 43%). Sementes que foram beneficiadas apenas
na máquina de ar e peneiras apresentaram maior porcentagem de fungos nas sementes. Concluise que sementes de crambe beneficiadas no equipamento Espiral, em ambas as saídas,
apresentam maior qualidade fisiológica e sanitária.
Palavras-chave: Crambe abyssinica; beneficiamento de sementes; fungos.
Apoio: Os autores agradecem a CAPES pelo apoio financeiro e ao suporte da UFV, FAPEMIG e
aos funcionários da “Horta Experimental” pela contribuição prestada nas atividades de campo.
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RESPOSTA FISIOLÓGICAS E MORFOGÊNICAS DE Urochloa
Brizantha cv. MARANDU SUBMETIDA A APLICAÇÃO FOLIAR DE
ÁCIDO HÚMICO E FÚLVICO
João Henrique Silva da Luz1*; Sávio dos Santos Oliveira1; João Pedro Silva Beserra1;
Bruno Henrique Di Napoli Nunes1; Evandro Ribeiro Da Silva1; Lisandra Lima Luz1
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Os ácidos humificados são produtos da decomposição microbiana, constituintes da matéria
orgânica. Diversos trabalhos científicos relatam que os ácidos húmicos e fúlvicos possuem efeitos
bioestimulantes. Os relatos indicam efeitos significativos sobre o metabolismo vegetal, induzindo o
aumento dos rendimentos quantitativos e qualitativos em culturas agrícolas. Entretanto, pouco se
conhece sobre seus efeitos em forrageiras cultivadas em Cerrado. Assim, objetivou-se avaliar as
respostas morfogênicas e fisiológicas de Urochloa brizantha cv. Marandu ao uso de ácidos húmicos
(HA) e ácidos fúlvicos (FA). O experimento foi conduzido em casa de vegetação, UFT - Gurupi. Os
tratamentos foram dispostos sob delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial (2x5)+1,
com 4 repetições, sendo o primeiro fator referente HA e FA e o segundo, referente a cinco doses
de cada fonte aplicado via foliar (1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0 L ha-1), além de uma testemunha. A
forrageira foi cultivada em vasos, com 14 L de Latossolo Vermelho-Amarelo. Utilizando a técnica de
perfilhos marcados determinou-se 15 variáveis morfogênicas, e com auxílio de clorofilômetro
(FALKER®) e Infra Red Gas Analyser (IRGA), mensurou-se 13 parâmetros fisiológicos. Os dados
foram analisados por meio da estatística multivariada, realizando-se a análise de componentes
principais (PCA), com auxílio do software R® versão 3.5. Os parâmetros que mais responderam ao
uso de HA e FA foram os fisiológicos, sendo eles por ordem de importância: condutância estomática,
clorofila B, clorofila total, eficiência intrínseca do uso da água, concentração de CO2 intercelular,
assimilação de carbono e transpiração. Em seguida os morfogênicos: altura de planta, número de
folhas vivas, comprimento final da lâmina foliar, taxa de aparecimento foliar e perfilhos aéreos. HA
a 1 L ha-1 e FA a 16 e 8 L ha-1 foram agrupados como semelhantes, distinguindo-se
significativamente da testemunha. O ácido húmico possui mais bioatividade que o fúlvico e ambos
alteram significativamente a fisiologia e morfogênese do capim Marandu.
Palavras-chave: Ecofisiologia; Bioestimulante; Substancias húmicas
Apoio: Os autores agradecem a Universidade Federal do Tocantins.
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TEOR DE CLOROFILA EM MILHO HIDROPÔNICO PRODUZIDO EM
SUBSTRATO DE BAGAÇO DE CANA E AMENDOIM FORRAGEIRO
Josef Gastl Filho1*; Henrique Toniello Piva2; Israel Silva Martins2; Ismael Ferreira2
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Uma das alternativas de suplementação da alimentação animal em períodos de estiagem é o
milho hidropônico, porém, para viabilizar esta tecnologia, é necessário avaliar as técnicas de
cultivo, como o substrato. O bagaço de cana-de-açúcar (BC) e o amendoim forrageiro (AF) são
facilmente encontrados, o BC como rejeito da indústria canavieira e o AF cultivado como espécie
forrageira e adubo verde. Assim, objetivou-se avaliar a influência do uso do BC e AF em diferentes
proporções como substrato na produção de milho hidropônico sobre o teor de clorofila. O
experimento foi conduzido em delineamento em blocos ao acaso, com 5 tratamentos (T1: 100%
AF+0% BC; T2: 75% AF+25% BC; T3: 50% AF+50% BC; T4: 25% AF+75% BC; T5: 0% AF+100%
BC] e 4 repetições. As parcelas foram confeccionadas com ripas de madeira de 5,0 cm de altura
nas dimensões de 0,5 x 0,5 m, perfazendo 0,25 m² de área, revestidas com lona dupla face. Os
grãos foram embebidos por 24h em água, sendo semeados na densidade equivalente a 2,0 kg
m² sobre 700 g de substrato, sendo em seguida cobertas por mais 300 g do substrato. A irrigação
foi realizada 4 vezes ao dia e a fertirrigação realizada a partir do 10º dia (700 mg L-1 de Maxsol
MX21 e Nitrato de Cálcio). A avaliação do índice de clorofila Falker a (ICFa) e índice de clorofila
Falker b (ICFb) foi realizada aos 14 dias após a semeadura utilizando o clorofilômetro ClorofiLOG®
modelo CFL, em que, foram escolhidas 7 plantas aleatoriamente, realizando a leitura no terço
médio da lâmina da primeira folha completamente expandida. Os dados foram submetidos à
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p>0,05), através do software
Sisvar. Foram verificadas diferenças significativas entre os substratos utilizado quanto a ICFa e
ICFb. Para a ICFa foi observado que o substrato T1 (28,19) apresentou a maior leitura, enquanto
que os substratos T2 (24,61), T3 (24,89), T4 (24,75) e T5 (24,21) apresentaram os menores
valores. Da mesma forma, para ICFb foi observado que o substrato T1 (6,75) apresentou a maior
leitura, enquanto que os substratos T2, (5,57) T3 (5,55) e T5 (5,52) apresentaram os menores
valores, por sua vez, o substrato T4 (5,94) apresentou valor intermediário. O teor de clorofila está
diretamente relacionado com o teor de nitrogênio nas folhas, portanto, concluiu-se que o substrato
composto integralmente por AF confere melhores condições de cultivo para o milho hidropônico,
tendo por base os parâmetros de ICFa e ICFb.
Palavras-chave: forragem verde hidropônica; nitrogênio; Zea mays L.
Apoio: Os autores agradecem pelo suporte e espaço cedido pela Universidade do Estado de Minas
Gerais, Unidade Ituiutaba.
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USO DE ARMADILHA DE SUCCÃO PARA CAPTURA DO Diaphorina
citri
Ralph Bonandi Barreiros1*; Filipe Barbosa Martins1; Hugo Bolsoni Zago1
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A produção de laranja, limão e tangerina corresponde a 1,44 milhões de estabelecimentos rurais
no Brasil. A área plantada chega a 2,9 milhões de hectares, produzindo cerca de 14,9 milhões de
toneladas. O inseto Diaphorina citri (Hemiptera, Psyllidae) é considerada uma praga primária de
citros devido sua capacidade de transmitir a bactéria do gênero Candidatus Liberibacter sp.,
responsável por causar a doença conhecida como Huanglongbing (HLB), Greening. A dificuldade
na coleta do psilídeo, em função de seu baixo nível populacional em campo, tem impedido a sua
captura através da armadilha de cartão amarelo, método mais recomendado para obtenção do
inseto. Esse problema é mais notado em pequenas propriedades produtoras de citros. Nesse
contexto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um método fácil de captura para
pequenos produtores baseado em uma armadilha de sucção direta de D. citri. A armadilha foi
criada a partir de um recipiente de plástico transparente com tampa rosqueada. Na tampa foram
feitos dois furos e adicionado duas mangueiras, uma de aspiração e outra de sucção, com cerca
de 40 e 30 cm, respectivamente. No fundo recipiente, foi adicionado uma gases umedecidos com
água para adesão do inseto. Na mangueira de sucção foi adicionado uma gases para evitar que
inseto fosse tragado. A armadilha foi designada com objetivo de baixo custo e facilidade de
confecção para os produtores e técnicos de campo. Para testar a eficiência da armadilha foram
realizadas coletas em campo na fazenda experimental do Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER, Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito
Santo. Além disso, a armadilha de sucção foi comparada com a armadilha de cartão amarelo
também disposta no campo experimental. O experimento aconteceu no período de setembro a
novembro de 2018, em delineado inteiramente ao acaso, com 4 repetições. Os dados foram
submetidos ao teste de shapiro-Wilk para verificação da normalidade dos erros, Cochran para
verificação da homogeneidade das variâncias. Atendidos os pressupostos, foi realizado a análise
de variância a 5% de probabilidade, e quando significativa, realizou-se o teste de comparação de
média de Tukey, a 5% de probabilidade. Para tanto, utilizou-se o software R. A armadilha de
sucção, aqui criada, foi eficiente na coleta do psilídeo D. citri. No total, foram coletados em média
70 insetos por dia. Quando comparado com a armadilha de cartão amarelo, a armadilha de
sucção foi capaz coletar 10X a mais. Além disso, por ser conduzida pelo produtor ou técnico a
seleção do inseto é direcionado, ao contrário, da outra armadilha. Um dos pontos percebidos em
campo foi o aumento de temperatura e presença de alguns insetos na área, porém nenhum foi
atraído pelas armadilhas de cartão amarelo. O aumento da temperatura e a precipitação de
chuvas facilitou a captura pela armadilha de sucção do D. citri em decorrência da maior
proliferação do inseto. O método aqui empregado, baseado em uma coleta ativa, através de
sucção direta, feita para que o produtor ou técnicos capacitados para reconhecer o psilídeo, se
mostra uma alternativa eficiente, de baixo custo, para maior captura do inseto. Essa etapa é
essencial para o reconhecimento da doença e seu controle. A calibração deste método requer
estudos mais aprimorados para a quantificação quanto a área percorrida e a quantidade de
plantas coletadas.
Palavras-chave: Citros; método de coleta; greening; monitoramento.
Apoio: Os autores agradecem ao INCAPER e ao IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal pelo apoio a pesquisa.
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USO DE ESCARIFICAÇÃO QUÍMICA EM SEMENTES DE
CITRUMELEIRO ‘SWINGLE’
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O citrumeleiro Swingle (Citrus paradisi MacFaden × Poncirus trifoliata (L.) Raf.) é atualmente o
segundo porta-enxerto de citros mais utilizado no Brasil, perdendo em importância apenas para
o limoeiro ‘Cravo’ (Citrus limonia Obsbeck). O objetivo do presente trabalho foi avaliar a
emergência de plântulas e o desenvolvimento vegetativo inicial do citrumeleiro ‘Swingle’
submetido a tratamentos de escarificação química na pré-semeadura. As sementes foram obtidas
de frutos colhidos da coleção da porta-enxertos de citros da UFV, em 13/08/2020. O experimento
constou de diferentes tratamentos: T1, sementes sem a retirada da mucilagem; T2, lavadas para
retirada da mucilagem e secas a sombra; T3, sementes submetidas à escarificação química em
solução de HCl 3 mL L-1; T4, sementes submetidas à escarificação química em solução de NaOH
20 g L-1; T5, sementes submetidas à escarificação química em solução de Hipoclorito de sódio
(12%) 0,5 L L-1; T6, sementes submetidas à escarificação química em solução de HCl 3 mL L-1 +
NaOH 20 g L-1 + Hipoclorito de sódio (12%) 0,5 L L-1. As sementes utilizadas no tratamento T1
foram extraídas dos frutos no dia 17/08/2020, já as utilizadas nos outros tratamentos foram
extraídas em 13/08/2020, lavadas e colocadas para secar a sombra. A escarificação química
(tratamento T3 a T6) foi realizada por meio de imersão com agitação 30 minutos nas soluções
descritas (75 sementes por litro de solução), sendo lavadas em água corrente após a imersão,
esfregando-se umas sobre as outras no interior de um pano úmido para retirada do tegumento.
O experimento foi instalado no dia 17/08/2020, em delineamento de blocos ao acaso, com 4
repetições. Os dados foram submetidos à ANOVA e quando necessário, foram submetidos a teste
de comparação de médias de Tukey (p<0,05). As sementes foram semeadas em casa de
vegetação no mesmo dia 17/08/2020, em tubetes com substrato comercial em uma profundidade
de 1,5 cm, sendo irrigadas diariamente por aspersão. A emergência de plântulas de ‘Swingle’ aos
53 dias após a semeadura (DAS) foi superior nos tratamentos sem escarificação química (T1 e
T2), atingindo uma média de 82,8 % em ambos os tratamentos. Já o tratamento com hipoclorito
de sódio atrasou a germinação (39,1 % aos 53 DAS). A altura e o número de plântulas por
semente germinadas não foram afetados pelos tratamentos, constando de 4,6 cm e 1,29 plântulas
por sementes germinada, respectivamente. O uso da escarificação química das sementes de
citrumeleiro ‘Swingle’ não foi vantajoso. Não houve diferenças de desempenho em germinação
em relação a presença de mucilagem nas sementes.

Palavras-chave: Poncirus trifoliata (L.) Raf., germinação, dormência.
Apoio: Apoio: Os autores agradecem a CAPES pelo apoio financeiro; ao suporte da UFV e aos
funcionários do “pomar do fundão” pela contribuição prestada nas atividades de campo.
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USO DE RAIOS-X PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE
SEMENTES DE CRAMBE COLHIDAS EM DIFERENTES ESTÁDIOS DE
MATURAÇÃO
Maria Clara Paiva Fontes¹*; José Geraldo de Araújo Ferreira Filho¹; Bruno Antonio Lemos
de Freitas¹; Raiane Andreza de Souza¹; Roberto Fontes Araujo²; Eduardo Fontes Araujo¹
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. ²Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Campus UFV - Vila Gianetti, casa 46 e 47, MG, 36571000 – Viçosa, MG – Brasil. *maria.c.fontes@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e
áreas afins.

A análise de sementes por meio de teste de raios-X permite relacionar a morfologia interna
das sementes com a germinação, além de ser um teste rápido e econômico. Objetivou-se
com este trabalho, avaliar a relação entre as imagens de raios X e a qualidade fisiológica
de sementes de crambe colhidas em diferentes épocas e separadas pela coloração dos
frutos. O experimento foi realizado no Laboratório de Pesquisa de Sementes do
Departamento de Agronomia, Universidade Federal de Viçosa. Utilizaram-se sementes de
crambe (Crambe abyssinica) colhidas quando o campo de produção apresentou 60%, 80%
e 100% dos frutos marrons. Após as colheitas, as sementes foram separadas de acordo
com a coloração do fruto em verdes e marrons, estabelecendo-se assim sete tratamentos:
T1 – colhidas em 60% + frutos verdes; T2 - 60% + frutos marrons; T3 - 60% + sem
separação dos frutos; T4 - 80% + frutos verdes; T5 - 80% + frutos marrons, T6 - 80% + sem
separação dos frutos e T7 - 100% dos frutos marrons. Para analisar a morfologia interna
das sementes, estas foram fixadas em papel adesivo e conduzidas ao equipamento de raioX Faxitron, e as imagens analisadas de forma semiautomatizada, realizando-se os cálculos
da área dos frutos (AF) e das sementes (AS), em mm². Em seguida, as sementes foram
semeadas em caixa tipo gerbox cobertas com papel germitest umedecido com água
destilada e mantidas em incubadora tipo BOD regulada a 25 °C. A porcentagem de
germinação foi avaliada ao sétimo dia após semeadura, contabilizando as plântulas
normais. Foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes por tratamento. O
delineamento utilizado foi o de blocos casualizados e as médias foram submetidas ao Teste
Tukey a 5% de significância. Observou-se que os frutos verdes colhidos em 60% e 80%
apresentaram maior área (T1 e T4), assim como as sementes provenientes dos frutos
verdes colhidos em 80% (T4) ou sem separação (T6). Maiores porcentagens de germinação
foram observadas em sementes provenientes de frutos marrons. Embora o uso da análise
de imagens obtidas com o teste de raios X seja uma ferramenta comprovadamente eficiente
para avaliação da morfologia interna de sementes, permitindo a seleção de lotes de
sementes com qualidade superior, para o crambe são necessários mais estudos para
determinar uma relação mais precisa.
Palavras-chave: colheita; maturação; raios-x.
Apoio: Os autores agradecem a Capes e FAPEMIG pelo apoio financeiro e à UFV pelo suporte.
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A SALINIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO MELHORA A
QUALIDADE DOS FRUTOS PRODUZIDOS
Mennes Vieira da Silva1*; Carlos Eduardo da Silva Oliveira2; Renato Lustosa
Sobrinho1; Agner de Freitas Andrade1; Rafael Alves da Silva1; Tiago Zoz1
1

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Cassilândia - MS,
Departamento de Melhoramento Genético de Plantas. Rod: MS 306, Km 6,4 Zona Rural CEP
79540-000 – Cassilândia, MS – Brasil.
2
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Engenharia de Ilha
Solteira -SP, Departamento de Manejo e Conservação do Solo e da Água. Rua: Passeio Monção,
Zona Norte, n°160, CEP 15385-000 – Ilha Solteira, SP – Brasil. *mennesvs@yahoo.com.br.
ÁREA DO CONHECIMENTO: Manejo da irrigação.
As plantas de tomate necessitam de alta demanda hídrica, com isto, o uso frequente de irrigação
tem aumentado os níveis de sal dos solos, pois com a escassez de recursos hídricos tornou-se
necessário utilizar água de baixa qualidade para a irrigação. Os estudos sobre os efeitos da
salinidade da água de irrigação são necessários para identificar cultivares de tomate que suportem
serem cultivadas sob irrigação salina, com isto, objetivou-se identificar cultivares de tomate que não
apresentem produtividade reduzida sob o efeito da salinidade da água de irrigação e verificar efeito
da salinidade sobre a qualidade dos frutos produzidos. O ensaio foi conduzido em ambiente
protegido entre os meses de maio e dezembro de 2019, em sistema de fileiras duplas com
tutoramento vertical, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial
3x12, sendo o primeiro fator três níveis de salinidade da água de irrigação [0,02 dS m-1 (sem adição
de NaCl), 1,5 dS m-1 (nível moderado de salinidade) e 3,0 dS m-1(nível severo de salinidade)] por
gotejamento e o segundo doze cultivares de tomate (Dominador, Maestrina, Sheena, Shanty, Onix,
IPA 6, Coração de Boi, Santa Clara 5800, Totalle, 4551, 4566 e Pizzadoro). As médias relativas as
cultivares foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott, e relativas a salinidade pelo teste de Tukey
ao nível de 5% de probabilidade. A produtividade de frutos de tomate foi afetada pelo efeito da
salinidade da água de irrigação nos dois níveis utilizados. Verificou redução do tamanho dos frutos
e da altura de plantas quando submetidos ao nível severo de irrigação salina. A maior concentração
de vitamina C ocorreu com uso de irrigação com nível severo de salinidade da água em relação ao
tratamento controle para todas cultivares com exceção do cultivar Totalle, que não houve diferença
na quantidade de vitamina C mesmo com aumento da salinidade. Dentro do tratamento controle
não foi verificado diferença para a concentração de vitamina C, porém, quando submetidos a
irrigação com nível moderado de salinidade os cultivares Dominador, Ipa 6, Onix, Santa Clara,
Shanty e Sheena tiveram maior concentração de vitamina C em relação as demais cultivares. O
cultivar Pizzadoro teve menor °Brix em relação aos demais cultivares para tratamento controle,
quando submetidos ao nível moderado e severo de salinidade da água de irrigação, a cultivar
Coração de Boi teve maior °Brix em relação aos demais. Os frutos das plantas submetidas a
irrigação com nível severo de salinidade da água tiveram maior °Brix em relação ao serem
cultivadas no tratamento controle. Os cultivares Onix e Maestrina foram os que tiveram maior
produtividade e peso de frutos em condições normais de cultivo. Em condições de salinidade
moderada da água de irrigação o cultivar Onix foi o mais produtivo e teve o maior peso de frutos. O
teor de vitamina C e o °Brix foram maiores quando os tratamento foram submetidos ao nível severo
de salinidade da água de irrigação em relação ao controle.
Palavras-chave: Potencial osmótico; melhor qualidade dos frutos, Solanum lycopersicon.
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PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE RABANETE SOB
ESTRESSE SALINO
Mennes Vieira da Silva1*; Carlos Eduardo da Silva Oliveira2; Renato Lustosa
Sobrinho1; Agner de Freitas Andrade1; Rafael Alves da Silva1; Tiago Zoz1
1

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Cassilândia - MS,
Departamento de Melhoramento Genético de Plantas. Rod: MS 306, Km 6,4 Zona Rural CEP
79540-000 – Cassilândia, MS – Brasil.
2
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Engenharia de Ilha
Solteira -SP, Departamento de Manejo e Conservação do Solo e da Água. Rua: Passeio Monção,
Zona Norte, n°160, CEP 15385-000 – Ilha Solteira, SP – Brasil. *mennesvs@yahoo.com.br.
ÁREA DO CONHECIMENTO: Manejo da irrigação.
A cultura do rabanete (Raphanus sativus L.) em consequência de seu rápido crescimento e
grande consumo de água, torna a irrigação extremamente necessária. O cultivo de rabanete no
Brasil ocorre em regiões de clima ameno e preferencialmente fora do período de verão pelos
períodos prolongados de chuva e elevadas temperatura que reduzem a qualidade das raízes. Um
problema que tem preocupado os horticultores do país (principalmente dos cinturões verdes das
regiões metropolitanas) é a qualidade da água utilizada para irrigação, pois com níveis altos de
salinidade da água (condutividade elétrica) causam prejuízos irreversíveis ao solo e as plantas
cultivadas. O objetivo da pesquisa foi verificar a capacidade de cultivares de rabanete não
reduzirem a produtividade mesmo sob os efeitos da irrigação salina. O ensaio foi realizado em
cultivo protegido no município de Cassilândia-MS, entre os períodos de agosto e novembro de
2019, sendo realizado duas safras de rabanete com colheita aos 35 dias após semeadura. Foram
utilizados 5 cultivares de rabanete (Saxa, Cometa, Scarlet, Crimson Gigante e Crimson Vip)
adaptadas a região com boa tolerância a altas temperaturas da primavera, e foram utilizados 3
níveis de irrigação salina [0,02 dS m-1 (sem adição de NaCl), 1,5 dS m-1 (nível moderado de
salinidade) e 3,0 dS m-1(nível severo de salinidade)] por gotejamento. As médias relacionadas
aos cultivares de rabanete foram agrupadas pelo teste de agrupamento de Scott-Knott, e as
médias relativas a salinidade pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Na primeira
safra a maior produtividade foi verificada nos cultivares Scarlet e Crimson gigante de 7104 e 7694
kg ha-1, respectivamente, no tratamento controle, no tratamento moderado a maior produtividade
foi de 8555 kg ha-1 no cultivar Crimson gigante, e o cultivar cometa foi o mais produtivo no
tratamento severo de irrigação salina com 4944 kg ha-1. Na segunda safra com maior presença
de radiação solar e temperatura a maior produtividade foi observada nos cultivares Cometa,
Crimson Vip, Crimson gigante e Scarlet variando entre 16453 a 14786 kg ha-1 no tratamento
controle. O cultivar Crimson Vip obteve a maior produtividade com 20946 kg ha-1 sob irrigação
com salinidade moderada, para a irrigação com salinidade severa a maior produtividade ocorreu
nos cultivares Crimson gigante e Crimson Vip com 4373 e 4173 kg ha-1, respectivamente. O
cultivar Crimson Vip obteve a maior produtividade de raízes mesmo sob estresse moderado de
salinidade na segunda safra de cultivo. No tratamento controle os cultivares Cometa, Crimson
Vip, Crimson gigante e Scarlet foram as mais produtivas na segunda safra. E na primeira safra a
maior produtividade ocorreu nos cultivares Scarlet e Crimson gigante no tratamento controle, e o
cultivar Crimson gigante foi a mais produtiva na mesma safra sob estresse moderado de
salinidade.
Palavras-chave: Aumento do rendimento; salinidade da água de irrigação, cultivo hortícola.
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ALTERAÇÕES ANATÔMICAS EM SEMENTES DE EUCALIPTO,
VIABILIDADE E INVIABILIDADE
Karoliny do Carmo Gandra1*; Genaína Aparecida de Souza¹; Carla Aparecida de
Oliveira Castro¹; Gleison Augusto dos Santos1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Engenharia
Florestal. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*karoliny.gandra@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
O Brasil é um dos países mais desenvolvidos no setor florestal, com alta produtividade e menor
custo de produção em relação a outros países do mundo, sendo que o gênero Eucalyptus ocupa a
maior área de exploração. Além da sua importância dentro de programas de melhoramento, a
propagação por sementes é viável e utilizada comercialmente, principalmente por pequenos viveiros
de mudas e também para produção de jardins clonais. O objetivo desse estudo foi avaliar alterações
anatômicas em sementes oriundas de diversos cruzamentos de Eucaliptus. Foram coletados botões
florais/frutos de quatro diferentes materiais genéticos (E. grandis; E. urophylla; E. urophylla x E.
grandis; E. urophylla autofecundado). As coletas foram realizadas a cada 15 dias, a partir da antese,
sendo coletadas de cruzamentos consideradas de boa e má produção de sementes. Os materiais
que foram autofecundados originavam poucas sementes e algumas inviáveis, enquanto os
materiais hibridados originavam em sua maioria sementes com baixa viabilidade, já os materiais
que não foram hibridados formavam semente viáveis. As amostras foram fixados em FAA50
(formaldeído, ácido acético, etanol a 50% - 1: 1: 18 - volume:volume), foram armazenados em etanol
a 70%. Em seguida, o material vegetal foi desidratado em séries etanólicas e incluído em resina
metacrilato (Historesin-Leica). As amostras foram cortadas em um micrótomo rotativo avançado
automático (modelo RM2155, Leica microsystems Inc., Deerfield, EUA) com espessura de 5 μm.
Para determinação das características anatômicas, as imagens foram obtidas em um misoscoscope
leve (modelo AX-70 TRF, Olympus Optical, Tóquio, Japão). Observamos que os botões florais
oriundos de cruzamentos considerados ruins para produção de sementes não apresentavam ovário
funcional com os lóculos presentes, a não observação de ovários funcionais pode ser um dos fatores
que contribuíram para formação de sementes inviáveis, com tegumento espessado e células do
endosperma anormais. Quando era possível observar a formação do ovário, este era constituído de
tecidos altamente lignificados, com muitos esclereídes. Já os botões florais oriundos de
cruzamentos considerados eficientes na produção de sementes, apresentavam menor lignificação,
ovários com lóculos bem desenvolvidos, para abrigar as sementes de aparência normal, com
tegumento constituído de apenas uma camada e endosperma com células bem delimitadas e
nucleadas. Os resultados evidenciam que alterações anatômicas, provavelmente de caráter
genético, incompatibilidade, geram sementes inviáveis e/ou em baixa quantidade, dificultando a
realização de determinados cruzamentos de interesse.
Palavras-chave: anatomia; botão floral; sementes.
Apoio: Os autores agradecem a Cenibra, SIF, Capes e CNPq pelo apoio financeiro e ao suporte da
UFV.
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ANÁLISE ESPACIAL NO MELHORAMENTO GENÉTICO DO TOMATEIRO
PARA RESISTÊNCIA À REQUEIMA
João Paulo Araújo Rocha¹*; Júlia Silva Pereira¹; Mariane Gonçalves Ferreira Copati¹;
Manoel Nelson de Castro Filho¹; Gabriella de Almeida Queiroz¹; Carlos Nick¹;
¹Universidade Federal de Viçosa, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia. Av.
P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. *joao.rocha4@ufv.br.
Área do Conhecimento: Melhoramento Genético de Plantas

O tomate (Solanum lycopersicum L.) é uma das hortaliças mais cultivadas no mundo. Por sua
importância, a cultura tem sido muito estudada, especialmente no que diz respeito a resistência a
doenças. Nas etapas iniciais de programas de melhoramento para resistência a doenças avaliamse um grande número de famílias, o que torna os experimentos extremamente trabalhosos. Nesse
contexto, o delineamento em blocos com testemunhas intercalares é uma alternativa viável, já que
as famílias não são repetidas na área experimental. No entanto, as análises nesse delineamento
podem levar a estimativas dos parâmetros genéticos viesadas. Nessa situação, a utilização da
análise espacial permite a predição mais acurada dos valores genotípicos das famílias. Assim,
objetivou-se testar modelos que reduzem o erro experimental e selecionar o modelo mais adequado
para selecionar famílias de tomateiro resistentes à requeima. Foram avaliadas 200 famílias F3:4 de
tomateiro quanto a resistência à requeima no delineamento de testemunhas intercalares. Como
testemunhas foram utilizadas as cultivares NC1CELBR, NC25P e a cultivar Santa Clara®. No
campo, as plantas foram inoculadas e posteriormente receberam notas de acordo com a severidade
da doença. Nove modelos estatísticos foram ajustados para estimar os valores genotípicos das
famílias. A seleção do melhor modelo foi realizada com base nos valores da variância residual,
acurácia, Críterio de Informação Akaike, Critério de Informação Bayesiano e no teste da razão de
máxima verossimilhança. O modelo 1, modelo tradicional utilizado em experimentos para
testemunhas intercalares, apresentou os maiores valores AIC e BIC. Os modelos 6 e 8, e 6 e 5
apresentam os menores valores de AIC e BIC, respectivamente. O teste da razão de máxima
verossimilhança foi significativo no contraste entre os modelos 2 vs 1 e 8 vs 4, comprovando a
importância dos parâmetros espaciais adicionados nos modelos. Nos modelos espaciais verificouse aumentos das estimativas da variância genética e da acurácia das famílias. A utilização da
análise espacial contribuiu para a redução de erros e aumento da precisão experimental. O modelo
8, y = Xb + Zg + Sc + Sl + 𝜉 , em que, y = vetor de observações fenotípicas nas linhas e colunas; b
= vetor de modelos fixos (média geral) com a matriz de incidência X; g é o vetor de efeitos aleatórios
de genótipos com a matriz de incidência Z; Sc e Sl = parte aleatória de splines cúbicas indexadas
a posição de coluna e linha, respectivamente; e ξ é um vetor de erro aleatório espacialmente
dependente nas colunas e linhas, foi o melhor modelo para seleção das famílias de tomateiro
resistentes à requeima.
Palavras-Chave: Solanum lycopersicum; Phytophthora infestans; AIC; BIC.
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ANÁLISE DE AGRUPAMENTO EM CAFÉ CONILON COM BASE EM
CARACTERÍSTICAS DO FRUTO
Iasmine Ramos Zaidan1*; Luina Ribeiro Noia1; Valderson Cabral de Arruda1;
Jônatas Gomes Santos1; Marcia Flores da Silva Ferreira1; Adésio Ferreira1
1

Universidade Federal do Espírito Santo-ES, Centro de Ciências Agrárias e Engenharias,
Departamento de Agronomia. Alto Universitário, Guararema, CEP 29500-000 – Alegre, ES –
Brasil. *iasmineramos@yahoo.com.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de
plantas.
A maturação uniforme dos frutos de café e o tamanho dos grãos são características muito
relevantes para garantir elevada qualidade física e química dos grãos. O objetivo deste estudo foi
avaliar a diversidade genética entre 30 genótipos de Coffea canephora variedade conilon com
base em características do fruto a fim de selecionar genótipos de maturação mais uniforme e com
grãos maiores. A lavoura foi implantada em Mimoso do Sul – ES (21°03′50″S 41°21′57″W) em
abril de 2018 e as mudas eram provenientes de sementes de lavouras seminais antigas do sul do
Espírito Santo, local de provável maior variabilidade genética da espécie. Os genótipos avaliados
são considerados promissores e inéditos porque nunca foram estudados e não compartilham
material genético com variedades melhoradas. As análises qualitativas foram feitas com base em
uma escala de notas de 1 a 5. Para maturação dos grãos, nota 1: superprecoce, nota 2: precoce,
nota 3: intermediária, nota 4: tardia e nota 5: supertardia. Para tamanho de grãos, a nota 1 referiase às plantas com grãos pequenos e nota 5 às plantas com grãos grandes. Para coloração do
fruto, nota 1: cor vermelha, nota 2: cor vinho, nota 3: cor rosa, nota 4: cor laranja e nota 5: cor
verde. Os dados foram submetidos a uma análise heatmap com agrupamento UPGMA e este, foi
realizado com base na Distância Euclidiana Média entre os genótipos. A partir desta análise, cinco
grupos foram formados: Grupo 1: composto pelo genótipo 20, com maturação intermediária, cor
laranja e tamanho de grão igual a 4; Grupo 2: composto pelo genótipo 3, com maturação
superprecoce, cor vermelha e tamanho de grão igual a 3; Grupo 3: genótipos com a mesma
coloração (vermelha), maturação superprecoce e precoce e tamanho de grão variável; Grupo 4:
composto pelos genótipos 6 e 29, com tamanho de grão pequeno, maturação intermediária e cor
vermelha e vinho, respectivamente; Grupo 5: composto pela maioria dos genótipos, apresentando
coloração vermelha, vinho e rosa, maturação intermediária, com exceção do genótipo 28, que é
tardio, e tamanho de grão variável, com destaque para os genótipos 4, 5, 12, 17 e 25 que têm
grãos de tamanho maior. A grande variabilidade existente permite a seleção de genótipos com
três graus de maturações distintos que possuam grãos maiores, possibilitando o escalonamento
da produção e da colheita, visto que, atualmente, um dos gargalos da cafeicultura é a escassez
de mão-de-obra, principalmente na época da colheita do café.
Palavras-chave: Coffea canephora; maturação; variabilidade genética
Apoio: CNPq; CAPES; FAPES; UFES
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ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS EM ACESSOS DE
Coffea canephora POR MEIO DE MARCADORES
MICROSSÁTELITES
Letícia de Faria Silva¹*; Bruno Grespan Leichtweis²; Francielle de Matos Feitosa1;
Ana Carolina Andrade Silva1; Bruna de Figueiredo Duarte¹; Eveline Teixeira
Caixeta¹.
1

Laboratório de Biotecnologia do Cafeeiro, Bioagro, Universidade Federal de Viçosa-MG.
²Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Biologia
Geral. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*leticiafaria785@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
As espécies vegetais perenes, apresentam como principal característica um longo ciclo de vida.
Essa característica, faz com que as estratégias utilizadas para o melhoramento dessas espécies
sejam diferentes em vários aspectos quando comparados com espécies de ciclo de vida curto.
Em geral, o melhoramento dessas plantas está associado com um maior desprendimento de
recursos para a avaliações ao longo dos anos. Em Coffea canephora, além do ciclo de vida longo
algumas outras características, como sobreposição de gerações, expressão diferencial de
características e vigor proveniente da heterose de cruzamentos divergentes tornam os programas
de melhoramento para espécie uma questão complexa, assim a seleção baseada no genótipo do
indivíduo, com uso de marcadores moleculares, tornou-se importante nos programas de
melhoramento vegetal. Desse modo, o objetivo desse trabalho foi identificar os marcadores
microssatélites (SSR) que possuem maior influência na seleção de genótipos do banco de
germoplasma de Coffea canephora. Foram utilizados 192 cafeeiros de C. canephora, estes
incluíram 56 genótipos Robusta, 48 Conilon e 89 Híbridos (Robusta x Conilon). Esses materiais
genéticos são mantidos na área experimental situada no distrito São José do Triunfo, pertencente
a cidade de Viçosa, MG. Os cafeeiros são provenientes do banco de germoplasma composto por
uma parceria entre a Empresa de pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG),
Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA). Para a genotipagem dos cafeeiros foram utilizados cinco pares de primers SSR
(SSR48, SSR77, SSR122, AAT-10 e CGC-15), as análises estatísticas foram conduzidas em
ambiente R. Foi possível reduzir a dimensionalidade dos marcadores SSR de cinco para dois
componentes, explicando 68% da variância desses marcadores. Se optássemos por utilizar os
dois componentes estaríamos perdendo apenas 32% da informação acerca da variabilidade dos
dados. Através da correlação entre os componentes e as variáveis pode-se concluir que os
primers SSR 122, AAT-10 e CCG-15 tiveram maior correlação com os componentes enquanto o
SSR 48 e o SSR 77 tiveram uma menor correlação podendo os mesmos serem descartados das
análises de diversidade. Portanto, a análise de PCA foi eficiente e pode ser utilizada como
ferramenta nos programas de melhoramento da espécie C. canephora.

Palavras-chave: Análise Multivariada; Marcadores Moleculares; Café Conilon
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG, EMBRAPA e EPAMIG pelo apoio financeiro e ao
suporte da UFV.

74

10, 11 e 12 de novembro de 2020
Evento online

ANÁLISE DE DIVERSIDADE GENÉTICA EM ACESSOS DE Coffea
arabica
Brunna de Figueiredo Duarte¹*; Letícia de Faria Silva¹; Bruno Grespan Leichtweis²;
Francielle de Matos Feitosa1; Ana Carolina Andrade Silva¹; Eveline Teixeira
Caixeta¹.
1

Laboratório de Biotecnologia do Cafeeiro, Bioagro, Universidade Federal de Viçosa-MG.
²Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Biologia
Geral. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*brunnafigueiredo09@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de
plantas.
Coffea arabica é a espécie mais importante para a cafeicultura devido à sua qualidade de bebida
superior. Estudos de diversidade genética em programas de melhoramento são essenciais para
avaliação da existência de variabilidade genética entre os acessos. O objetivo desse trabalho foi
estudar a diversidade genética e identificar genótipos com características de interesse para
programas de melhoramento. Foram avaliadas 21 progênies de café que foram obtidas dos
cruzamentos entre cultivares de porte alto e genótipos com resistência à ferrugem (Seleções
Indianas), além disso, foram utilizadas duas cultivares de Mundo Novo como testemunhas. O
experimento foi montado no delineamento blocos casualizados (DBC) com três repetições e seis
plantas por parcela, no ano de 2012. As características avaliadas foram vigor (Vig), ciclo de
maturação dos frutos (CMT), uniformidade de maturação (UMT), tamanho dos frutos (TFr),
incidência de cercosporiose (Cer) e de ferrugem (Fer), e produtividade (Prod). Foi estimada a
distância euclidiana média padronizada entre os acessos. Com base nas distâncias estimadas,
procedeu-se o agrupamento dos acessos pelo método de Tocher. Foram formados um total de
40 grupos. Doze grupos contiveram apenas um acesso. O grupo que conteve o maior número de
acessos foi o grupo três, com 80 acessos. Os grupos 12,17 e 24 obtiveram a maior média para
Vig. Os grupos 12 e 39 obtiveram a melhor média para UMT. Os grupos 14, 24, 36 e 37 obtiveram
a melhor média para TFr. Os grupos 24, 33, 34 e 40 mostraram a maior resistência média para
Cer. Os grupos 9, 11, 12, 17, 24, 32 e 33 mostraram a maior resistência média para Fer. O grupo
24 se destacou por estar entre os grupos com melhores valores médios para quatro
características (Vig, TFr, Cer e Fer). O grupo 25, obteve a maior Prod média, mostrou Vig, CMT
e UMT superiores à média geral, e TFr, Cer e Fer inferiores à média geral. A caracterização
fenotípica dos acessos permitiu a identificação de grupos de genótipos que podem ser úteis a
programas de melhoramento que desejam inserir características de interesse em cultivares ou
populações de melhoramento, tais como características relacionadas à resistência a doenças.
Conclui-se que existe diversidade genética satisfatória entre os acessos avaliados para as
características mensuradas e que existem grupos de acessos com potenciais características de
interesse.
Palavras-chave: Café; Distância euclidiana; Tocher
Apoio: Os autores agradecem a CNPQ, FAPEMIG, EMBRAPA e EPAMIG pelo apoio financeiro e
ao suporte da UFV.
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ANÁLISES DE CORRELAÇÕES E COMPONENTES DE PRODUÇÃO
DE HIBRIDOS DE MAMONA ANÃ
Tiago Zoz1*; Mennes Vieira da Silva1; Carlos Eduardo da Silva Oliveira2; João
Eduardo Pereira Abaker1; Renato Lustosa Sobrinho1
1

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Cassilândia - MS,
Departamento de Melhoramento Genético de Plantas. Rod: MS 306, Km 6,4 Zona Rural CEP
79540-000 – Cassilândia, MS – Brasil.
2
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Engenharia de Ilha
Solteira -SP, Departamento de Manejo e Conservação do Solo e da Água. Rua: Passeio Monção,
Zona Norte, n°160, CEP 15385-000 – Ilha Solteira, SP – Brasil. *tiago_zoz@hotmail.com. ÁREA
DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
A mamona (Ricinus communis L.) é muito negligenciada, sendo uma espécie de cultura de alto valor
econômico, a cultura vem demonstrando sua viabilidade econômica em várias partes do mundo,
colaborando com importantes valores nas exportações à economia de muitos países, incluindo
Brasil, Índia e China. A colheita mecanizada da mamona tem sido defendida como prioridade há
muitos anos, pois é predominantemente colhida manualmente. Aumentar o cultivo da mamona no
mundo depende do uso de variedades e híbridos com maior potencial genético e um manejo
melhorado da cultura. Os componentes individuais da produção podem contribuir com informações
sobre os benefícios para explorar caracteres produtivos para fins de reprodução. O objetivo deste
estudo foi avaliar os parâmetros genéticos de caracteres agronômicos em genótipos de mamona
anã e quantificar a correlação e análise do coeficiente de trilha. O ensaio de campo foi realizado na
Universidade Estadual Paulista em Botucatu, solo é latossolo sob sistema de plantio direto, foram
avaliados cinco genótipos de mamona anã. Os dados foram submetidos à análise de variância e as
médias comparadas pelo teste LSD (p <0,05). Os coeficientes de correlação genotípica, fenotípica
e ambiental para as características foram estimados por análise de variância e covariância. Em
todas as características avaliadas foi observada diferença significativa entre os genótipos da
mamona anã, a herdabilidade variou entre 2,96 e 3,86. O genótipo CRZ 13 apresentou maior massa
de cem grãos em relação aos genótipos CRZ 3 e CRZ 7, os genótipos CRZ 13 e CRZ 12
apresentaram maior rendimento de grãos em relação aos demais genótipos. Os genótipos de
mamona anã CRZ 3 e CRZ 7 entraram no estado de floração antes dos genótipos CRZ 12 e FCA,
as plantas do genótipo FCA e CRZ 7 apresentaram as menores alturas em relação ao CRZ 12, os
mesmos genótipos possuem menor número de racemos por planta. Os racemos primários de
plantas dos genótipos CRZ 12 seguidos de CRZ 7 e CRZ 13 apresentaram maior número de frutos
em relação aos demais, nos racemos secundários os genótipos CRZ 12, CRZ 13 e CRZ 3
apresentaram maior número de frutos. O genótipo CRZ 13 apresentou maior massa de cem grãos
em relação aos genótipos CRZ 3 e CRZ 7, os genótipos CRZ 13 e CRZ 12 apresentaram maior
rendimento de grãos em relação aos demais genótipos. Correlações genotípicas e fenotípicas
positivas foram encontradas entre número de racemos por planta, número de frutos no racemo
secundário, rendimento de grãos em relação à altura da planta, também entre rendimento de grãos
e número de racemos por planta, número de frutos no racemo primário, número de frutos no racemo
secundário, massa de cem grãos. Para obter genótipos de mamona anã com maior rendimento de
grãos, a seleção deve ser realizada em plantas com floração precoce, e maior número de racemos
por planta, frutos no racimo primário e secundário e peso da semente.
Palavras-chave: Correlações genotípicas; Ricinus communis; colheita mecanizada.
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CARVÃO ATIVADO NO ESTABELECIMENTO DA EMBRIOGÊNESE
SOMÁTICA DE Syagrus coronata
Lavínia Barbosa Oliveira¹*; Geís Ferreira Neves¹; Carlos Mario Gallo Giraldo²;
Vanessa Queiroz¹; Kacilda Naomi Kuki¹; Sérgio Yoshimitsu Motoike¹
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fruticultura
– Cultura de Tecidos. Vila Matoso, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*lavinia.oliveira@ufv.br. ²Universidad de Caldas, Menizales, Caldas – Colômbia. ÁREA DO
CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
A propagação do Syagrus coronata (Licuri) como na maioria das espécies de Aracaceae, ocorre
de forma sexuada, por sementes. O processo é considerado lento, desuniforme e de baixa
germinação mesmo estando em condições adequadas. Uma técnica comumente adotada para
contornar tais impasses é o cultivo in vitro. Essa técnica de propagação assexuada destaca-se
nas práticas de multiplicação clonal por originar indivíduos geneticamente idênticos aos seus
progenitores em curto período de tempo e espaço, além de condicionar alta produtividade. A
embriogênese somática (ES) é um procedimento elementar na propagação clonal, e os protocolos
de espécies perenes são iniciados a partir de embriões zigóticos. Esses se destacam por serem
mais jovens e consideravelmente mais responsivos possibilitando predizer o comportamento da
matriz de origem e formular meios de cultura adequados para a sua clonagem. Em protocolos
desenvolvidos para espécies da família Aracaceae, observou-se oxidação dos explantes por
compostos fenólicos, implicando na utilização de carvão ativado. O carvão, além de atuar como
agente adsorvente de fenóis pode adsorver reguladores de crescimento, exsudatos das plantas
e metabólicos tóxicos além de condicionar a produção de brotos. Diante da escassez de
informações básicas para estabelecimento do protocolo de cultivo in vitro do S. coronata,
objetivou-se analisar o efeito do carvão ativado, acrescido em meio de cultura para indução da
embriogênese somática. Os embriões zigóticos foram extraídos de sementes maduras em
ambiente asséptico, desinfetados em solução de Hipoclorito de sódio (NaClO) a 2,0% e
enxaguados com água autoclavada. Posteriormente, os explantes foram inoculados em meio de
indução Y3 suplementado com 9µm de Picloran, acrescido ou não com 3 g.L-1 de carvão ativado.
Após 7 dias de cultivo não foram observados sinais de oxidação nos explantes, independente da
presença do carvão no meio de cultura. Após 15 dias, 40% dos embriões inoculados em meio
acrescido de carvão iniciaram a germinação, desenvolvendo a parte aérea. Enquanto todos os
embriões inoculados em meio sem carvão desenvolviam massas pró-embriogênicas, os outros
60% em contato com carvão apresentavam formação mais lenta dessas massas. Essas
informações preliminares indicam a possibilidade de interferência do carvão ativado sobre a
Picloran responsável pela formação das massas pró-embriogênicas. Entretanto, novos estudos
são necessários para verificar tal inferência.
Palavras-chave: Antioxidante; Cultivo in vitro; Licuri
Apoio: Os autores agradecem a CAPES pelo apoio financeiro; ao suporte da UFV e aos
funcionários da “Fruticultura” pela contribuição prestada nos serviços de Laboratório.
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COMPARAÇÃO DE MODELOS PARA CORREÇÃO DE EFEITO DE
BLOCO EM SOJA VIA REML/BLUP.
Bruno Grespan Leichtweis1*; Leticia de Faria Silva2; Felipe Lopes da Silva1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Biologia
Geral.
2
Laboratório de Biotecnologia do Cafeeiro, Bioagro, Universidade Federal de Viçosa- MG. Av.
P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*bruno.leichtweis@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
A soja é uma das mais importantes culturas na economia mundial, seus grãos são amplamente
utilizados pela agroindústria para a produção de óleo vegetal e rações para a alimentação animal.
Assim, produzir cultivares que apresentem mais caracteres de interesse econômico são de suma
importância para atender essa demanda mundial. Um dos principais problemas enfrentados pelos
programas de melhoramento da espécie se encontra nas falhas de plantas nas parcelas, o que
pode comprometer as estimativas de parâmetros genéticos. Assim, objetivou-se comparar dois
modelos quanto a correção do teor de óleo por efeito de bloco na cultura da soja. Para isso, foram
avaliados 170 cultivares de soja do Banco Ativo de Germoplasma de Soja da UFV, conduzidos
em dois ambientes em delineamento de blocos aumentados, com sete blocos e seis tratamentos
em comum. Na predição de valores genotípicos foram utilizados dois modelos, um com correção
para parcela de efeito fixo (modelo 1) dado por y= Xr +Wj + Zg + ε, e outro com correção para
parcela com efeito de covariável (modelo 2), dado por y= Xr + βCov + Zg + ε, em que y é o vetor
de dados, r é o vetor dos efeitos de locais (fixos), j é o vetor dos efeitos de blocos (fixos), g é vetor
dos efeitos genéticos aditivos (aleatórios) e ε o vetor de erros ou resíduos (aleatório). O coeficiente
β refere-se a regressão associada a covariável bloco. As letras maiúsculas representam as
matrizes de incidência para os referidos efeitos. As análises estatísticas foram realizadas via
software Miztal BLUPF90. O modelo 1 apresentou melhor ajuste (AIC= 1475,75) comparado ao
modelo 2 (AIC=1492). Para a variância residual, o modelo 2 apresentou maiores valores, de
1,6241 comparado a 1,5651 do modelo 1, esses resultados indicam que considerando o efeito de
blocos como um efeito fixo permite maior correção dos valores genotípicos. O mesmo foi
observado para a variância genética aditiva, que no modelo 1 foi de 1,0341, enquanto o modelo
2 de 0,9673. Podendo-se concluir que a utilização do modelo com correção para efeitos fixos de
bloco é mais efetiva na seleção de genótipos superiores.
Palavras-chave: Modelos mistos; DBA; Glycine max
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG e CNpq pelo apoio financeiro e ao suporte da UFV
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COMPORTAMENTO DO TEOR DE CLOROFILA EM FOLHAS DE SOJA
SUBMETIDAS AO ESTRESSE PELO USO DE FUNGICIDAS E PELO
DEFICIT HÍDRICO
Priscíla dos Santos Evangelista1*; Lorena de Oliveira Moura1; Martha Freire da
Silva1; João Marcos Soares Ferreira1; Anunciene Barbosa Duarte1; Felipe Lopes da
Silva1
1

Laboratório de Melhoramento Genético de Soja, Departamento de Agronomia, Universidade
Federal de Viçosa. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 - Viçosa, MG - Brasil.
*priscila.evangelista@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de soja [Glycine max (L.) Merrill]. Essa oleaginosa
é uma das culturas mais produzidas no país, que sofre devido a uma grande quantidade de
doenças causadas por fungos, que podem levar até 100% de perdas na cultura. Um dos métodos
mais eficaz para controlar essas doenças tem sido a aplicação preventiva de fungicidas, porém,
muitas vezes essas aplicações podem induzir à fitotoxidez. Os danos causados pela fitotoxicidade
podem, ainda, serem acentuados se houver a ocorrência de estresse hídrico em conjunto,
acarretando por exemplo, uma redução do teor de clorofila e fotossíntese das plantas, podendo
prejudicar a produtividade. O objetivo do trabalho foi analisar o teor de clorofila das folhas de
plantas de soja quando submetidas a aplicações dos fungicidas Ativum®️, Elatus®️ e Fox® sob
regime hídrico ideal e deficit hídrico induzido. O experimento foi realizado em casa de vegetação
no Departamento de Agronomia da UFV. Foi utilizado a cultivar P95Y21 e o delineamento
experimental foi em blocos casualizados com quatro blocos, em esquema fatorial 2x3, dois
sistemas de irrigação: controle (solo mantido próximo a capacidade de campo, com potencial
hídrico de -33 kPa) e deficit hídrico (com potencial hídrico de -1100 kPa) e 3 fungicidas (Ativum®️,
Elatus®️ e Fox®). O estresse fitotóxico e hídrico foi imposto durante os estádios R3 ao R6, onde as
aplicações dos fungicidas foram realizadas com intervalo de 10 dias durante estes estádios. O teor
de clorofila foi aferido diariamente antes e após as aplicações dos fungicidas no terceiro trifólio das
plantas, utilizando o equipamento clorofilog (modelo CFL1030, da Falker). Houve redução do teor
de clorofila nas plantas submetidas ao deficit hídrico, em comparação às plantas que obtiveram
regime de água normal, independente do fungicida aplicado. Quando às plantas que foram
submetidas ao deficit hídrico, o fungicida Elatus® promoveu a maior redução da clorofila (de 31,61
a 15,53 ICF), seguido dos fungicidas Ativum® (de 31,53 a 16,23 ICF) e Fox® (de 30,78 a 17,70
ICF). Já nos tratamentos controle, foi observado um aumento no teor de clorofila durante o período
de avaliações. Conclui-se assim, que o estresse causado pela fitotoxidez por fungicidas em
conjunto com o deficit hídrico gerou uma diminuição significativa no teor de clorofila nas folhas de
soja.
Palavras-chave: fitotoxidez; fotossíntese; Glycine max
Apoio: Os autores agradecem a GDM Seeds, CAPES e CNPq pelo apoio financeiro, e a toda equipe
do Programa de Melhoramento Genético de Soja da UFV.
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CORRELAÇÃO ENTRE TESTE DE VIGOR ASSOCIADO AO
CRESCIMENTO E SEU COMPORTAMENTO MEDIANTE A
GERMINAÇÃO
Luara Dias Camargo1*; Lorena Moreira Lara1; Fernanda Cupertino Rodrigues1;
Jean Faria Martiniano1; Pedro Gomes de Matos1; Felipe Lopes da Silva1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*luara.camargo@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
O potencial fisiológico de sementes pode ser determinado por uma ampla gama de testes, que
quando combinados resultam em respostas mais concisas. O teste de germinação é comumente
utilizado nas análises de sementes, mas muitas vezes não expressa a realidade de campo, e sim o
potencial de germinação da semente. Já os testes de vigor proporcionam visualizar o desempenho
das sementes em diferentes condições, e podem trazer informações complementares a germinação
observada. A análise de comprimento de plântula por meio das análises computacionais, pelo
software Vigor S, é uma opção de análise que teve um aumento considerável em seu uso, por
proporcionar a redução da subjetividade na caracterização. Assim, o objetivo de desse trabalho foi
verificar a associação entre o teste de comprimento de plântula e as variáveis obtidas neste, e a
germinação. Para o presente estudo foram utilizados seis cultivares de soja, sendo elas: BMX Zeus
IPRO, BMX Alvo RR, BS2606 IPRO, TMG 7063 IPRO, DM 66i68 RSF IPRO, FPS Júpiter RR. As
sementes foram produzidas no município de Madre de Deus de Minas, Minas Gerais, na safra
2019/20. As análises de qualidade de sementes foram realizadas no laboratório do Programa Soja
e de Sementes, ambos ligados a UFV. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com
oito repetições. As variáveis analisadas foram: Índice de vigor, crescimento, uniformidade,
comprimento médio, sementes não germinadas, comprimento do hipocótilo, comprimento da raiz,
pixels do hipocótilo, pixels da raiz, comprimento total, razão raiz/hipocótilo, ambas obtidas por meio
da análise computadorizada analisada por meio do software Vigor S e a germinação. Os dados
foram submetidos a análise de variância e teste de correlação simples de Pearson. Todas as
variáveis apresentaram diferença significativa na análise de variância (P>0,5), exceto as variáveis
razão raiz/hipocótilo e germinação. Foi possível observar correlação forte (0,90) entre a germinação
das sementes e o comprimento do hipocótilo tanto quando mensurado em centímetros quanto
quando os dados foram obtidos em pixels. As demais variáveis não correlacionaram
significativamente com a germinação. Dessa forma, pode-se concluir que dentre as variáveis
obtidas com a análise de crescimento computacional o comprimento do hipocótilo é a que melhor
representa os dados obtidos com a germinação, entretanto, é necessário novos estudos afim de
melhor entendimento dessa relação e sua constância nos resultados.

Palavras-chave: sementes; melhoramento genético; crescimento de plântulas.
Apoio: Os autores agradecem à FAPEMIG, CNPq e Capes pelo apoio financeiro; ao suporte da
UFV, em especial ao Programa Soja e Laboratório de Sementes que tornaram possível a realização
desta pesquisa.
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CUIDADO AO NEGLIGENCIAR PRESSUPOSIÇÕES BÁSICAS DO
MODELO DE ANOVA NA SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE ALFAFA
Daiana Salles Pontes2*; Renato Domiciano Silva Rosado1,2; Cosme Damião Cruz1,3;
Moysés Nascimento3; Reinaldo de Paula Ferreira4; Duarte Vilela4
Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias: 1Departamento de Agronomia,
2
Departamento de Estatística e 3Departamento de Biologia Geral. Av. P.H. Rolfs, Campus
Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 4Embrapa Gado de Leite.
*daiana.pontes@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
A modelagem no esquema de parcela subdivida no tempo, comumente utilizada para mensurar o
potencial produtivo de genótipos de alfafa, viola duas pressuposições básicas do modelo de
ANOVA: independência e homocedasticidade dos erros. Este fato pode induzir à escolha
equivocada dos melhores genótipos a serem selecionados nos programas de melhoramento.
Assim, nosso objetivo foi quantificar a variabilidade genética e identificar genótipos superiores a
partir da comparação dos desempenhos finais e em cada corte por meio da modelagem de
diferentes estruturas para a matriz de erros. Foram utilizadas informações de 77 genótipos de alfafa,
envolvendo um período de cultivo com 24 cortes consecutivos no período de 2015 a 2017. O
delineamento utilizado em cada experimento foi o de blocos casualizados, com três repetições. A
característica avaliada foi a produção de matéria seca (PMS) (kg.ha-1). A análise de medidas
repetidas considerou diferentes estruturas para a matriz de erros, o que permite modelar o grau de
homogeneidade das variâncias e covariâncias dos dados, nas diferentes épocas. Foram ajustados
modelos considerando as matrizes: simetria composta, simetria composta heterogênea, autoregressiva de 1ª ordem, auto-regressiva de 1ª ordem heterogênea, componente de variância e não
estruturada. A estrutura de erros mais apropriada para análise de dados foi estabelecida a partir do
Critério de informação de Akaike (AIC). Foi realizado o teste de agrupamento de Scott-Knott, ao
nível de 5% de probabilidade, para indicar os grupos homogêneos quanto ao potencial médio,
dentro de cada corte. Também foi estimada a persistência (S%) da PMS para cada genótipo,
utilizando-se como medida indireta a proporção de cortes em que foi considerado como superior no
teste de Scott-Knott. O modelo em parcela subdividida no tempo (contemplando dois ou três erros)
e aqueles ajustados para diferentes estruturas de erros na avaliação da produção de genótipos de
alfafa foram concordantes em apontar efeito significativo de cortes (C), genótipos (G) e a interação
G x C. Ao considerar diferentes estruturas para a matriz de erros, os valores de AIC foram inferiores
a aqueles obtidos pelos modelos de parcela subdividida no tempo, indicando que a análise de
medidas repetidas deve se preferida neste tipo de experimento. A persistência (S%) da produção
de matéria seca mostrou-se uma importante ferramenta na seleção dos genótipos 4, 21, 57, 61 ,67
e 72 de alfafa considerando a estrutura de covariância simetria composta heterogênea a qual obteve
o menor AIC.
Palavras-chave: Estrutura de covariâncias, medidas repetidas, Mendicago sativa.
Apoio: Os autores agradecem a CAPES e CNPq pelo apoio financeiro e ao suporte da UFV.
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DOENÇAS E PRAGAS EM DIFERENTES CULTIVARES DE
CAFEEIROS ARÁBICA EM MANEJO CONVENCIONAL
Tiago Lessa da Costa1*; Waldênia de Melo Moura1; Steliane Pereira Coelho1;
Miguel Arcanjo Soares de Freitas1
1

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Unidade Regional Sudeste, Vila Gianetti,
Campus da UFV, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. *tiago.lessa42@gmail.com. ÁREA DO
CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
Um dos principais limitantes na cultura do café arábica são a presença de doenças e pragas, que
dependendo das características de cada região, podem se tornar sérios problemas, reduzindo o
vigor dos cafeeiros e consequentemente a produtividade. Portanto é fundamental conhecer o
desempenho das cultivares na região onde serão cultivadas. Com isso, o objetivo desse trabalho
foi avaliar diferentes cultivares de café arábica com relação as severidades das principais doenças
e praga na Zona da Mata Mineira. O experimento foi instalado no município de Oratórios, MG, em
delineamento de blocos casualizados com 22 cultivares e três repetições. As parcelas foram
constituídas de sete plantas, com espaçamento de 0,7 x 3,6 m, entre plantas e fileiras,
respectivamente. No ano de 2020 foram avaliadas as seguintes características: severidade de
ferrugem (Hemileia vastatrix), com notas de 1 a 5; severidade do ataque de bicho mineiro
(Leucoptera coffeella) com notas de 1 a 5; severidade de cercosporiose (Cercospora coffeicola),
com notas de 1 a 5; intensidade da seca de ponteiro, com notas de 1 a 4 e vigor vegetativo, com
notas de 1 a 10. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram agrupadas
pelo teste Scott-Knott a 5 % de probabilidade. Não houve diferença significativa entre as cultivares
para a intensidade da seca de ponteiro, severidades de ferrugem e do ataque de bicho mineiro,
que em geral apresentaram ausência e poucos sintomas, respectivamente. Quanto à severidade
de cercosporiose, as cultivares foram agrupados de duas formas, sendo que 55% apresentaram
moderados sintomas e 45 % com intenso sintomas da doença. Essa doença está relacionada
principalmente com aspectos nutricionais, visto que, não existem cultivares geneticamente
resistentes ao patógeno. Novamente as cultivares não apresentaram diferença quanto ao vigor
vegetativo, apresentando valores considerados médio. Esse fato pode ser explicado pela
presença de sintomas de cercosporiose que afetou o vigor vegetativo de todas as cultivares.
Verificou-se variabilidade entre as cultivares em resposta ao sistema de cultivo apenas para
severidade de cercosporiose. Com base nos resultados as cultivares Paraiso MGH419-1, Catiguá
MG2, Topázio MG19 e Catuaí Vermelho IAC 44 apresentam potencialidades para o cultivo
convencional em relação a tolerância à doenças e pragas na Zona da Mata Mineira.
Palavras-chave: Coffea arabica; cultivares; severidade de doenças;
Apoio: Os autores agradecem ao Consórcio Pesquisa Café, CNPq e FAPEMIG pelo apoio
financeiro do projeto e bolsas concedidas.
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ENSAIO COMPARATIVO AVANÇADO ENTRE CULTIVARES E
LINHAGENS DE ARROZ IRRIGADO – SAFRA 2019/20
Raphael de Paula Gonçalves1*; Josimar dos Santos Ladeira2; Ralph Bonandi
Barreiros1; Plínio César Soares3; Moizés de Sousa Reis4; Aurinelza Batista
Teixeira Condé4
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
2
Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Engenharia
Florestal. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
3
EPAMIG/Sudeste, Vila Gianetti, casas 46 e 47, Campus UFV, CEP 36571-000 – Viçosa, MG –
Brasil.
4
EPAMIG/Sul, Rodovia Lavras/Ijaci Km 02, Campus UFLA, CEP 37200-970 – Lavras, MG – Brasil.
*raphael.goncalves@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
O arroz é um alimento essencial na alimentação dos brasileiros. Fornece cerca de 20% de energia
e 15% de proteína per capita necessária. Este trabalho objetivou por meio de um Ensaio
Comparativo Avançado (ECA ou VCU), avaliar variedades e linhagens que se destacaram nos
Ensaios Comparativos Preliminares (ECP’s), visando a recomendação de novas cultivares. As
características avaliadas foram: ciclo (floração), altura de plantas, produção de grãos e
perfilhamento. Os experimentos foram conduzidos no Campo Experimental de Leopoldina (CELP)
e no Campo Experimental de Lambari (CELB). Os experimentos foram constituídos de 21
linhagens e as seguintes cultivares testemunhas: Seleta, Predileta, Rubelita e Alterosa. Empregouse o delineamento experimental de blocos ao acaso, com três repetições. As parcelas foram
constituídas de 5 fileiras de plantas de 5 m de comprimento, espaçadas de 30 cm. Como área útil
da parcela, foram consideradas os 4 m centrais das três fileiras internas (3,6 m²). A densidade de
semeadura foi de 100 sementes/m. Observou-se que as médias de produtividade de grãos no
ensaio do CELP, apresentaram grande variabilidade, sendo que a maior média de produtividade
foi de 7.925 Kg/ha, com a linhagem CNAx 17361-B-5-B-B-9. A média geral de produtividade de
grãos do ensaio ficou em 5.951 Kg/ha. Três linhagens destacaram-se com produtividades de grãos
superiores a 6 t/ha. No que concerne ao porte das plantas, no ensaio CELP, o desenvolvimento
foi maior com média geral de 110 cm, ao passo que no ensaio CELB a média de altura de plantas
situou em 88 cm. No ensaio CELP as médias de altura de plantas variaram de 96 a 124 cm. Já no
ensaio CELB as médias desse parâmetro oscilaram entre 82 e 96 cm. Em relação ao perfilhamento
observou-se excelente comportamento dos genótipos avaliados nesse ensaio, uma vez que
apenas quatro genótipos exibiram médias de 1,7; os demais levaram nota 1,0. Quanto à floração,
a média do ensaio situou-se em 103 dias. As médias variaram de 98 a 107 dias. Com base nos
resultados obtidos neste experimento, três linhagens menos produtivas no cômputo da análise
conjunta dos dois ensaios serão descartadas deste experimento na próxima safra (2020/21) e
darão lugar às três linhas-destaque eleitas no ECP. Baseando-se na produtividade de grãos e em
outros caracteres de interesse, é grande a possibilidade de se lançar uma ou duas novas cultivares
de arroz irrigado para Minas Gerais, nos próximos dois anos.

Palavras-chave: Melhoramento genético; Orizicultura; Seleção de genótipos.
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG pelo apoio financeiro e a EMBRAPA Arroz e Feijão pelo
banco de germoplasma.
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ENSAIO COMPARATIVO PRELIMINAR ENTRE GENÓTIPOS DE
ARROZ IRRIGADO EM MINAS GERAIS - SAFRA 2019/20.
Raphael de Paula Gonçalves1*; Josimar dos Santos Ladeira2; Ralph Bonandi
Barreiros1; Plínio César Soares3; Moizés de Sousa Reis4; Aurinelza Batista Teixeira
Condé4
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
2
Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Engenharia
Florestal. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
3
EPAMIG/Sudeste, Vila Gianetti, casas 46 e 47, Campus UFV, CEP 36571-000 – Viçosa, MG –
Brasil.
4
EPAMIG/Sul, Rodovia Lavras/Ijaci Km 02, Campus UFLA, CEP 37200-970 – Lavras, MG – Brasil.
*raphael.goncalves@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
O Brasil é o 9º maior produtor e consumidor de arroz no mundo, produzindo cerca de 10,6 milhões
de toneladas em aproximadamente 2,14 milhões de hectares. O Ensaio Comparativo Preliminar
(ECP), objetivou selecionar linhagens promissoras a serem testadas, posteriormente, a nível
regional no Estado, por meio dos Ensaios Comparativos Avançados (ECA’s), os quais se
destinam a fornecer informações para a recomendação de novas cultivares. O experimento foi
constituído de 26 linhagens e as seguintes cultivares testemunhas: Seleta, Rio Grande, Jequitibá
e Ourominas. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com três
repetições. As parcelas foram constituídas de 4 fileiras de plantas de 5 m de comprimento,
espaçadas de 30 cm. Como área útil da parcela, foram consideradas os 4 m centrais das duas
fileiras internas (2,4 m²). A densidade de semeadura foi de 100 sementes/m. O experimento foi
implantado em outubro no Campo Experimental da EPAMIG, em Lambari, em solos com irrigação
por inundação contínua. A média de produção de grãos do ensaio foi excelente (6.994 Kg/ha). 15
genótipos produziram mais que a testemunha mais produtiva, a Ourominas (6.794 Kg/ha). As
produtividades de grãos desses genótipos destaques oscilaram de 7.026 a 8.737 Kg/ha. Em
relação ao ciclo (floração) não houve muita variação entre as médias dos genótipos, que variaram
de 98 a 107 dias, enquadrando todos genótipos na categoria de ciclo médio. No que concerne à
altura de plantas, a média do ensaio ficou em 92 cm, e o porte médio dos genótipos situou-se
entre 82 e 104 cm. Quanto a incidência de doenças, as maiores médias de notas do ensaio foram
registradas para Brusone foliar e Mancha de grãos, com 4,80 e 3,52, respectivamente. As demais
doenças (Brusone da panícula, Escaldadura foliar e Mancha parda) apresentaram médias de
notas próximas, variando de 2,87 a 3,38. Em relação à brusone foliar, quatro genótipos se
mostraram mais resistentes, recebendo nota 3. São eles: BRA 051077, CNAx 17384-B-17-B-B6,
MGI 0910-16 e MGI 1515-10. Relativo a brusone na panícula, doença mais séria do arroz, nove
genótipos foram resistentes a essa enfermidade. As linhas elites selecionadas no ECP de
2019/2020 para comporem o ECA em 2020/2021 foram: MGI 1514-20, BRA 051077, MGI 15176, com produtividades de grãos de 8.737, 8.584 e 8.487 Kg/ha, respectivamente, onde em um
futuro próximo, poderão ser recomendadas como novas cultivares aos orizicultores mineiros.

Palavras-chave: Arroz de várzeas; Melhoramento genético; Oryza sativa.
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG pelo apoio financeiro e a EMBRAPA Arroz e Feijão pelo
banco de germoplasma.
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ESTIMATIVAS DE COMPONENTES DE VARIÂNCIA E
PARÂMETROS GENÉTICOS VIA MODELO MULTIVARIADO EM
GENÓTIPOS DE ALGODÃO EM ENSAIOS MULTI-AMBIENTES
Emanuel Ferrari do Nascimento1*; Marco Antônio Peixoto1; Paulo Eduardo
Teodoro2; Luiz Paulo de Carvalho3; Francisco José Correia Farias3; Leonardo
Lopes Bhering1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento
de Biologia Geral. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
2
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Departamento de Estatística e Genética.
Campus de Chapadão do Sul, MS – Brasil. 3Embrapa Algodão – Campina Grande, Paraíba –
Brasil.*emanuel.ferrari.nascimento@hotmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento
genético de plantas.
Considerada uma das grandes culturas do agronegócio brasileiro, o algodão herbáceo (Gossypium
hirsutum L.) constitui uma importante matéria-prima na indústria têxtil em virtude de sua elevada
produção de fibras. Neste cenário, o aprimoramento de características relacionadas à qualidade da
fibra exerce grande relevância em programas de melhoramento genético do algodoeiro. Uma destas
características de interesse é o comprimento da fibra, que influencia a uniformidade e resistência
do fio, bem como a eficiência do processo de fiação. O objetivo do trabalho foi estimar os
componentes de variância e parâmetros genéticos para a característica comprimento da fibra de
algodão em ensaios multi-ambientes utilizando um modelo multivariado. Foi realizada a avaliação
de 13 genótipos de algodão em três ambientes no Centro-Oeste brasileiro, na safra de 2013-2014.
O experimento foi delineado em blocos ao acaso, com 4 repetições. A característica avaliada foi o
comprimento de fibra (CF), sendo estabelecidos os seguintes pares de variáveis e ambientes:
comprimento de fibra no ambiente 1 (CF1); comprimento de fibra no ambiente 2 (CF2); comprimento
de fibra no ambiente 3 (CF3). Os componentes de variância e parâmetros genéticos foram
estimados via modelo estatístico multivariado. Todas as análises foram realizadas no Software
BLUPF90. O teste de LRT demonstrou significância para todos os efeitos aleatórios do modelo. Os
valores de variância genética obtidos foram de 0,56 (CF1); 0,44 (CF2) e 0,70 (CF3). As
herdabilidades estimadas foram 0,55 (CF1); 0,37 (CF2) e 0,65 (CF3), atingindo valores moderados
(0,20 > ℎ2 > 0,50) a altos (0,50 < ℎ2 ). Quanto maior a estimativa da herdabilidade, mais
representativo é o fenótipo em relação ao genótipo. As correlações entre os pares de características
foram classificadas como baixa (par de características CF2.CF3 = 0,40), moderada (par de
características CF1.CF3 = 0,67) e alta (par de características CF1.CF2 = 0,94). Portanto, o modelo
multivariado conferiu eficiência na estimação dos componentes de variância e parâmetros genéticos
em dados relacionados ao comprimento de fibra em algodão envolvendo ensaios multi-ambientes.
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; modelo multivariado; qualidade da fibra
Apoio: Os autores agradecem a CAPES, CNPq e FAPEMIG pelo apoio financeiro e à UFV por todo
suporte.
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ESTIMATIVA DE PARÂMETROS GENÉTICOS VIA REML/BLUP DE
TOMATEIROS TIPO INDÚSTRIA DE PORTE ANÃO
Leandro Augusto Andrade Fumes1*; Bruno Grespan Leichtweis1; Rafael Ravaneli
Chagas1; Gabriel Vicentino Salvador1; Derly José Henriques da Silva1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*leandro.fumes@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
As cultivares de tomateiro (Solanum lycopersicum) voltadas para o processamento industrial dos
frutos geralmente são cultivadas sem a realização de tutoramento, acamando naturalmente a
medida que a planta se desenvolve, favorecendo assim a degradação dos frutos em contato com o
solo. A utilização de gene de nanismo pode reduzir a intensidade do acamamento, além de diminuir
o tamanho do dossel, tornando seu uso interessante em programa de melhoramento para essa
cultura. O emprego de métodos estatísticos com alta acurácia e a estimação dos componentes de
variação genética e herdabilidade de características relevantes são importantes para os
melhoristas. Desta forma, objetivou-se neste trabalho estimar parâmetros genéticos para o diâmetro
de plantas no tomateiro. Para isso, foi conduzido no Campo Experimental “Horta Nova” do
Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa (DFT/UFV) um experimento
contendo seis genótipos: o híbrido comercial N-901 (Nunhems) e o acesso anão BGH-2006 do
Banco de Germoplasma de Hortaliças da UFV como testemunhas, e as populações F2, RC1F2 e
RC2F2 provenientes do cruzamento entre as testemunhas, sucedidas de autofecundação. Os
retrocruzamentos foram realizados no sentido do híbrido comercial, sendo selecionados nas
gerações F2 apenas os indivíduos de fenótipo anão. O delineamento experimental utilizado foi o de
blocos ao acaso, com quatro repetições. As parcelas foram compostas por 23 plantas com o
espaçamento de 0,60 m entre plantas e 1,20 m entre fileiras. Foi realizado a análise de REML/BLUP
no software Miztal BLUPF90 com o modelo “Y=b+σ2a+ε”. Onde a variável dependente foi o Diâmetro
do Dossel (cm), b é o efeito dos blocos, assumido como fixo, σ2a é o efeito genético aditivo individual,
assumido como aleatório e ε é a variância residual do modelo, assumido como aleatório. O modelo
teve ajuste com valor de AIC de 133,78 e variância residual de 61,48. A herdabilidade no sentido
restrito da característica foi de 84,28%, nos valores preditos pelo BLUP o BGH-2006 teve valor de
-18,65 e o N-901 de 29,48 para diâmetro do dossel, do RC1F2 para RC2F2 o valor predito teve um
aumento mínimo de 0,81 para a diâmetro do dossel, demostrando a alta herdabilidade apresentada
pela característica.
Palavras-chave: dossel; nanismo; Solanum lycopersicum
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG, CNPq e CAPES pelo apoio financeiro; ao suporte da
UFV e aos funcionários da “Horta Experimental” pela contribuição prestada nas atividades de
campo.
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ESTIMATIVA DE PARÂMETROS GENÉTICOS EM HÍBRIDOS DE
CAFÉ ARÁBICA VIA MODELOS MISTOS
Bruno Grespan Leichtweis1*; Leticia de Faria Silva2; Felipe Lopes da Silva1, Eveline
Teixeira Caixeta²
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Biologia
Geral.
2
Laboratório de Biotecnologia do Cafeeiro, Bioagro, Universidade Federal de Viçosa- MG. Av.
P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*bruno.leichtweis@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
O Coffea arabica L. é a espécie de maior importância econômica dentre o gênero, e o
desenvolvimento de cultivares resistentes às principais doenças do cafeeiro, como a ferrugem
(Hemileia vastatrix), é importante para obter estabilidade produtiva e diminuição dos custos de
produção. Para aumentar a eficiência de seleção de cafeeiros superiores no melhoramento
genético deve-se realizar a caracterização morfoagronômica dos materiais genéticos a serem
selecionados e a estimação dos valores genéticos dos indivíduos. Assim, nesse trabalho
objetivou-se estimar os parâmetros genéticos em populações hibridas de Coffea arábica. Foram
analisados 27 fenótipos a partir de cafeeiros obtidos dos cruzamentos entre cultivares comerciais
de cafeeiros portadores do gene SH3 de resistência a H. vastatrix totalizando 684 observações ao
longo de três anos de avaliação (2013, 2014 e 2015). A estimativa dos parâmetros genéticos foi
obtida através de analises conduzidas no software BLUPF90 e as observações de incidência a
ferrugem e cercosporiose foram obtidas através de notas de 1 a 5. As populações analisadas
neste trabalho fazem parte do Programa de Melhoramento Genético do Cafeeiro desenvolvido
pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), em parceria com a
Universidade Federal de Viçosa (UFV), a Universidade Federal de Lavras (UFLA) e a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Café). Para a convergência dos dados foram
necessários dez rouds. A estimativa da variância genética aditiva foi de 0,2401 e a variância
residual de 0,90902, a herdabilidade foi estimada em 0,20957 com um erro padrão de 0,07382.
Estes resultados eram esperados devido à baixa variabilidade apresentada pela espécie C.
arabica em virtude de sua estreita base genética, além dos erros apresentados pelas avaliações
dessas características. Portanto, esta análise é de grande importância, já que proporciona
subsídios para predizer os ganhos genéticos e o possível sucesso no programa de melhoramento.

Palavras-chave: Coffea arábica; REML/BLUP; Melhoramento do cafeeiro
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG, EMBRAPA e CNpq pelo apoio financeiro e ao suporte
da UFV
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ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO GENÔMICA AMPLA PARA DIÂMETRO
DE COPA EM ACESSOS DE Coffea canephora
Letícia de Faria Silva¹*; Bruno Grespan Leichtweis²; Francielle de Matos Feitosa1;
Ana Carolina Andrade Silva1; Emilly Ruas Alkimim¹; Eveline Teixeira Caixeta¹.
1

Laboratório de Biotecnologia do Cafeeiro, Bioagro, Universidade Federal de Viçosa-MG.
²Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Biologia
Geral. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*leticiafaria785@gmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
A cafeicultura é uma atividade agrícola de grande importância econômica para o desenvolvimento
do Brasil, o qual lidera a produção e exportação de grãos e é o segundo maior consumidor da
bebida no mundo. A espécie Coffea canephora é de relevante valor econômico, sendo muitas
vezes utilizadas nos blends de café juntamente com a espécie C. arábica e se destaca em
programas de melhoramento genético por apresentar características agronômicas associadas à
alta produtividade e qualidade significativa no produto final. Dentre as características de interesse,
o diâmetro da copa se destaca por estar associado à produção da lavoura. O entendimento sobre
o diâmetro da copa pode ser ainda utilizado na avaliação do estado fisiológico das plantas bem
como auxiliar nas práticas de manejo da cultura. O uso de analises estatísticas genômicas tem
possibilitado a identificação e seleção de fenótipos com as características de interesse. Assim,
nesse trabalho objetivou-se identificar marcadores SNP com associações significativas para a
característica diâmetro da copa por meio da metodologia de Associação Genômica Ampla
(GWAS). Foram utilizados 165 genótipos de C. canephora, as avaliações fenotípicas foram
conduzidas durante três anos consecutivos (2014 a 2016). As características foram mensuradas
com o auxílio de um paquímetro digital e as análises foram conduzidas em ambiente R. As
análises de GWAS permitiram identificar 168 marcadores SNP com associações significativas
localizados em três cromossomos diferentes. Esses resultados se tornam uma ferramenta
importante possibilitando uma seleção eficiente de genótipos associados ao diâmetro da copa de
C. canephora, proporcionando redução de tempo, além de maior acurácia nos programas de
melhoramento

Palavras-chave: GWAS, Marcadores SNP, Melhoramento genético do cafeeiro
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG, EMBRAPA e EPAMIG pelo apoio financeiro e ao
suporte da UFV.
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ESTUDO DE DISVERSIDADE GENÉTICA EM CAJAZEIRA (Spondias
mombin L.)
Mariana Marques Marcelino1; Renato Domiciano Silva Rosado1*; Maria Clideana
Cabral Maia²; Luís Cláudio de Oliveira²; Marciane da Silva Oliveira³
1

Laboratório de Fisiologia Pós-Colheita, Departamento de Agronomia, Universidade Federal de
Viçosa. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
²Embrapa Agroindústria Tropical, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Rua Dra. Sara
Mesquita, 2.270, Bairro Planalto do Pici, CEP 60511-110, Fortaleza, CE – Brasil.
³Laboratório de Análises Genéticas, Departamento de Biologia, Universidade do Estado de Minas
Gerais. Praça dos Estudantes, 23 – Santa Emília – Carangola, MG – Brasil.
*renato.rosado@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
A cajazeira é uma árvore frutífera tropical cujos frutos exibem alto potencial para exploração na
agroindústria por seu sabor e qualidade nutricional. Para o melhoramento da cultura é importante
que características físico-químicas estejam de acordo com o Padrão de Qualidade (PIQ) do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para polpa de cajá. O objetivo desse
trabalho foi estudar a diversidade de matrizes conservadas na Embrapa Meio Norte que foram
coletadas nos estados do Piauí e Maranhão visando o melhoramento da cajazeira. As seguintes
características dos frutos foram avaliadas: a) físicas: massa do fruto (g) (MF), comprimento do fruto
(mm) (CF), diâmetro do fruto (mm) (DF), massa da casca (g) (MC), massa da semente (g) (MS) e
rendimento da polpa em % e b) químicas: sólidos solúveis totais (SST) em °Brix, pH, acidez total
titulável (ATT), relação SST/ATT, massa da polpa (g). Para o estudo da diversidade genética foram
utilizados métodos de agrupamentos de otimização de Tocher e métodos hierárquicos
aglomerativos (UPGMA) baseados na dissimilaridade pela distância euclidiana média. Também foi
determinada a contribuição relativa dos descritores. Por meio das análises uni e multivariadas foi
possível observar diversidade genética para os descritores físico-químicos de frutos. Os descritores
que mais contribuíram para diversidade das matrizes foram os descritores físicos MF, CF, DF, MC
e MS. Entretanto, visto a importância das outras variáveis e principalmente as químicas na
qualidade do produto optou-se por não excluir nenhuma varável neste estudo para que sejam
atendidas o PIQ. Os métodos de agrupamento avaliados proporcionaram a formação de cinco
grupos de diversidade. Os cruzamentos entre estes grupos são mais indicados para compor blocos
de cruzamento para o melhoramento do fruto visando ganhos em rendimento e qualidade dos frutos
de cajazeira.
Palavras-chave: cajá; diversidade; variabilidade genética
Apoio: CNPq e CAPES
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FICHA DE ANÁLISE MULTI-INFORMAÇÃO PARA RECOMENDAR
CULTIVARES DE ALFAFA
Daiana Salles Pontes2*; Renato Domiciano Silva Rosado1,2; Antônio Carlos da Silva
Júnior3; Cosme Damião Cruz1,3; Reinaldo de Paula Ferreira4; Duarte Vilela4
Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias: 1Departamento de Agronomia,
2
Departamento de Estatística e 3Departamento de Biologia Geral. Av. P.H. Rolfs, Campus
Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 4Embrapa Gado de Leite.
*daiana.pontes@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
A interação genótipos x ambientes é um grande desafio para os programas de melhoramento e na
cultura da alfafa não é diferente. Devido a sua importância como uma leguminosa forrageira e a
seleção ser baseada em cortes no tempo (ambientes) para produção de forragem, o objetivo do
presente estudo foi propor a utilização de uma ficha de recomendação por meio da avaliação multiinformação. Foram utilizadas informações de 77 genótipos de alfafa, envolvendo um período de
cultivo com 24 cortes (meses) consecutivos no período de 2015 a 2017. O delineamento utilizado
em cada experimento foi o de blocos casualizados, com três repetições. Cada unidade experimental
foi constituída por quatro linhas de 4 m de comprimento, com espaçamento de 20 cm entre fileiras.
A área útil da parcela era as duas fileiras centrais, eliminando-se 0,5 m de cada extremidade. O
caráter avaliado foi produção de matéria seca (PMS) (kg.ha-1). A avaliação multi–informação foi
realizada a partir da avaliação de 10 parâmetros, sendo eles, a média geral, potencial médio em
diferentes condições ambientais (PM), plasticidade, medida da contribuição relativa para a
interação, índice de recomendação Annicchiarico, adaptabilidade percentual, previsibilidade,
padrão J de resposta do genótipo (PJR), padrão campeão e índice de recomendação centroide. Por
meio do ranqueamento obtido na ficha de recomendação foi possível observar que o genótipo 21
se destacou para os parâmetros PM para ambiente geral e favorável. Entretanto, para PM no
ambiente desfavorável o genótipo 61 ficou em primeira posição. Vale destacar, que mesmo o
genótipo 21 não estando classificado como primeiro colocado está muito bem ranqueado com a
terceira posição. E, ainda que tivéssemos que selecionar apenas um genótipo, entre o 21 e 61 para
o parâmetro PJR, tomaríamos a decisão de não selecionar o genótipo 61, pois este apresentou
desvio da regressão estatisticamente diferente a zero e o seu grau de imprevisibilidade deve
comprometer a indicação da cultivar, uma vez que o seu R2 está abaixo de 80%. A ficha de
recomendação por meio da análise multi-informação proposta neste trabalho possibilita o melhorista
a tomada de decisão na seleção de genótipos superiores de alfafa. A análise multi-informação
possibilitou identificar o genótipo 21 como o mais promissor por apresentar superioridade relativa
de PMS, de comportamento previsível e responsivo às variações ambientais, em diferentes cortes.
Palavras-chave: Interação genótipo x ambiente; adaptabilidade e estabilidade, biometria
Apoio: Os autores agradecem a CAPES e CNPq pelo apoio financeiro e ao suporte da UFV.
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IMPORTÂNCIA DE GRUPOS HETERÓTICOS NO RENDIMENTO DE
GRÃOS DE MILHO-PIPOCA
Matheus Pereira Ribeiro1*; José Marcelo Soriano Viana1; Leonardo Alves Risso2;
Carla Galvão Fernandes1; Leonardo Fioravanti Gotardi1; Ana Carolina de Souza3
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia
Geral. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
2
Enza Zarden Brasil, Estrada Municipal HBR 208 km 1 s/n - CX Postal 391 - Bairro Palmeiras,
Holambra - SP, 13825-000.
3
Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*matheus.p.ribeiro@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
Compreender a heterose é crucial para escolher populações potenciais para serem utilizadas em
programas de melhoramento. Com isso, o objetivo deste estudo foi identificar grupos heteróticos e
avaliar a combinação entre populações de milho-pipoca de diferentes grupos. Nove populações,
sendo 3 tropicais e 6 temperadas, foram cruzadas em esquema dialélico. Os genótipos foram
avaliados em um experimento disposto no delineamento alfa-lattes 9 x 10, com três repetições, na
safra 2017/18. A parcela experimental foi composta de duas linhas de 4 m, espaçadas por 0,8 m,
com densidade de 5 plantas m-1. Para identificar os grupos heteróticos, amostras do DNA de 20
plantas de cada população foram genotipadas com 23 marcadores SSR. Os PCRs foram realizados
com os bulks de DNA, seguindo o Manual de Protocolos do CIMMYT. O DNA amplificado foi
separado em gel de poliacrilamida 6,0% (v/v), utilizando o sistema eletroforético Sequi-Gen GT, as
bandas foram visualizadas com coloração de nitrato de prata. Se a presença de um alelo SRR fosse
observada em pelo menos um bulk, era classificado como presente (1), caso contrário, era
classificado como ausente (0) na população. A matriz binária foi montada para calcular o coeficiente
de similaridade de Jaccard (GS). A distância genética (GD) foi determinada usando o complemento
do GS (GD= 1-GS). O dendrograma UPGMA foi correlacionado com a matriz de similaridade, e uma
alta correlação cofenética (0,94) foi obtida. Foram identificados quatro grupos heteróticos (GH) com
base no agrupamento UPGMA e no procedimento de otimização de Tocher. A classificação de
Tocher pela heterose parental média mostrou concordância com o procedimento hierárquico e de
otimização dos marcadores SSR no estabelecimento das populações tropicais em um mesmo
grupo. No entanto, três populações temperadas foram agrupadas com as populações tropicais,
apresentando discordância quanto à origem. A heterose média dos pais para rendimento de grãos
foi de 17% e variou de -1,13% a 42%. As heteroses parentais mais destacadas foram para os
cruzamentos entre indivíduos das populações Sintético-UFV × UFV-MP1 (GH1 × GH2) e SintéticoUFV × UFV-MP5 (GH1 × GH4) que apresentaram rendimento de grãos de 42 e 34%,
respectivamente. Algumas populações temperadas de diferentes grupos heteróticos, mas de
mesma origem, como UFV-MP2 × UFV-MP5, tiveram uma grande heterose parental média (28%),
entretanto, apresentaram baixo desempenho per se para rendimento de grãos.
Palavras-chave: heterose; população; produtividade
Apoio: CAPES, CNPq e FAPEMIG.
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INFLUÊNCIA DE GRUPOS HETERÓTICOS NA CAPACIDADE DE
EXPANSÃO EM MILHO-PIPOCA
Matheus Pereira Ribeiro1*; José Marcelo Soriano Viana1; Leonardo Alves Risso2;
Carla Galvão Fernandes1; Leonardo Fioravanti Gotardi1; Ana Carolina de Souza3
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia
Geral. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
2
Enza Zarden Brasil, Estrada Municipal HBR 208 km 1 s/n - CX Postal 391 - Bairro Palmeiras,
Holambra - SP, 13825-000.
3
Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*matheus.p.ribeiro@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
Compreender a heterose é crucial para escolher populações potenciais para serem utilizadas em
programas de melhoramento. Com isso, o objetivo deste estudo foi identificar grupos heteróticos e
avaliar a combinação entre populações de milho-pipoca de diferentes grupos. 9 populações, sendo
3 tropicais e 6 temperadas, foram cruzadas em dialelo. Os genótipos foram avaliados em um
experimento no delineamento alfa-lattes 9 x 10, com 3 repetições, na safra 2017/18. A parcela
experimental foi composta de 2 linhas de 4 m, espaçadas por 0,8 m, com densidade de 5 plantas
m-1. 250 g de grãos, foram estourados em uma pipoqueira MWVT. O volume de pipoca foi aferido
com o auxílio de uma proveta graduada. A capacidade de expansão (CE) foi obtida pela relação
entre o volume de pipoca e a massa de grãos (mL g-1). Para identificar os grupos heteróticos,
amostras do DNA de 20 plantas de cada população foram genotipadas com 23 marcadores SSR.
Os PCRs foram realizados com os bulks de DNA, seguindo o Manual de Protocolos do CIMMYT. O
DNA amplificado foi separado em gel de poliacrilamida 6,0% (v/v), utilizando o sistema eletroforético
Sequi-Gen GT, as bandas foram visualizadas com coloração de nitrato de prata. Se a presença de
um alelo SRR fosse observada em pelo menos um bulk, era classificado como presente (1), caso
contrário, era classificado como ausente (0) na população. A matriz binária foi montada para calcular
o coeficiente de similaridade de Jaccard (GS). A distância genética (GD) foi determinada usando o
complemento do GS (GD= 1-GS). O dendrograma UPGMA foi correlacionado com a matriz de
similaridade, e uma alta correlação cofenética (0,94) foi obtida. Foram identificados 4 grupos
heteróticos (GH) com base no agrupamento UPGMA e no procedimento de otimização de Tocher.
A classificação de Tocher pela heterose parental média mostrou concordância com o procedimento
hierárquico e de otimização dos marcadores SSR no estabelecimento das populações tropicais em
um mesmo grupo. No entanto, 3 populações temperadas foram agrupadas com as populações
tropicais, apresentando discordância quanto à origem. A correlação entre distância genética
baseada nos marcadores SSR e a heterose não foi significativa para a CE (r = 0,064), sugerindo
que os grupos formados pela distância gênica não podem ser validados pela heterose para a CE.
Contudo, o cruzamento Sintético-UFV × UFV-MP5 (GH1 × GH4) apresentou médias superiores para
CE. Tornando-os promissores para o desenvolvimento de híbridos.
Palavras-chave: heterose; população; diversidade genética
Apoio: CAPES, CNPq e FAPEMIG.
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INFLUÊNCIA DO DEFICIT HÍDRICO ASSOCIADO A FITOTOXIDEZ POR
FUNGICIDA NO CRESCIMENTO DE SOJA
Priscíla dos Santos Evangelista1*; Lorena de Oliveira Moura1; Martha Freire da
Silva1; João Marcos Soares Ferreira1; Dalton de Oliveira Ferreira1; Felipe Lopes da
Silva1
1

Laboratório de Melhoramento Genético de Soja, Departamento de Agronomia, Universidade
Federal de Viçosa. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 - Viçosa, MG - Brasil.
*priscila.evangelista@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
O período de floração-enchimento de grãos é um dos momentos na cultura da soja [Glycine max
(L.) Merrill], no qual um bom regime hídrico é essencial. A oleaginosa, que já possui uma alta
demanda hídrica, pode apresentar diversos danos caso ocorra deficit hídrico no estádio
reprodutivo, como ter um baixo crescimento. Esses danos causados, ainda podem ser agravados
por fitotoxicidade ocasionada pelo uso intensivo de fungicidas principalmente no estádio
reprodutivo onde as perdas por doenças fúngicas podem ser mais expressivas. O objetivo do
trabalho foi avaliar o crescimento da soja sob regime hídrico ideal e com deficit hídrico associados
a aplicações dos fungicidas Ativum®️, Elatus®️ e Fox®. Na safra 2019/2020 foi realizado um
experimento em casa de vegetação do Departamento de Agronomia da UFV, com a cultivar
BMXPotência. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro blocos, em
esquema fatorial 2x3, sendo dois sistemas de irrigação: controle (com potencial hídrico de -33
kPa) e deficit hídrico (com potencial hídrico de -1100 kPa) e 3 fungicidas (Ativum®️, Elatus®️ e
Fox®). O estresse hídrico foi imposto durante os estádios R3 ao R6 e as aplicações dos fungicidas
foram realizadas em intervalos de 10 dias durante estes estádios. Os dados da variável de
crescimento foram obtidos em duas avaliações, no início do estádio R1 e ao final do R6. A altura
da planta foi determinada em centímetros (cm), tendo como critério, a distância entre a base da
planta e a extremidade do ramo principal. Foi feito uma análise de variância (ANOVA) com os
dados da diferença de altura entre as duas avaliações em que a interação “sistema de irrigação
x fungicida” foi estatisticamente não significativa pelo teste F, ao nível de 5% de significância.
Então, procedeu-se com um teste F para cada fator, onde para o fator sistema de irrigação a
análise foi estatisticamente significativa, ao nível de 5% de significância. As médias foram
comparadas pelo teste de Tukey, nas quais as plantas na condição controle apresentaram uma
maior média de crescimento do que as do tratamento sob deficit hídrico. Conclui-se
estatisticamente que o sistema de irrigação com deficit hídrico afeta o crescimento da soja
significativamente.

Palavras-chave: crescimento; deficit hídrico; Glycine max
Apoio: Os autores agradecem a GDM Seeds, CAPES e CNPq pelo apoio financeiro, e a toda equipe
do Programa de Melhoramento Genético de Soja da UFV.
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INFLUÊNCIA DO DÉFICIT HÍDRICO NO COMPORTAMENTO
FISIOLÓGICO DE LINHAGENS DE INTROGRESSÃO DE
TOMATEIRO PREVIAMENTE SELECIONADAS QUANTO A SUA
RESISTÊNCIA A SECA
Mirelle Oliveira Braz1*; Endy Lopes Kailer1; Françoise Dalprá Dariva1; Lucas Vitor
da Silva Quirino1; Gabriella Queiroz de Almeida1; Carlos Nick1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*mirelle.braz@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
É comum o aumento na frequência de crises hídricas em diferentes regiões do Brasil, o que faz da
seleção de materiais de alta performance sob baixo regime hídrico uma estratégia bastante
promissora. Estudos mostram que, no caso do tomateiro, uma espécie C3, o comportamento
fisiológico dos genótipos está intimamente relacionado com a performance da planta. Assim, o
objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do déficit hídrico nas variáveis fisiológicas de linhagens
de introgressão de tomateiro previamente selecionadas quanto sua resistência a seca. O
experimento foi conduzido em esquema fatorial 2x6, em que foram testados 2 regimes hídricos
denominados ESTRESSE (50%) e CONTROLE (100% da água disponível) e 6 genótipos, sendo
as linhagens IL3-5 e IL10-1, tidas como resistentes e as linhagens IL7-1 e IL2-5, tidas com sensíveis
à seca a nível de semente, e os parentais M82 e LA-716 (exemplar da espécie Solanum pennellii,
tida como resistente a seca), no delineamento de blocos ao caso com três repetições. As plantas
foram cultivadas em vasos de 15 litros. A irrigação foi feita por meio da pesagem diária dos vasos
e reposição da quantidade de água perdida. O tratamento ESTRESSE teve início 30 dias após o
transplante das mudas. As análises fisiológicas foram feitas na folha +3, no período da manhã
(08:00 às 10:00), com o auxílio do IRGA (modelo LI-6400, LI-COR, EUA). Avaliou-se condutância
estomática (gs), fotossíntese (A) e a eficiência no uso da água (EUA) dada pela razão (A/gs). Os
dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidade. O déficit hídrico reduziu a gs de todos os genótipos exceto IL7-1. A também
reduziu em função do déficit hídrico, com exceção dos genótipos IL 7-1 e M82. Valores
surpreendentes de A foram observados para LA716 (22.78 µmol CO2 m−2 s−1 em média) no regime
CONTROLE em relação a cultivar comercial M82 (apenas 14.61 µmol CO2 m−2 s−1 em média). Com
relação a EUA, observou-se uma tendência de aumento em virtude do déficit hídrico, provavelmente
devido a quedas no denominador (gs). O coeficiente de correlação de Pearson indicou forte
associação linear entre A e gs no regime ESTRESSE (r = 0,95; p<0,05). Uma vez que o tomateiro é
uma planta C3, ou seja, não possui mecanismo de concentração de CO2, fechamento estomático
resultaria, sem dúvidas, em menor fotossíntese. O comportamento fisiológico das linhagens IL3-5 e
IL10-1, tidas como resistentes, foi bastante afetado pelo déficit hídrico. Valores de A e gs de IL3-5 e
IL10-1 no regime ESTRESSE foram menores que os observados para cultivar M82 (padrão de
suscetibilidade) (p<0,05), indicando que estas linhagens não seguirão para as próximas etapas do
nosso programa de melhoramento de tomateiro para resistência a seca.
Palavras-chave: Solanum pennellii, resistência a seca, variáveis fisiológicas
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG e a CAPES/CNPq pelo apoio financeiro; ao suporte da
UFV e aos funcionários da “Horta Experimental” pela contribuição prestada nas atividades de
campo.
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INFLUÊNCIA DO DÉFICIT HÍDRICO NO SABOR DE FRUTOS DE
LINHAGENS DE INTROGRESSÃO DE TOMATEIRO PREVIAMENTE
SELECIONADAS QUANTO SUA RESISTÊNCIA A SECA
Endy Lopes Kailer1*; Mirelle Oliveira Braz1; Françoise Dalprá Dariva1; Mariane
Gonçalves Ferreira Copati1; Francisco Davi da Silva1; Carlos Nick Gomes1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*endy.kailer@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
O melhoramento genético tem se mostrado como uma estratégia promissora no que se refere a
garantia de produção no presente cenário de insegurança hídrica. No caso do tomateiro, entretanto,
além de alta produtividade sob menor regime hídrico, é de suma importância que os frutos sejam
saborosos, uma vez que esta característica está diretamente relacionada com a capacidade de
comercialização dos mesmos. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do déficit
hídrico no sabor de frutos de linhagens de introgressão de tomateiro previamente selecionadas
quanto sua resistência a seca. O experimento foi conduzido em esquema fatorial 2x5, em que foram
testados dois regimes hídricos denominados ESTRESSE (50%) e CONTROLE (100% da água
disponível) e 5 genótipos, sendo as linhagens IL3-5 e IL10-1, tidas como resistentes e as linhagens
IL7-1 e IL2-5, tidas como sensíveis ao déficit hídrico em experimento anterior, e o parental M82
usado como padrão de sensibilidade. O delineamento utilizado foi o de blocos ao caso, com três
repetições em triplicata. As plantas foram cultivadas em vasos de 15 litros. A irrigação foi feita por
meio da pesagem diária dos vasos e reposição da quantidade de água perdida. O tratamento
ESTRESSE teve início 30 dias após o transplantio das mudas. Para as análises, 3 a 4 frutos foram
colhidos aleatoriamente por planta, no final do ciclo produtivo. As variáveis avaliadas foram acidez
total (pH), acidez titulável (AT) e razão sólidos solúveis totais/acidez titulável (SST/AT). Os dados
foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. A interação genótipos x regimes hídricos foi não significativa para todas as variáveis
avaliadas. O pH dos frutos sob o regime ESTRESSE (3,9 em média) foi estatisticamente menor que
o pH dos frutos sob o regime CONTROLE (4,1 em média) (p<0,05). Resultado contrário foi
observado para a variável AT, em que, maior valor médio foi observado no regime ESTRESSE
(0,92% de ácido cítrico) do que no regime CONTROLE (0,46% de ácido cítrico). A razão SST/AT
reduziu em virtude do déficit hídrico (9,98 em média no regime CONTROLE e 8,66 em média no
ESTRESSE). Faixas ideias descritas na literatura são, 3,7-4,5 para pH, 0,4-0,6% de ácido cítrico
para AT e 8-12 para a razão SST/AT. Os valores de pH observados se encontram dentro da faixa
ótima. Os menores valores para a razão SST/AT observados no ESTRESSE são explicados pelo
aumento elevado na concentração de açúcares totais nessa condição. Apesar do déficit hídrico ter
aumentado a acidez dos frutos, isto parece ter pouca influência na percepção de sabor. Os frutos
da IL10-1 (genótipo resistente) tiveram seu sabor comprometido em função do déficit (razão
SST/AT<8), enquanto que para a IL3-5 a razão SST/AT se manteve dentro da faixa ideal.
Palavras-chave: melhoramento de tomate; acidez dos frutos, Solanum pennellii.
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG pelo apoio financeiro; ao suporte da UFV e aos
funcionários da “Horta Experimental” pela contribuição prestada nas atividades de campo.
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MORFOLOGIA RADICULAR DE CULTIVARES DE SOJA SOB
DÉFICIT HÍDRICO
Alícia Ruiz do Rêgo Barros Veiga*¹, Felipe Lopes da Silva¹, Anunciene Barbosa
Duarte¹
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. *alicia.veiga@ufv.br
ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
A soja é uma cultura de importância notória no cenário mundial, estando entre as dez culturas mais
amplamente cultivadas. Trata-se de uma cultura sensível à escassez hídrica, sobretudo no início
da fase vegetativa. O sistema radicular desempenha papel de destaque na tolerância ao déficit
hídrico. Portanto, os programas de melhoramento têm buscado compreender as alterações
morfológicas do sistema radicular, frente a tal estresse. Objetivou-se analisar o efeito do déficit
hídrico sob caracteres morfológicos de raiz durante o início do desenvolvimento de oito cultivares
de soja. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na Universidade Federal de Viçosa,
utilizando-se as seguintes cultivares: CD 2737 RR, CD 208 RR, P 98Y11, BRS 282, CD 248 RR, FT
Guaíra, BRS 232 e M 7211 RR. O experimento foi conduzido em bandejas contendo areia
umedecida, sob delineamento em blocos casualizados (4 blocos) em esquema fatorial 8x2, sendo
oito cultivares e duas condições de disponibilidade hídrica: condição controle e condição estresse
(-0.2 MPa). Na condição controle, utilizou-se apenas água para umedecer a areia. Já na condição
estresse, foi utilizada uma solução de polietilenoglicol (PEG 6000). No momento do plantio, as
bandejas foram pesadas e, durante o experimento tiveram seu volume completado duas vezes ao
dia (10 e 16 horas) visando a manutenção do potencial hídrico. Vinte dias após o plantio, as plantas
foram retiradas da areia. Posteriormente, as raízes foram devidamente lavadas e escaneadas sendo
obtido através do Software WinRHIZO, as seguintes variáveis: comprimento total (cm), área
projetada (cm²), área superficial (cm²), diâmetro (mm), comprimento/volume (cm/cm³), volume
(cm³). Os dados foram submetidos a análise de variância (teste F a 5%) e as médias agrupadas
pelo teste de Scott Knott (5%). Na condição controle, verificou-se que as oito cultivares de soja
apresentaram maiores médias quando comparadas à condição estresse. A cultivar CD 2737 RR
apresentou comprimento total de raiz de 411.93 cm no controle e 91.69 cm na condição estresse,
apresentando, portanto, diferença significativa pelo teste F. Com relação à área projetada, a cultivar
FT Guaíra, na condição estresse, apresentou área correspondente a 14,12% da área projetada do
controle. Já na variável área superficial, FT Guaíra apresentou 92.29 cm² no controle e 13,02 cm²
no estresse. No que diz respeito ao diâmetro da raiz, as cultivares CD 2737 RR, CD 248 RR e M
7211 RR tiveram raízes mais finas na condição controle, quando comparadas a condição estresse,
destacando a segunda cultivar com 0.5139 mm de raiz no controle frente a 0.6374 mm de diâmetro
no estresse. Em relação ao volume de raiz, a cultivar CD 2737 RR resultados similares nas duas
condições hídricas. Portanto, a partir dos dados obtidos, é possível concluir que o déficit hídrico
afeta o desenvolvimento radicular das cultivares estudadas.
Palavras-chave: Glycine max; WinRHIZO; estresse hídrico.
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PREDIÇÃO DE MASSA DE FRUTOS DE PESSEGUEIRO VIA
REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
Renato Domiciano Silva Rosado1,2*; Gener Augusto Penso1; Gabriel Antonio
Dalapicula Serafini1; Carlos Eduardo Magalhães dos Santos 1; Cosme Damião
Cruz1,3; Paulo Roberto Cecon1
Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias: 1Departamento de Agronomia,
2
Departamento de Estatística e 3Departamento de Biologia Geral. Av. P.H. Rolfs, Campus
Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. *renato.rosado@ufv.br. ÁREA DO
CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
Gerenciar a produção de pêssego por meio de avaliações não destrutiva do fruto é uma estratégia
importante visando à comercialização do produto. As características de massa e diâmetro são
parâmetros importantes neste aspecto e auxiliam no planejamento da colheita. O objetivo deste
trabalho foi estimar por meio de redes neurais artificiais perceptron multicamadas (ANN-MLP) a
massa de frutos de pessegueiro utilizando as variáveis de diâmetros de fruto. Foram utilizados
frutos das cultivares de pessegueiro, ‘Tropic Beauty’ (G1’), ‘BRS Kampai’ (G2) e ‘BRS Rubimel’ (G3)
na safra de 2017. Foram coletados aleatoriamente no momento da colheita comercial 123, 121 e
115 frutos dos genótipos G1, G2 e G3 na safra 2017. Os frutos foram mensurados individualmente
quanto a sua massa fresca (variável dependente), e diâmetros sutural (SD), equatorial (SE), altura
de fruto (FH) (variáveis independentes). A massa de frutos foi estimada através de ANN-MLP
envolvendo o conjunto de variáveis independentes SD, SE e FH todas expressas em função da
variável dependente massa fresca do fruto de pêssego (FM). A ANN-MLP foi realizada utilizando as
rotinas disponíveis no software MATLAB R2012a® em integração com o software Genes®. As
variáveis de entrada foram apresentadas à ANN_MLP e seus pesos foram ajustados. Do total de
frutos amostrados foram usados 80% para treinamento e 20% para validação dos modelos para as
ANN-MLP. Foram treinadas 30 redes neurais. Observamos que com todos os cenários de ANNMLP foi possível predizer a FM. Por meio do ajuste da melhor ANN-MLP foi possível utiliza-la como
padrão para predizer a média da FM dos genótipos G1, G2, G3 na safra 2017. O método não
destrutivo para predizer FM por meio do modelo ANN-MLP demonstrou ser uma estratégia
importante para planejamento de colheita de frutos de pessegueiro.
Palavras-chave: Prunus persica L. Batsch; Redes neurais, Predição
Apoio: Os autores agradecem a CAPES e CNPq pelo apoio financeiro e ao suporte da UFV.
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PREDIÇÃO DO GANHO DE SELEÇÃO COM DIFERENTES
INTENSIDADES DE SELEÇÃO DE LINHAGENS DE INTROGRESSÃO DE
Solanum pennellii AVALIADAS QUANTO A RESISTÊNCIA A Phytophthora
infestans.
Júlia Silva Pereira¹*; Filipe Cassimiro Magalhães de Paula¹; Mirelle Oliveira Braz¹;
João Paulo Araújo Rocha¹; Felipe de Oliveira Dias¹; Carlos Nick¹
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*julia.s.pereira@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
A requeima, causada por Phytophthora infestans, é considerada umas das principais doenças do
tomateiro. Ela é favorecida por alta umidade relativa do ar e temperaturas amenas, podendo
destruir a planta em pouco tempo em condições favoráveis. Estudos que visam o desenvolvimento
de linhagens resistentes a P. infestans são de grande importância para a tomaticultura, visto que
esta é uma das estratégias mais favoráveis para o controle da doença. O objetivo deste trabalho
é predizer o ganho de seleção com diferentes intensidades de seleção de linhagens de
introgressão de Solanum pennellii avaliadas quanto a resistência a P. infestans. O experimento foi
implantado no esquema de linhagens com testemunhas intercalares. Setenta e um genótipos da
segunda geração de linhagens de introgressão (IL’s) foram avaliados em condições de campo. As
IL’s derivam do cruzamento entre a cultivar de tomate M82 e o acesso silvestre LA 716 (Solanum
lycopersicum e Solanum pennellii, respectivamente). Foram utilizadas as seguintes testemunhas
intercalares entre as linhagens: a cultivar comercial padrão de suscetibilidade a P. infestans, Santa
Clara; a linhagem resistente NC 25P que possui o gene Ph-3; NC 1 CELBR que possui os genes
Ph-2 e Ph-3 (Ph-2 e Ph-3 são genes que conferem resistência parcial a requeima);a cultivar M82
e o acesso LA 716. A parcela experimental foi constituída de cinco plantas, sendo avaliadas as
três centrais. Os genótipos foram inoculados artificialmente com inóculos de P. infestans coletados
na região de Viçosa-MG, 45 dias após o transplantio. A avaliação da severidade da doença foi
baseada em escala de classificação diagramática para a requeima em tomateiro. Ao todo, seis
avaliações quanto a severidade da requeima foram feitas. As notas da avaliação foram utilizadas
para o cálculo da área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD). Os valores genotípicos
foram preditos via melhor preditor linear não viesado (BLUP) com o modelo para testemunhas
intercalares. A amplitude dos dados para resistência a requeima das linhagens de introgressão foi
de 266,27. Utilizando uma intensidade de seleção de 10% o ganho de seleção foi de -43,33%. Já
para a intensidade 20% o ganho de seleção foi de -37,01%. Concluiu-se que intensidade de
seleção de 10% proporcionou maiores ganhos para o programa de melhoramento do tomateiro
para a resistência a requeima. As linhagens selecionadas poderão seguir no programa de
melhoramento para obtenção de cultivares resistentes.
Palavras-chave: Melhoramento genético; Solanum lycopersicum; tomateiro
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG, CAPES e CNPq pelo apoio financeiro; ao suporte da
UFV e aos funcionários da “Horta Experimental” pela contribuição prestada nas atividades de
campo.
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POTENCIAL OLEÍFERO DE GERMOPLASMA DE LICURI (Syagrus
coronata (Mart.) Becc.) ORIUNDOS DE MINAS GERAIS
Geís Ferreira Neves 1; Silvia Ferreira de Sá 1; Bruna Lopes Mariz1; Sérgio
Yoshimitsu Motoike 1; Kacilda Naomi Kuki 1; Carlos Mario Gallo Giraldo2
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. MG – Brasil.
²Universidad de Caldas, Menizales, Caldas – Colômbia. *geis.neves@ufv.br. ÁREA DO
CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
O aumento da demanda e da produção de óleos vegetais no mundo é crescente e contínuo, na
ordem de 3,0% anuais. O dendê ocupa o primeiro lugar na produção mundial de óleo vegetal, sendo
o seu cultivo, cerca de 95%, concentradas nas faixas equatoriais do globo, região das florestas
tropicais, onde ela encontra as condições necessárias para a produção (precipitação de 2000 mm
anuais). Por competir com florestas tropicais, é também muito criticada pela sociedade, que busca
a produção sustentável dos óleos vegetais. O Licuri, uma palmeira nativa do semiárido brasileiro
tem grande potencial de produção de óleo e pode, em parte, substituir o óleo produzido pelo dendê,
além de exercer um papel importante no desenvolvimento econômico associado à agricultura pouco
diversificada das regiões semiáridas do planeta. O objetivo deste trabalho foi coletar e avaliar o
germoplasma de Licuri (Syagrus coronata (Mart) Becc.) proveniente do norte de Minas Gerais,
quanto ao potencial oleífero. Trinta e nove genótipos foram coletados e avaliados quanto ao teor de
óleo na polpa. Destes, 22 genótipos foram também submetidos à análise do teor de óleo na
amêndoa. As análises foram realizadas no Laboratório de Pós Colheita de Macaúba da
Universidade Federal de Viçosa. Frutos maduros foram destacados do cacho de cada planta e uma
amostra composta do mesocarpo e da amêndoa foi seca em estufa ventilada a 65°C por 48 horas
e, posteriormente trituradas, homogeneizadas e disposta em triplicada, sendo que para a polpa,
cada amostra conteve 3 g e para a amêndoa cada amostra conteve 2 g de material seco. As
amostras seguiram para extração química do óleo em Soxhlet, utilizando-se extrator n-Hexano 95%.
O teor de óleo da amostra foi calculado a partir da diferença entre a massa de entrada e a massa
de saída do equipamento. Os teores de óleo na polpa variaram de 4,7% a 34,6% e os teores médios
de óleo da amêndoa variaram de 47,1% a 70,3%, sendo superiores aos encontrados na literatura,
que estão entre 4,5% e 49,2%, respectivamente, para a polpa e para a amêndoa. Os resultados
indicam grande potencial do germoplasma de Licuri da região Norte de Minas Gerais, quanto à
produção de óleo, podendo ser uma alternativa ao cultivo do dendê para na produção de óleos
vegetais.
Palavras-chave: Extração química de óleo; Arecaceae; Licuri
Apoio: Os autores agradecem ao CNPq e CAPES pelo apoio financeiro; ao suporte da UFV e aos
funcionários da “Fruticultura” pela contribuição prestada nos serviços de Laboratório.
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SELEÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA PARA SEMEADURA EM
ÁREAS DE ABERTURA NO MUNICIPIO DE CASSILÂNDIA-MS
Tiago Zoz1*; Mennes Vieira da Silva1; Carlos Eduardo da Silva Oliveira2; João
Eduardo Pereira Abaker1; Renato Lustosa Sobrinho1
1

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Cassilândia - MS,
Departamento de Melhoramento Genético de Plantas. Rod: MS 306, Km 6,4 Zona Rural CEP
79540-000 – Cassilândia, MS – Brasil.
2
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Engenharia de Ilha
Solteira -SP, Departamento de Manejo e Conservação do Solo e da Água. Rua: Passeio Monção,
Zona Norte, n°160, CEP 15385-000 – Ilha Solteira, SP – Brasil. * tiago_zoz@hotmail.com. ÁREA
DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
O Cerrado Sul Mato-grossense possui cerca de 58% das pastagens cultivadas em estado de
degradação, sendo que a recuperação dessa área é fundamental na o processo de modernização
dos sistemas de produção. Existem muitas áreas com potencial para exploração agrícola em Mato
Grosso do Sul, sendo o quinto maior estado de soja do Brasil. Os ensaios realizados com diferentes
cultivares de soja garantem o sucesso da expansão da safra. Nesse sentido, o trabalho tem como
objetivo selecionar cultivares de soja aptas ao cultivo em duas épocas de semeadura para a
semeadura da soja em Cassilândia-MS. O experimento foi conduzido em blocos ao acaso com três
repetições, avaliando-se 27 cultivares de soja (NS 6700 IPRO, NS 6909 IPRO, NS 7300 IPRO, NS
6906 IPRO, NS 7709 IPRO, NS 6601 IPRO, NA 5909 RG, RK 7518 IPRO, RK 8115 IPRO, RK 8317
IPRO, RK 6316 IPRO, RK 6813 RR, TEC 7022 IPRO, CZ 48B32 IPRO, W791 RR, TEC 7548 IPRO,
ST 797 IPRO, 98Y30, BMX EXTRA, ANTA 82, NA 7337 RR, M7739 IPRO, M8372 IPRO, CD 2686
IPRO, CD 2737 IPRO e SYN 13610 IPRO) em duas épocas de semeadura. As médias relacionadas
aos cultivares de soja foram agrupadas pelo teste de agrupamento de Scott-Knott. Os coeficientes
de correlação genotípica, fenotípica e ambiental para as características foram estimados por análise
de variância e covariância. Verificou-se que as características altura de planta e altura de inserção
da primeira vagem possuem alta correlação e seguem a mesma direção entre os componentes de
produção. As outras características (peso de 100 grãos, número de vagens por planta e rendimento
de grãos) têm correlação significativa e extrema importância; a maior distância genotípica ocorreu
entre a cultivar RK 6316 IPRO referente ao RK 8317 IPRO, NA 7337 RR e RK 7518 IPRO, bem
como a M8372 IPRO referente ao RK 7518 IPRO, as demais cultivares possuem agrupamento de
distância genotípica muito pequena ao centro do gráfico de dispersão dos principais componentes
1 e 2. As plantas da cultivar RK 8317 IPRO apresentaram maior altura de planta nas duas épocas
de semeadura. As cultivares de soja RK 7518 IPRO e NS 6909 IPRO apresentaram maior
rendimento de grãos na primeira semeadura e RK 7518 IPRO, NS 6700 IPRO e NS 6909 IPRO na
segunda semeadura. O número de vagens por planta foi a característica com maior efeito direto
sobre a produtividade da soja, demonstrando que as condições climáticas podem facilmente
influenciar esta característica. As cultivares de soja RK 7518 IPRO e NS 6909 IPRO tiveram maior
rendimento de grãos na primeira semeadura, também RK 7518 IPRO, NS 6700 IPRO e NS 6909
IPRO na segunda semeadura e são as cultivares de soja mais indicadas para a região de
Cassilândia nas respectivas épocas de semeadura. As cultivares com maior dissimilaridade foram
RK 6316 IPRO em relação a RK 8317 IPRO, NA 7337 RR e RK 7518 IPRO no primeiro período de
semeadura, RK 6316 IPRO em relação a RK 8317 IPRO, NA 7337 RR e RK 7518 IPRO na segunda
semeadura.
Palavras-chave: Correlações genotípicas; Glycine max; análise de trilha; componentes principais.
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SELEÇÃO DE FAMÍLIAS DE TOMATERIO RESISTENTES À
REQUEIMA UTILIZANDO ANÁLISE ESPACIAL
Mariane Gonçalves Ferreira Copati1*; Julia Silva Pereira¹; João Victor Moreira da
Silva¹; Herika Paula Pessoa¹; Felipe de Oliveira Dias¹; Carlos Nick1
1

Universidade Federal de Viçosa, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia. Av.
P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*mariane.goncalves@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
O tomate (Solanum lycopersicum L.) é uma das hortaliças mais cultivadas no mundo e, no Brasil,
é a segunda mais importante, superada apenas pela batata. Por sua importância, a cultura tem
sido muito estudada, especialmente no que diz respeito a resistência a doenças. Nas etapas
iniciais de programas de melhoramento para resistência a doenças avaliam-se um grande número
de famílias, o que torna os experimentos extremamente trabalhosos e, por muitas vezes, de baixa
precisão. Dessa forma, a utilização da análise espacial permite a predição mais acurada dos
valores genotípicos das famílias, o que contribui para maior eficiência no processo de seleção.
Assim, o objetivo do trabalho foi selecionar famílias de tomateiro resistentes à requeima utilizando
modelo de análise espacial e avaliar a eficiência do modelo espacial utilizado. Foram avaliadas
200 famílias F3:4 de tomateiro quanto a resistência à requeima. Como testemunhas foram
utilizadas as cultivares NC1CELBR, NC25P e a cultivar Santa Clara®. Foi utilizado o
delineamento em bloco com testemunhas intercalares, com espaçamento de 1 m entre linhas e
0,5 m entre plantas. As parcelas experimentais foram compostas por cinco plantas, sendo
avaliadas as três centrais. No campo, as plantas foram inoculadas e posteriormente receberam
notas de acordo com a severidade da doença. Os valores genéticos (médias do BLUP) foram
preditos para cada uma das famílias avaliadas. Posteriormente, foi calculado o ganho de seleção
e a eficiência de seleção. O modelo com estruturas espaciais aumentou o ganho com a seleção
das famílias. O modelo tradicional, comumente utilizado nas avaliações, obteve o pior
ordenamento e as menores porcentagens de ganho. Verificou-se aumentos das estimativas da
variância genética e da acurácia das famílias utilizando a análise espacial. Utilizando a
intensidade de seleção de 20%, 40 famílias foram selecionadas como promissoras para
continuarem no programa de melhoramento da cultura para resistência à requeima. A utilização
da análise espacial contribuiu para a redução de erros e aumento da precisão experimental.

Palavras-chave: Melhoramento de tomate; Solanum lycopersicum; Phytophthora infestans.

101

10, 11 e 12 de novembro de 2020
Evento online

SELEÇÃO DE GENITORES SOB ABORDAGEM DE GENÉTICA DE
POPULAÇÕES
Renato Domiciano Silva Rosado1,2*; Ana Maria Cruz e Oliveira1; Iara Gonçalves
dos Santos3; Pedro Crescêncio Souza Carneiro3; Cosme Damião Cruz1,3; Paulo
Roberto Cecon2
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias: 1Departamento de
Agronomia, 2Departamento de Estatística e 3Departamento de Biologia Geral. Av. P.H. Rolfs,
Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. *renato.rosado@ufv.br. ÁREA DO
CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
Escolher corretamente os genitores que irão formar boas populações segregantes é chave para
o sucesso dos programas de melhoramento. Geralmente a escolha de genitores para formação
de uma população base tem sido feita a partir de informações fenotípicas de caracteres de
importância agronômica. Como o critério se fundamenta na escolha mediante a variabilidade e
complementariedade gênica, postulou-se a hipótese de que esta escolha poderia ser feita com
base em informações de marcadores moleculares analisadas sob abordagem de genética de
populações. Diante disso, foi avaliada a estrutura populacional e o grau de diferenciação entre
pares de populações para predizer o potencial de suas combinações híbridas. Simulamos dez
populações genitoras e obtemos 45 combinações híbridas a partir do cruzamento, aos pares, das
populações genitoras. As populações eram constituídas de 200 indivíduos com 50 locos
independentes e dois alelos codominantes por loco. Elas foram avaliadas quanto à condição de
Equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), coeficiente de endogamia (F), heterozigosidade (H) e
conteúdo médio de informação polimórfica (PIC). A diversidade genética entre pares de
populações genitoras foi avaliada por meio de cinco medidas de dissimilaridade. Foram obtidas
estimativas de correlação de Mantel entre estas medidas e os valores de PIC, H e F observados
nas combinações híbridas. As populações genitoras estavam todas em HWE e a combinação
híbrida que mais saiu desta condição foi a 3x5, com apenas 26% dos locos manifestando HWE.
Esta combinação está também entre as de menores estimativas de F e maiores valores de H,
indicando maior divergência entre as suas populações genitoras. Houve, de modo geral,
concordância de indicação de combinações híbridas mais e menos divergentes pelas medidas de
dissimilaridade e, pela correlação de Mantel, pode-se afirmar que é possível predizer a
diversidade genética de combinações híbridas a partir da avaliação da diversidade genética de
suas populações genitoras.
Palavras-chave: Marcadores moleculares; populações segregantes, diversidade genética
Apoio: Os autores agradecem a CAPES e CNPq pelo apoio financeiro e ao suporte da UFV.
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SELEÇÃO DE POPULAÇÕES F2 DE SOJA PARA PRODUTIVIDADE
DE GRÃOS VIA MODELOS MISTOS
Emanuel Ferrari do Nascimento1*; Andreia Schuster1; Suellen Sales de Oliveira
Santos1; Jeniffer Santana Pinto Coelho Evangelista 1; Felipe Lopes da Silva2;
Leonardo Lopes Bhering1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento
de Biologia Geral. 2Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias,
Departamento de Fitotecnia. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG
– Brasil. *emanuel.ferrari.nascimento@hotmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Melhoramento genético de plantas.
Ocupando posição de destaque entre as leguminosas mais cultivadas no Brasil, a soja (Glycine
max (L.) Merrill) exerce grande representatividade socioeconômica no cenário da agricultura
brasileira e mundial. As pesquisas voltadas ao aumento de produtividade desta cultura refletem o
compromisso com a sustentabilidade na cadeia produtiva da oleaginosa no país. Neste contexto,
o objetivo do presente trabalho foi selecionar populações F2 de soja utilizando a metodologia de
modelos mistos. Para isso, seis cultivares comerciais de soja transgênica com evento RR® foram
cruzadas em delineamento de dialelo completo. As cultivares utilizadas foram: BMX Apolo RR,
BMX Tornado RR, NA 5909 RG, TMG 7161 RR, TMG 7262 RR e TMG 7363 RR. As hibridações
artificias foram realizadas em casa de vegetação e os híbridos F1 implantados a campo, ambos
conduzidos no Campo Experimental Diogo Alves de Mello, pertencente ao Departamento de
Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, no período de novembro de 2018 a outubro de
2019. As populações F2 foram conduzidas em experimento no município de Derrubadas-RS. Foi
utilizado o delineamento em blocos casualizados, com duas repetições, e as parcelas foram
constituídas de uma linha com 2 metros de comprimento e o espaçamento entre linhas foi de 0,45
metros. Foram utilizadas 30 sementes por parcela. A característica avaliada foi a produção de
grãos (kg ha-1). Os componentes de variância foram estimados via máxima verossimilhança
restrita (REML) e os valores genéticos foram preditos via melhor predição linear não viesada
(BLUP). As análises estatísticas foram realizadas pelo software Selegen-REML/BLUP. O teste da
razão de verossimilhança (LRT) indicou efeitos significativos de genótipos (p<0,01), possibilitando
a seleção de populações F2 superiores quanto à produção de grãos. A média geral de
produtividade foi de 4193,12 kg ha-1 e a seleção de 10 populações conferiu um ganho de seleção
de 598,70 kg ha-1. As dez populações selecionadas foram: NA 5909 RR/TMG 7262 RR; TMG 7161
RR/TMG 7363 RR; BMX Apolo RR/BMX Tornado RR; BMX Apolo RR/TMG 7363 RR; BMX
Tornado RR/TMG 7363 RR; TMG 7161 RR/TMG 7262 RR; TMG 7262 RR/TMG 7363 RR; BMX
Tornado RR/TMG 7262 RR; BMX Apolo RR/TMG 7262 RR e NA 5909 RR/TMG 7161 RR.
Portanto, a variabilidade genética entre as populações F2 avaliadas permite a seleção de
genótipos superiores em programas de melhoramento de soja, resultando em incrementos na
produtividade de grãos.
Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill; REML/BLUP; seleção precoce
Apoio: Os autores agradecem a CAPES, CNPq e FAPEMIG pelo apoio financeiro e à UFV por todo
suporte.
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TOLERANCIA DE CULTIVARES DE TOMATE SOB ESTRESSE
SALINO PELO METODO DE AGRUPAMENTO DE MAHALANOBIS
Carlos Eduardo da Silva Oliveira1*; Mennes Vieira da Silva2; Renato Lustosa
Sobrinho2; Agner de Freitas Andrade2; Rafael Alves da Silva2; Tiago Zoz2
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Engenharia de Ilha
Solteira -SP, Departamento de Manejo e Conservação do Solo e da Água. Rua: Passeio Monção,
Zona Norte, n°160, CEP 15385-000 – Ilha Solteira, SP – Brasil.
2
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Cassilândia - MS,
Departamento de Melhoramento Genético de Plantas. Rod: MS 306, Km 6,4 Zona Rural CEP
79540-000 – Cassilândia, MS – Brasil. *ces.oliveira@unesp.br. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Melhoramento genético de plantas.
1

As plantas de tomate necessitam de alta demanda hídrica, com isto o uso frequente de irrigação
tem aumentado os níveis de sal dos solos, uma vez que, com a escassez de recursos hídricos
tornou-se necessário utilizar água de baixa qualidade para a irrigação. Os estudos sobre os efeitos
da salinidade da água de irrigação são necessários para identificar cultivares de tomate tolerantes
a salinidade, com isto, objetivou-se com esta pesquisa identificar cultivares de tomate com
tolerância aos efeitos da salinidade da água de irrigação. O ensaio foi conduzido em ambiente
protegido entre os meses de maio e dezembro de 2019, em sistema de fileiras duplas com
tutoramento vertical, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial
3x12, sendo o primeiro fator três níveis de salinidade da água de irrigação [0,02 dS m-1 (sem adição
de NaCl), 1,5 dS m-1 (nível moderado de salinidade) e 3,0 dS m-1(nível severo de salinidade)] por
gotejamento e o segundo doze cultivares de tomate (Dominador, Maestrina, Sheena, Shanty, Onix,
IPA 6, Coração de Boi, Santa Clara 5800, Totalle, 4551, 4566 e Pizzadoro). A tolerância das
cultivares de tomate foram calculadas com base na relação entre o cultivo sem adição de NaCl
(controle) e os níveis de salinidade: ((produtividade controle – produtividade salinidade) /
(produtividade controle) * 100= % de redução ou acréscimo na produtividade da cultura. A partir
destes valores foram realizadas correlações pelo método de grupo ligado pela distância mínima
significativa e pela distância generalizada de Mahalanobis. De acordo com os componentes
principais, verificou que o grupo com o cultivar 4551 foi o mais distante do grupo com o cultivar
Pizzadoro e do grupo com os cultivares Ipa 6 e Sheena sob nível moderado de irrigação salina. O
grupo com o cultivar Onix foi o mais distante do grupo com o cultivar Sheena e do grupo com o
cultivar Ipa 6, a maior similaridade entre as cultivares foi encontrada para os cultivares Dominador,
Santa Clara, Maestrina, Totalle, Coração de Boi, 4551, 4566 e Shanty, por pertencerem ao mesmo
grupo e terem a mesma resposta a esta condição de irrigação salina severa. O grupo formado pelos
cultivares Ipa 6 e Sheena foram de moderadamente tolerantes aos efeitos da salinidade moderada
da água de irrigação, e o cultivar 4551 é tolerante na mesma condição de cultivo. O grupo formado
pelos cultivares Ipa 6 e Sheena foram de moderadamente tolerantes aos efeitos da salinidade
moderada da água de irrigação, e o cultivar 4551 foi tolerante ao estresse salino. Os cultivares
Shanty, 4566 e Sheena foram moderadamente tolerantes ao estresse salino severo pelo método
de agrupamento de Mahalanobis. O Cultivar 4551 foi tolerante aos efeitos da salinidade moderada
da água de irrigação, e os cultivares Ipa 6 e Sheena foram moderadamente tolerantes as mesmas
condições de cultivo. Os cultivares Shanty, Sheena e 4566 foram moderadamente tolerantes aos
efeitos do estresse salino severo.
Palavras-chave: Potencial osmótico; salinidade da água de irrigação, Solanum lycopersicon.
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TOLERÂNCIA DE CULTIVARES DE RABANETE AO ESTRESSE
SALINO
Carlos Eduardo da Silva Oliveira1*; Mennes Vieira da Silva2; Rafael Alves da Silva2;
Kelly Gabriela Pereira da Silva2; Izadora Araujo Oliveira2; Tiago Zoz2
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Engenharia de Ilha
Solteira -SP, Departamento de Manejo e Conservação do Solo e da Água. Rua: Passeio Monção,
Zona Norte, n°160, CEP 15385-000 – Ilha Solteira, SP – Brasil.
2
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Cassilândia - MS,
Departamento de Melhoramento Genético de Plantas. Rod: MS 306, Km 6,4 Zona Rural CEP
79540-000 – Cassilândia, MS – Brasil. *ces.oliveira@unesp.br. ÁREA DO CONHECIMENTO:
Melhoramento genético de plantas.
1

A cultura do rabanete em consequência do rápido crescimento e grande consumo de água, torna
a irrigação extremamente necessária. Os horticultores do Brasil tem encontrado dificuldades com
a qualidade da água utilizada para irrigação, com altos níveis de salinidade da água
(condutividade elétrica) causam prejuízos irreversíveis ao solo e as plantas cultivadas. O objetivo
da pesquisa foi selecionar cultivares de rabanete que tolerem irrigação com água salina. O ensaio
foi realizado em cultivo protegido no município de Cassilândia-MS, entre os períodos de agosto e
novembro de 2019, sendo realizado duas safras de rabanete com colheita aos 35 dias após
semeadura. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em esquema fatorial 5x3, sendo
primeiro fator 5 cultivares de rabanete (Saxa, Cometa, Scarlet, Crimson Gigante e Crimson Vip)
adaptadas a região, e segundo fator 3 níveis de irrigação salina [0,02 dS m-1 (sem adição de
NaCl), 1,5 dS m-1 (nível moderado de salinidade) e 3,0 dS m-1(nível severo de salinidade)] por
gotejamento. A tolerância das cultivares de rabanete foram calculadas com base na relação entre
o cultivo sem adição de NaCl (controle) e os níveis de salinidade: ((produtividade controle –
produtividade salinidade)/(produtividade controle) * 100= % de redução ou acréscimo na
produtividade da cultura. A partir destes valores foram realizadas correlações pelo método de
grupo ligado pela distância mínima significativa pela distância generalizada de Mahalanobis. Na
primeira safra o solo estava com condutividade elétrica de 0,68 dS m-1 e os cultivares Cometa,
Saxa, Scarlet e Crimson Gigante tiveram produtividade superiores ao tratamento controle e
apresentaram maior tolerância aos efeitos do estresse moderado da irrigação salina pertencendo
aos mesmos grupos que o mesmos cultivares em cultivo controle. Somente o cultivar Cometa
teve perdas de produtividade inferior a 10%, sendo este o mais tolerante a irrigação salina severa
na primeira safra. Na segunda safra após primeiro cultivo, o solo do estresse moderado estava
com 0,85 dS m-1 e o severo com 1,02 dS m-1, os mesmos foram semeados e irrigados por todo
cultivo com soluções salinas. Os cultivares Saxa e Crimson Vip tiveram produtividade de 18 e
36%, respectivamente, superiores ao mesmo cultivar no tratamento controle, demonstrando ter
maior tolerância ao efeito da irrigação salina, e o cultivar Scarlet teve redução de apenas 17% de
produtividade, os demais cultivares tiveram redução superior a 46%. Para o estresse severo todos
cultivares tiveram redução da produtividade acima de 70%, ao final do cultivo o solo da irrigação
salina moderada estavam com 1,35 dS m-1 e o estresse severo com 1,65 dS m-1. Conclui-se que
a cultivar Cometa é tolerante aos efeitos dos níveis de salinidade na primeira safra, os cultivares
Crimson Vip e Saxa foram tolerantes aos efeitos da salinidade moderada nas duas safras de
rabanete.
Palavras-chave: Componentes principais; Raphanus sativus; distância generalizada de
Mahalanobis.
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VARIABILIDADE DE FAMÍLIAS DE TOMATEIRO RESISTENTES À
REQUEIMA QUANTO AOS ATRIBUTOS DE COR
Filipe Cassimiro Magalhães de Paula1*; Mariane Gonçalves Ferreira Copati1; João
Paulo Araújo Rocha¹; Brenda Dias Milagres dos Reis¹; Herika Paula Pessoa¹;
Carlos Nick1
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
*Filipe.magalhaes@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
Nos últimos anos, diversos trabalhos foram realizados na tentativa de desenvolver cultivares de
tomateiro que alie a resistência à requeima com as características de qualidade organolépticas
do fruto. Em relação à qualidade dos frutos, as características ligadas à coloração são importantes
influenciadoras dos consumidores no momento da compra. Além disso, a coloração avermelhada
é, na maioria das vezes, sinal de um bom teor de antioxidantes, o que indica um produto de melhor
qualidade nutricional. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade entre famílias de
tomateiro resistentes à requeima quanto aos atributos relacionados à coloração dos frutos. O
experimento foi conduzido no delineamento em blocos casualizados, com 3 repetições. As
parcelas experimentais foram compostas de 5 plantas, das quais 3 foram avaliadas. O
espaçamento utilizado foi de 0,5m entre plantas e 1m entre linhas. Foram utilizadas 80 famílias
de tomateiro e as cultivares comerciais Thaise, Argos e Liberty como testemunhas. As variáveis
avaliadas foram as que compõem L*a*b, onde L* indica a luminosidade, a* e b* representam a
tonalidade da cor, onde a* varia entre o verde e o vermelho e b* entre azul e amarelo. Também
foram avaliados o índice de cromaticidade (C) que indica a saturação da cor e (H) que representa
o ângulo Hue, que define a tonalidade. Foi realizada a análise de variância e o teste de
agrupamento de médias Scott-Knott. Observou-se a formação de 3, 7, 7, 8 e 1 grupo (s) para as
variáveis L, a, b, C e H, respectivamente. As famílias 13 e 77 apresentaram os maiores valores
para as variáveis L e a*, respectivamente, e foram agrupadas isoladamente. Ambas apresentaram
frutos com brilho mais intenso e de coloração mais avermelhada. O segundo grupo, com os
maiores valores de L, foi formado com 17 famílias, dando destaque para as famílias 24, 8 e 33
que também apresentaram valores altos para as variáveis a*, b* e C. Em relação à variável C, as
famílias 77 e 43 ficaram isoladas em dois grupos distintos, as quais apresentaram cores mais
intensas. Por fim, em relação à variável H, todos os tratamentos foram locados em um mesmo
grupo, indicando que, estatisticamente, não há diferença no ângulo de tonalidade da cor. Assim,
as famílias de tomateiro resistentes à requeima avaliadas apresentaram grande variabilidade em
relação aos atributos de cor. As famílias 13, 43, 77, 24, 8 e 33 são promissoras para prosseguirem
no programa de melhoramento de tomateiro.

Palavras-chave: melhoramento de tomate, resistência à requeima, Solanum lycopersicum
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VARIABILIDADE DE FAMÍLIAS DE TOMATEIRO RESISTENTES À
REQUEIMA QUANTO A QUALIDADE DE FRUTO
Mariane Gonçalves Ferreira Copati1; Filipe Cassimiro Magalhães de Paula¹, Felipe de
Oliveira Dias¹, Françoise Dalprá Dariva¹, Manoel Nelson de Castro Filho¹, Carlos Nick1
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Universidade Federal de Viçosa, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Agronomia. Av.
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*mariane.goncalves@ufv.br. ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.
O tomate (Solanum lycopersicum L.) é uma das hortaliças mais cultivadas no mundo e, no Brasil,
é a segunda mais importante, sendo superada apenas pela batata. Nos últimos anos, diversos
trabalhos foram realizados na tentativa de desenvolver cultivares de tomateiro que alie a
resistência a doenças com as características de qualidade organolépticas do fruto. A qualidade
dos frutos é determinada pelo tamanho, forma, firmeza, cor e sabor. Esses atributos são os
principais influenciadores dos consumidores no momento da compra. Dessa forma, o objetivo
deste trabalho foi avaliar a variabilidade entre famílias de tomateiro resistentes à requeima quanto
aos atributos relacionados a qualidade dos frutos. O experimento foi conduzido no delineamento
em blocos casualizados, com 3 repetições. As parcelas experimentais foram compostas de 5
plantas, das quais 3 foram avaliadas. O espaçamento utilizado foi de 0,5 m entre plantas e 1 m
entre linhas. Foram utilizadas 80 famílias de tomateiro e as cultivares comerciais Thaise, Argos e
Liberty como testemunhas. As variáveis avaliadas foram comprimento do fruto (CF), largura do
fruto (LF), firmeza da polpa (FP), teor de sólidos solúveis (SS), potencial hidrogeniônico (pH),
acidez titulável (AT) e relação do teor de sólidos solúveis e acidez titulável (SS/AT). Foi realizada
a análise de variância e o teste de agrupamento de médias Scott-Knott a 5% de probabilidade.
Observou-se a formação de 3, 2, 1, 2, 2, 1 e 1 grupo(s) para as variáveis CF, LF, FP, SS, pH, AT,
SS/AT, respectivamente. Não foi observado diferenças nas famílias para as variáveis FP, AT e
SS/AT, dessa forma, essas variáveis não devem ser utilizadas como parâmetro para seleção de
famílias para continuarem no programa de melhoramento da cultura. As famílias 1, 7, 18, 32, 33,
43, 64 e 79, se destacaram com os maiores valores de CF, LF e SS. Com relação ao pH dos
frutos, a família 70 foi alocada isoladamente em um grupo com o maior valor de pH, e as demais
famílias não obtiveram diferenças significativas. As famílias de tomateiro resistentes à requeima
avaliadas não apresentaram grande variabilidade em relação aos atributos de qualidade de fruto.
As famílias 1, 7, 18, 32, 33, 43, 64 e 79 são promissoras para prosseguirem no programa de
melhoramento de tomateiro.

Palavras-chave: Solanum lycopersicum; resistência à requeima; Phytophthora infestans.
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ACESSANDO O STATUS NUTRICONAL DE MUDAS DE ABACATE
USANDO SENSORES ÓPTICOS E DE BAIXO CUSTO
Edilson Marques Junior1, Jorge Tadeu Fim Rosas2, Maria Adelina Américo Vulalo
Castigo1, Alexandre Basílio Oliveira1, Gabriel Antônio Dalapícula Serafini1, Carlos Eduardo
Magalhães dos Santos1
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Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil.
2
Departamento de solos e Nutrição de Plantas, Universidade de São Paulo (USP-ESALQ),
CEP 13418-900,
Piracicaba,
Brasil.
*edilsonmarquesjr@hotmail.com.
ÁREA
DO
CONHECIMENTO: Solos e nutrição mineral de plantas.
A produção de abacate (Persea americana Miller) tem apresentado aumento expressivo nos últimos
anos, e a obtenção de mudas de qualidade é um dos principais fatores que limitam a implantação
de novos cultivos, no qual a nutrição desempenha importante papel. Metodologias tradicionais para
acessar o status nutricional das planta e realizar um manejo preciso em geral são caros, laboriosos,
demorados e exigem a destruição das plantas ou parte destas, para análises laboratoriais.
Metodologias alternativas, tais como o uso de sensores ópticos, têm surgido visando superar tais
desafios e tornar o manejo mais prático. O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibilidade de
acessar o status nutricional de mudas de abacate usando sensores ópticos. Mudas de abacate
variedade Collinson foram formadas em casa de vegetação, sob cinco doses de fertilizante [0, 4, 8,
16, and 24 g.dm-3, formulação 15-8-12+2(S)] para gerar as variações espectrais, sob delineamento
inteiramente casualizado, em 10 repetições. 170 dias após o semeio, o status nutricional das mudas
foi avaliado a partir de fotos usando um sensor RGB de baixo custo (CMOS, Sony, modelo IMX298)
e medidor de absorbância de clorofila SPAD-502. Para o sensor RGB as variáveis média de
vermelho, verde, azul e cinza foram obtidas em cada imagem. Em labaratório o conteúdo de
nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) foliar foi mensurado, e o índice de balanço nutricional (IBN)
foi calculado para cada muda. Observou-se que o N foi o nutriente mais limitante no
desenvolvimento das mudas. Apenas o tratamento sem aplicação de fertilizante se diferenciou dos
demais. Baseado no conteúdo ideal de N foliar observou que as mudas podiam ser divididas em
mudas deficientes e em condição normal de nutrição, formado duas classes nutriconais de plantas.
Uma alta concordância foi observada entre os resultados da metodologia convencional e os
resultados usando os sensores ópticos, em que ambas as classes foram eficientemente
caracterizadas em todas as varáveis espactrais analisadas, com exceção da média de azul. Altos
valores de R2 foi obtido nas regressões ajustadas das variáveis espectrais com o IBN e conteúdo
de N foliar. O SPAD apresentou maior R2 para ambas variáveis nutricionais (0.9 e 0.63,
respectivamente). Entre as variáveis RGB, média de cinza foi a que apresentou maior R2 (0.82 e
0.61). Os resultados obtidos indicam que ambos os sensores são eficientes na caracterização do
status nutricional de mudas de abacate.
Palavras-chave: Status nutricional; avocado; sensores ópticos
Apoio: Os autores agradecem a CAPES, CNPQ e FAPEMIG pelo apoio financeiro; à UFV pelo
apoio estrutural.
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ADUBAÇÃO ORGÂNICA COM VINHAÇA NA CULTURA DO MILHO
E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO SOLO
Magno do Carmo Parajara1*; Samuel Ferreira da Silva2; Geovanni de Oliveira
Garcia2; Edvaldo Fialho dos Reis2; Leandro Pin Dalvi2
1

Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 2Universidade
Federal do Espírito Santo Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Produção Vegetal.
Bairro Guararema, Alto Universitário, CEP 29500-000 – Alegre, ES – Brasil.
*magnocp1@hotmail.com. ÁREA DO CONHECIMENTO: Solos e nutrição mineral de plantas.

O Brasil atualmente é o terceiro maior produtor mundial de milho (Zea mays L.). O milho é rico em
nutrientes, sendo composto por 8% de proteína, 0,8% de gordura, 79,2% de carboidratos e 14,4%
de fibra alimentar, com grande importância na alimentação humana e animal. Sua elevada
produtividade de biomassa demanda uma grande quantidade de fertilizantes. Nesse sentido, o uso
da vinhaça em cultivos agrícolas, em destaque para a cultura do milho, ganha cada vez mais espaço
por fornecer elevadas concentrações de nitrato, potássio e matéria orgânica, diminuindo o custo de
produção da lavoura, uma vez que é considerada um subproduto na produção de etanol. Portanto,
objetivou-se com a realização deste trabalho estudar as alterações nos atributos químicos do solo
decorrentes da aplicação de diferentes doses de vinhaça, durante três safras consecutivas de
cultivo com milho híbrido. O estudo foi desenvolvido em condições de campo na comunidade rural
Jerusalém, município de Alegre, Espírito Santo, nos anos agrícolas de 2013, 2014 e 2015. O
experimento foi instalado em um delineamento em blocos casualizados com seis tratamentos e
quatro repetições. Os tratamentos foram compostos pela adubação mineral (NPK) e cinco doses de
vinhaça, correspondentes a 50, 100, 150, 200 e 250 m3 ha-1. A adubação mineral e as doses de
vinhaça foram aplicadas uma única vez, de acordo com os tratamentos, quando a cultura
apresentou de 3 a 5 folhas. Para avaliar as alterações nos atributos químicos do solo, após cada
cultivo, foram coletadas amostras em três profundidades (0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40 cm), para a
determinação dos valores de pH e os teores de fósforo (P), potássio (K), sódio, cálcio (Ca),
magnésio (Mg), alumínio (Al) e matéria orgânica (MO). Os resultados foram analisados para cada
estação agrícola e a análise estatística dos atributos químicos do solo foi analisada por meio de
análise de variância com 5% de probabilidade. A comparação das médias dos tratamentos (doses
de vinhaça) em relação ao controle (adubação mineral) foi realizada pelo teste de Dunnett a 5% de
probabilidade, enquanto as médias das camadas foram comparadas entre si pelo teste de Tukey
em 5% de probabilidade. Com base nos resultados obtidos, observou-se que o uso agrícola da
vinhaça nas doses superiores a 50 m³ ha-1, durante três safras, apresentou potencial para melhorar
a fertilidade do solo, contribuindo com o aumento nos teores de P, K, Ca, Mg e MO, além de reduzir
o teor de Al.
Palavras-chave: fertilidade do solo; reuso de efluentes; Zea mays L.
Apoio: Os autores agradecem a FAPES, CAPES e CNPq pelo apoio financeiro para o
desenvolvimento da pesquisa.
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CRESCIMENTO DE RAIZES FINAS DE MILHO EM FUNÇÃO DE
MISTURAS DE FOSFATO REATIVO COM FERTILIZANTES
NITROGENADOS
Endy Lopes Kailer1*; Bruna Morais Horta2; Rafael Vasconcelos Valadares2; Edson
Márcio Mattiello2; Reinaldo Bertola Cantarutti2
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Solos e nutrição de plantas.
A aplicação localizada de fertilizantes fosfatados combinados com fontes de nitrogênio pode atuar
positivamente na estimulação do crescimento de raízes finas. Assim, esse trabalho teve como
objetivo avaliar o efeito da aplicação localizada do fosfato reativo natural Bayóvar (BY) combinado
com fertilizantes nitrogenados no crescimento de raízes finas em milho. O experimento foi
conduzido em casa de vegetação no esquema fatorial (3x2x2+4) em delineamento de blocos ao
acaso com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de combinações de BY com três fontes
nitrogenadas (sulfato de amônio- BY + SA; ureia - BY+U; nitrato de potássio - BY+NK), em duas
formas (granulados ou em pó) e em duas razões molares N:P (0.5:1 ou 1:1), e quatro tratamentos
adicionais (sem BY; fosfato monoamônio - MAP; BY em pó; BY granulado). As plantas foram
cultivadas em vasos com três quilos de solo. Oito sementes de milho hibrido (BG 7049 H) foram
semeadas em torno do volume de solo que receberam os tratamentos (volume de 50 cm³ de solo
na posição central e superior do vaso). Os demais nutrientes foram supridos com solução nutritiva,
aplicada semanalmente na superfície do solo. A umidade do solo foi mantida a 80% da capacidade
de campo por meio de irrigações diárias. As plantas foram coletadas 42 dias após a semeadura e
as raízes presentes no volume de solo fertilizado (≈50 cm³) foram digitalizadas e quantificadas
utilizando o software WinRhizo-Pro 2009. Os dados foram submetidos a análise de variância e
testes de correlação e análise de componentes principais. Os resultados avaliados evidenciaram
uma correlação positiva entre os teores de N na mistura com a dissolução do fosfato reativo. Além
disso, a maior solubilização dessa fonte de fósforo correlacionou-se positivamente com o aumento
na absorção de N e P. Quando se analisa o ranking de correlações, nota-se que o aumento do P
extraível em resina decorrente dessa tecnologia correlacionou-se positivamente com o comprimento
total de raízes finas. Este, por sua vez, correlacionou-se positivamente com o P e N absorvido,
assim como com a matéria seca das plantas de milho. A análise de componentes principais indica
que as misturas com sulfato de amônio e nitrato de potássio tenderam causar maior crescimento
de raízes muito finas (<250 µm) e maior absorção de N e P e maior matéria seca de milho em
comparação as misturas com ureia ou Bayóvar puro. Nesse sentido, as fontes de Bayóvar com
ureia tenderam a apresentar raízes finas com maiores classes de diâmetro, o que pode explicar a
menor efetividade dessas combinações em comparação com as outras duas fontes (sulfato de
amônio e nitrato de potássio). A adição de 2 a 5% de N na forma de sulfato de amônio ou nitrato de
potássio no fosfato Bayóvar é uma tecnologia simples e de baixo custo para melhorar a eficiência
dessa fonte de P.
Palavras-chave: sinergismo; nitrogênio; fósforo.
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DIVERSIDADE FENOTÍPICA NA EFICIÊNCIA DO USO DO
FÓSFORO ENTRE GENÓTIPOS DE SOJA (Glycine max (L.)
MERRILL)
Tays Scheeren Dal Santo1*; Marcos Morais Soares1; Geiza Maria Vieira Alves1;
Débora Pereira dos Santos Freitas do Carmo1
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As plantas utilizam duas estratégias para se desenvolver em condições limitantes de nutrientes:
aumento da eficiência de uso e da aquisição. Nesta situação, o uso de genótipos eficientes na
aquisição e na utilização de fósforo pode ser uma solução complementar para minimizar os
problemas relacionados com esse nutriente, aumentar a produtividade, reduzir o custo de
produção e como também no âmbito ambiental, para reduzir o uso de reservas naturais desse
nutriente. Com este trabalho, objetivou-se estudar à eficiência e resposta ao fósforo (P) em
diferentes cultivares de soja. Foram utilizadas oito cultivares de soja: ‘RSF 8473’; ‘ST 820’; ‘TMG
2286’; ‘MSoy 8372’; ‘TMG 1180’; ‘MSoy 8210’; ‘NS 8383’; ‘RSF 84185’. Para a implantação do
experimento, foi realizada a correção da acidez do solo e a adubação em função da análise de
solo. As sementes foram tratadas, na seguinte sequência: fungicida e inoculante turfoso na dose
de 3,0 milhões de células da bactéria Bradyrhizobium japonicum por semente. Após o tratamento,
foram semeadas em vasos plásticos contendo 5,0 dm3 de amostra de um Latossolo Vermelho
Amarelo. Particularmente, no caso da adubação com P foram utilizadas duas doses, de 30 e 300
mg de P por quilograma de solo, visando obter diferentes níveis de disponibilidade de P, sendo
utilizada como fonte o superfosfato triplo. O experimento foi conduzido em casa de vegetação,
em um delineamento em blocos ao acaso com cinco repetições, segundo esquema de fatorial
8x2, correspondendo aos oito cultivares de soja e as duas doses de fósforo utilizadas na
adubação do solo, totalizando 16 tratamentos. Os cultivares foram submetidos a análise de
variância e a classificação quanto a eficiência no uso e resposta a aplicação de fósforo, de acordo
com a metodologia de Fageria e Kluthcouski (1980). A análise estatística foi realizada no
programa SISVAR 5.6. Do ponto de vista prático, os genótipos que produziram bem a baixo nível
de P e responderam bem com a aplicação de P, são considerados melhores. Os genótipos de
alta eficiência de utilização de P e baixa responsividade devem ser priorizados em programas de
melhoramento que visem à melhor utilização de P sob baixo nível deste nutriente. Em função
disso, uma atenção deve ser dada aos genótipos classificados como Eficientes de Não
Responsivos. Porém, quando o intuito é selecionar plantas com bom desempenho em ambientes
com restrição de fósforo, e que também responderiam à aplicação, deve-se atentar aos genótipos
classificados como Eficientes e Responsivos. A cultivar MSoy 8210 foi a única classificada como
eficiente na utilização de P e responsiva ao incremento de P, por meio da metodologia específica
para estresse mineral.
Palavras-chave: doses; fertilizantes; Glycine max
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NODULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DA SOJA
SUBMETIDA A ADUBAÇÃO NITROGENADA, INOCULAÇÃO E
TRATAMENTO DE SEMENTES
Vanucci Marcos Santi1*; Kataline Chiesa1; Polliana Rodrigues Moura Coinaski1;
Stéfani Gabriela Schafer1; Douglas Antonio Rogeri1; Alcione Miotto1
1

Instituto Federal de Santa Catarina-SC, Câmpus São Miguel do Oeste. R. Vinte e Dois de Abril
2440, CEP 89900-000 – São Miguel do Oeste, SC – Brasil. *vanucci.ms@aluno.ifsc.edu.br. ÁREA
DO CONHECIMENTO: Solos e nutrição mineral de plantas.
A soja (Glycine max) é uma das culturas agrícolas de maior importância econômica para o Brasil.
As produtividades crescentes da soja, associadas à elevada cotação do produto, faz com que
alguns produtores fiquem tentados a aplicar N mineral suplementar à cultura em busca de maiores
rendimentos, não obstante as pesquisas que mostram que a prática pode prejudicar a nodulação
e não ser economicamente viável. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da adubação
mineral nitrogenada na semeadura; do tratamento com fungicida e inseticida e da inoculação de
sementes com Bradyrhizobium japonicum sobre a nodulação e o desenvolvimento inicial da soja.
O experimento foi conduzido em vasos de 8L, com três repetições, em delineamento inteiramente
casualizado, no campus do IFSC-São Miguel do Oeste, como objeto didático de ensino da UC de
Microbiologia do Solo. O solo usado foi obtido da camada de 0-10 cm de um Nitossolo Vermelho
com longo histórico de cultivo de soja. Os tratamentos consistiram em: T1-sementes sem
inoculação e sem N (controle); T2-sementes com inoculação e sem N; T3-sementes sem
inoculação + 230 kg ha-1 de N (ureia); T4-semente com inoculação + 230 kg ha-1 de N (ureia); T5sementes com inoculação + tratamento (Carboxina e Fipronil) e T6-sementes sem inoculação +
tratamento (Carboxina e Fipronil). Três plantas por vaso foram cultivadas em área aberta por 36
dias após a emergência e receberam irrigação por gotejamento. Antes da semeadura os solos
foram adubados com P e K. Foram avaliadas a massa seca da parte aérea (MSPA); massa seca
de raízes (MSR); altura das plantas (a cada 7 dias) e o número e massa seca dos nódulos. Os
dados foram submetidos à análise de variância, e quando os efeitos foram significativos as médias
foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (α=0,05). Dentre os atributos avaliados o único que
apresentou diferença estatística foi a MSR, cuja maior média encontrada foi do T4. As plantas
apresentaram altura média de 26 cm; MSPA de 12,9 g; número médio de nódulos/planta de 83
(maioria de nódulos pequenos) e o peso de nódulos/planta de 0,36 g. Os resultados mostram que
a adubação com N, a inoculação e o tratamento de sementes não afetaram a nodulação e o
desenvolvimento inicial da soja. Embora o cultivo não tenha sido conduzido até a colheita, a falta
de resposta das plantas a adubação com N nos estádios iniciais de desenvolvimento é um
indicativo da improvável resposta no rendimento de grãos.
Palavras-chave: Bradyrhizobium japonicum; Glycine max; nitrogênio em soja
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O USO DE VINHAÇA PARA PRODUÇÃO DE MILHO VERDE
Magno do Carmo Parajara1*; Samuel Ferreira da Silva2; Geovanni de Oliveira
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A utilização racional da vinhaça pelo setor agrícola do Brasil, como forma de substituição ou
complementação da adubação mineral de várias culturas agrícolas tem demonstrado efeitos
benéficos sobre o incremento da produtividade, principalmente quando aplicada em solos de menor
fertilidade. Ademais, o uso agrícola da vinhaça pode promover a incorporação de matéria orgânica
e nutrientes no solo, favorecendo o desenvolvimento das culturas. Neste estudo, objetivou-se utilizar
a vinhaça como fonte de fertilização para a produção de milho verde (Zea mays L.) durante três
anos (2013, 2014 e 2015) de cultivo na região sul do estado do Espírito Santo, município de Alegre,
Brasil. O milho híbrido utilizado foi o AG 1051 e o delineamento experimental foi em blocos
casualizados com seis tratamentos e quatro repetições, com parcelas experimentais de 2,20 x 3,60
m. Os tratamentos utilizados foram definidos como adubação mineral (NPK), correspondente ao
tratamento controle, e cinco doses de vinhaça, iguais a 50, 100, 150, 200 e 250 m3 ha-1. As plantas
de cada parcela útil foram avaliadas aos 100 dias após a semeadura e as características
agronômicas avaliadas nas espigas de milho descascadas e não descascadas foram: comprimento,
diâmetro, peso e porcentagem de espigas comerciais por hectare. Os resultados foram submetidos
à análise de variância, com decomposição do efeito da adubação mineral e das doses de vinhaça
sobre as características agronômicas avaliadas nas espigas de milho. Quando as características
analisadas foram significativas, as médias das doses de vinhaça e a adubação mineral (NPK) foram
comparadas pelo teste de Tukey a 5%. A vinhaça apresentou bons indícios como fonte de adubação
orgânica para a produção de milho verde, apresentando potencial para substituir a adubação
química mineral. Nas doses que o volume de vinhaça aplicada apresentou limites inferior e superior
100 e 150 m³ ha-1, respectivamente, não foram verificadas diferenças significativas entre a
produtividade obtida com essas doses e a aplicação da adubação na formulação mineral nos três
anos de cultivo de acordo com as condições em que o experimento foi realizado.
Palavras-chave: adubação orgânica; produtividade; Zea mays L.
Apoio: Os autores agradecem a FAPES, CAPES e CNPq pelo apoio financeiro para o
desenvolvimento da pesquisa.
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QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE SOJA CULTIVADA SOBRE
PALHADA DE DIFERENTES FORRAGEIRAS
Geiza Maria Vieira Alves1
1

Universidade Estadual do Tocantins, SEDE ADMINISTRATIVA - Q. 108 Sul Alameda 11, Lote
03 - Plano Diretor Sul, CEP 77020-122 – Palmas, TO – Brasil. *geizamariav@gmail.com. ÁREA
DO CONHECIMENTO: Solos e nutrição mineral de plantas.
A semente de alta qualidade é o ponto de partida para se obter um estande de plântulas uniforme,
uma lavoura adequada e, alta produtividade. Deste modo, a qualidade das sementes e o seu
tratamento, antes da semeadura, são fatores primordiais para a instalação das culturas. Objetivouse avaliar a qualidade fisiológica das sementes, em relação a germinação e vigor, de diferentes
cultivares de soja sobre a palhada de diferentes espécies vegetais. Foi realizada a implantação de
cada espécie de cobertura em parcelas de 3 m de largura por 10 m de comprimento. As contagens
foram realizadas no 8° dia após a semeadura, contabilizando- se, a porcentagem de plântulas
normais, anormais, sementes duras e sementes mortas. Para condução do teste de germinação,
foram utilizados sacos plásticos de polietileno transparente para envolver os conjuntos de rolos de
papel com as sementes, onde posteriormente foram colocados na câmara de germinação B.O.D, e
deixados durante 8 dias. Na relação entre os tratamentos: T1- Sem palhada, T2- Crotalária em
sobre semeadura, T3- Mombaça em sobre semeadura, T4- Milheto em sobre semeadura, T5Brachiaria em sobre semeadura, T6- Milheto com Soja em pré-semeadura e T7- Brachiaria com
Soja em pré-semeadura, na média dos sistemas de cultivo e culturas, todos os sistemas de
consorciação em relação à germinação e os critérios analisados apresentaram mais rendimentos
em relação à testemunha (soja em monocultivo). As diversas características avaliadas foram
conduzidas em um delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. As médias foram
comparadas pela análise de variância, a 5% de probabilidade e os dados foram analisados pelo
software “Sisvar”. Houve efeito significativo no consórcio soja mais crotalária sobre semeadura
correspondente ao tratamento dois, superior à testemunha. Nesse sentido, ficou evidente que a
palhada originada da forrageira crotalária obteve um melhor resultado em relação às outras
forrageiras utilizadas. O teste de germinação em sementes de soja demonstrou que para a
qualidade fisiológica das sementes cultivada em palhada de diferentes forrageiras, o consórcio soja
mais crotalária em sobre semeadura (T2), foi o que obteve melhor resultado indicando índices altos
de germinação e qualidade das sementes.
Palavras-chave: palhada; qualidade; sementes
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RELAÇÃO ENTRE O TIPO DE COBERTURA VEGETAL E
FERTILIDADE DO SOLO
Saulo Jonas Borges Costa1*; George Andrade Sodré1
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Solos e nutrição mineral de plantas.
O estudo da fertilidade do solo é uma importante ferramenta para o manejo adequado do solo, e a
sua compreensão pode auxiliar tanto no aumento da produtividade das culturas como no
entendimento dos diferentes ecossistemas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o pH e as bases
trocáveis em três áreas com diferentes tipos de cobertura de solo. O estudo foi realizado em uma
propriedade de produção extensiva de gado de leite localizada no município de Itajú do Colonia, no
estado da Bahia. Como manejo, não houver qualquer tipo de correção ou adubação nas áreas.
Foram coletadas amostras na profundidade de 0 - 20 cm, em três repetições. As coletas foram
realizadas em área de mata nativa; em área em processo de recuperação pela flora nativa,
anteriormente degradada durante 17 anos pela retirada da cobertura vegetal através do
desmatamento e queimada para implantação de pastagem (Panicum maximum Jacq.); e por fim em
área de pastagem de Brachiaria decumbens Stapf. implantada há 4 anos, ambas sobre um
Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico. As amostras foram submetidas à análises químicas
onde foram avaliados o pH do solo, teores de Fósforo, Cálcio, Magnésio, Potássio, Alumínio e
Hidrogênio trocáveis, Sódio. Também foram estimados os valores de Soma de Bases Trocáveis,
Saturação de Bases e por Alumínio, CTC efetiva, CTC a pH 7,0, a análise sistemática das amostras
foram submetidas ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e as médias comparadas pelo
teste de Tukey a 0.05 de probabilidade. O pH encontrado apresentou diferença significativa entre
as três áreas, sendo o da área de mata nativa o mais alto. Não houve diferenças significativas para
o teor de fósforo nas diferentes áreas, sendo que este nutriente encontrava-se em baixas
concentrações em todas áreas. O teor de potássio apresentou maior teor na área de capoeira,
mesmo estando abaixo do recomendado. As áreas de mata nativa e capoeira apresentaram os
maiores teores de cálcio e magnésio em relação a área de pastagem. O menor teor de alumínio foi
obtido no solo de capoeira quando comparado solo de pastagem e de mata nativa. Portanto,
percebe-se que as áreas com o menor manejo do solo, ou os que apresentam maior aporte de
matéria orgânica (mata nativa e capoeira), possuem uma maior fertilidade em comparação àquelas
com exploração intensiva (pastagem), tendendo a apresentar uma menor fertilidade do solo, e
tornando este, necessário, correções periódicas para corrigir os problemas decorrentes do desgaste
dos atributos do solo, afim de proporcionar melhores condições, tanto físicas, quanto químicas, para
o crescimento vegetal.
Palavras-chave: atributos químicos; manejo de solo; cobertura de solo.
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TEORES DE MACRONUTRIENTES NA CASCA DE FRUTOS DE
CLONES DE CACAUEIROS FERTIRRIGADOS
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Solos e nutrição mineral de plantas.
Atualmente, não há para a cultura um modelo integrador de todas as características que influenciam
na produção e quais as doses de nutrientes adequadas para plantios solteiros a pleno sol. O objetivo
deste estudo foi determinar os teores de macronutrientes na casca de frutos de seis clones de
cacaueiros submetidos apenas à fertirrigação. A área experimental está localizada no município de
Ilhéus no Sul da Bahia. Foram coletadas amostras de frutos dos clones: CCN51, CCN10, PH15,
PS-1319, CEPEC 2007, CEPEC 2005. Os teores de N foram determinados a partir do extrato da
digestão sulfúrica. Os teores de P, K, Ca, Mg e S, foram dosados a partir do extrato da digestão
nitro-perclórica. Os dados foram submetidos à análise de variância, teste de Scott-knott a 5 % de
probabilidade e análise de agrupamento pelo método de Ward para visualização gráfica dos
materiais genéticos em função da absorção dos macronutrientes. Na casca, o clone CEPEC-2002
foi o que apresentou as maiores médias dos teores de P, K, Ca, Mg e S. O clone PS-1319
apresentou os menores teores de P, K e S. Os demais clones ficaram dentro da faixa intermediária
para os teores de macronutrientes na casca. O K acumula-se mais na casca, cujo teor médio de 30
g kg-1, o que evidencia a capacidade do fruto ser um importante dreno deste nutriente. No perfil
gráfico individual do compartimento casca, o Grupo 1, formado pelo clone CEPEC-2002, tem os
maiores teores de P, Mg e Ca, em comparação aos demais clones. O Grupo 2, formado apenas
pelo clone PS-1319, apresenta os menores teores de P, K, N e S. Nos Grupos 3 e 4, os clones
apresentam teores intermediários de macronutrientes. Portanto, percebeu-se que o P é o
macronutriente com maior teor na casca do fruto para a maioria dos clones, exceto o PS-1319,
podendo-se constatar diferenças entre os clones, mas, também, similaridade entre os materiais
genéticos estudados, com relação aos teores de nutrientes na casca, refletindo nas demandas e
nas exportações dos nutrientes nos mesmos.
Palavras-chave: Nutrição mineral; sistema de cultivo; Theobroma cacao
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