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1. APRESENTAÇÃO
Este volume contém os resumos dos trabalhos científicos apresentados no III
Simpósio de Fitotecnia (SIMFIT) realizado de forma online, pelo canal no Youtube do
NEPFit-UFV, no período de 9 a 11 de novembro de 2021.
Promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Fitotecnia em parceria com o
Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, o
evento trouxe como tema principal “Agricultura, o negócio do Brasil”.
O evento contou com a presença de 133 inscritos de todo o país e o total de,
aproximadamente, 900 visualizações de profissionais do setor agrário, alunos de
graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores, extensionistas, consultores
técnicos, profissionais correlatos e pessoas interessadas pelos temas abordados.
Com uma programação extensa, o Simpósio foi composto por palestras, mesasredondas, minicursos e apresentações de trabalho na forma oral dos melhores
trabalhos selecionados em cada área de concentração. O evento contou com a
presença de profissionais renomados de instituições federais, estaduais e do setor
privado como o engenheiro agrônomo e Ex-Ministro da Agricultura Alysson Paolinelli,
o pesquisador Dr. Ítalo Guedes da Embrapa Hortaliças, o pesquisador Dr. João Ricardo
Ferreira da Embrapa Semiárido, o professor Dr. Marcos Fava da USP, a professora
Dra. Fernanda Silva, do Departamento de Economia Rural da UFV, a professora Dra.
Renata Campos, do Departamento de Engenharia Agrícola da UFV, o professor Dr.
Aziz Galvão, do Departamento de Economia Rural da UFV, a Msc. Camila Nunes que
atua como Agente de Sensibilização e Prospecção no tecnoPARQ/UFV, o engenheiro
agrônomo Sérgio Rocha que é diretor executivo e fundador da ADWA Cannabis, a
engenheira agrônoma Mayara Rocha, doutoranda do Departamento de Engenharia
Agrícola da UFV e especialista em irrigação, a CEO da empresa Saccharobeer Tatiane
Siqueira, A engenheira agrônoma e especialista em consultoria e treinamentos Mírian
Xavier, a especialista em pós-colheita de produtos hortícolas Dra. Fernanda Araújo e
os membros do Grupo Bioenergia da UFV.
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Os participantes tiveram a oportunidade de trocar informações com os diversos
profissionais que ministraram as palestras e minicursos e com colegas que trabalham
com o agronegócio brasileiro. Foram submetidos 48 resumos de trabalhos, abordando
5 áreas temáticas da Agronomia. Estes resumos estão publicados neste documento.
O III Simpósio de Fitotecnia da UFV contou com o apoio financeiro de órgãos
institucionais como o Centro de Ciências Agrárias, o Programa de Pós-Graduação em
Fitotecnia da UFV, da Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE), da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Editora UFV.
Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todos os participantes, patrocinadores,
palestrantes e comissão organizadora, que não mediram esforços e dedicação para
que esta edição fosse um grande sucesso.

Comissão Organizadora do Evento
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2. ENTIDADE PROMOTORA
O Núcleo de Estudos 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. O grupo foi criado em novembro de 2017 por estudantes da Pós-Graduação
em Fitotecnia e professores do Departamento de Agronomia da UFV, com o intuito de aproximar
profissionais e estudantes da área de Fitotecnia e contribuir para o desenvolvimento da
comunidade acadêmico científica através da promoção de cursos, palestras, simpósios,
workshops, dias de campo, entre outros.
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, com o 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.

9

FITOPATOLOGIA

10

09, 10 e 11 de novembro de 2021
Evento online

EFEITO DA APLICAÇÃO DE DIFERENTES DOSES DE AGENTES DE
BIOCONTROLE NO NÚMERO DE TUBÉRCULOS SADIOS DE BATATA
Rosane Mendonça do Nascimento1*, Geovana Brito Queiroz1, Luã Gabriel Santos Barreto1, Jhon
Silva Porto1, Alcebíades Rebouças São José2
1

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - ro_brdrmn@hotmail.com
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de Fitotecnia e Zootecnia.
ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitopatologia

2

A sarna comum é causada por bactérias do gênero Streptomyces. Esta doença afeta a
qualidade do tubérculo, provocando a redução do valor de comercialização ou até mesmo
inviabilizando a sua venda. Os métodos de manejo adotados para o controle da doença não
apresentam eficiência satisfatória. Dentre as alternativas promissoras para o manejo da
sarna comum, tem-se o estudo de microrganismos antagônicos ao desenvolvimento do
patógeno. Diante disso, objetivou-se avaliar o efeito de diferentes doses de produtos
biológicos no desenvolvimento da sarna comum em tubérculos de batata. O experimento foi
conduzido na área experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus
de Vitória da Conquista – BA, em delineamento inteiramente casualizado, em esquema
fatorial 4X6 (quatro agentes de biocontrole e seis dosagens), com três repetições. Os
tratamentos avaliados foram: Trichoderma longibrachiatum (1 x 109 ufc/ml), Trichoderma
asperellum (1 x 109 ufc/ml), Bacillus subtilis (1,0 x 1011 ufcg-1) e Bacillus subtilis +
Enterococcus faecium (3 x 108 ufc g-1), sendo aplicados nas doses de 0, 2, 4, 6, 8 e 10 Kg
ha-1. O plantio foi realizado em vasos de 20 dm 3 em solo contaminado com Streptomyces
ssp., coletado em área comercial de produção de batata com histórico de ocorrência da
doença, no município de Mucugê-BA. Os bioagentes foram aplicados semanalmente, até os
80 dias após o plantio. Avaliou-se, por ocasião da colheita, o número de tubérculos sadios
por planta. Os dados foram submetidos à análise de variância, as médias dos bioagentes
foram comparadas pelo teste Tukey, e as dosagens avaliadas pela regressão polinomial,
utilizando o programa SISVAR versão 5.6. Houve efeito da interação agente de biocontrole
x dose para a característica avaliada. Houve aumento linear crescente do número de
tubérculos sadios em função das doses de T. asperellum aplicadas, observou-se elevação
de 78,55% e 82,07%, nas doses de 8 e 10 kg ha-1, respectivamente, em comparação a dose
de 0 kg ha-1. Em relação aos demais agentes de biocontrole, o modelo cúbico foi o que
melhor se ajustou aos dados. Nos tratamentos com T. longibrachiatum e B. subtilis + E.
faecium, o maior número de tubérculos sadios foi verificado na dose de 4 Kg ha-1, com
acréscimos de, respectivamente, 98,31% e 69,59%; enquanto que no tratamento B. subtilis
foi na dose de 10 kg ha-1, com elevação de 86,28%. A aplicação dos bioagentes proporcionou
o aumento do número de tubérculos sem sintomas da sarna comum.
Palavras-chave: sarna comum; Solanum tuberosum L.; Streptomyces spp.
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INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA EXPRESSÃO DA PODRIDÃO DA
COROA CAUSADA POR Fusarium EM BANANAS NA PÓS-COLHEITA
Valéria do Nascimento Aguiar1*, Christiana de Fátima Bruce da Silva1, Andréia Hansen Oster1,
Cristiano Souza Lima2, Diene Elen Miranda da Silva2, Mirla Maria Mesquita Almeida2
Embrapa Agroindústria Tropical, Laboratório de Patologia Pós-Colheita – valeria.aguiar@ufv.br
Universidade Federal do Ceará, Departamento de Fitotecnia.
ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitopatologia

1
2

A bananeira (Musa spp.) é uma das espécies frutíferas mais cultivadas no mundo. No
entanto, as perdas de bananas na pós-colheita podem chegar a 40% da produção e, grande
parte desse percentual é devido às infecções fúngicas que ocorrem na pré e pós-colheita,
causando manchas e podridões nos frutos. Ótimas condições de temperatura é um fator
preponderante para o desenvolvimento das doenças. Uma das principais doenças que
acometem os frutos de banana é a podridão da coroa, ocasionada por um complexo de
fungos, dentre os quais, destacam-se várias espécies de Fusarium. Nessa perspectiva,
objetivou-se investigar a influência da temperatura na expressão da podridão da coroa
causada por Fusarium em frutos de banana na pós-colheita. Para tal, foram testadas cinco
temperaturas (15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C e 35 °C) para avaliar a severidade da doença
ocasionada por um isolado (LPPC 133) de Fusarium da Coleção de Microrganismos do
Laboratório de Patologia Pós-Colheita da Embrapa Agroindústria Tropical. Primeiramente,
houve a limpeza dos frutos com água, detergente neutro e hipoclorito de sódio. Em seguida,
os frutos foram despencados em buquês com três frutos, secos e aclimatados na
temperatura de 23-24 ºC por 24 h. A suspensão do inóculo foi preparada e a concentração
foi ajustada para 4,7 x 105 conídios.mL-1. Os frutos foram incubados em caixas de plástico
com tampa, com o fundo das caixas revestido com papel toalha molhados com 100 mL de
água destilada. Cada repetição de tratamento foi representada por uma caixa. A delimitação
de cada tratamento consistiu na utilização de cinco repetições com a inoculação do
patógeno e a testemunha com frutos não inoculados. Foram realizadas duas lesões na
superfície de cada fruto, onde, posteriormente, realizou-se a inoculação de 20 µL da
suspensão de conídios. As caixas foram fechadas e armazenadas em cinco estufas
incubadoras do tipo BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio), nas quais foram submetidas
aos respectivos tratamentos. Após sete dias da inoculação, procedeu-se a avaliação. A
severidade da podridão de Fusarium foi avaliada utilizando escala diagramática de nota.
Com as notas atribuídas foi possível calcular o Índice de Severidade da Doença (ISD) para
a podridão de Fusarium (MCKINNEY,1923). Os cinco tratamentos apresentaram ISD médio
de 0%, 3,37%, 64,72%, 100% e 90%, respectivamente. As temperaturas apresentaram
variação quanto à influência na expressão da podridão da coroa causada por Fusarium sp.
Foi constatado que temperaturas mais altas são mais significativas para a expressão da
doença.
Palavras-chave: doenças fúngicas; Fusarium sp; Musa spp
Apoio: Embrapa Agroindústria Tropical e UFC
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INFLUÊNCIA DO ANTAGONISMO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS SOBRE
A MASSA FRESCA DE TUBÉRCULOS DE BATATA
Rosane Mendonça do Nascimento1, Matheus Dias Santos1, Luã Gabriel Santos Barreto1, Jhon
Silva Porto1, Alcebíades Rebouças São José2
1

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - ro_brdrmn@hotmail.com
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de Fitotecnia e Zootecnia.
ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitopatologia

2

A batata (Solanum tuberosum L.) é uma das hortaliças mais cultivadas e consumidas no
mundo, ficando seu consumo atrás apenas do trigo e do arroz. Esta cultura é afetada por
diversos problemas fitossanitários, dentre os quais pode-se destacar a sarna comum. Nos
últimos anos, esta doença tem ocorrido com maior frequência e está disseminada por todas
as regiões produtoras, não possuindo produtos ou manejo eficazes para o seu controle.
Com isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito antagonista in vivo de diferentes
doses e agentes de controle biológico no desenvolvimento da sarna comum em tubérculos
da batata. O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista – Bahia, adotou-se o delineamento
inteiramente casualizado em esquema fatorial 4X6, (quatro agentes de biocontrole e seis
dosagens), com três repetições. Os bioagentes foram: Trichoderma longibrachiatum (1 x
109 ufc/ml), Trichoderma asperellum (1 x 109 ufc/ml), Bacillus subtilis (1,0 x 1011 ufcg-1) e
Bacillus subtilis + Enterococcus faecium (3 x 108 ufc g-1), sendo aplicados nas doses de 0,
2, 4, 6, 8 e 10 Kg ha-1. O plantio foi realizado em vasos de 20 dm3 em solo contaminado
com Streptomyces ssp., coletado em área comercial de produção de batata com histórico
de ocorrência da doença, no município de Mucugê-BA. Os bioagentes foram aplicados
semanalmente, até os 80 dias após o plantio. Os tubérculos foram colhidos e analisou-se a
massa fresca de tubérculos sadios por planta. Houve diferença significativa na interação
agente de biocontrole x dose. Observou-se aumento linear da massa fresca de tubérculos
sadios em função das diferentes doses de aplicação do antagonista T. asperellum, com
maiores valores desta variável nas doses de 8 (670,31g) e 10 (837,81g) kg ha -1. O valor
máximo da massa fresca de tubérculos sadios, no tratamento T. longibrachiatum, foi
observado na dose de 6,15 kg ha-1(637,71g), com acréscimo de 91,97%, em relação à
testemunha. Houve aumento desta característica com a utilização das dosagens 8
(358,59g) e 10 (455,52g) Kg ha-1, com a aplicação do bioproduto a base de B. subtilis + E.
faecium, com incremento de, respectivamente 46,59% e 57,95%. Na dose de 10 kg ha-1, foi
verificado o maior valor da massa fresca de tubérculos sadios (506,29g), no tratamento com
B. subtilis. Os bioagentes proporcionaram o aumento da massa fresca de tubérculos sadios
de batata, em função das doses utilizadas.
Palavras-chave: bioagentes; Solanum tuberosum L.; Streptomyces spp.
Apoio: FAPESB
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APLICAÇÃO DE BIOESTIMULANTE HORMONAL NA PRODUÇÃO E
QUALIDADE DE RAÍZES DE CENOURAS
Luan del Rey Silva de Melo¹, Jéssica Lino Gomes1, Carlos Nick Gomes¹
¹Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciência Agrárias, Departamento de Agronomia
- luan.melo@ufv.br
ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins

A produtividade e a qualidade de raízes de cenoura são influenciadas por fatores genéticos
(cultivar), qualidade da semente, condições ambientais durante o cultivo, tratos culturais,
disponibilidade de água e técnicas de armazenamento após a colheita. Em algumas regiões
do Brasil, as adversidades climáticas, como temperaturas elevadas e alta pluviosidade, têm
sido consideradas os principais limitantes para o cultivo de cenoura. Portanto, a adoção de
técnicas que minimizem tais efeitos são necessárias. Nesse contexto, o uso de
bioestimulantes torna-se uma alternativa interessante, visto que esses podem auxiliar no
desenvolvimento das plantas, seja pela indução de respostas adaptativas a estresses
ambientais ou na melhoria da nutrição vegetal. Dessa forma, o objetivo do presente estudo
foi avaliar os efeitos da aplicação de bioestimulante à base de hormônios, via tratamento
de sementes, sobre as características produtivas de dois cultivares de cenoura no cultivo
de verão. O estudo foi desenvolvido em condições de campo no Vale da Agronomia da
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa – MG. O delineamento adotado foi o de blocos
casualizados, com quatro repetições, em esquema de parcelas subdivididas. Nas parcelas
foram dispostas as cultivares (Nantes e Brasília), e nas subparcelas as diferentes doses de
bioestimulante (0, 5, 10, 15 e 20 mL de bio estimulante por litro de água destilada). Avaliouse o comprimento da raiz (CR), diâmetro de raiz (DR) e produtividade total (PROD). Os
dados foram submetidos à análise de variância e, havendo significância para o fator
“Cultivares” o teste F já é conclusivo. Para o fator “Doses de bioestimulantes” foram
realizados ajustes das equações de regressão. Para a variável CR, em função de doses de
bioestimulante, houve ajuste quadrático (R² = 0,8628), sendo o valor máximo encontrado
de 23,03 cm estimado na dose de 12,91 ml.L -1. Para as variáveis DR e PROD, em função
das doses de bioestimulante, não foram encontrados ajustes de regressão significativos. O
cultivar Brasília foi superior ao cultivar Nantes em todas as variáveis avaliadas. Portanto, a
partir dos dados obtidos, é possível concluir que a aplicação de bioestimulante incrementou
o comprimento das raízes de cenoura sem, no entanto, aumentar a produtividade, e que a
cultivar Brasília é a mais recomendada para cultivo de verão na região de Viçosa – MG.
Palavras-chave: bioestimulante; Daucus carota L; hormônios.
Apoio: CNPq e FAPEMIG.
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AVALIAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO CAUSADO POR ARSÊNIO EM
PLANTAS DE ALFACE (Lactuca sativa L.)
Antonio Aristides Pereira Gomes Filho1*, Daniel Gomes Coelho1, Fernando Antônio Gomes Brito1
Vinícius Melo da Silva1, Pedro Henrique Santos Neves1, Juraci Alves de Oliveira1
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Entre os metais pesados, o arsênio (As) é um dos mais tóxicos tanto para plantas, como
para animais, incluindo os seres humanos, sendo que para estes tem potencial
carcinógeno. De todas as formas de As presentes no ambiente, o AsV e o AsIII são as formas
predominantes, além de serem altamente tóxicas e móveis. Sob condições aeróbicas, a
forma AsV é predominante. Já em ambientes reduzidos, este gera níveis mais elevados de
AsIII que é mais tóxico que o AsV devido este reagir com grupos sulfidrila (-SH) de enzimas
e proteínas, levando à inibição das funções celulares, o que pode acabar resultando na
morte celular. O AsIII é absorvido por canais de membrana, conhecidos como nodulina
tipo26 (NIPs), que constituem uma das subfamílias das aquaporinas, enquanto o AsV entra
nas células via transportadores de fosfato de membrana tipo PHTs, obstruindo a absorção
de nutrientes pela planta. Dentre todos os efeitos deletérios causados pelo As, o estresse
oxidativo merece atenção especial, já que podem causar, entre outros danos, a morte
celular. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do As no estresse oxidativo de
plantas de alface. Sementes de alface (Mônica SF 31) foram plantadas em areia esterilizada
umedecidas com solução de Clark (1975) ½ força iônica durante 40 dias. Após isso, foram
colocadas em vasos de polietileno durante 5 dias para aclimatação com 0,5 litro de solução
de Clark (1975), pH 6,5, em sala de crescimento com fotoperíodo, temperatura e
intensidade luminosa controlados. Após a aclimatação, foi aplicado 25 e 50 μM de AsV e
AsIII. Após 24 horas de tratamento, a matéria fresca da parte aérea foi colhida e as seguintes
análises foram realizadas: concentração de peróxido de hidrogênio (H 2O2), peroxidação
lipídica, atividade da superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e peroxidase (POX). O
experimento foi feito em DIC, em esquema fatorial 2x3, sendo as médias comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados mostram um aumento na atividade de
todas as enzimas antioxidantes com o aumento da dose, variando quanto a toxidade por
AsV ou AsIII, bem como um aumento na peroxidação lipídica e concentração de H 2O2.
Conclui-se que o As aumenta substancialmente o estresse oxidativo de folhas de alface
devido a translocação deste para a parte aérea.
Palavras-chave: antioxidantes; arsenato; arsenito
Apoio: CNPq e FAPEMIG
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BIOESTIMULANTE NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE CRAMBE
SUBMETIDAS A ESTRESSE SALINO
David Laurindo da Silva1, Raiane Andreza Souza1, Isabela Almeida Guimarães1, Ana Paula de
Freitas Coelho1, Eduardo Fontes Araújo1, Roberto Fontes Araújo2
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2

As sementes de crambe (Crambe abyssinica Hortsh Ex. R. T) possuem alto teor de óleo,
sendo uma alternativa promissora para produção de biodiesel. Para que o crambe alcance
níveis de produção comercial como matéria-prima para a produção de biocombustível é
fundamental que a cultura apresente um estande de plantas vigorosas, produtivas e
uniformes, propiciando assim, a produção de grãos com boa qualidade para extração do
óleo vegetal. A aplicação de bioestimulantes via tratamento de sementes tem potencial para
produzir plântulas mais vigorosas e com melhor capacidade de resistir a condições de
estresse, pois estimulam o crescimento através da divisão e elongação celular. Contudo,
trabalhos relacionados aos efeitos de bioestimuladores no desempenho de sementes e
plântulas sob condições de estresse ainda são incipientes. Desta forma, o objetivo deste
trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de bioestimulantes na germinação de
sementes de crambe submetidas a estresse salino. Avaliou-se o efeito de seis doses do
bioestimulante comercial Stimulate® (0,0; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 e 0,6 mL/ 100 kg de sementes)
por meio dos testes padrão de germinação de sementes e do crescimento inicial de
plântulas submetidas ao estresse salino. O estresse salino foi induzido por solução de
cloreto de sódio (NaCl) no potencial osmótico de 0,2 MPa, na proporção de 2,5 vezes a
massa do substrato. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado,
com 4 repetições, e os dados foram submetidos a análises de regressão utilizando o
software Sisvar. Os dados foram submetidos à análises e geraram a seguinte equação de
terceiro grau, y= -0,389x3 + 2,904x2 – 2,802x + 21,33, apresentou o seguinte coeficiente de
regressão, R2= 73,67%. Observou-se que a maior dose do bioestimulante proporcionou
maior percentual de germinação (39%) e altura média de plântulas (2,5cm) nas plantas
submetidas ao estresse salino. Todavia, o lote de sementes utilizado neste trabalho
apresentou uma germinação inicial de 38%, mesmo em condições sem estresse, valor
abaixo do padrão de comercialização (75%). Conclui-se que a dose de 0,6 mL/ 100 kg de
sementes do bioestimulante testado melhora o potencial de germinação e vigor das
sementes de crambe em condição de estresse salino.
Palavras-chave: biodisel; oleaginosa; Stimulate®
Apoio: FAPEMIG, CNPQ, UFV, EPAM
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CARACTERÍSTICAS MORFOAGRONÔMICAS DE PEPINO JAPONÊS
CULTIVADO SOB DIFERENTES MALHAS FOTOCONVERSORAS EM
TANGARÁ DA SERRA – MT
Rafael Benetti1*, Adriano Quirino Pereira¹, Maria Helena Menezes Cordeiro¹, Adalberto Santi¹
1

Universidade do Estado de Mato Grosso, Centro de Pesquisas, Estudos e Desenvolvimento
Agroambientais - rafbtti@yahoo.com.br
ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins.

O uso do ambiente protegido associado a diferentes tipos de cobertura, como as malhas
fotoconversoras, proporcionam às plantas melhores condições de desenvolvimento. As
malhas fotoconversoras são capazes de modificar tanto a quantidade quanto a qualidade da
radiação solar transmitida, determinando modificações ópticas da dispersão e reflectância da
luz interferindo positivamente no desenvolvimento das plantas. Nesse sentido, objetivou-se
realizar a caracterização morfoagronômica do pepino japonês Samurai, cultivado sob
diferentes níveis de malhas fotoconversoras associado ou não com ambiente protegido. O
experimento foi realizado em delineamento em blocos casualizados, em esquema fatorial
2 (cobertura com agrofilme transparente e sem cobertura) x 3 (níveis de sombreamento:
sem sombreamento, 35% e 50%), com cinco repetições. As características avaliadas foram:
número de frutos total, número de frutos comerciais, comprimento do fruto, diâmetro do
fruto e peso médio dos frutos. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e
as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott, a p<0,05 de probabilidade. Houve
interação significativa entre cobertura com agrofilme e níveis de sombreamento para
número de frutos total, número de frutos comerciais, diâmetro do fruto e comprimento médio
dos frutos. A cobertura com agrofilme e os tratamentos sem sombreamento e de 35%
sombreamento proporcionaram melhor desenvolvimento dos frutos de pepino, que
apresentaram comprimento e diâmetro superiores, e maior número de frutos, diferindo
significativamente dos valores observados para o nível de sombreamento de 50%. O
número total de frutos comercializáveis por planta para o cultivo sob agrofilme variou de
21,4 (observado no sombreamento de 50%) e 33,3 (na ausência de sombreamento). O
cultivo sob agrofilme proporciona melhor desenvolvimento de frutos. O sombreamento de
50% interfere negativamente no desenvolvimento de frutos de pepino.
Palavras-chave: Cucumis sativus L.; cultivo protegido; malha fotoconversoras
Apoio: UNEMAT
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE Calendula officinalis L.
SUBMETIDAS A DOSES DE PACLOBUTRAZOL
Renata Ranielly Pedroza Cruz1*, Ricardo Ribeiro Pires2, Ana Izabella Freire¹, Ariana Mota
Pereira³, José Antônio Saraiva Grossi4
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Calendula officinalis L. é popularmente conhecida como “Marigold” na Europa e como
calêndula no Brasil. Ela é uma planta medicinal e ornamental distribuída mundialmente. As
cores das pétalas podem variar do amarelo ao laranja e possuem perfume aromático. Muito
embora, as plantas de C. officinalis L. podem atingir até 80 cm de altura, dificultando a sua
comercialização como planta envasada de mesa. Os reguladores vegetais desencadeiam
um papel essencial na regulação do processo de crescimento das plantas. O paclobutrazol
influencia a via dos isoprenóides, modificando as vias e o conteúdo de citocininas e ácido
giberélico.Sendo assim, as plantas têm suas características morfológicas alteradas. O
objetivo do trabalho foi avaliar a altura da planta, número de folhas e área foliar de plantas
de C. officinalis L. submetidas a doses de paclobutrazol. Após 40 dias do transplantio, a
altura da planta (do colo da planta até a altura da última folha completamente expandida)
foi determinada com auxílio de uma régua. Os resultados foram expressos em cm. A
determinação do índice de área foliar foi não destrutiva com o auxílio de um medidor de
área foliar modelo AM350. Ao final do experimento, o número de folhas completamente
expandidas foi realizado por contagem. O experimento foi realizado em casa de vegetação
em delineamento inteiramente casualizado (DIC). Os tratamentos foram as doses de PBZ
(0, 2500, 5000, 7500 e 10000 ppm) com cinco repetições. Duas aplicações de PBZ via solo
(30 mL/planta) foram realizadas, sendo a primeira a 15 e a segunda a 30 dias após o
transplantio. Os dados obtidos foram submetidos aos testes de normalidade (Shapiro-Wilk)
e homogeneidade (Bartlett) das variâncias, análise de variância (ANOVA) e teste de médias
(Tukey a 5%) foram realizados no software estatístico R versão 3.6.3. Os gráficos foram
confeccionados no software R Studio. A altura de planta e área foliar foram menores na
dose de 10000 ppm de paclobutrazol. O número de folhas não diferiu mediante a aplicação
das doses de paclobutrazol. A altura de planta e número de folhas diferiram com as doses
de paclobutrazol, sendo os menores valores encontrados na dose de 10000 ppm e o
número de folhas não diferiu com as doses de paclobutrazol.
Palavras-chave: crescimento de plantas; floricultura; plantas envasadas
Apoio: CNPq, CAPES e FAPEMIG.
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CRESCIMENTO DE ESPORÕES E BRINDILAS DE MACIEIRA ‘EVA’
CULTIVADA EM REGIÃO DE CLIMA TROPICAL
Fernando Parma Júnior1, Joseane Turquete Ferreira1, Gener Augusto Penso1,
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A macieira é uma fruteira de clima temperado que se adapta bem aos diversos climas.
Entretanto, ao ser cultivada nas condições de inverno ameno, apresenta problema de
crescimento que pode afetar a safra atual e a seguinte. Neste sentido, o objetivo do trabalho
foi verificar a progressão do crescimento e número de brindilas e esporões da macieira
‘Eva’ sob condições de cultivo de clima tropical, com altitude de 840 metros. O experimento
foi realizado no período de janeiro a maio de 2021, com as macieiras ‘Eva’, cultivadas em
pomar comercial em Ervália – MG. Foram realizadas quatro datas de avaliação
(tratamentos), utilizando o delineamento experimental de blocos casualizados, compostos
de cinco blocos com quatro plantas cada. Em todas as plantas foi definido o intervalo de 50
cm no líder central, realizando-se as avaliações de número de ramos laterais, brindilas e
esporões neste intervalo. Também foram selecionados e marcados cinco esporões e cinco
brindilas com crescimento vegetativo em ciclo atual para mensuração de seu comprimento
total. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e comparação de
médias, pelo teste Tukey a 5% de significância. Foi observado que o número médio de
brindilas variou de 84 na primeira avaliação para 87 na última, aumentando cerca de 3,5%
e não apresentou diferença estatística entre as datas. Em média, para a maioria das
cultivares, as brindilas apresentam comprimento de até 25 cm e esporões medindo até 15
cm e, isso possibilita a produção de flores e frutos de modo satisfatório em ciclo
subsequente. Nas condições avaliadas, as brindilas e os esporões apresentaram baixa
progressão no crescimento do início (23/01/21) ao fim das avaliações (05/05/21), sendo
que o comprimento das brindilas variou, em média, de 29,3 cm para 35,6 cm, ou seja, um
crescimento de 6,3 cm e o comprimento dos esporões de 3,3 cm para 3,8 cm, ou seja,
cresceram em média 0,5 cm. Com base nesses resultados, conclui-se que a progressão de
crescimento das estruturas avaliadas apresenta o comportamento esperado, já que as
estruturas devem crescer após o ciclo de produção do ano anterior, até sua paralisação no
período de dormência da cultura. Contudo, observou-se elevado crescimento vegetativo em
brindilas, ocasionado, dentre outros fatores, as condições climáticas as quais estão
submetidas, em especial a temperatura elevada.
Palavras-chave: fenologia; inverno ameno; Malus domestica Borkh
Apoio: CNPq
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DESEMPENHO AGRONÔMICO DE TRÊS CULTIVARES DE AVEIA
BRANCA EM VIÇOSA, MINAS GERAIS
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Aveia branca (Avena sativa L.) é uma Poaceae anual, cultivada para produção de grãos,
silagem e feno. Grande parte dos genótipos presentes no mercado foram decorrentes do
programa de melhoramento de aveia da UFRGS, normalmente adaptadas às condições da
região Sul do Brasil. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o
desempenho agronômico de três cultivares de aveia branca introduzidas e cultivadas em
Viçosa, Minas Gerais. O experimento foi conduzido no campo experimental “Prof. Diogo
Alves de Melo” da UFV, campus Viçosa, Minas Gerais, na safra de inverno (jun-out) de
2021. O delineamento estatístico foi em blocos ao acaso (DBC) com três repetições. Foram
semeadas três cultivares de aveia branca (URS Taura, URS Altiva, URS Guapa), dispostas
em unidades experimentais de três linhas de três metros com espaçamento entre linhas de
0,2 metros. A população de plantas foi ajustada para 350 plantas m 2 e os tratos culturais
realizados conforme recomendações para a cultura. Foram analisadas as variáveis: dias
para o florescimento (DF, dias), altura da planta (AP, cm), tamanho da panícula (TP, cm),
massa de cem grãos (MCG, g) e produtividade (PROD, Kg.ha -1). Os dados foram
analisados através do software R (pacote ExpDes.pt), sendo as médias comparadas pelo
teste de Tukey (p≤0,05). A colheita das três cultivares ocorreu aos 104 dias após a
semeadura. Para as variáveis TP e AP não houve efeito significativo (p>0,05) segundo o
teste F. Para DF, as cultivares URS Taura e URS Guapa apresentaram menor tempo para
o florescimento (56 dias). Para MCG a maior massa é observada para URS Altiva (4,09 g),
que foi estatisticamente semelhante a URS Guapa (3,85 g). Para PROD observa-se que a
URS Guapa foi a mais produtiva apresentando 4.305,2 Kg.ha -1, que não se diferenciou
estatisticamente de URS Taura (3.662,8 Kg.ha-1). Dentre as cultivares estudadas, a URS
Guapa foi a que apresentou melhor desempenho agronômico, quando cultivada em Viçosa,
Minas Gerais.
Palavras-chave: Avena sativa L.; ciclo; produtividade
Apoio: CAPES, CNPq, FAPEMIG
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DESEMPENHO PRODUTIVO DE CULTIVARES DE MORANGUEIRO DE
DIAS NEUTROS EM AMBIENTE PROTEGIDO
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No Brasil o plantio em solo a céu aberto ainda é a principal forma de cultivo do morangueiro
(Fragaria X ananassa Duch.). Porém, o aumento na demanda de frutos atrelado a
necessidade de produzir o ano todo justifica o cultivo em ambiente protegido como
alternativa. Para diminuir a diferença de produtividade entre o Brasil e os países
considerados os maiores produtores, como é o caso dos Estados Unidos da América e da
Espanha, os moranguicultores brasileiros podem estabelecer suas lavouras em ambientes
protegidos e também devem optar por cultivares mais produtivas e que produzam frutos por
um maior período durante seu ciclo, a exemplo daquelas classificadas como de dias neutros
(DN) em relação ao florescimento. Portanto, o objetivo do trabalho foi investigar o
desempenho produtivo de cultivares de morangueiro de DN cultivadas em ambiente
protegido. O experimento foi conduzido de junho a dezembro de 2020 em ambiente
protegido (510 m2) no Setor de Horticultura da Universidade de Passo Fundo (UPF), Rio
Grande do Sul (RS), Brasil. Os tratamentos foram compostos por cinco cultivares de
morangueiro (Albion, Aromas, Monterey, Portola e San Andreas), dispostos no
delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições. Cada parcela foi constituída
por 18 plantas. O sistema de cultivo do morangueiro usado foi o convencional (plantio no
solo). As mudas foram transplantadas em junho de 2020 em canteiros cobertos por
mulching. A partir de setembro de 2020, foram avaliados o número total de frutos por planta
(NTF, número/planta) e a produção total de frutos por planta (PT, g/planta), colhidos quando
apresentarem-se totalmente maduros. Ainda, determinou-se a massa fresca média de
frutos (MFMF, g) pela divisão entre PT e NTF. Os dados obtidos foram submetidos à análise
de variância (Anova) e, quando houve significância, as médias dos tratamentos foram
comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Cultivares de morangueiro de DN,
produzidos em ambiente protegido, diferem quanto ao seu desempenho produtivo. A
cultivar Aromas destaca-se pela maior produção de morangos, mas gera os menores frutos.
A cultivar San Andreas apresenta menor potencial produtivo dentre todas as cultivares de
morangueiro estudadas.
Palavras-chave: bagas; florescimento; produção
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DINÂMICA TEMPORAL DO POTENCIAL DE INÓCULO MICORRÍZICO DE
COMUNIDADES FÚNGICAS EM SOLOS DE LOCAIS-REFERÊNCIA NO
CULTIVO DO MORANGUEIRO
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A migração do cultivo tradicional no solo para o cultivo em substrato do morangueiro
(Fragaria X ananassa Duch.) atrelada à baixa disponibilidade de nutrientes nos substratos
estão entre os fatos que fazem com que o cultivo hidropônico demande o uso excessivo de
fertilizantes químicos. Para reduzir a aplicação de insumos, os produtores vão de encontro
com ferramentas biotecnológicas, como os fungos micorrízicos arbusculares (FMA),
embora a divulgação de suas aplicações ainda seja escassa. Portanto, é importante
conhecer a diversidade de FMA em relação ao cultivo e ao hospedeiro. Assim, o objetivo
do trabalho foi investigar se há variabilidade quanto ao potencial de inóculo de comunidades
de FMA em solos cultivados e de mata nativa de locais-referência no cultivo do morangueiro
quando submetidos ou não ao armazenamento. A pesquisa foi realizada no setor de
Horticultura da Universidade de Passo Fundo (UPF), Rio Grande do Sul (RS), Brasil, de
setembro a novembro de 2016 e repetida no mesmo período no ano de 2020. Os
tratamentos foram nove inoculantes [8 solos contendo as comunidades de FMA
identificadas (dos municípios de Bom Princípio, Flores da Cunha, Ipê e São José do
Hortêncio, coletados em solo cultivado e mata nativa) e uma testemunha composta pelo
fungo Rhizophagus clarus submetidos ou não ao armazenamento. O experimento foi
delineado em blocos casualizados, com três repetições de planta única. Foram semeadas
três sementes de sorgo por tubete. A avaliação da colonização micorrízica foi realizada 45
dias após a semeadura. Rhizophagus clarus apresentou maior capacidade infectiva nas
raízes de sorgo, seguido pelos inoculantes oriundos de solos de mata nativa e após, os
inoculantes oriundos de solos cultivados com morangueiro. O maior potencial de inóculo
micorrízico foi observado em inoculantes não armazenados, no experimento estabelecido
em 2016. Porém, destaca-se que mesmo armazenados por quatro anos (2020), os oito
solos coletados em locais-referência no cultivo do morangueiro mostraram-se capazes de
manter as comunidades micorrízicas viáveis. O maior potencial de inóculo micorrízico
observado em solos naturais pode relacionar-se à maior diversidade de FMA nesses
ecossistemas. Enquanto os solos agrícolas tiveram uma média de 9,5 espécies fúngicas
compondo a comunidade micorrízica, os solos de mata nativa apresentaram em média 13
espécies de FMA. Solos naturais e aqueles não armazenados têm maior capacidade de
colonizar as raízes do hospedeiro vegetal.
Palavras-chave: inóculo; micorrizas; morango
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EFEITO DA APLICAÇÃO EM PRÉ-COLHEITA DE GLYPHOSATE SOBRE
A QUALIDADE DE SEMENTES DE GRÃO-DE-BICO
João Paulo Oliveira Ribeiro1*, Gabriel Cordeiro de Oliveira Peris1, Ana Clara Reis Trancoso1, Rafaela
Marques de Miranda1, Denise Cunha Fernandes dos Santos Dias1
Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Agronomia – Laboratório de Análise de
Sementes – joaop.ribeiro@ufv.br
ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins
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No Brasil, o cultivo de grão-de-bico vem se expandindo, havendo aumento da demanda por
sementes de alta qualidade. Porém, muitos fatores afetam a qualidade das sementes,
principalmente a desuniformidade de maturação da planta. Assim, o uso de dessecantes
pode ser benéfico para uniformizar a maturação e antecipar a colheita. Objetivou-se avaliar
o efeito do dessecante glyphosate aplicado em pré-colheita em diferentes estádios de
maturação sobre a qualidade fisiológica das sementes de grão-de-bico. O experimento foi
conduzido no campo experimental “Horta Nova” - DAA/UFV durante o período de abril a
outubro de 2019 com a cv. BRS Aleppo. Os tratamentos consistiram da aplicação do
herbicida glyphosate em três estádios: Estádio I - plantas com terço superior com vagens
de coloração verde e demais amarelas e verde-amarelas (sementes com 60-65% de
umidade); Estádio II - plantas com vagens amarelas e amarelo-douradas (sementes com
50-55% de umidade); Estádio III - plantas com vagens amarelo-douradas e alta
senescência natural, apresentando folhas somente no terço superior e ápice vegetativo
(sementes com 30-35% de umidade). O tratamento controle foi composto por plantas não
dessecadas. A colheita foi realizada quando as sementes atingiram aproximadamente 18
% de umidade. Foram conduzidos os seguintes testes: germinação (G), primeira contagem
de germinação (PCG), emergência (E), comprimento (CP) e peso da massa seca (MS) da
plântula. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. As
médias dos estádios de aplicação foram comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05). Para a
comparação dos tratamentos em relação ao controle, foi utilizado o teste de Dunnett
(p<0,05). A aplicação do glyphosate em plantas nos estádios I e II (sementes com 60-65%
e 50-55% de umidade, respectivamente) resultou em sementes de menor vigor e no estádio
I houve redução também da G e PCG. Quando as plantas foram dessecadas no estádio III
(sementes com 30-35% de umidade) não houve efeito negativo do dessecante sobre a
qualidade das sementes. Comparando os tratamentos com o controle, não houve efeito
significativo nas variáveis CP e MS, nos diferentes estádios analisados. Efeito significativo
é observado para o estádio I nas demais variáveis analisadas e no estádio II na variável E,
evidenciando menor qualidade das sementes quando foi aplicado o dessecante. Os
resultados evidenciaram que o glyphosate aplicado nos estádios I e II afeta negativamente
a qualidade de sementes.
Palavras-chave: Cicer arietinum L.; dessecante; qualidade fisiológica
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EFEITO DA SAZONALIDADE E CLASSE DIAMÉTRICA SOBRE O TEOR
DE RUTINA EM Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr. (FABACEAE)
Cristiane Aparecida de Faria1, Gisele Carvalho Mendes1, Ana Luiza Dias dos Santos Melo1,
Marilane de Oliveira Fani Amaro1, Marcelo Barcellos da Rosa2, Camilo Amaro de Carvalho1*
1

Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Medicina
camilo.carvalho@ufv.br
2
Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Química
ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins

e

Enfermagem

-

A sazonalidade está relacionada com as variações ocorridas nas diferentes estações do
ano, e exercem influência sobre o conteúdo dos metabólitos secundários em espécies
vegetais, como por exemplo, o teor de Rutina, um flavonóide presente nos folíolos de
Piptadenia gonoacantha. Objetivou-se quantificar o teor de rutina em extratos de P.
gonoacantha colhidos durante as quatro estações climáticas, em árvores de diferentes
classes diamétricas. Após a coleta, os folíolos foram secos, separadamente, em estufa de
ar circulante (60ºC) e trituradas em moinho de facas. Com o triturado foram preparados
extratos hidroalcóolicos 80% (20% - m/v) sob maceração (25ºC; 48h). Os extratos foram
filtrados e armazenados a 2-8°C. Os resíduos retidos nos filtros foram remacerados sob as
mesmas condições e concentrados em rotaevaporador (60°C). O padrão de rutina foi
preparado em balão volumétrico de 100,0 mL com solução metanólica de AlCl 3 a 5%. Para
a construção da curva, a cada balão, foram acrescentados 0,6 mL de ácido acético glacial,
10,0 mL da solução metanólica de piridina 20% e 2,5 mL do reagente cloreto de alumínio
em metanol 50,0 mg/L, completando-se o volume com água destilada. Após 30 minutos em
temperatura ambiente, foram realizadas as leituras em espectrofotômetro a 420 nm,
utilizando-se a solução de metanol em cloreto de alumínio (5%) como solução-branco para
zerar o aparelho. Aos extratos, foram adicionados a mesma solução empregada para a
construção da curva padrão de rutina. Após 30 minutos em temperatura ambiente, foram
realizadas as leituras em espectrofotômetro a 420 nm em cubetas de quartzo. A
concentração de rutina equivalente dos extratos foi obtida a partir da equação de regressão
linear, dada pela curva padrão de rutina. Os dados obtidos foram analisados através do
GraphPad Software. Os teores médios de rutina foram maiores no verão (117,4 µg.mL -1),
enquanto que os menores índices foram encontrados durante o inverno (24,3 µg.mL -1). No
outono e primavera as concentrações médias tiveram valores estatisticamente iguais (93,4
µg.mL-1 e 94,1 µg.mL-1, respectivamente). Para as estações primavera, outono e inverno,
o teor de rutina aumentou com o aumento do diâmetro do tronco, não havendo diferença
estatística entre as classes diamétricas durante o verão. Portanto, a época da colheita, bem
como a dimensão do tronco exerceram influência sobre os teores de rutina em P.
gonoacantha, o que implica sobre a qualidade e eficácia de produtos oriundos destes
extratos.
Palavras-chave: fitocompostos; produtos naturais; sazonalidade
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ESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE DA CULTURA DO MILHO NO
ESPÍRITO SANTO
Ralph Bonandi Barreiros1*, Luan Salgado Leopoldino2, Matheus Gaspar Schwan3, Filipe Barbosa
Martins3, Alexandre Candido Xavier3
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - ralph.bonandi@usp.br
Universidade Federal de Viçosa
3
Universidade Federal do Espírito Santo
ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins
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A cultura do milho (Zea mays) é de extrema relevância no cenário do agronegócio brasileiro,
sendo o Brasil o terceiro país dentre os maiores produtores. No Espírito Santo (ES), a
produção deste grão está muito aquém da necessidade do estado, fazendo-se necessário
estudos para viabilizar o aumento da produção do milho. Além disso, a baixa produtividade
de algumas regiões deve-se a fatores climáticos específicos e pela falta de adoção de
tecnologias por parte dos agricultores. O AquaCrop, desenvolvido pela Food and Agriculture
Organization (FAO), é um modelo agrometeorológico utilizado para o cálculo da
necessidade de água de cultivos agrícolas, estimativa de produções, além de requisitos de
irrigação, com base em dados de solo, de clima e da cultura. Nesse contexto, o objetivo
desse trabalho foi simular a produtividade de grãos (g) e a produtividade total (ton. ha -1) e
obter a previsão de produção para a cultura do milho. Para isso foi utilizado o modelo
AquaCrop Versão 6.0, para simular produtividade da cultura. Adicionalmente, foi feito o
plantio em campo do milho, com os seguintes tratamentos (T1 – Testemunha; T2 – 10g de
Ureia; T3- 20g de Ureia; T4- 10g Nitro Mais; T5-20g Nitro Mais), a fim de comparar a
produtividade obtida em campo com a simulada, no município de Alegre, região sul do
Espírito Santo – ES. Dos tratamentos avaliados, pelo teste de média não houve diferença
significativa para os dados simulados e os observados em campo. Apenas o tratamento T4
os dados observados diferiram estatisticamente dos simulados. Esses resultados apontam
que a modelagem feita pelo AquaCrop foi eficiente para simular a produtividade esperada
do milho a campo e de outras culturas para todo o estado do Espírito.
Palavras-chave: agrometeorologia; produção; simulação
Apoio: UFES e FAPES
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INFLUÊNCIA DO PERÍODO DE AMONTOA EM ASPECTOS
FITOTÉCNICOS DA CULTURA DO FEIJÃO BAMBARA (Vigna subterranea
(L.) Verdc.) em VIÇOSA, MG
Filipe Cassimiro Magalhães de Paula1, Tomaz Ribeiro Lanza1
Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Agronomia – filipe.magalhaes@ufv.br
ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins

1

A amontoa é um trato cultural que consiste em aproximar o solo na porção basal das
plantas, a fim de promover um melhor desenvolvimento de culturas cuja porção comercial
se dá abaixo ou rente à superfície do solo. O feijão bambara (Vigna subterranea (L.) Verdc.)
é uma planta nativa do continente africano, rústica, de baixa necessidade hídrica e tolerante
a altas temperaturas, sendo assim, uma alternativa frente às mudanças climáticas. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes períodos de amontoa em
aspectos fitotécnicos da cultura. O experimento foi conduzido no Campus Experimental
Horta Velha – UFV, sob o delineamento em blocos casualizados, com três tratamentos e
seis repetições. Os tratamentos foram Sem Amontoa (SA), Amontoa 60 Dias Após o Plantio
(A60AP) e Amontoa 90 Dias Após o Plantio (A90AP). As parcelas experimentais foram
compostas de 35 plantas, das quais 15 consideradas úteis (passaram por avaliação), e o
espaçamento utilizado foi de 0,2m entre plantas e 0,6m entre linhas. As variáveis avaliadas
foram produtividade (kg/ha) (PR), número de sementes por parcela (NSP), massa de 100
sementes (M100S) e número de sementes por kg (NSQ). Os dados coletados foram
avaliados através de uma análise de variância e comparados pelo Teste de Tukey ao nível
de 5% de probabilidade (p-valor = 0,05). Foram observadas diferenças significativas em
A60AP para a variável PR, sendo sua média superior aos demais tratamentos. Para a
variável M100S, todos os tratamentos se diferiram, indicando que A60AP possibilitou um
melhor desenvolvimento das sementes, seguido de A90AP e por último SA. No que se
refere à variável NSQ, todos os tratamentos também se diferiram estatisticamente, sendo
que A60AP apresentou menor NSQ, seguido de A90AP e posteriormente SA. Por fim, no
que se refere à variável NSP, não houveram diferenças estatísticas significativas entre os
tratamentos. Em suma, conclui-se que A60AP apresentou 602,1kg.ha-1, seguido de
483,3kg.ha-1 para A90AP e 466,7kg.ha-1 para SA, permitindo inferir que a amontoa, quando
realizada aos 60 dias traz resultados positivos nesse parâmetro, podendo assim, ser
recomendada para o cultivo da cultura nas condições edafoclimáticas de Viçosa, MG.
Ademais, estudos complementares são indicados para melhorar a compreensão da cultura
e definir as melhores práticas de manejo para alcançar maiores produtividades.
Palavras-chave: agroecologia; mudanças Climáticas; PANC
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INSETOS FITÓFAGOS EM CULTIVO DE LINHAÇA NA ZONA DA MATA
MINEIRA
Claudio Vieira Batista1*, Victor Silva Signorini1, Guilherme Oliveira Willmann1, Renata Cordeiro dos
Santos2, João Paulo Oliveira Ribeiro1, Maicon Nardino1
Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Agronomia – Programa de Melhoramento em
trigo – claudio.batsta@ufv.br
2
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Fitotecnia e áreas afins
A linhaça (Linum usitatissimum L.) é pertencente à família Linaceae. Suas sementes têm
grande importância agronômica e social. Comumente utilizada na alimentação humana, a
linhaça possui vários compostos nutracêuticos e diversos benefícios, principalmente pelas
suas propriedades antioxidantes, fortalecedoras do sistema cardiovascular,
anticarcinogênicas e agente pró-inflamatório. Usualmente cultivada na região sul do Brasil,
a linhaça tem grande potencial de expansão para as outras regiões do país, sendo muito
utilizada em rotação de culturas. Contudo, são escassos os estudos sobre insetos
causadores de dano na linhaça, principalmente em regiões onde o cultivo demonstra
potencial de expansão. O objetivo do trabalho foi identificar insetos fitófagos de ocorrência
em cultivo de linhaça na região da zona da mata mineira. O experimento foi conduzido em
Viçosa-MG, mais especificamente no campo experimental Diogo Alves de Melo (Vale da
Agronomia), na Universidade Federal de Viçosa – Viçosa, Minas Gerais. Entre os anos de
2020 e 2021 foram coletados, armazenados e identificados os insetos fitófagos presentes
na cultura da linhaça. Foram identificados cinco insetos fitófagos com alto potencial de
dano: Thyanta perditor (Hemiptera); Crhysodeixis includens (Lepidoptera), Helicoverpa
armígera (Lepidoptera), Diabrotica speciosa (Coleoptera) e Caliothrips phaseoli
(Thysanoptera). Atenção especial deve ser dada a ocorrência desses insetos em cultivos
de linhaça. Além disso, aspectos quanto a utilização da linhaça em rotação de culturas,
devem ser avaliados, visto que são pragas comumente encontradas em várias outras
culturas e podem ser prejudiciais tanto para a linhaça, quando para as culturas
normalmente utilizadas em rotação. Novas pesquisas são necessárias, tendo em vista que
ainda são poucos os trabalhos relacionados a insetos pragas na cultura da linhaça e não
há nenhum trabalho com esse foco para a região da zona da mata mineira.
Palavras-chave: identificação; Linum usitatissimum L.; pragas potenciais
Apoio: DAA e PPGFit
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PIGMENTOS FOTOSSINTÉTICOS DE Calendula officinalis L. SUBMETIDA
A DOSES DE PACLOBUTRAZOL
Renata Ranielly Pedroza Cruz1*, Ricardo Ribeiro Pires2, Ariana Mota Pereira³, Ana Izabella
Freire¹, José Antônio Saraiva Grossi1
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3
Universidade Federal de Lavras, Departamento de Agricultura
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Calendula officinalis L. é uma planta ornamental e medicinal, devido a sua
comercialização como planta envasada e sua elevada concentração de compostos
fitoquímicos, respectivamente. Dentre os compostos fitoquímicos, os carotenóides são
produzidos em elevadas quantidades pelas plantas de C. officinalis L. No entanto, plantas
de C. officinalis L. atingem cerca de 80 cm de altura e isto dificulta a sua comercialização
como planta envasada de mesa. O paclobutrazol ([2RS-3RS) -1-(4-clorofenil) 4,4-dimetil-2(1,2,4-triazol-l-y) -pentan-3-ol]) (PBZ), regulador de crescimento pertencente à família dos
triazóis, reduz o crescimento de plantas, acumula pigmentos fotossintéticos, altera o
funcionamento dos estômatos e acúmulo de osmólitos. O objetivo do estudo foi avaliar a
concentração dos pigmentos fotossintéticos de plantas de C. officinalis L. submetidas a
doses de paclobutrazol. A determinação das concentrações foliares de clorofila “a”, “b”, e
carotenóides foi realizada pela coleta de dois discos foliares de 0,6 mm de diâmetro em
folhas totalmente expandidas e colocadas em vidros contendo dimetilsulfóxido (DMSO).
Posteriormente, a extração foi realizada em banho-maria à 65 ºC por três horas. Alíquotas
foram retiradas com a finalidade de realizar as leituras espectrofotométricas a 480, 646 e
665 nm. A concentração de clorofila “a”, “b”, e carotenóides totais foi quantificada. O
experimento foi realizado em casa de vegetação em delineamento inteiramente casualizado
(DIC). Os tratamentos foram as doses de PBZ (0, 2500, 5000, 7500 e 10000 ppm) com
cinco repetições. Duas aplicações de PBZ via solo (30 mL/planta) foram realizadas, sendo
a primeira a 15 e a segunda a 30 dias após o transplantio. Os dados obtidos foram
submetidos aos testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e homogeneidade (Bartlett) das
variâncias, análise de variância (ANOVA) e teste de médias (Tukey a 5%) foram realizados
no software estatístico R versão 3.6.3. As tabelas foram confeccionadas no software Excel .
As doses de paclobutrazol reduziram o crescimento da planta mantendo as concentrações
clorofila “a”, “b” e carotenóides iguais independentemente do tratamento aplicado. As
concentrações dos pigmentos fotossintéticos de plantas de C. officinalis L. não diferiram
mediante as doses de paclobutrazol.
®

Palavras-chave: floricultura, plantas ornamentais, regulador de crescimento
Apoio: CNPq, CAPES e FAPEMIG
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PRODUÇÃO DE FITOMASSA EM CULTIVO SOLTEIRO E CONSORCIADO
DE PLANTAS DE COBERTURA DE SOLO NO OUTONO/INVERNO
Eveline Ferreira Soares1*, Claudir José Basso1, Mateus Júnior Rodrigues Sangiovo1, Eduarda
Vargas de Souza Leandro1, Rian da Silva Mello1,
Universidade Federal de Santa Maria – RS campus Frederico Westphalen, Departamento de
Ciências Agronômicas e Ambientais – *soares.eveline@yahoo.com
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O sistema plantio direto é um manejo conservacionista que promove a manutenção e
recuperação da capacidade produtiva de solos manejados convencionalmente e de áreas
degradadas. A eficácia desse sistema está relacionada, entre outros, com a qualidade e
quantidade de resíduos vegetais produzidos por plantas de cobertura de solo, em
decorrência da produção de fitomassa, acúmulo e posterior liberação de nutrientes pela
decomposição da palhada que causam efeitos positivos nas propriedades do solo e no
rendimento das culturas sucessoras. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de
fitomassa seca da aveia-preta e do nabo forrageiro, em cultivo solteiro, e as duas espécies
consorciadas, por dois anos consecutivos na região do Médio Alto Uruguai. O experimento
foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de Santa Maria, campus de
Frederico Westphalen. O solo é classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico. A
implantação das plantas de cobertura foi realizada em 29 de março de 2019, no primeiro
ano, e 15 de abril de 2020, no segundo ano. A semeadura foi realizada com uma semeadora
Semeato modelo SHM 15/17 com 17 linhas de espaçamento de 0,17 m. O delineamento
experimental foi em blocos casualizados (DBC), onde as parcelas mediam 5 m de
comprimento por 3 m de largura, totalizando 15 m 2. Os tratamentos consistiam em cultivo
solteiro de aveia-preta (100 kg ha-1), nabo forrageiro (9 kg ha-1) e consorciação entre aveiapreta + nabo (40 kg ha-1 e 9 kg ha-1), na proporção de 40:60 respectivamente. No pleno
florescimento das coberturas foi realizada a determinação da fitomassa seca, através da
colheita de uma área útil de 0,255 m 2 por parcela. Os dados obtidos foram submetidos à
análise de variância e quando significativo ao teste Tukey a 5% de probabilidade, por meio
do software estatístico R. Analisando a média de fitomassa produzida pelas plantas, no
primeiro ano, o cultivo solteiro de nabo forrageiro (2.848,85 kg ha -1) e o consórcio aveiapreta + nabo (2.754,86 kg ha-1) mostraram-se superiores ao cultivo de aveia-preta (1.926,07
kg ha-1). Enquanto no segundo ano, o maior desempenho de fitomassa foi observado no
cultivo solteiro de nabo (2.898,66 kg ha-1) comparado ao consórcio das espécies (2.609,67
kg ha-1) e do cultivo de aveia-preta (2.542,84 kg ha-1). Conclui-se, nas condições deste
estudo, que o cultivo solteiro de nabo forrageiro promoveu um maior acúmulo de fitomassa
seca.
Palavras-chave: aveia-preta; nabo forrageiro; palhada
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PRODUÇÃO E QUALIDADE DE CULTIVARES DE CAFÉ ARÁBICA EM
ALTITUDE DE TRANSIÇÃO
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A cafeicultura representa notória importância socioeconômica para diversas regiões
brasileiras, sendo o Coffea arabica L. a principal espécie cultivada. No entanto, grande parte
das pesquisas e tecnologias aplicadas na cafeicultura são voltadas ao cultivo de altitude,
negligenciando, muitas vezes, as regiões marginais ou de altitude de transição. Neste
sentido, com o intuito de propor diretrizes e tecnologias para a cafeicultura de transição,
objetivou-se com este trabalho analisar o desempenho produtivo e qualidade sensorial de
genótipos de cafeeiro arábica cultivados em altitude de transição. O experimento foi
desenvolvido no distrito de Lagoa Seca, interior do Município de Alegre, no estado do
Espírito Santo. A região encontra-se a 640 m de altitude, com temperatura média anual em
torno de 23,5°C e precipitação superior a 1000 mm por ano. Mediante a essas condições,
a região é definida como de transição entre os cultivos de Coffea arabica L e Coffea
canephora. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, estudando
o desempenho das cultivares Catuaí 144, Paraíso, Oeiras, Sacramento, Catucaí 2SL e
Catucaí 24-137 em cultivo sequeiro, com 3 repetições. Foram avaliados a produtividade,
porcentagem de grão peneira 15% acima e qualidade sensorial do cafeeiro. Os dados foram
submetidos à análise de variância. Observando interação significativa, as médias foram
comparadas pelo teste de Scott-Knott, em 5% de probabilidade. Os resultados
demonstraram que os cultivares Paraíso e Sacramento destacaram-se quanto a
produtividade (75 e 70,8 sacas por hectare respectivamente), enquanto o Catuaí foi o que
apresentou menor produtividade dentre as cultivares em estudo (45,8 sacas por hectare).
Aliado à produtividade, ressalta-se ainda que os cultivares Paraíso, Oeiras e Sacramento
apresentaram as maiores porcentagens de grãos retidos em peneira 15 acima (79%, 82%
e 79% respectivamente), demonstrando o potencial dessas cultivares em produzir grãos de
maior calibre. Quando observado a qualidade sensorial do cafeeiro, verifica-se novamente
que o cultivar Paraíso apresentou-se promissor quanto a qualidade sensorial (81 pontos),
juntamente com a cultivar Catucaí 24-137 (80 pontos), podendo ambas serem consideradas
promotoras de cafés finos, mesmo em altitude de transição. Desta maneira, é possível
concluir que se torna possível atrelar altas produtividade com boa qualidade de sensorial e
física do cafeeiro em altitude de transição utilizando a cultivar Paraíso.
Palavras-chave: café especial; Coffea arabica L; zoneamento agroclimático
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PRODUTIVIDADE DE PEPINO JAPONÊS CULTIVADO SOB DIFERENTES
MALHAS FOTOCONVERSORAS EM TANGARÁ DA SERRA – MT
Rafael Benetti1*, Adriano Quirino Pereira¹, Maria Helena Menezes Cordeiro¹, Adalberto Santi¹
1
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O cultivo de hortaliças sob malha de sombreamento tem se mostrado uma alternativa viável
e menos onerosa, para promover o aumento da produção em condições de clima com
temperatura mais elevada, uma vez que modifica a intensidade de luz no interior do
ambiente protegido, criando um microclima favorável com temperaturas amenas. Neste
sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade do pepino japonês Samurai,
cultivado sob diferentes níveis de malhas fotoconversoras associado ou não com ambiente
protegido. O experimento foi realizado em delineamento em blocos, em esquema fatorial
2x3, ou seja, cobertura com agrofilme transparente e sem cobertura e níveis de
sombreamento: sem sombreamento; 35% e 50%, com cinco repetições. A produtividade
total e a comercial, em Kg ha-1, foi estimada a partir dos dados de número total de frutos
por parcela e peso médio dos frutos. Os dados obtidos foram submetidos à análise de
variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott, a p<0,05 de probabilidade.
Não foi observada interação significativa para a associação entre o agrofilme e os níveis de
sombreamento. O nível de sombreamento de 50% proporcionou produtividades total e
comercializável inferiores à observada para os níveis de sombreamento de 0 e 35%. A
produtividade comercial para o tratamento sem sombreamento foi de 69.760,0 Kg ha-1 e
para o nível de sombreamento de 35% foi de 71.000,0 Kg ha-1. Para o nível de sombreamento
de 50% foi de 50.560,0 Kg ha-1. O sombreamento de 35%, independente da associação ou
não com agrofilme, proporcionou maior produtividade para o pepino japonês Samurai.
Palavras-chave: Cucumis sativus L.; cultivo protegido; malha fotoconversoras
Apoio: UNEMAT
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TAMANHO AMOSTRAL PARA ATRIBUTOS FÍSICO-QUÍMICOS DE
QUALIDADE DE MANGAS ‘PALMER’
João Claudio Vilvert12*, Sérgio Tonetto de Freitas2, Maria Aparecida Rodrigues Ferreira2,
Eleonora Barbosa Santiago da Costa2, Luana Ferreira dos Santos2, Edna Maria Mendes Aroucha1
1
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A manga é a segunda fruta tropical produzida e consumida mundialmente. Para garantir a
qualidade dos frutos ao consumidor final, diversos atributos de qualidade são avaliados.
Assim, estimar o tamanho amostral é importante para garantir que cada amostra
representará efetivamente todo o lote de frutos. O objetivo deste estudo foi determinar o
tamanho de amostra ideal para estimar a média dos atributos físico-químicos de qualidade
de mangas ‘Palmer’. O experimento foi conduzido em 2020 com mangas ‘Palmer’
produzidas em pomar comercial em Petrolina, PE. Os frutos foram coletados em duas
estações do ano, no inverno (16 de junho) e na primavera (6 de outubro). Em cada estação,
50 mangas fisiologicamente maduras foram coletadas e avaliadas quanto a 15 atributos
físico-químicos de qualidade. Para cada atributo, foram avaliadas as estatísticas descritivas
e a normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e, o tamanho de amostra foi calculado
com base nas semiamplitudes (erros de estimação; 1-10%) do intervalo de confiança, com
grau de confiança de 95%. As médias das duas estações foram comparadas pelo Teste t.
As mangas coletadas na primavera apresentaram maiores valores de massa, comprimento,
diâmetro transversal, diâmetro longitudinal, cromaticidade de polpa, firmeza, sólidos
solúveis e relação SS/AT e menores valores de luminosidade e ângulo hue de casca e
polpa e de acidez titulável, em relação aos frutos coletados no inverno (p≤0,05). As
estações do ano não influenciaram na cromaticidade de casca e matéria seca das mangas
(p>0,05). A variabilidade amostral diferiu entre os atributos físico-químicos e as estações
do ano, implicando que diferentes tamanhos de amostra são necessários para cada atributo
e estação. O tamanho de amostra com erro de estimação igual a 1% da estimativa da média
(maior precisão) oscilou entre 18 frutos para ângulo hue de polpa e 1.321 para relação
SS/AT. Apesar da alta precisão, o elevado número de frutos a serem mensurados dificulta
a execução experimental. Tamanhos de amostra inferiores, porém, com menor precisão (210%), podem ser adotados para avaliação dos frutos. Para estimar a média dos atributos
físico-químicos de mangas ‘Palmer’, são necessários 12 frutos na colheita de inverno e 14
na primavera, considerando um erro de estimativa de 10%. A acidez titulável e a relação
SS/AT exigiram o maior tamanho de amostra, enquanto o menor foi necessário para estimar
as médias de luminosidade e ângulo hue.
Palavras-chave: Mangifera indica L.; planejamento experimental; pós-colheita
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TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS EM FRUTOS DE GENÓTIPOS DE
CAFÉ ARÁBICA COM DIFERENTES REGIMES HÍDRICOS
Inês Viana de Souza1*, Tafarel Victor Colodetti1, Daniel Soares Ferreira2, Willian Rodrigues
Ribeiro1, Lucas Sartori1, Marcelo Antonio Tomaz1
1
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As características físico-químicas e sensoriais do café podem ser influenciadas por diversos
fatores, tais como: material genético, condições ambientais, manejo hídrico e cultural,
métodos de colheita e pós-colheita, entre outros. Nesse contexto, objetivou-se analisar o
teor de sólidos solúveis totais da mucilagem de frutos maduros de genótipos de café
arábica, conduzidos em diferentes regimes hídricos. O experimento foi realizado em campo,
no interior do município de Alegre-ES, a uma altitude de 647 m. O experimento seguiu
esquema de parcelas subdivididas, em delineamento de blocos casualizados, com três
repetições. O fator parcela correspondeu a seis cultivares de café arábica (Paraíso MG/H
419-1, Catucaí 24-137, Sacramento MG1, Catuaí 144 CCF, Catucaí 2-SL e Oeiras MG6851) e o fator subparcela compreendeu dois regimes hídricos (irrigado e sequeiro). No
estádio fenológico de maturação dos frutos da safra 2021, coletou-se frutos maduros para
avaliação do teor de sólidos solúveis totais (Brix; º) da mucilagem, com o auxílio de
refratômetro portátil. Os dados foram submetidos à análise de variância, por meio do teste
F (5% de probabilidade). Na presença de efeito significativo para as fontes de variação,
empregou-se o critério de Scott-Knott para comparação entre os genótipos, e o teste de
Tukey para comparar os manejos hídricos, ambos à 5% de probabilidade. Houve interação
significativa entre os fatores estudados para o teor de Brix dos frutos maduros, o que
demonstra comportamento diferencial dos genótipos a depender do manejo hídrico
adotado. No regime irrigado, houve a formação de dois grupos de médias entre os
genótipos (17,9 ºBrix no grupo de maiores médias e 13,2 ºBrix no grupo de menores), onde
apenas o Oeiras MG-6851 integrou o grupo com as menores médias. No regime em
sequeiro, não houve diferenciação entre os genótipos para o teor de Brix dos frutos (média
de 18,4 ºBrix). Na comparação entre os manejos hídricos, notou-se que apenas o Oeiras
MG-6851 apresentou diferenciação significativa, sendo que o maior teor de sólidos solúveis
foi obtido no manejo em sequeiro (18,3 ºBrix). Apesar da existência de interação
significativa, parece haver pouca diferenciação entre os genótipos e os regimes hídricos
com base no teor de sólidos solúveis totais dos frutos maduros, com exceção do Oeiras
MG-6851 que apresentou maior Brix no cultivo em sequeiro.
Palavras-chave: Coffea arabica; cultivares; irrigação
Apoio: CNPq, FAPES, CAPES
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TERMOTOLERÂNCIA ENZIMÁTICA DE POLPA DE ACEROLA SOB
ALTAS TEMPERATURAS
Antonio Aristides Pereira Gomes Filho1*, João Alves Ferreira Pereira2, Maria Raquel Alcântara de
Miranda2
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A aceroleira (Malpighia emarginata DC) é uma espécie tropical, trazida ao Brasil em 1958,
onde se adaptou muito bem devido às condições climáticas e o tipo de solo. O principal
atrativo comercial dessa fruta é devido ao alto conteúdo de ácido ascórbico (vitamina C)
que está possui, variando de 1000 a 4500 mg.100g -1. Tipicamente, o ácido ascórbico é
acumulado nos frutos no estádio verde, sofrendo intensa redução no seu conteúdo à
medida que amadurece e, portanto, frutos verdes são mais utilizados pela indústria para o
uso em produtos farmacêuticos, cápsulas e concentrados de vitamina C, entre outros.
Durante o processamento desses frutos, certos estresses como alta temperatura podem
induzir estresse oxidativo, além do escurecimento enzimático devido a atividade da
polifenoloxidase (PPO), que reduz a qualidade final dos produtos. Portanto, avaliar a
termotolerância dessas enzimas quando expostas a alta temperatura se torna importante
para a tomada de decisão quanto ao processamento mais adequado, já que a polpa desses
frutos passa, durante o processamento, por etapas envolvendo o uso de aquecimento a
elevadas temperaturas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a termotolerância da
catalase (CAT), peroxidase do ascorbato (APX) e polifenoloxidase (PPO) quando expostas
sob temperaturas crescentes durante 1 minuto de exposição. Polpas de frutos verdes foram
cedidos pela Nutrilite e submetidas durante 1 minuto, em DIC com 9x5, sendo utilizado o
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade as seguintes temperaturas: 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90 e 100 °C e após isso suas respectivas atividades foram determinadas. Os
resultados mostram que a CAT possui um pico de atividade em 30 °C indicando que esta é
a temperatura essa temperatura é a ideal para atividade dessa enzima. Foi observado que
à medida que a temperatura aumenta a atividade dessa enzima diminui, sendo que em 100
°C apresenta a menor atividade enzimática, diferindo significativamente dos demais
tratamentos. Já para a APX foi observado que esta é altamente tolerante a temperaturas
elevadas, possuindo alta termoestabildade já que nenhum dos tratamentos diferiu
estatisticamente. Para PPO foi observado que em 30°C, esta teve sua menor atividade,
aumentando nos demais tratamentos, provavelmente devido ao aumento do estresse em
razão da alta temperatura empregada. Conclui-se que a termotolerância enzimática de
polpas de acerola é variável a depender da enzima, temperatura e tempo empregado.
Palavras-chave: processamento; termoestabilidade; vitamina C
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USO DE ÁCIDO GIBERÉLICO E ÁCIDO SALICÍLICO NA PÓS-COLHEITA
DE MANGAS ‘CARABAO’
Luan Salgado Leopoldino¹*, Ralph Bonandi², Beatriz Fernandes de Seia Gonçalves¹, Robson
Ribeiro Alves¹, Mateus Pereira Gonzatto¹
1
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A manga é a principal fruta exportada pelo Brasil, em volume e em valor, sendo responsável
por mais de um quarto das exportações nacionais. Mesmo assim, o país exporta menos de
20% de sua produção, sendo o mercado interno o principal destino da manga produzida.
Atualmente, há uma maior diversificação de cultivares comercializadas, demandando o
desenvolvimento de tecnologias de produção e de pós-colheita para esses genótipos.
Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da aplicação pós-colheita de
ácido giberélico e ácido salicílico na conservação dos frutos e na redução de podridões em
mangas ‘Carabao’ (Mangifera indica L.). As mangas foram colhidas no pomar experimental
da Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão Sementeira (UEPE) da Universidade Federal
de Viçosa (UFV) localizada no município de Visconde do Rio Branco - MG. A colheita das
amostras ocorreu no início do mês de dezembro, quando os frutos estavam em estádio
mínimo necessário para evoluírem em pós-colheita. No mesmo dia, os frutos foram
transportados para o Setor de Fruticultura do Departamento de Agronomia (DAA/UFV),
onde foram selecionados e realizou-se limpeza com água e detergente. Após esse
processo, os frutos foram sanitizados em solução de hipoclorito de sódio (200 mg L -1 Cl
ativo), em imersão por 3 minutos. Após a recepção, seleção e sanitização dos frutos, foi
retirada amostra inicial para caracterização, antes da implantação dos experimentos (n = 4,
6 frutos por amostra). Após isso, as mangas foram imergidas por 0,5 e 3 minutos em
soluções de 0 (controle) e 100 mg L-1 de ácido giberélico e/ou de 0 (controle) e 690,6 mg L1 (equivalente a 5 mmol L-1) de ácido salicílico em pós-colheita. O experimento foi conduzido
em delineamento inteiramente casualizado, sendo os tratamentos arranjados em fatorial 2²,
com cinco repetições e 8 frutas por unidade experimental. Após a aplicação dos
tratamentos, as mangas foram armazenadas em câmara fria com temperatura de 12 °C
durante os primeiros 10 dias, sendo posteriormente submetidas a 3 dias a 22°C, sendo que
durante todo o período de armazenamento a umidade relativa foi superior a 90%. O uso de
ácido giberélico (100 mg L-1) ou de ácido salicílico (690,6 mg L-1) ajudou a preservar o ácido
ascórbico, reduzindo a sua degradação. Além disso, a aplicação de ácido giberélico reduziu
a atividade respiratória das mandas ‘Carabao’ e o acúmulo de carotenoides em póscolheita. Os diferentes fitorreguladores empregados não afetaram a incidência e severidade
de podridões na pós-colheita de mangas ‘Carabao’.
Palavras-chave: fitorreguladores; Mangifera indica L.; maturação de frutas
Apoio: CAPES
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USO DE ETHEPHON NA PÓS-COLHEITA DE MANGAS ‘CARABAO’
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Ribeiro Alves¹, Mateus Pereira Gonzatto¹
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A manga é a principal fruta exportada pelo Brasil, em volume e em valor, sendo responsável
por mais de um quarto das exportações nacionais. Mesmo assim, o país exporta menos de
20 % de sua produção, sendo o mercado interno o principal destino da manga produzida.
Atualmente, há uma maior diversificação de cultivares comercializadas, demandando o
desenvolvimento de tecnologias de produção e de pós-colheita para esses genótipos.
Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da aplicação pós-colheita de
ethephon na antecipação do amadurecimento em mangas ‘Carabao’ (Mangifera indica L.).
As mangas foram colhidas no pomar experimental da Unidade de Ensino, Pesquisa e
Extensão Sementeira (UEPE) da Universidade Federal de Viçosa (UFV) localizada no
município de Visconde do Rio Branco - MG. A colheita das amostras ocorreu no início do
mês de dezembro, quando os frutos estavam em estádio mínimo necessário para evoluírem
em pós-colheita (SS ≥ 7,0 %). No mesmo dia, os frutos foram transportados para o Setor
de Fruticultura do Departamento de Agronomia (DAA/UFV), onde foram selecionados e
realizou-se limpeza com água e detergente. Após esse processo, os frutos foram
sanitizados em solução de hipoclorito de sódio (200 mg L -1 Cl ativo), em imersão por 3
minutos. Após a recepção, seleção e sanitização dos frutos, foi retirada amostra inicial para
caracterização, antes da implantação dos experimentos com 6 frutos por amostra). Após
isso as mangas foram imersas por 0,5 e 3 minutos em soluções de (0; 0,5; 1,0; e 2,0 g L -1)
de ethephon e avaliadas ao longo de quatro períodos de armazenamento (3, 5, 7 e 10 dias).
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, sendo os
tratamentos arranjados em fatorial 2 × 42, com três repetições, e 6 frutas por unidade
experimental. Os frutos foram armazenados em câmara fria com temperatura do ar de 21,3
± 0,2 °C e umidade relativa do ar superior a 95%. A exposição de mangas ‘Carabao’ a
concentrações de ethephon entre 1 e 2 g L-1 por 0,5 minutos antecipa a sua maturação,
incrementa a concentração de carotenóides e reduz os teores de ácido ascórbico em póscolheita.
Palavras-chave: fitorreguladores; Mangifera indica L; maturação de frutas
Apoio: CAPES
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USO DE PISTIA STRATIOTES L. (ARACEAE) EM AMBIENTES
AQUÁTICOS CONTAMINADOS COM MANGANÊS: TOLERÂNCIA E
FITORREMEDIAÇÃO
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Os desastres socioambientais desencadeados pelo rompimento de barragem de mineração
no estado de Minas Gerais promoveram a liberação de elementos potencialmente tóxicos,
dentre os quais o manganês (Mn), ocasionando a poluição do solo, da água e da vegetação
dos locais afetados. A fitorremediação eficaz de água contaminada com Mn requer a
seleção de espécies tolerantes ao elemento. Nesse estudo, avaliamos a capacidade de
bioacumulação de Mn e as alterações fisiológicas na macrófita aquática Pistia stratiotes
submetida a elevadas concentrações de Mn. As plantas foram cultivadas em vasos
contendo 0,5 L de solução nutritiva de Clark, sendo mantidas por 3 dias sob fotoperíodo de
12h luz/escuro, sob condições constantes de luz (300 µmol m -2 s-1) e temperatura (25 ± 2
ºC) para aclimatação. Em seguida, as plantas foram submetidas a sete concentrações de
Mn (controle; 80; 340; 600; 1.000; 2.000 e 4.000 µM MnCl 2). Como principais resultados,
os sintomas visuais iniciais de toxicidade de Mn foram observados, como queima nas
bordas das folhas após dez dias, especialmente para plantas tratadas com 2.000 e 4.000
MnCl2. Notoriamente, as plantas acumularam grandes quantidades de Mn, com valores
máximos de 23.700 e 24.600 µg g -1 na parte aérea e raiz de plantas submetidas a 4.000
µM de Mn, respectivamente. Com esses resultados, constatou-se que existe uma alta
translocação de Mn para a parte aérea, com valores de fator de translocação (FT) próximos
a 1. Além disso, os índices de bioacumulação (BAF) e potencial de rizofiltração (PR)
permitem que a espécie seja classificada como hiperacumuladora para Mn. Em relação aos
pigmentos fotossintéticos, concentrações de Mn superiores a 1.000 µM promoveram
diminuição da concentração de clorofila a após 5 dias de tratamento, como também, dos
carotenóides após dez dias de tratamentos. Da mesma forma, as plantas tratadas com Mn
apresentaram redução da eficiência fotoquímica, observada pela menor taxa de transporte
de elétrons (ETR) e rendimento quântico efetivo (ɸPSII). No entanto, as plantas de P.
stratiotes não apresentaram alterações significativas na assimilação líquida de CO 2 e nas
taxas respiratórias aos cinco e dez dias de crescimento sob tratamentos com Mn. Juntos,
nossos resultados demonstram que a Pistia stratiotes é uma espécie com alto potencial
para fitorremediação de Mn, demonstrando grande capacidade de bioacumulação, bem
como estratégias eficientes para manter a taxa fotossintética.
Palavras-chave: metais pesados; rejeito de mineração; rizofiltração
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BIOMASSA FRESCA NA CULTURA DA MORINGA SUBMETIDA A
REGIMES DE IRRIGAÇÃO ASSOCIADOS A DIFERENTES SUBSTRATOS
Valdir Moura Oliveira Júnior1, João Valdenor Pereira Filho1*, Carmem Cristina Mareco de Sousa
Pereira2, Jaildo Ribeiro Barbosa1, Neuriane Cabral Santos1, Thalita Alves Lima do Nascimento1
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As plantas estão frequentemente expostas às condições de múltiplos estresses, os quais
limitam seu crescimento e desenvolvimento. Dentre os fatores ambientais, a deficiência
hídrica é um dos fatores de estresse que causa maiores danos nos processos fisiológicos
e metabólicos das plantas, determinando a distribuição das espécies vegetais. Ainda são
incipientes estudos acerca do manejo da irrigação para a produção de mudas na cultura da
moringa. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de biomassa fresca
da parte aérea de plantas de moringa submetidas a distintas composições de substratos e
regimes de irrigação. O experimento foi realizado em vasos com capacidade volumétrica
de 5 litros, em ambiente coberto com tela (malha 50%), durante o período de setembro a
outubro de 2020, na área experimental da Universidade Estadual do Piauí, Campus
Cerrado do Alto Parnaíba, Uruçuí. O delineamento experimental utilizado foi em esquema
fatorial, sendo investigados dois regimes de irrigação (RH1 = 50% da ETo e RH2 = 100%
da ETo) e cinco tipos de substratos (SB1 = solo (latossolo vermelho); SB2 = substrato
comercial; SB3 = solo + esterco; SB4 = solo + cinza vegetal; SB5 = solo + borra de café),
com 5 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F) e, quando
detectados efeitos significativos da interação entre os fatores estudados, realizou-se
desdobramento dos fatores. O efeito das variáveis qualitativas (regimes hídricos e
composições de substratos) foi analisado pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
Aos 45 dias após a semeadura (DAS) foram analisadas as seguintes variáveis: biomassa
fresca da parte aérea (folha, caule e total). Independentemente do substrato utilizado,
verificou-se que a produção de biomassa fresca de mudas de moringa foi mais proeminente
quando irrigadas sob um regime hídrico de 100% da evapotranspiração de referência (ETo),
à exceção do substrato a base de cinza vegetal, que apresentou melhores resultados de
produção de biomassa, quando irrigadas com um regime hídrico de 50% da ETo. Tal
resultado ocorreu, possivelmente, em virtude da composição bastante pulverizada, do
material alternativo utilizado (cinza vegetal). Desta forma, a mistura deste material ao solo
em proporções iguais ocasionou encharcamento no substrato, propiciando um excesso de
umidade e criando condições desfavoráveis para a circulação de ar, afetando assim o
crescimento e desenvolvimento da cultura da moringa.
Palavras-chave: déficit hídrico; Moringa oleifera Lamark; produção de fitomassa
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O Brasil é o maior produtor, exportador e segundo maior consumidor de café no mundo.
Grande importância desse sucesso produtivo é oriundo das tecnologias que permitem o
manejo adequado da lavoura cafeeira. Dentre essas tecnologias, destaca-se o
melhoramento genético de plantas e o manejo de irrigação. Com a ampliação das áreas de
cultivo que tem ocorrido nos últimos anos, surge a necessidade de estudar genótipos mais
adaptados a diferentes regiões e condições de cultivo, com foco no ganho de produtividade.
Outrossim, o estudo de características biométricas e produtivas do cafeeiro tem sido de
grande valia para os processos de seleção de genótipos superiores. Neste sentido, o
objetivo deste trabalho foi analisar o efeito de diferentes manejos hídricos (irrigado, sequeiro
e fertirrigado) na produção e biometria de ramos de cinco genótipos de café arábica
(Paraíso H 419‐3‐3‐7‐16‐2; Paraíso MG/H 419‐1; Paraíso H 419‐3‐3‐7‐16‐11; Paraíso
Híbrido e Catuaí 144 CCF) cultivados em altitude de transição. O experimento foi conduzido
em propriedade particular, localizada no distrito de Lagoa Seca, interior do município de
Alegre, no sul do estado do Espírito Santo. O delineamento experimental utilizado foi de
parcelas subdivididas em delineamento de blocos casualizados com três repetições. Foram
avaliados: número de frutos, número de folhas, número de rosetas e área foliar unitária de
dois ramos, índice coletado no terço médio da planta em três plantas por repetição e a
produtividade. Os dados foram submetidos à análise de variância observando a interação
significativa entre genótipo e ambiente com forte influência para os efeitos genotípicos.
Posteriormente, os dados foram submetidos à análise de componentes principais, sendo
que os dois primeiros componentes foram capazes de representar 63,3% da variação total
dos dados. O genótipo Paraíso H 419‐3‐3‐7‐16‐11 apresentou maior produtividade em
regime de sequeiro, possivelmente por ser um material mais adaptado a essas condições.
Já o genótipo Paraíso Híbrido manifestou melhores respostas independente do regime
estudado. Possivelmente, este comportamento ocorreu em virtude do seu vigor híbrido.
Diante do exposto, conclui-se que o genótipo Paraíso H 419‐3‐3‐7‐16‐11 em regime
sequeiro e o Paraíso Híbrido em regime sequeiro, irrigado e fertirrigado são os mais
adequados para produção em altitude de transição.
Palavras-chave: Coffea arabica L; fertirrigação; manejo hídrico
Apoio: CAPES, FAPES e CNPq
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Pertencente à família Moringaceae, a Moringa oleifera Lamark é uma espécie leguminosa
perene e de hábito arbustivo originária do nordeste indiano. Atualmente encontra-se
amplamente distribuída em vários países. Esta espécie vem sendo utilizada como
alternativa em diversas regiões como fonte de alimentação humana e animal, no tratamento
de água, na produção de biodiesel, na indústria cosmética, na medicina tradicional e na
indústria farmacêutica. Trata-se de uma espécie adaptada principalmente a regiões com
climas quentes ou zona seca, com aproximadamente 250 a 1000 milímetros de precipitação
anual, porém é ocasionalmente encontrada em áreas com pluviosidades menores que 50
mm ano-1. Na literatura, ainda são incipientes as informações acerca do manejo da irrigação
para a produção de mudas desta cultura. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi
caracterizar partição de fitomassa seca de plantas de moringa submetidas a distintas
composições de substratos e regimes de irrigação. O experimento foi realizado em
ambiente coberto com tela (malha 50%), em vasos com capacidade volumétrica de 5 litros,
durante o período de setembro a outubro de 2020, na área experimental da Universidade
Estadual do Piauí, Campus Cerrado do Alto Parnaíba, Uruçuí. Adotou-se um delineamento
experimental em esquema fatorial, sendo, o primeiro fator, dois regimes de irrigação (RH1
= 50% da ETo e RH2 = 100% da ETo) e o segundo fator, cinco tipos de substratos (SB1 =
solo (latossolo vermelho); SB2 = substrato comercial; SB3 = solo + esterco; SB4 = solo +
cinza vegetal; SB5 = solo + borra de café), com 5 repetições. Os dados foram submetidos
à análise de variância (teste F) e, quando detectados efeitos significativos da interação
entre os fatores estudados, realizou-se desdobramento dos fatores. O efeito das variáveis
qualitativas (regimes hídricos e composições de substratos) foi analisado pelo teste Tukey
ao nível de 5% de probabilidade. Aos 45 dias após a semeadura (DAS) foram analisadas
as seguintes variáveis: partição de fitomassa seca total (folha, caule e raiz). De maneira
geral, foi possível verificar que a partição de fitomassa da cultura da moringa foi afetada
significativamente pela interação entre os fatores (regimes de irrigação x substratos),
sendo, nos dois regimes hídricos utilizados (50 e 100% da ETo), nos diferentes substratos
utilizados, os maiores valores percentuais obtidos de partição da fitomassa das hastes
(caule), variando de 33,7% a 50,2%, para o regime hídrico de 50% da ETo, e variação de
32,6% a 51,8%, no regime hídrico de 100% da ETo. Em ambos os regimes hídricos
investigados, a partição de fitomassa seca das folhas apresentou os menores valores
percentuais.
Palavras-chave: déficit hídrico; produção de mudas; Moringa oleifera Lamark
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A cultura da batata-doce tem crescido em produção e aumentado área cultivada nos últimos
anos. De maneira, que a região do Oeste Paulista se destaca como grande polo produtor
do Estado de São Paulo. No entanto as produtividades ainda são baixas e com qualidade
de raízes tuberosas inferior a desejada pelos consumidores. Devido, não somente, a
utilização de cultivares obsoletos de baixos rendimentos e suscetíveis às principais pragas
e doenças da cultura. Com isso, através do melhoramento genético, se busca novos
genótipos mais produtivos que atendam às exigências dos produtores e consumidores.
Assim, objetivou-se avaliar as características físicas de raízes tuberosas de genótipos
experimentais de polpa branca, visando identificar genótipos superiores. Os experimentos
foram conduzidos nos municípios de Presidente Prudente-SP (Local 1), Emilianópolis-SP
(local 2), Tarabai-SP (Local 3) e Álvares Machado-SP (Local 4). Os experimentos dos locais
1 e 2 foram instalados no mês de janeiro de 2021 (ciclo verão – outono); e dos locais 3 e 4
em março de 2021 (ciclo outono – inverno). Foi adotado delineamento experimental de
blocos com os tratamentos ao acaso, com cinco repetições, avaliando-se os genótipos
experimentais UZBD-L1-04 e UZBD-L5-29. Como testemunhas utilizou-se três cultivares,
sendo elas Ligeirinha, Canadense e INIA Arapey. Os parâmetros avaliados foram, massa
média de raízes tuberosas comerciais (MMRC), em gramas (g), aparência das raízes
(APAR) por meio de escala de notas de 1 a 5, onde 1 é fora de padrão comercial e 5 é
formato fusiforme regular e resistência a danos causados por inseto (RI), por escala de
notas de 5 a 1, onde 5 é livre de danos e 1 é inaceitável para consumo humano e animal.
Os dados foram analisados pelo programa estatístico GENES, por meio do teste de Tukey
a 5% de probabilidade. Somente para parâmetro RI ocorreu interação do genótipo com o
ambiente. Observou-se que o genótipo experimental UZBD-L1-04 obteve os melhores
resultados para todos os parâmetros avaliados. Sendo que para RI verificou-se nota média
de 3.75, e para APAR nota de 4.83. Em MMRC foi constatado para UZBD-L1-04 382.78 g,
juntamente com a testemunha INIA Arapey 389.49 g representando os melhores resultados.
Portanto, o genótipo experimental UZBD-L1-04 apresentou resultados superiores em
comparação aos demais genótipos, sendo aquele que obteve as melhores características
físicas, que são as mais desejadas pelo mercado consumidor.
Palavras-chave: Ipomoea batatas L.; oeste paulista; qualidade
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CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE PROGÊNIES DE
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O girassol (Helianthus annuus) é uma espécie amplamente conhecida e de grande
importância econômica devido à produção de grãos. No entanto, seu cultivo ornamental
ainda é pouco difundido no país. A espécie além da cor amarela, pode ser encontrada nas
cores vermelha, laranja e branca, com capítulos das mais variadas formas e tamanhos,
diversidade importante para o desenvolvimento de novas cultivares voltadas para o setor
ornamental. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi caracterizar morfoagronomicamente
seis progênies de girassol ornamental vermelho. O experimento foi realizado em
delineamento em blocos casualizados, com 4 repetições e três plantas por parcela. As
progênies obtidas a partir de polinização aberta entre plantas de girassol vermelho,
denominadas V1, V2, V3, V5 e V6, foram cultivadas em canteiros com espaçamento de 25
x 25 cm. As características avaliadas foram: massa fresca da haste padronizada em 50 cm
de comprimento, diâmetro da haste floral, diâmetro do capítulo fechado e diâmetro do
capítulo aberto. Os dados obtidos foram analisados por meio de estatística descritiva,
utilizando medidas de tendência central e variabilidade no programa SigmaPlot 11.0 (Systat
Software, Inc., Point Richmond, CA, EUA). A maior média de massa fresca da haste foi
verificada para a progênie V5, com valor de 73,66 g, e a menor média, 62,27g, foi observada
para a progênie V6. O diâmetro da haste floral variou entre 7,82 e 9,83 mm, valores
respectivamente observados para as progênies V6 e V1. O valor médio do diâmetro do
capítulo fechado foi 4,85 cm. Para o capítulo aberto, todas as progênies apresentaram
valores entre 10 e 15 cm, se encontrando dentro dos padrões exigidos para cultivares de
girassol ornamental. As progênies apresentam elevada variabilidade morfoagronômica das
hastes, podendo ser explorada em um programa de melhoramento genético para fins
ornamentais.
Palavras-chave: flor de corte; Helianthus annuus; melhoramento de plantas ornamentais
Apoio: CAPES, CNPq, UNEMAT e FAPEMAT
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A procura do girassol (Helianthus annuus) para fins ornamentais tem crescido no país nos
últimos anos. Com isso, surge a necessidade de programas de melhoramento voltados para
seleção de cultivares ornamentais. Dentre as características de interesse em programas de
melhoramento estão, porte baixo das plantas, ciclo curto e maior longevidade pós-colheita.
Com isso, o objetivo do presente estudo foi caracterizar progênies de girassol vermelho
quanto ao ciclo de cultivo e longevidade pós-colheita. As progênies de polinização aberta
obtidas do cruzamento entre plantas de girassol vermelho, denominadas V1, V2, V3, V5 e
V6, foram cultivadas em canteiros com espaçamento de 25 x 25 cm com 12 plantas cada.
As plantas foram avaliadas no momento da colheita, quando as flores liguladas do capítulo
(inflorescência) iniciam a abertura. Foram determinados: número de dias do plantio até
colheita; altura da planta; dias entre a colheita e a abertura do capítulo e longevidade póscolheita, determinada pelo número de dias entre a abertura do capítulo e o início da
deterioração da haste floral. Os dados obtidos foram analisados por meio de estatística
descritiva usando medidas de tendência central e variabilidade no programa SigmaPlot 11.0
(Systat Software, Inc., Point Richmond, CA, EUA). O ciclo de cultivo das progênies
avaliadas variou entre 74 e 79 dias. No momento da colheita, as progênies apresentaram
altura entre 196,0 cm observado para a progênie V5, e 112,0 cm observado para V2. O
tempo médio entre a colheita e a abertura do capítulo foi de 2,5 dias e a longevidade média
das hastes foi cerca de 5 dias. As progênies avaliadas apresentaram variabilidade genética
passível de seleção em um programa de melhoramento genético para obtenção de
cultivares ornamentais.
Palavras-chave: ciclo de cultivo; flor de corte; Helianthus annuus
Apoio: CAPES, CNPq, UNEMAT e FAPEMAT
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COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE SOJA SUBMETIDOS AO
DÉFICIT HÍDRICO DURANTE O ESTÁDIO VEGETATIVO
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A ocorrência de períodos de seca tem se tornado cada vez mais frequente nos últimos anos
com as mudanças climáticas e aquecimento global. O efeito desse período de seca afeta
diretamente a produção e o desenvolvimento das culturas. Na cultura da soja, grandes
prejuízos têm ocorrido devido ao déficit hídrico, como o ocorrido na região sul na safra
2019/2020. Assim, o estudo teve como objetivo verificar o comportamento das cultivares
comerciais submetidos ao déficit hídrico durante o estádio vegetativo. O estudo foi realizado
em casa de vegetação no Programa de Melhoramento da Soja da Universidade Federal de
Viçosa. Foram utilizados 10 cultivares comerciais de soja: M-SOY 7901, TMG115RR, MSOY 8001, M9144RR, CD 234RR, CD 205, CD 2792 RR, M 6009 RR, CD 253, BRSMT
(PINTATO). Os tratamentos foram a condição de estresse na tensão de -1200 KPa e a
condição controle na tensão de -33 KPa (Capacidade de campo). O delineamento utilizado
foi em blocos casualizados com três repetições. Cada repetição constituiu de um vaso
contendo oito litros de solo e uma planta de soja. O início do período de estresse foi
estipulado quando a planta atingiu o estádio V2. A água perdida por evapotranspiração foi
reposta diariamente às 10:00 e 16:00 h. Após 20 dias, as plantas foram coletadas e obtidas
as variáveis: altura da planta (ALT, cm), número de nós (NOS), diâmetro do hipocótilo (DH,
mm) e a massa seca em estufa da parte área (MSPA, g). Os dados foram submetidos a
two-way ANOVA à P < 0.01 e obtido a correlação das variáveis através do software R. Pela
análise de variância, o tratamento foi significativo para todas as variáveis mensuradas.
Somente para a variável MSPA o efeito dos genótipos não foi significativo. Já o efeito de
bloco não foi significativo somente para DH. Todas as variáveis se correlacionaram
positivamente e significativamente entre si. O diâmetro de hipocótilo teve correlação
moderada (0.40 ≤ r < 0.70) com as variáveis ALT e NOS. Todas as outras correlações entre
as variáveis apresentaram uma correlação forte (0.70 ≤ r < 0.90). O estresse afetou
significativamente o desenvolvimento das plantas. A correlação positiva entre as variáveis
indica que todas as variáveis estudadas variam em mesmo sentido, ou seja, o aumento de
uma variável implicará no aumento das demais. O efeito de genótipo significativo indica que
existe variabilidade para tolerância ao déficit hídrico na cultura soja, a qual deve ser
explorada.
Palavras-chave: Glycine max; melhoramento de plantas; seca
Apoio: CNPq, CAPES e FAPEMIG
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O principal objetivo de um programa de melhoramento é a obtenção de cultivares. No caso
de plantas autógamas, o melhorista deseja obter linhas puras, superiores. Para que isso
seja alcançado é necessário realizar sucessivas autofecundações, pois as frequências de
heterozigotos reduzem a cada geração. O propósito desse trabalho foi estudar o
desempenho agronômico das populações F2 de trigo tropical. Dessa forma, as populações
ATON X BRS 254; BRS 254 X BRS 264; DUQUE X PONTEIRO; CD 1303 X BRS 254 e
oito cultivares de trigo, representando os genitores, foram utilizadas sob o delineamento
experimental blocos aumentados dirigidos na área experimental Diogo Alves de Melo do
Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa na safra de inverno de
2021. As unidades experimentais foram elaboradas por uma linha de 3 m espaçados em
0,20 m. Os caracteres avaliados foram: dias para o espigamento (dias) e florescimento
(dias), altura de planta (cm) e espiga (cm) e mancha amarela (escala). Os genótipos e as
testemunhas foram sujeitos aos cálculos de médias de maneira isolada. Para os
tratamentos, o desvio padrão variou de 0,84 (mancha amarela) a 6,67 cm (AP), o que
significa que os valores são pouco heterogêneos, pois são mais próximos de zero. As
médias gerais foram: 65 e 69 dias para espigamento e florescimento, respectivamente;
79,68 cm e 68,95 cm para as alturas de planta e espiga, por essa ordem; e escala de 2.26
para ferrugem foliar. Já para as testemunhas, o desvio padrão variou de 0,79 (mancha
amarela) a 8,32 (AP) e suas médias foram de 65 e 69 dias para espigamento e
florescimento, respectivamente; 76,35 cm e 65,82 cm para as alturas de planta e espiga,
por essa ordem; e escala de 2.20 para ferrugem foliar. Portanto, conclui-se que os
genótipos ATON X BRS 254 e DUQUE X PONTEIRO mostraram valores superiores às
testemunhas em todos caracteres.
Palavras-chave: progênies; Triticum aestivum; variação
Apoio: Programa Trigo-UFV e UFV
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Caracteres quantitativos, são controlados por um grande número de genes. Em termos
estatísticos a distribuição das classes tende a ser contínuas e assimétricas. O objetivo
desse estudo foi avaliar o desempenho agronômico de populações F2 de trigo tropical com
base na média das características de interesse. As populações utilizadas são provenientes
de cruzamentos simples que foram realizados na safra de 2019 entre os genitores a seguir:
A (DUQUE × ATON); B (BRS 254 × CD 1303), C (CD1303 × PONTEIRO), D (BRS 254 ×
ATON), e (PONTEIRO × SOSSEGO). As sementes híbridas F1 foram semeadas em 2020,
e das quais foram obtidas as sementes F2. As populações e os genitores foram conduzidos
no delineamento experimental de blocos aumentados dirigidos na área experimental Diogo
Alves de Melo do Departamento de Agronomia da UFV na safra 2021. Cada unidade
experimental foi constituída de uma linha de três metros espaçados em 0,20 m. As variáveis
avaliadas foram: dias para o espigamento (ESP, dias) e florescimento (FLOR, dias), altura
de planta (AP, cm) e espiga (AE, cm) e severidade da ferrugem foliar (SEV, notas). Para as
variáveis avaliadas foi analisado as estimativas de médias e desvio padrão. O menor desvio
padrão foi obtido 1,01 e o maior para altura de planta 6,67 cm, estes resultados indicam
que ocorre maior desvio em torno da média para variável AP em relação aos demais
caracteres avaliados. As médias gerais das cinco populações foram: 65 e 69 para ESP e
FLOR; 81,89 cm e 71,08 cm para AP e AE; e nota 2.20 para SEV. Entre as cinco populações
avaliadas podemos destacar as populações A e D, onde obtiveram valores no sentido
desejável para as variáveis avaliadas, sendo: 66 dias e 68 dias para ESP; 70 e 71 dias
FLOR, nota 3 para SEV, AP de 82,64 e 80,45 cm e AE com 72,60 cm e 68,90 cm.
Palavras-chave: autógamas; fenotipagem; Triticum aestivum
Apoio: Programa Trigo-UFV, DAA-UFV
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ENSAIO VCU DE LINHAGENS OBTIDAS A PARTIR DE CRUZAMENTOS
DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA TRIGO-UFV
Hugo de Paula Pires1*, Victor Silva Signorini1
1

Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Agronomia - hugo.pires@ufv.br
ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas

O melhoramento genético de plantas é uma ciência de grande importância para o
desenvolvimento agrícola, pois é por meio dela que novos genótipos são desenvolvidos
buscando a adaptação nos mais variados ambientes. Neste cenário, com o avanço do Trigo
(Triticum aestivum L.) para todo o território brasileiro, tornou-se necessário a busca por
novas cultivares que se adaptem ao clima e ao solo das mais variadas regiões. O objetivo
do trabalho foi selecionar linhagens com alto potencial produtivo por meio de um ensaio
VCU (valor de cultivo e uso). Em março de 2020, foi conduzido um experimento em São
Gotardo-MG (19° 18' 39" S,46° 02' 56" O, a 1100m de altitude). O experimento contou com
27 linhagens de trigo que foram obtidas por meio de cruzamentos realizados pelo Programa
Trigo UFV e 5 cultivares testemunhas. O critério para selecionar as testemunhas foram os
seguintes: área de abrangência, sanidade de planta, ciclo precoce, porte de planta e
produtividade. O design experimental foi de blocos completos aleatorizados com três
repetições. As parcelas foram compostas por 5 linhas de 5 metros, com um espaçamento
entre linhas de 0,17m e a densidade de semeadura foi de 380 sementes/m². Foi realizada
uma adubação de plantio com 170kg/ha da fórmula 08-30-10 e uma adubação de cobertura
com 250kg/ha de ureia nitrogenada. Importante destacar que o sistema foi em cultivo de
sequeiro e, durante toda a safra (30/03/2020 a 31/07/2020) foram registrados 57mm de
chuva, de acordo com o INMET. Após a colheita, foi realizado uma avaliação de produção
por hectare. O teste de comparação de médias utilizado foi o teste de Tukey (5%). A média
de produção foi de 1380kg/ha. 14 das 32 plantas avaliadas ficaram acima da média, com
destaque para os genótipos VI_14127, VI_14774 e VI_14026, que obtiveram uma produção
média próximo a 2000kg/ha, 1900kg/ha e 1800kg/ha, respectivamente. Nenhuma
testemunha ficou acima da média, com a OR_1403 tendo a melhor produção dentre elas,
com uma média de aproximadamente 1300kg/ha. 13 linhagens ficaram abaixo da média, e
a pior produção alcançou uma média de aproximadamente 761,41 kg/ha, registrada pela
linhagem VI_131313. Conclui-se que os genótipos que conquistaram produção acima da
média do experimento, possuem uma ótima capacidade produtiva, uma vez que
alcançaram excelentes resultados para um cultivo no sequeiro, superando todas as
testemunhas. Por fim, as 14 linhagens selecionadas serão avaliadas em outros ambientes
a fim de averiguar melhor suas produtividades.
Palavras-chave: genótipos; melhoramento; Triticum aestivum L.
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FAI-BLUP NA SELEÇÃO DE LINHAGENS SUPERIORES DE SOJA
João Marcos Soares Ferreira1*, Jean Faria Martiniano1, Pedro Gomes de Matos1, Yasmim Timm
Antunes1, Esdras Souza e Silva Chagas Gomes1, Felipe Lopes da Silva1
1

Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Agronomia, Laboratório de Genética e
Melhoramento de Soja - *jmarcosagro2014@gmail.com
ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas

O melhoramento genético de plantas é uma ciência complexa, e no momento da seleção
quase sempre um conjunto de variáveis devem ser consideradas. A aplicação de índices
de seleção é uma metodologia que permite levar em consideração mais que uma variável
no momento de selecionar as plantas superiores. Dado o exposto, objetivou-se com o
presente trabalho selecionar linhagens superiores de soja via índice FAI-BLUP. Para tanto
foi realizado um ensaio no CEPET-UFV na cidade de Capinópolis, em delineamento de
blocos aumentados com cinco tratamentos comuns, 57 tratamentos não comuns em 4
blocos. A parcela foi constituída de uma linha de 3 metros, espaçada em 0.5 metros entre
linhas e 15 plantas m-1. Os tratos culturais seguiram conforme recomendado na literatura
quando necessário. Três variáveis agronômicas foram coletadas e analisadas: número de
dias da emergência à maturação (CICLO); altura da planta na maturação fisiológica (ALTM),
em centímetros; e produção da parcela (PROD), em gramas. Foi realizado via software
Selegen REML-BLUP a análise de devience (ANADEV) contrastando o modelo completo
na presença do efeito para variância genotípica e o modelo reduzido sem a presença do
efeito, testado via teste LRT com um grau de liberdade na estatística qui-quadrado.
Posteriormente selecionou-se via índice FAI-BLUP 15% das linhagens avaliadas com o
suporte da rotina disponibilizada por Rocha et al. (2018) via software R-Studio. O ideótipo
desejável é aquele que apresenta valores médios para CICLO e ALTM e máximos para
PROD. Foi detectado efeito de genótipo a 1%, 1% e 5% respectivamente para CICLO,
ALTM e PROD, o que permite realizar a seleção dos materiais, uma vez que existe
diferença significativa entre os genótipos. Os valores de herdabilidade para CICLO, ALTM
e PROD foram respectivamente 0,8188; 0,8855 e 0,6396. O menor valor de herdabilidade
para PROD está condicionado a maior influência ambiental sobre essa característica,
comum em caracteres quantitativos. As variáveis CICLO e ALT correlacionaram
geneticamente com o primeiro fator sendo denominado fator Agronômico, e PROD
correlacionou-se geneticamente com o segundo fator sendo denominado fator produção.
Ganhos de 1,62%; 11,56% e 32,75% foram encontrados ao selecionar nove linhagens
superiores. A seleção das linhagens com base no índice FAI-BLUP no presente estudo foi
efetiva, possibilitando a seleção de linhagens superiores e promissoras para a região do
Triângulo Mineiro.
Palavras-chave: índice de seleção; Glycine max, modelos mistos
Apoio: CAPES, CNPq, FAPEMIG
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IMPORTÂNCIA DE VARIÁVEIS NO ESTÁDIO VEGETATIVO DA
CULTURA DA SOJA SUBMETIDA DÉFICIT HÍDRICO
Dalton de Oliveira Ferreira1*, Anunciene Barbosa Duarte1, Anderson Lopes Santos1, Yasmin Timm
Antunes1, Esdras Souza e Silva Chagas Gomes1, Felipe Lopes da Silva1
Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Agronomia – dalton.ferreira@ufv.br
ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas
1

A cultura da soja é uma das principais commodities produzidas no país, sendo o Brasil o
maior produtor mundial do grão. Contudo, assim como outras culturas, está sujeita a perdas
por fatores bióticos e abióticos. Dentre os fatores abióticos, o déficit hídrico tem se
destacado por causar perdas significativas e principalmente pelo aumento da frequência de
ocorrência com o panorama atual de mudanças climáticas globais. No entanto, cultivares
tolerantes ao déficit hídrico ainda são escassos. Assim o estudo teve como objetivo avaliar
o comportamento de variáveis mensuradas em cultivares de soja no estádio vegetativo
durante o déficit hídrico. O estudo foi realizado em casa de vegetação do Programa de
Melhoramento da Soja - Universidade Federal de Viçosa. Os dez cultivares comerciais de
soja utilizados foram: M-SOY 7901, TMG115RR, M-SOY 8001, M9144RR, CD 234RR, CD
205, CD 2792 RR, M 6009 RR, CD 253, BRSMT (PINTATO). A tensão de -1200 KPa foi
utilizada como a condição de estresse e a capacidade de campo (-33 KPa) foi adotada
como condição controle. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados com três
repetições. Cada repetição constituiu de um vaso de 8 L de solo com uma planta de soja.
Quando as plantas atingiram o segundo estádio vegetativo (V2) foi iniciado o período de
estresse. Diariamente, às 10 e 16 h, a água perdida por evapotranspiração foi reposta. Após
20 dias, as plantas foram coletadas e obtidas as variáveis: altura da planta (ALT, cm),
número de nós (NOS), diâmetro do hipocótilo (DH, mm) e a massa seca em estufa da parte
área (MSPA, g). Os dados foram submetidos a análise de componentes principais (PCA) e
de contribuição de variáveis pelo software R. O primeiro componente contribuiu com 79,1%
e o segundo com 12,5% da variância. Todas as variáveis variam em mesmo sentido, assim
a alteração em qualquer uma das variáveis irá corresponder a alteração nas outras
variáveis em mesmo sentido. As variáveis que mais contribuíram para a variância foram DH
e ALT. Em estudos que visam a tolerância ao déficit hídrico podem dar preferência para
priorizar essas duas variáveis.
Palavras-chave: componentes principais; Glycine max; tolerância à seca
Apoio: CNPq, CAPES e FAPEMIG
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ÍNDICE DE SELEÇÃO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE GENÓTIPOS
SUPERIORES DE ACEROLA DESTINADOS AO CONSUMO IN NATURA
Maria Aparecida Rodrigues Ferreira1;2, João Claudio Vilvert2*, Bárbara Orrana Sobreira da Silva2,
Ianca Carneiro Ferreira3, Flávio de França Souza2, Sérgio Tonetto de Freitas2
1

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Programa de Pós-Graduação em Produção
Vegetal
2
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Semiárido, Laboratório de Fisiologia Póscolheita.
3
Universidade Federal de Lavras, Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos jcvilvert@gmail.com
ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.

A acerola (Malpighia emarginata DC.) é uma “superfruta” com elevados teores de ácido
ascórbico e compostos fenólicos. O alto valor nutricional da acerola aumentou a demanda
dos frutos no mercado e incentivou a pesquisa, especialmente em países de clima tropical,
como o Brasil, que atualmente é o maior produtor, consumidor e exportador mundial. A
produção brasileira de acerola é caracterizada pela alta diversidade genética e alta
variabilidade dos atributos físicos e químicos dos frutos. Assim, o objetivo deste estudo foi
identificar genótipos de acerola que apresentam a melhor combinação para diferentes
atributos físico-químicos para o consumo in natura por meio de índice de seleção. O
experimento foi conduzido em dois ciclos produtivos (2019 e 2020) com 35 genótipos de
acerola produzidos no Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Semiárido, em Petrolina,
PE. Os frutos maduros, caracterizados pela coloração da epiderme totalmente vermelha,
foram colhidos e avaliados quanto à sete atributos físico-químicos: massa média (MM)
utilizando balança semi-analítica; diâmetro (DIAM) utilizando paquímetro; firmeza (FIRM),
determinada por meio de analisador de textura; sólidos solúveis (SS), medido por
refratômetro digital; acidez titulável (AT), determinada pela titulação com hidróxido de sódio
0,1 N; relação SS/AT; e teor de ácido ascórbico (AA), determinado pelo método de Tillman,
utilizando-se 2,6-diclorofenol-indofenol. Foram utilizadas 4 repetições de 10 frutos cada
para as análises. O índice de seleção de soma de ranks foi calculado com base nos
atributos físico-químicos dos frutos, que foram padronizados e multiplicados pelo
coeficiente de ponderação adotado, sendo 20 para DIAM, FIRM e SS/AT e 15 para MM,
SS, AT e AA. Uma alta variabilidade da qualidade físico-química foi observada entre os
genótipos de acerola produzidos em clima semi-árido. A partir do índice de seleção, os
genótipos de acerola PROG 052, BRS Rubra, Cabocla, Costa Rica e PROG 069
apresentaram o maior potencial para o consumo in natura, por apresentarem
simultaneamente, altos valores de diâmetro, massa, firmeza, SS e relação SS/AT, assim
como baixa acidez.
Palavras-chave: Malpighia emarginata DC; pós-colheita; variabilidade genética.
Apoio: CAPES, CNPq e EMBRAPA
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MAPA AUTO-ORGANIZÁVEIS DE KOHONEN NO ESTUDO DE
DIVERSIDADE GENÉTICA EM LINHAGENS AVANÇADAS DE SOJA
João Marcos Soares Ferreira1*, Gabriel Cerpa da Luz1, Vander Sampaio Moreira Filho1, Sofia
Sampaio Sumam Silva1, Otávio Augusto Resende Oliveira1, Felipe Lopes da Silva1
1

Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Agronomia, Laboratório de Genética e
Melhoramento de Soja - jmarcosagro2014@gmail.com
ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas.

O principal insumo em um programa de melhoramento genético de plantas é a presença de
variabilidade genética no material utilizado. Dentre as ferramentas disponíveis para
agrupamento dos genótipos, temos os mapas auto-organizáveis de Kohonen (SOM), uma
metodologia baseada em redes neurais artificiais capaz de perceber a similaridade entre
os valores genotípicos de cada variável, ou os padrões de entrada, por meio de um
aprendizado competitivo o que possibilita o estudo da diversidade genética. Para o presente
trabalho o principal objetivo foi realizar o agrupamento de linhagens avançadas de soja com
base em três caracteres agronômicos por meio da metodologia SOM. O experimento foi
realizado na cidade de Capinópolis-MG em delineamento de blocos aumentados com
quatro blocos, cinco tratamentos comuns e 57 tratamentos não comuns. Avaliou-se os dias
decorridos da emergência a maturidade fisiológica (CICLO), a altura da planta na
maturação (ALTM), em centímetros e a produção da parcela (PROD) em gramas. Foi
testado o efeito de genótipo via análise de deviance (ANADEV), via software Selegen
REML-BLUP. Posteriormente foi realizado o agrupamento das linhagens utilizando-se dos
BLUP’s, extraídos da análise anterior, via software R-Studio com auxílio do pacote
Kohonen, foi adotado a topologia de grade com quatro linhas e quatro colunas, 500 épocas
e distância euclidiana como função de ativação. Foi detectado efeito de genótipo para os
três caracteres avaliados a 1%, 1% e 5% para CICLO, ALTM e PROD respectivamente, via
teste LRT, o que indica a possibilidade de realizar o estudo de diversidade genética. A
metodologia SOM possibilitou a formação de quatro grupos quanto à similaridade genética,
sendo: grupo um (G1) com 34 genótipos, grupo dois (G2) com 12 genótipos, grupo três
(G3) com 10 genótipos e grupo quatro (G4) com seis genótipos. A variável de maior
contribuição para a discriminação de G1 foi PROD, o que nos permite explorar do potencial
genético desse grupo em futuros cruzamentos com outro grupo contrastante. Em G2 a
baixa contribuição das variáveis indica ser um grupo de menor mérito para uso no
programa, com possibilidade de descarte desses materiais. Para G3 temos uma maior
contribuição de ALTM e em G4 alta contribuição de CICLO e ALTM, indicativo de um grupo
a ser avaliado em menores latitudes. O grupo de linhagens avaliadas apresentaram
dissimilaridade genética, sendo a metodologia SOM efetiva no agrupamento e
discriminação.
Palavras-chave: agrupamento; Glycine max; SOM
Apoio: CAPES, CNPq, FAPEMIG
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RENDIMENTO DE PORCENTAGEM DA MASSA SECA EM RAÍZES
TUBEROSAS DE GENÓTIPOS EXPERIMENTAIS DE BATATA-DOCE DE
POLPA LARANJA EM DOIS CICLOS DE CULTIVO
Milene Izilda Souza Coelho1*, Bruno da Rocha Taroco1, Guilherme José Almeida Oliveira1, André
Ricardo Zeist2
Universidade do Oeste Paulista, Departamento de Agronomia – Centro de Estudos em
Olericultura e Fruticultura do Oeste Paulista - milene.souza123@hotmail.com
2
Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Fitotecnia
ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas
1

Atualmente, a batata doce é uma das olerícolas mais produzidas no Brasil, com aumento
exponencial das áreas cultivadas nos últimos anos. No entanto, grande parte destas áreas
são predominadas por cultivares obsoletos, suscetíveis e que necessitam de qualidade.
Sendo assim, é necessário a seleção de novos genótipos que tenham aumento de
produtividade, resistência a pragas, que produzam raízes de boa aparência e biofortificado.
Com isso, objetivou-se avaliar a porcentagem de massa seca em raízes tuberosas de
genótipos experimentais de batata-doce de polpa laranja em dois ciclos de cultivo. Foram
utilizados 12 genótipos experimentais de batata doce de polpa alaranjada. Esses genótipos
foram inicialmente pré-selecionados quanto a aspectos agronômicos, físicos e químicos
das raízes. Como controle, utilizou-se a cultivar comercial Beauregard. Realizou-se o cultivo
dos genótipos em duas épocas de plantio, referentes aos ciclos de cultivo primavera-verão
e outono-inverno. O delineamento adotado foi ao acaso. A avaliação de massa seca das
raízes tuberosas dos genótipos experimentais foi realizada por meio de amostras e pesados
com auxílio de uma balança de precisão, e posteriormente, levados a estufa de circulação
de ar fechada, a temperatura de 65° durante 72 horas e em seguida, pesadas novamente.
A avaliação dos resultados foi realizada com o programa GENES por meio do teste de Scott
Knott (P ≤ 0,05). Observou-se interação de genótipo ambiente em decorrência ao ciclo de
cultivo. Os genótipos experimentais com maior rendimento de massa seca das raízes
tuberosas em ambos os ciclos foram: UZBD-U2-19 (6.08% e 6.28%), UZBD-L5-67 (5.29%
e 6.11%), UZBD-F-09 (5.74% e 7.00%), UZBD-K-87 (5.89% e 5.94%), UZBD-F-34 (5.97%
e 5.70%) e UZBD-U2-05 (6.15% e 6.65%) em comparação ao controle comercial Beuregard
(4.68% e 3.81%). Quando restrito ao ciclo primavera-verão, os genótipos UZBD-L5-34 e
UZBD-K-85 se demonstraram superiores (5.41% e 5.44%) em relação ao controle,
enquanto o genótipo UZBD-C-30 obteve rendimento maior no ciclo outono-inverno (5.97%).
Os genótipos UZBD-U2-19, UZBD-L5-67, UZBD-F-09, UZBD-K-87, UZBD-F-34, UZBD-U205, UZBD-K-85, UZBD-L5-34 e UZBD-C-30 demonstraram rendimento superior no
conteúdo de porcentagem de massa seca nas raízes tuberosas quanto ao controle
Beuregard, sendo promissores para futuros programas de melhoramento genético para a
batata-doce de polpa laranja.
Palavras-chave: Ipomoea batatas L.; melhoramento de plantas; produção de biomassa
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SELEÇÃO DE MODELO PARA FENOTIPAGEM DE LINHAGENS DE
INTROGRESSÃO DE TOMATEIRO QUANTO À RESISTÊNCIA A
REQUEIMA.
Mirelle Oliveira Braz1*, Felipe de Oliveira Dias1, Mariane Gonçalves Ferreira Copati1, Herika Paula
Pessoa1, Françoise Dalprá Dariva1, Carlos Nick1
1

Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Agronomia - mirelle.braz@ufv.br
ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas

A experimentação em campo utiliza-se de delineamentos que possuem um modelo padrão
de análise para explicar o fenômeno estudado. Nessa análise, algumas pressuposições são
tomadas como, por exemplo, a da independência de erros. Entretanto, tal pressuposição
pode ser comprometida pelas diversas variações espaciais, tornando as parcelas
experimentais vizinhas correlacionadas. Modelos de análise estatística espacial são uma
ferramenta que considera a correlação espacial e garantem maior confiabilidade para fins
de comparação de genótipos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi selecionar dentre
um conjunto de modelos, com resíduos espacialmente dependentes e independentes, o
mais adequado para a avaliação da resistência a requeima de linhagens de introgressão
de Solanumpenellii. O experimento foi conduzido em ensaio com testemunhas intercalares
e as análises estatísticas foram realizadas no software R. As parcelas experimentais
continham cinco plantas das quais as três centrais foram avaliadas. No total haviam 132
parcelas experimentais. Avaliou-se setenta e uma linhagens de introgressão quanto a
resistência a Phytophthorainfestans, inoculados artificialmente e submetidos a seis
avaliações de severidade da doença por meio de escala de classificação diagramática. As
notas foram utilizadas para o cálculo da área abaixo da curva de progressão da doença.
Para a análise estatística 25 modelos foram ajustados com a finalidade de se obter o mais
adequado para a avaliação. Entre eles, o modelo linear misto tradicional para análise com
testemunhas intercalares (M1). Os demais eram modelos lineares mistos espaciais,
nomeados M2, M3, ..., M25. Para a seleção do modelo, foram criados os intervalos de
confiança com nível de confiança de 95% (IC (μ) 0,95) para os parâmetros ajustados em
cada modelo. Para os modelos com todos os parâmetros significativos, foi utilizado o critério
de informação de akaike (AIC) para selecionar o modelo mais adequado. O M15 (y = μ + g
+η + ξ) é o melhor modelo para avaliação. Este modelo considera a correlação espacial de
parcelas vizinhas, demonstrando que a independência de erros não seria atendida caso
fosse utilizado o modelo tradicional. Por isso, em decorrência das tendências espaciais
locais do campo experimental, o modelo estatístico M15, com resíduo espacialmente
dependente, foi o melhor modelo para avaliação da resistência das linhagens de tomateiro
quanto a resistência a P. infestans.
Palavras-chave: SolanumlycopersicumL ; Phytophthorainfestans ; modelo estatístico.
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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SELEÇÃO DE PLANTAS EM POPULAÇÕES DE LINHAÇA VISANDO O
CICLO DE CULTIVO
Claudio Vieira Batista1*, Guilherme Oliveira Willman1, Tiago Mateus de Oliveira1, João Paulo
Oliveira Ribeiro1, Victor Silva Signorini1, Maicon Nardino1
Universidade Federal de Viçosa, Departamento em Fitotecnia – Programa de melhoramento em
trigo – claudio.batsta@ufv.br
1

ÁREA DO CONHECIMENTO: Melhoramento genético de plantas
A linhaça (Linum usitatissimum L.) pertence à família Linaceae e os indícios sugerem que
ela seja de origem asiática. As sementes têm grande importância mundial, e vem ganhando
espaço como alimento funcional devido os benefícios à saúde humana. Atribui-se os seus
efeitos medicinais e benefícios ao óleo rico em alfa-linoléico, lignanas e fibras alimentares.
Há relatos do seu consumo na região da Ásia e Europa desde 5000 a.C. O maior produtor
mundial de linhaça é o Afeganistão, seguido pela Rússia e Canadá. Na América do Sul, o
destaque fica para Argentina e Brasil. Por ser de clima frio a linhaça é cultivada em sua
maioria na região Sul do Brasil. Variedades adaptadas as demais regiões do país
auxiliariam na expansão dessa cultura pelo território nacional, mas as pesquisas são
incipientes. Assim, o objetivo do trabalho foi selecionar plantas com diferentes ciclos em
uma população de linhaça cultivada na região da zona da mata mineira adaptadas em
temperatura mais elevada. O experimento foi conduzido na zona da mata mineira, mais
especificamente no campo experimental Diogo Alves de Melo (Vale da Agronomia), na
Universidade Federal de Viçosa – Viçosa, Minas Gerais. Cada unidade experimental,
consistiu em linhas de 10m espaçadas em 0,5m. Na época de florescimento da cultura,
foram selecionadas plantas em três ciclos diferentes: precoce (P), intermediário (I) e tardio
(T). Foram avaliados dois caracteres importantes na seleção da cultura (altura e
produtividade). As médias dos fatores avaliados diferiram entre os grupos, pelo teste t a
5%. Para o caráter altura, a maior média foi observada no ciclo tardio (100,74 cm), seguido
do intermediário (91,92 cm) e precoce (86,66 cm). Os plantios de linhaça sofrem muito com
o acamamento intenso de plantas, assim, considerando a mesma produtividade, o menor
tamanho de planta é o mais adequado para seleção. O ciclo tardio e intermediário não
diferiram entre si no fator produtividade, 3,18 e 2,81 gramas/planta, respectivamente. Já o
ciclo precoce obteve menor produtividade/planta, diferindo dos demais com 2,02 gramas.
Em caso de um cultivo por ano, a recomendação é pelo ciclo intermediário, por possuir
menor altura de planta e maior produtividade. Em caso de vários cultivos sucessivos, o ciclo
precoce é uma opção, por possibilitar mais cultivos ao ano, e ter menos problemas com
acamamento.
Palavras-chave: ciclo; Linum usitatissimum L.; melhoramento de plantas
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ATRIBUTOS FÍSICO-HÍDRICOS DO SOLO SOB DIFERENTES PLANTAS
DE COBERTURA CONSORCIADA COM PIMENTA-DO-REINO
Bruno Eustáquio Cirilo Silva¹*, Yan Dantas Vinturini¹, João Vitor Fioroti Cescon¹, Hugo Calegari
Bonini¹, Ivoney Gontijo¹
Universidade Federal do Espirito Santo, Departamento de Ciências Agrárias –
brunomukuri@gmail.com
ÁREA DO CONHECIMENTO: Solos e nutrição mineral de plantas
1

No norte do estado do Espírito Santo, observa-se frequentemente o solo exposto, o que o
predispõe a erosão hídrica e decréscimo do teor de matéria orgânica. O uso de plantas de
cobertura pode promover melhorias na qualidade física e química dos solos, promovendo
a sustentabilidade das lavouras. Objetivou-se neste estudo avaliar o efeito do cultivo
intercalar de diferentes espécies utilizadas como plantas de cobertura sobre atributos físicohídricos de solo em lavoura de pimenta-do-reino localizada na região norte do estado do
Espírito Santo. O trabalho foi desenvolvido em uma lavoura comercial, instalada no ano de
2014, com espaçamento 3,0 x 2,0 m, em São Mateus-ES. Iniciou-se a pesquisa em abril de
2017, com a semeadura das plantas de cobertura, em DBC, com quatro espécies e um
controle sem o cultivo de planta de cobertura, com quatro repetições. Foram utilizadas como
plantas de cobertura, crotalária (Crotalaria spectabilis), feijão guandu (Cajanus cajan),
milheto (Pennisetum glaucum L.) e braquiária (Brachiaria ruziziensis). As análises físicas
do solo da camada de 0-10 cm foram: agregação e densidade do solo, porosidade total,
macroporosidade, microporosidade, água disponível, resistência à penetração,
condutividade hidráulica e produtividade da pimenta-do-reino. Os resultados foram
submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias foram comparadas pelo teste
de Tukey (p<0,05). Não houve diferença significativa entre os tratamentos quanto a
densidade do solo, macroporosidade, microporosidade, porosidade total e água disponível.
As plantas de cobertura na entrelinha da pimenta-do-reino proporcionaram melhorias na
agregação, apresentando um índice de estabilidade de agregados de 94,5% para o
tratamento com sequência de braquiária (BBB) e 85,03% para o tratamento controle. Com
relação a resistência a penetração, o tratamento BBB apresentou melhor resultado com
3,09 Mpa contra 8,05 Mpa do tratamento controle. Com relação a condutividade hidráulica,
o tratamento BBB apresentou 66,23 mm h -1 contra 4,71 mm h-1 do controle. Contudo, a
produtividade não foi alterada.
Palavras-chave: adubação verde; física do solo; manejo do solo
Apoio: FAPES
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ATRIBUTOS QUÍMICOS DE UM LATOSSOLO CULTIVADO COM
PIMENTA-DO-REINO CONSORCIADA COM PLANTAS DE COBERTURA
Bruno Eustáquio Cirilo Silva¹*, Yan Dantas Vinturini¹, João Vitor Fioroti Cescon¹, Hugo Calegari
Bonini¹, Ivoney Gontijo¹
Universidade Federal do Espirito Santo, Departamento de Ciências Agrárias –
brunomukuri@gmail.com
ÁREA DO CONHECIMENTO: Solos e nutrição mineral de plantas
1

Os solos do estado do Espírito Santo apresentam baixa fertilidade natural, o que
frequentemente limita a produção das lavouras. Objetivou-se neste estudo avaliar o
potencial dos tratamentos de plantas de cobertura nos atributos químicos do solo, no teor
e acúmulo de nutrientes e na produtividade da pimenta-do-reino em lavoura na região norte
do estado do Espírito Santo. O trabalho foi desenvolvido em uma lavoura comercial,
instalada no ano de 2014, com espaçamento 3,0 x 2,0 m, em São Mateus-ES. Iniciou-se a
pesquisa em abril de 2017, com a semeadura das plantas de cobertura, em DBC, com
quatro espécies e um controle sem o cultivo de planta de cobertura, com quatro repetições.
Foram utilizadas como plantas de cobertura, crotalária, feijão guandu, milheto e braquiária.
Foram avaliados dados referentes aos atributos químicos do solo, que consistiram de
valores de pH, P, K, Ca, Mg, Al, H+Al, MO, Zn, Cu, Mn, Fe, nas profundidades de 0-10 e
10-20 cm, o teor e acúmulo de nutrientes nas folhas das plantas de cobertura e o teor de
nutrientes nas folhas de pimenta-do-reino, além da produtividade da pimenta-do-reino. Os
resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste de F e as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey (<0,05). As plantas de cobertura na entrelinha da pimentado-reino proporcionam um incremento de fósforo e de matéria orgânica na camada de 0-10
cm no primeiro ano de experimento e, já no segundo ano um acúmulo de outros nutrientes
como: nitrogênio, potássio e magnésio. Na camada de 0-20 cm não houve diferença
significativa pelo uso de plantas de cobertura. A produtividade não foi alterada.
Palavras-chave: ciclagem de nutrientes; fertilidade do solo
Apoio: FAPES

60

09, 10 e 11 de novembro de 2021
Evento online

EFEITO RESIDUAL DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA NO TRIGO SOB O
ACÚMULO DE NITROGÊNIO NA PARTE AÉREA DE SOJA (Glycine max)
EM SUCESSÃO
Eveline Ferreira Soares1*, Claudir José Basso1, Taylene Borges da Silva Marinho1, Denise Maria
Vicente1, Elyn Soares Chicatte1, Mateus Júnior Rodrigues Sangiovo1
Universidade Federal de Santa Maria – RS, campus Frederico Westphalen, Departamento de
Ciências Agronômicas e Ambientais – soares.eveline@yahoo.com
ÁREA DO CONHECIMENTO: Solos e nutrição mineral de plantas
1

A avicultura ocupa posição de destaque no agronegócio brasileiro. Juntamente com o
crescimento da produção de aves, há aumento na quantidade de resíduos gerados,
evidenciando a necessidade de estudos que indiquem alternativas para destinação
apropriada dos resíduos gerados ao longo do processo produtivo. O uso de resíduos
orgânicos tem efeitos positivos no solo, pois incrementa a matéria orgânica, aumenta a
concentração de micronutrientes e melhora a estrutura do solo, proporcionando maior
infiltração e retenção de água, aeração, atividade e diversidade microbiana do solo. O
aumento no custo dos fertilizantes minerais impulsiona pesquisas para avaliar a viabilidade
técnica e econômica da utilização de resíduos orgânicos em larga escala. Nesse contexto,
o objetivo deste trabalho consistiu em quantificar o acúmulo de nitrogênio (N) na parte aérea
de soja (Glycine max) semeada em sucessão à cultura do trigo, mediante a adubação
nitrogenada com o uso de cama de aves (CA) e a substituição parcial ou total do N mineral
na região do Médio Alto Uruguai, RS. O experimento foi conduzido no ano agrícola
2020/2021 na área experimental da Universidade Federal de Santa Maria campus Frederico
Westphalen – RS. A semeadura da soja ocorreu no dia 17 de novembro de 2020, utilizando
a cultivar 5958 DM, com densidade de 14 sementes m -1. A adubação utilizada foi 200 kg
ha-1 de NPK com formulação 04-24-12. O delineamento experimental foi em blocos ao
acaso, com 3 repetições. Cada parcela mediu 5 m de comprimento e 3 m de largura,
totalizando 15 m2. Os tratamentos foram constituídos: 100% do N via CA, 100% do N via
mineral, 50% do N via CA e 50% via mineral e a testemunha, sem aplicação de N. A
determinação da quantidade de N acumulado foi baseado na metodologia descrita por
Tedesco et al. (1995) conforme método proposto por Kjeldahl. Foram coletadas amostras
e determinadas a matéria seca da parte aérea da soja, e posteriormente, a determinação
do acúmulo de N em kg ha-1. A análise estatística foi realizada com o auxílio do programa
Sisvar. Analisando os dados, foi possível verificar que houve acréscimos na quantidade de
N acumulado da fitomassa com a aplicação de 50% via cama de aves e 50% mineral
(1.177,39 kg ha1 N), quando comparado a testemunha, sem adubação (1.071,38 kg ha 1 N)
o que reforça a importância da substituição parcial da adubação mineral por resíduos
orgânicos, nos sistemas agrícolas, que influenciou no maior acúmulo de N e na maior
produção de fitomassa.
Palavras-chave: cama de aves; fertilidade do solo; fitomassa
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FERTILIDADE DO SOLO PARA O CULTIVO DE PIMENTAS E
PIMENTÕES EM CONDIÇÕES TROPICAIS
Alasse Oliveira da Silva1*, Jhonatah Albuquerque Gomes2, Liliane Marques de Sousa³, Aline
Oliveira da Silva², Silvia Kalini dos Santos de Lima2, Raylan Costa de Oliveira2
Univerdade de São Paulo (Escola Superior de Agricultura
alasse.oliveira77@gmail.com
2
Universidade Federal Rural da Amazônia
3
Universidade Federal de Viçosa
ÁREA DO CONHECIMENTO: Solos e nutrição mineral de plantas
1
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As pimentas e pimentões são importantes hortaliças frutos que são fornecidas para o
mercado consumidor brasileiro, devido principalmente seu elevado valor nutritivo e formas
de preparo para a alimentação. Nesse sentido, estudos que envolvam o manejo da
fertilidade do solo em condições tropicais são fundamentais, uma vez que os problemas
com carências nutricionais são recorrentes, promovendo distúrbios fisiológicos como o
fundo preto, podridão apical e lóculos abertos em frutos do gênero Capsicum. O presente
trabalho teve como objetivo fazer uma caracterização da fertilidade do solo em área de
cultivo de pimentas e pimentões da Amazônia Oriental, Barcarena, Pará. Com isso, esse
trabalho tem como objetivos específicos: a) caracterização dos atributos químicos do solo
em campo de cultivo de pimentas e pimentões, b) avaliar as alterações das características
químicas do solo anteriormente ocupado pela cultura da mandioca e parâmetros
relacionados ao surgimento de distúrbios fisiológicos em espécies do gênero Capsicum.
Foram coletadas 20 amostras de solo na profundidade de 0-20 cm em área agrícola no
município de Barcarena, Estado do Pará. As variáveis avaliadas foram: teor de matéria
orgânica, teores dos nutrientes P, K, Ca+2 e Mg +2, Teor de alumínio (Al), acidez potencial
(H+ + Al3+), Teor de alumínio (Al), Saturação por alumínio (m) soma de bases (valor S),
capacidade de troca de cátions total (CTC pH 7,0), Capacidade de troca de cátions (CTC
efetiva), saturação por bases (V%) e pH em função das amostragens realizadas. Com
base nisso, o teor de matéria orgânica na área foi classificado como médio (2,69 g/kg -1), já
em relação aos teores de nutrientes, a área apresentou valores classificados como baixo,
bom, médio e muito bom respectivamente P (2,2 mg/ dm 3), K (93,84 mg/ dm3), Ca (2,3
cmolc/dm3) e Mg e Ca (2,08 cmolc/dm3), em função dos parâmetros de diagnóstico para a
região Amazônica. Quanto às demais variáveis como a presença de Al foram observadas
teor considerado baixo (0,31 cmolc/dm3) bem como a saturação por alumínio (6,2%),
enquanto que os valores de acidez potencial foi média (4,33 cmolc/dm 3), saturação por
base (51,74%) assim como a Capacidade de troca de cátions total e efetiva foram obtidos
valores considerados bons e pH elevado com base nos valores de referência. Estes
resultados indicam baixa fertilidade natural da área de cultivo de pimentas e pimentões,
característico de Latossolos Amarelo na Amazônia Oriental. Portanto, com base nos
atributos químicos do solo a recomendação é a correção da acidez solo e adubação mineral
com os macronutrientes limitantes para o cultivo local.
Palavras-chave: análise do solo; nutrição mineral; Solanaceae
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