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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Fitotecnia (NEPFit-UFV), em parceria com o 

Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, com 

imensa satisfação, promoveu no período de 29 a 31 de maio de 2019 a primeira edição 

do Simpósio de Fitotecnia (SIMFIT), cujo tema central foi Agricultura 4.0. 

O SIMFIT contou com a participação de 90 inscritos, distribuídos entre 

graduandos, pós-graduandos, professores e profissionais da área de 

Agronomia/Fitotecnia da região Sudeste.  

A programação incluiu palestras, mesas redondas e minicursos com profissionais 

renomados de Instituições Federais como Dr. Marcelo de Carvalho Alves (UFLA), Dr. 

Domingos Sarvio (UFV) e Dra Cibele Hummel do Amaral (UFV), especialistas em 

agricultura de precisão e sensoriamento remoto, e Dr. Leonardo Aquino (UFV, campus 

Rio Paranaíba) especialista em fertilidade do solo e nutrição de plantas, e ainda de 

profissionais renomados de empresas públicas e privadas como o Dr. Cicero Beserra de 

Menezes, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo e presidente da Associação Brasileira 

de Milho e Sorgo, Dr. Abimael Cereda Junior, professor, consultor e palestrante da 

Geografia das Coisas e MSc. Moacir Brito Oliveira consultor em mangicultura com mais 

de 25 anos de experiência na área e sócio da empresa Mangaclara. O evento contou 

ainda com a divulgação de 68 trabalhos científicos por meio da apresentação de 

pôsteres.  

Em sua primeira edição, O SIMFIT contou com o apoio financeiro de órgãos 

institucionais como o Centro de Ciências Agrárias, o Departamento de Fitotecnia, o 

Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da UFV e da Fundação Arthur Bernardes 

(FUNARBE). 
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2. ENTIDADE PROMOTORA 

 

O evento foi promovido pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa em Fitotecnia (NEPFit-

UFV) em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Universidade 

Federal de Viçosa-MG. 

O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Fitotecnia (NEPFit-UFV) é uma entidade civil, 

sem fins lucrativos, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da UFV, 

criada em novembro de 2017 por estudantes de pós-gradução em Fitotecnia e 

professores do Departamento de Fitotecnia da UFV, com o intuito de aproximar 

profissionais e estudantes da área de Fitotecnia, contribuir para o desenvolvimento da 

comunidade acadêmico-científica, através da promoção de cursos, palestras, simpósios, 

workshops, dias de campo, entre outros. Dentre os eventos já oferecidos constam o 

“Ciclo de Palestras: Desenvolvimento Pessoal no Meio Acadêmico”, “Ciclo de 

Treinamento em análise de Dados: com cursos de R Básico, R Intermediário, e Excel” (2 

edições) e o “Simpósio de Fitotecnia: Agricultura 4.0”. O NEPFit-UFV promove ainda de 

eventos sociais incluindo a “Campanha do Agasalho” e a “Campanha de arrecadação 

Casa do Caminho”, que visam a arrecadação de vestuário, alimentos e produtos de 

limpeza para entidades carentes da cidade de Viçosa. 

O Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa 

(UFV), entidade pioneira no oferecimento de Pós-Graduação em Ciências Agrárias no 

Brasil, teve início em 1961, 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. 
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3. PROGRAMA 

 

Quarta - feira (29/05/19) 
 
17:00h - Credenciamento 
 
18:00h - Abertura 
20:30h - Palestra de abertura - Monitoramento e interpretação espaço-temporal de 
informações de agroecossistemas com o conceito multi  
Palestrante: Dr. Marcelo de Carvalho Alves - UFLA 
 
21:30h - Coffee End 

 

Quinta - feira (30/05/19) 
 
8:00h - Manejo de sorgo granífero para altas produtividades  
Palestrante: Dr. Cicero Beserra de Menezes - Embrapa Milho e Sorgo 
 
9:00 - 9:20h intervalo - Coffee break 
 
9:30h - Uma nova (?) Agricultura: Inteligência Geográfica e a Transformação Digital 4.0 
Palestrante: Dr. Abimael Cereda Junior 
10:30h - Mesa redonda, Bloco 1 - Agricultura 4.0 e Grandes culturas  
Moderador: Dr. Leonardo Duarte Pimentel - DFT UFV 

 

14:00h - Desenvolvimento de sistemas de recomendação de nutrientes por balanço 
nutricional  
Palestrante: Dr. Leonardo Aquino - UFV - Campus de Rio Paranaíba 
 
15:00 - 15:20h intervalo - Coffee break 
 
15:30h - Panorama da Tecnologia na Agricultura  
Palestrante: Dr. Domingos Sarvio - DEA UFV 
16:30h - Mesa redonda, Bloco 2 - Agricultura 4.0 e Olericultura  
Moderador: Dr. Derly José Henriques da Silva - DFT UFV 
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Sexta - feira (31/05/19) 
 
8:00h - Aplicações de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento na Agricultura 4.0  
Palestrante: Drª. Cibele Hummel do Amaral - DEF UFV 
 
9:00 - 9:20h intervalo - Coffee break 
 
9:30h - Avanços Tecnológicos no Manejo da Mangicultura no Semiárido e outras 
Regiões do Brasil 
Palestrante: MSc. Moacir Brito Oliveira - Mangaclara 
10:30h - Mesa redonda Bloco 3 - Agricultura 4.0 e Fruticultura 
Moderador: Dr. Carlos Eduardo Magalhães dos Santos 

 

14:00h às 18:00h – MINICURSOS 

 
1. Irrigação de precisão: uso prático na agricultura 4.0  
Ministrante:MSc. Jannaylton Santos - DEA UFV 
2. Manejo da Indução Floral da Mangueira e o uso de Reguladores 
Vegetais Ministrante: MSc Moacir Brito Oliveira - Mangaclara 
3. Análise de imagens de raios x em sementes  
Ministrante: MSc André Dantas de Medeiros - DFT UFV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

SIMPÓSIO DE FITOTECNIA 

29 a 31 de maio de 2019  
Biblioteca central – Campus UFV, Viçosa, MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHOS 
 

 

 

 



 
 

1 
 

SIMPÓSIO DE FITOTECNIA 

29 a 31 de maio de 2019  
Biblioteca central – Campus UFV, Viçosa, MG. 

 

 

ABUNDÂNCIA DE COLEOBROCAS EM FRAGMENTO DE MATA 

ATLÂNTICA 

 

Johnatan Jair de Paula Marchiori1*; Rafael Vinícius Lima Nobre²; Thais costa 
Paula¹; Acácio Geraldo de Carvalho²; Fábio Souto de Almeida3 

 
1Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de ciências biológicas e da saúde 
programa de pós-graduação em fitossanidade e biotecnologia aplicada,- Rodovia BR-465, Km 
7, CEP. 23.897-000, Seropédica - RJ - Brasil.*Johnatanmarchiori@gmail.com 
2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Departamento de Produtos Florestais - Instituto 
de Florestas,- Rodovia BR-465, Km 7, CEP. 23.897-000, Seropédica - RJ - Brasil. 
3 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Departamento de Ciências do Meio Ambiente, 
Instituto Três Rios, CEP. 25802-100, RJ – Brasil. 

 
As coleobrocas são pragas de grande importância econômica e ambiental, sendo conhecidas 
mundialmente por serem nocivas às florestas e à madeira de diferentes espécies florestais. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a abundância de coleobrocas em fragmento de mata Atlântica 
com a utilização de armadilha SemiFunil em três estações de coletas distintas. Foram realizadas 
dez coletas no período de setembro a novembro do ano de 2018, no Instituto de Florestas da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (IF-UFRRJ) (22º75’ S / 43º69’ O), em um fragmento 
de Mata Atlântica antropizado, no município de Seropédica Rio de Janeiro e posteriormente 
levadas ao Laboratório de Deterioração da Madeira, do Departamento de Produtos Florestais da 
UFRRJ (LDM-DPF-UFRRJ). No ambiente, foram coletados 1081 indivíduos. Sendo que na 
primeira estação foram encontrados 314 indivíduos, enquanto na segunda estação obteve-se 
527 indivíduos e na terceira estação um total de 240, distribuídos em 3 famílias, 2 subfamílias e 
outros tipos de indivíduos a partir das coletas realizadas. Quando comparado em modelo 
estatístico foi possível perceber que houve diferença significativa na estação dois quando 
comparado com as demais, teste de Tukey, com p valor de 0,007, com grau de liberdade (df) de 
17,05. A família Cerambycidae apresentou uma maior abundância na estação um, quando 
comparado com as demais, seguido da família Bostrichidae, entretanto a família Curculionidae 
não apresentou valores significativos. Ao analisar as subfamílias os indivíduos classificados 
como Scolytinae obtiveram maior abundância em toda as estações de coleta, esperava se 
encontrar a sub família Platypodinae, porém a mesma não ocorreu neste referente estudo. Essa 
abundância pode ser explicada pela eficiência da armadilha utilizada na captura de insetos 
broqueadores, uma vez que estes atrativos etanólicos servem como isca para estes insetos com 
ampla eficácia. Conhecer as flutuações destes insetos reduz os prejuízos, que podem ser 
irreversíveis as plantações e cultivos florestais, pois possuem fácil adaptação em diferentes 
ambientes. Desta forma este conhecimento se faz necessário pela importância de um 
planejamento eficaz para o monitoramento destes insetos. 
 

 
Palavras-chave: armadilha; broqueadores; monitoramento 
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Para alavancar a autonomia do setor de processamento de batata frita que é dependente das 
importações, é necessária a realização do armazenamento refrigerado prolongado dos 
tubérculos para a regulagem da distribuição para a indústria. Sendo que quanto menor a 
temperatura de armazenamento melhor a preservação da qualidade dos tubérculos. No entanto, 
ao expormos os tubérculos de batata a baixas temperaturas, ocorre o acúmulo de açúcares 
redutores (AR) que reagem com aminoácidos livres, levando à formação de pigmentos 
melanoidinas pela reação de Maillard, ocasionando o escurecimento da batata pós - fritura, além 
da formação de acrilamida, que é carcinogênica, tornando o produto inadequado para a indústria. 
O objetivo deste estudo foi avaliar a temperatura de armazenamento na qualidade da batata cv. 
Innovator destinada ao processamento. O experimento foi conduzido em esquema de parcelas 
subdivididas, tendo-se nas parcelas as temperaturas e nas subparcelas os tempos de 
armazenamento. Em delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições, sendo cada 
repetição constituída de dois tubérculos. Para as análises de variância, desdobramento da 
interação e regressão utilizou-se o R versão 1.1.2. Os tubérculos foram armazenados a 6, 7 e 8 
°C por 30 e 90 dias. Determinou-se o açúcar solúvel total (AST), açúcar não redutor (ANR), 
açúcar redutor (AR) e coloração pós-fritura. Os AST, ANR e AR dos tubérculos reduziram com a 
elevação da temperatura de 6 para 8 °C. A temperatura de 6 °C ocasionou maior acúmulo dos 
açúcares, os valores de AR variaram em torno de 0,06 % e os ANR de 0,19 a 0,27 % ao longo 
do armazenamento por 90 dias. Esses valores estão adequados para a indústria de 
processamento de batata frita, que devem conter AR abaixo de 0,12 % e ANR abaixo de 0,33 %. 
No entanto, ao avaliarmos o acúmulo dos açúcares no escurecimento não enzimático pós-fritura, 
a cv. Innovator, a 6 °C foi classificada na categoria 3, enquanto, os tubérculos a 7 e 8 °C na 
categoria 2. As indústrias de beneficiamento de batata frita requerem palitos classificados nas 
categorias 1 e 2. A categoria 3 é utilizada pela indústria, no entanto, é necessário realizar o 
branqueamento, procedimento corriqueira na etapa de beneficiamento. Conclui-se que a batata 
da cv. Innovator pode ser armazenada a 6 °C por 90 dias. 

 
Palavras-chave: coloração; reação de Maillard; refrigeração 
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A espécie de café mais cultivada no mundo é Coffea arabica, no entanto, a maioria das suas 
variedades comerciais são suscetíveis à ferrugem. A doença é causada pelo fungo Hemileia 
vastatrix e acarreta grandes prejuízos econômicos na cafeicultura mundial. O desenvolvimento 
de cultivares resistentes a essa doença é um desafio para os programas de melhoramento do 
cafeeiro, uma vez que, ao longo do tempo, as plantas podem tornar-se suscetíveis a novas raças 
do patógeno. O uso eficiente dos recursos disponíveis em híbridos naturais resistentes, como os 
Híbridos de Timor (HdT), oriundos de cruzamentos espontâneos entre C. arabica e C. canephora, 
é fundamental para o melhoramento contínuo das variedades de C. arabica. O objetivo do estudo 
foi avaliar a relação genética do HdT com outras três espécies de café, a partir da clonagem e 
caracterização de quatro regiões do genoma do HdT CIFC 832/2. Esse HdT apresenta 
resistência durável e com respostas mais rápidas a infecção. Foram feitos dois sequenciamentos 
de quatro clones BAC (Bacterial Artificial Chromosome), contendo marcadores associados à 
resistência, usando Plataforma MiSeq (Illumina). Por meio dos dados obtidos, realizou-se uma 
busca de similaridade genética entre os clones e os genomas de C. arabica, C. eugenioides e C. 
canephora. Foi feita a montagem dos contigs usando o software SPAdes e montagem de novo. 
Realizou-se a predição gênica com base no reconhecimento de regiões previamente 
caracterizadas de Solanum lycopersicum em software AUGUSTUS. A anotação dos genes foi 
realizada com os genomas de C. arabica, C. canephora e C. eugenioides, utilizando a ferramenta 
BLAST. Os estudos sugerem que as regiões genômicas clonadas do HdT possuem importantes 
genes candidatos que poderão ser utilizados para o desenvolvimento de cultivares resistentes. 
As análises de similaridade mostraram que os clones, provenientes do HdT, têm maior relação 
genética com o genoma de C. arabica e menor similaridade com C. canephora. O maior valor de 
similaridade com C. arabica foi de 50,2%, encontrado no clone 138-20N, sendo 3,8% de 
similaridade com C. eugenioides e 1,5% de similaridade com C. canephora. O clone 70-22F 
apresentou o menor valor de similaridade com C. canephora, 0,2%, o mesmo apresentou 14,6% 
e 14,7% de similaridade com C. arabica e C. eugenioides, respectivamente. Esses resultados 
apresentam informações relevantes que auxiliam na compreensão de como ocorreu a 
introgressão de genes de resistência no HdT CIFC832/2. 
Palavras-chave: biotecnologia; Hemileia vastatrix; melhoramento do cafeeiro 
Apoio: CAPES, CNPq, Consórcio Pesquisa Café, Embrapa Café, Fapemig, INCT Café. 
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Correlações entre a produtividade e seus componentes primários têm sido objeto de estudo de 
vários trabalhos em diversas culturas. Apesar da utilidade dessas estimativas no entendimento 
de um caráter complexo como a produtividade, elas não determinam a importância relativa das 
influências diretas e indiretas desses caracteres que compõem a produtividade. A análise de 
trilha é uma das ferramentas que podem ser utilizadas no melhoramento genético da cultura com 
o objetivo de desdobrar as correlações em efeitos diretos e indiretos de caracteres sobre uma 
variável básica. Diante disto, objetivou-se verificar a influência dos componentes de produção 
sob a produtividade de soja, por meio da análise de trilha. O experimento foi conduzido em 
condições de campo, no município de Serra do Salitre – MG, com as cultivares SYN1163IPRO 
(precoce), SYN1080RR (médio), SYN13870IPRO (tardio), em blocos ao acaso com cinco 
repetições, as parcelas foram constituídas por dose linhas de 50 metros com espaçamento de 
0,5 entre linhas, e considerado como área útil 10 m² centrais. A densidade de plantas foi ajustada 
para cada cultivar, considerando a recomendação técnica. Em cada parcela foi mensurado a 
produtividade de grãos e os componentes: altura de planta, altura da inserção da primeira vagem, 
número de nós produtivos, número de vagens por planta e número de grãos por planta. De posse 
dos dados, realizou-se, para cada cultivar a análise de trilha em crista. Com base na análise dos 
resultados, pode-se concluir: para as cultivares SYN1163IPRO, SYN1080RR e SYN 13870 IPRO 
os caracteres com maior efeito direto sobre a produtividade foram respectivamente, número de 
grãos por planta (0,9858), número de vagens por planta (0,3626) e altura da primeira vagem 
(0,6912). Pode-se concluir que de acordo com a cultivar e seu ciclo de maturação pode ocorrer 
variação em qual variável possui maior influência sobre a produtividade e as variáveis estudadas 
estão correlacionadas com a produtividade da soja, sendo um ponto positivo para análises de 
trilha. 

 
Palavras-chave: Glycine max; biometria; melhoramento 
 
Apoio: CAPES, CNPq e FAPEMIG. 
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Dentre as cucurbitáceas a abóbora (Cucurbita moschata Duch.) tem grande destaque em relação 

a infinidade de usos na culinária, dentre esses usos, destaca-se o seu consumo na forma de 

temperos em saladas, uma vez, que apresenta em suas sementes óleo de excelente qualidade 

nutricional. Atualmente o melhoramento genético visa aumentar o teor de óleo nessa cultura, no 

entanto, o processo de extração de óleo apresenta várias dificuldades, demandando elevado 

tempo e mão de obra, além disso, esse descritor possui herança genética complexa envolvendo 

vários genes de pequeno efeito o que dificulta mais ainda o processo. O entendimento de outros 

descritores, que estejam associados a produção de óleo e que sejam de herança mais simples 

e mais facilmente avaliados podem ser usados na fase de seleção, visando ganhos na produção 

dessa característica. Para selecionar aqueles descritores a serem utilizados via seleção indireta 

deve-se proceder a uma análise de trilha. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi realizar uma 

análise de trilha visando identificar algum descritor promissor visando a seleção indireta para teor 

de óleo. Foram avaliadas 180 plantas de uma geração segregante (F2), os descritores 

mensurados foram massa de 100 sementes (M100S), massa total de sementes por fruto (MTSF) 

e espessura média das sementes (ES), além do teor de óleo (TO), sendo as sementes coletadas 

em um fruto por planta e a espessura obtida pela média de cinco sementes coletadas de forma 

aleatória. Foi realizado o diagnóstico de multicolinearidade por meio da análise do número de 

condição (NC), como NC foi igual a 85,07 e, portanto, menor que 100, considera-se de fraca 

multicolinearidade, consequentemente permite realizar a análise de trilha sem nenhuma 

modificação. Dentre os descritores avaliados, a espessura de sementes se mostrou a mais 

importante, apresentando efeito direto sobre o teor de óleo de 0,49 e total de 0,48. Além disso, 

é interessante observar a ausência de correlação entre os demais descritores e teor de óleo, 

uma vez que apresentaram efeitos diretos sobre teor de óleo de apenas 0,03 e -0,07 para MTSF 

e M100S, respectivamente. Portanto a espessura de sementes é um descritor promissor para 

ser usado de forma auxiliar na seleção de forma indireta de plantas com maior teor de óleo, em 

que plantas como maior espessura tendem a ter maior teor de óleo, além disso, pode-se 

selecionar plantas com maior massa total de sementes por fruto e massa de 100 sementes sem 

afetar o teor de óleo. 

 
Palavras-chave: Cucurbita moschata; óleo funcional; análise de trilha 
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A Leucena (Leucaena leucocephala Lam. De Wit), leguminosa arbórea com ampla 

distribuição em vários países, incluindo o Brasil, tem sido indicada como uma espécie 

apropriada para compor sistemas de reflorestamento em áreas degradadas, contribuindo 

ecologicamente, com a melhoria do solo, fixando o nitrogênio e controlando a erosão em 

regiões áridas. A espécie é propagada sexualmente, assim, a qualidade física e 

fisiológica são importantes atributos para obtenção de plântulas vigorosas e uniformes. 

O refinamento dos testes que avaliam qualidade de sementes e a possibilidade de 

inclusão de avaliações não destrutivas tem trazido significativo impacto para o setor 

sementeiro agroflorestal. O objetivo deste trabalho foi analisar a morfologia interna de 

sementes de Leucena por meio de técnica de análises de imagens radiográficas e 

compará-la aos testes de germinação e vigor. Foram utilizados três lotes de sementes, 

coletadas em árvores matrizes na região de Viçosa-MG. As sementes foram submetidas 

ao teste de raios X e posteriormente as imagens foram analisadas através do software 

ImageJ ® . Após a radiografia, as sementes foram submetidas ao teste de germinação, 

índice de velocidade de germinação e comprimento de plântulas. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualisado, com quatro repetições por lote. Por 

meio do teste de raios X foi possível visualizar com detalhes as estruturas internas das 

sementes e observar diferenças quanto à densidade de seus tecidos. Conclui-se que a 

análise de imagens radiográficas das sementes de Leucena permite, de forma simples e 

rápida, obter informações sobre características físicas e gerar parâmetros relacionados 

com a qualidade fisiológica. 

 

Palavras-chave: análise de imagem; técnicas não destrutíveis; qualidade de sementes 
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Uma boa cultivar de feijão deve atender às exigências tanto dos produtores quanto dos 
consumidores e o melhorista deve se atentar a essa realidade. Aos produtores, a característica 
primordial é a produtividade, sendo essa dependente de vários componentes, entre eles, do 
peso dos grãos. Já para os consumidores a característica de interesse é o tempo de cozimento. 
É sabido que a hidratação dos grãos anterior ao cozimento auxilia na redução do tempo de 
cocção. Diante disso, o objetivo com este trabalho foi avaliar cultivares de feijão carioca 
recomendadas em seis diferentes décadas, para os caracteres peso de 100 grãos, capacidade 
de absorção de água e cocção de grãos, visando diferenciar as cultivares quanto a esses 
caracteres. O ensaio foi conduzido no laboratório do Programa Feijão da Universidade Federal 
de Viçosa. Foram avaliadas 13 cultivares de feijão do tipo carioca recomendados no país, 
lançadas em seis diferentes décadas. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
casualizados, com duas repetições. Para a montagem do experimento, foram obtidas amostras 
aleatórias de 100 grãos de cada cultivar. Os caracteres avaliados foram peso de 100 grãos, 
porcentagem de embebição e tempo de cocção. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e, em seguida, obtidos os seguintes parâmetros: componentes de variância 
fenotípica, genotípica e ambiental; a herdabilidade; e o coeficiente de variação experimental. 
Para os caracteres em que foram detectadas significâncias pelo teste F, as médias dos 
tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey, à 5% de probabilidade. Todas as análises 
estatísticas foram realizadas com o auxílio do Programa Genes (CRUZ, 2013). Para todas as 
características avaliadas o coeficiente de variação foi considerado baixo, evidenciando assim 
uma boa precisão experimental. As estimativas dos componentes de variância evidenciam a 
existência de variabilidade para os caracteres avaliados, exceto para o percentual de 
embebição. As cultivares que se destacaram para ambos os caracteres cujas estimativas de 
variâncias genotípicas foram significativas são IAC Alvorada e IAC Formoso, sendo os mesmos 
parentais interessantes. Não foi possível observar uma influência das diferentes décadas sobre 
o tempo de cocção, visto que as cultivares superiores se distribuem nas diferentes décadas. 
Para peso de 100 grãos, observou-se uma tendência de incremento na média desse caráter a 
partir da década de 90. 

 
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; tempo de cozimento; peso de grãos 
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A cultura da soja (Glycine max) está contribuindo para expansão de fronteiras agrícolas; isso 
devido a seguidos ciclos de melhoramento genético que possibilitaram o plantio desta espécie 
do sul ao norte do território nacional. O objetivo foi avaliar cultivares de soja quanto ao 
comprimento do hipocótilo no estádio de V3 e tempo para chegar neste estádio, para obter dados 
sobre a estrutura da espécie, verificando assim se existe variação entre as cultivares. O 
experimento continha vinte e oito variedades convencionais de soja. Foram semeadas 10 
sementes em solo acondicionado em vasos de 3 dm3, em casa de vegetação da Universidade 
Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, no dia oito de janeiro de 2019. Após a germinação 
foram mantidas duas plantas por vaso. Nestas avaliou-se o comprimento do hipocótilo no estádio 
de desenvolvimento V3 e obteve-se, também, o número de dias para atingir o referido estádio. 
Para realizar a coleta de dados foi utilizado um paquímetro digital. E ainda durante a coleta de 
dados foram analisadas as temperaturas, que tiveram uma média de 34°C, dentro da casa de 
vegetação. O delineamento utilizado foi o em blocos casualizados com quatro repetições. Os 
dados obtidos foram submetidos a análise no Software R, sendo utilizado o pacote ExpDes.pt, 
para proceder a análise de variância e o teste Scott-Knott. As médias de tempo variaram de 27 
a 22 dias e o comprimento do hipocótilo obteve medias de 34.2 à 15.4 milímetros. Pela análise 
de variância não se identificou diferença significativa entre as médias das cultivares quanto ao 
número de dias até V3, cujo o valor o coeficiente de variação foi de 4.36%. Para comprimento do 
hipocótilo houve diferença entre as médias das cultivares, 24.44% de coeficiente de variação. 
Pelo teste scott knott formou-se dois grupos distintos para comprimento do hipocótilo. O grupo 
de menor média contemplou doze cultivares, isto é 42,8% das cultivares analisadas. Assim, 
foram encontradas diferenças significativas entre cultivares de soja, para o comprimento do 
hipocótilo no estádio de desenvolvimento V3. 
 
Palavras-chave: Glycine max; melhoramento; teste Scott-Knott 
 
Apoio: Os autores agradecem a Universidade Federal de Viçosa - campus Rio Paranaíba e ao 
CNPq pelo suporte e apoio financeiro. 
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AVALIAÇÃO E ESTRATIFICAÇÃO AMBIENTAL PARA 
AGRUPAMENTO DE AMBIENTES EM ENSAIOS COM SOJA 

Emanuel Ferrari do Nascimento1*; Anderson Lopes Santos1; Naiana Oliveira de 
Souza1; Priscila dos Santos Evangelista1; Ramon Gonçalves de Paula1; Felipe 

Lopes da Silva1 

 
1Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de 
Fitotecnia. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 
*emanuel.ferrari.nascimento@hotmail.com 

 
O Brasil é considerado o segundo maior produtor de soja (Glycine Max (L.) Merrill) e a 
importância socioeconômica dessa cultura no cenário nacional é muito elevada. No contexto 
do melhoramento genético, os programas visam a recomendação de cultivares mais adaptadas 
em cada região do país e que apresentem maior desempenho quanto à produção de grãos. 
Entretanto, genótipos de soja podem apresentar desempenho diferenciados quando avaliados 
em vários ambientes devido a existência da interação genótipos x ambientes (G x A). Assim, 
é necessária a avaliação de produtividade em muitos locais, acarretando em um elevado custo 
dos ensaios e da mão de obra exigida. A análise de estratificação ambiental permite agrupar 
os ambientes similares reduzindo a necessidade de avaliação em todos os locais. O objetivo 
do presente trabalho foi agrupar os ambientes por meio da estratificação ambiental de acordo 
com as variações que cada região exerce sobre os efeitos genotípicos, com o intuito de reduzir 
os custos de implementação de ensaios. Foram avaliados 30 genótipos de soja nos municípios 
de Bela Vista, Cafelância, Cascavel, Dourado, Francisco Alves e Londrina, utilizando o 
delineamento em blocos casualisados (DBC), com três repetições. Cada parcela foi constituída 
por quatro linhas de 5 metros (m), com espaçamento de 0,5 m entre linhas. Na maturação, as 
duas linhas centrais foram colhidas, totalizando uma área útil de 5 m2. A característica avaliada 
foi produtividade de grãos em kg ha-1. Os dados de produtividade foram submetidos à análise 
de variância conjunta e foi realizada a análise de estratificação ambiental, ambas pelo software 
GENES. A interação genótipos x ambientes (G x A) foi significativa a nível de 1% de 
significância, evidenciando que os genótipos se comportaram de forma diferenciada entre os 
locais. Pela análise de estratificação ambiental, foi possível observar que os ambientes Bela 
Vista, Dourados e Londrina permaneceram em um mesmo grupo, Cafelândia e Londrina em 
outro grupo enquanto Cascavel e Francisco Alves não conseguiram similaridades com nenhum 
outro ambiente após realizada a estratificação ambiental. Por isso, Cascavel e Francisco Alves 
devem ser avaliados isoladamente. Os resultados apontam que foi possível diminuir de 6 para 
4 ensaios, por meio da estratificação ambiental, o que pode conferir em uma economia de 
recursos humanos e financeiros uma vez que reduz o custo e a mão de obra requerida para 
fazer as avaliações em um grande número de locais.  

 
Palavras-chave: Glycine Max (L.) Merrill; interação genótipos x ambientes; estratificação 
ambiental 
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CARACTERÍSTICAS DA FRUTIFICAÇÃO DE Leucaena leucocephala 

(FABACEAE) NO ESPÍRITO SANTO, BRASIL 

Rafael Vinícius Lima Nobre¹*; Johnatan Jair de Paula Marchiori²; Mayra Gomes Teixeira 
dos Santos³; Acácio Geraldo de Carvalho¹ 

 
¹Programa de pós–graduação em fitossanidade e biotecnologia aplicada, Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Departamento de Produtos Florestais - Instituto de Florestas, 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Rodovia BR-465, Km 7, CEP. 23.897-000, 
Seropédica - RJ - Brasil. *rafaelvnobre@ufrrj.br 
² Programa de pós-graduação em fitossanidade e biotecnologia aplicada, Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Instituto de ciências biológicas e da saúde,- Rodovia BR-465, Km 7, 
CEP. 23.897-000, Seropédica - RJ - Brasil. johnatanmarchiori@gmail.com 
³Universidade Presidente Antônio Carlos, Campus Aimorés – CEP 35200-000 - Minas Gerais 
- Brasil. 

 
Leucaena leucocephala (Fabaceae), é uma planta originária da América Central e introduzida 
no território brasileiro para fins agrícolas. A utilização de leguminosas arbustivas ou arbóreas 
como a leucena em áreas isoladas tem se mostrado viável para preservar características 
importantes do solo. O trabalho teve como objetivo avaliar os frutos e sementes da espécie 
florestal, que foram obtidas a partir de coleta de vagens secas de árvores na cidade de Baixo 
Guandu, Espírito Santo. Foram coletadas frutos das três matrizes no mês de maio de 2019, na 
BR-259. Em cada matriz, foram coletados e beneficiados 30 frutos, mensurados o 
comprimento, a largura e a espessura. Em cada frutificação, foram quantificadas e 
classificadas as sementes como chocha, danificada ou sadia. Na matriz 1, a média do 
comprimento dos frutos foi de 16,45 cm, largura de 1,95 cm e 0,12 cm de espessura, foram 
obtidas 597 sementes, onde 172 eram sementes chochas, 88 sementes danificadas e 334 
sementes sadias. Já na matriz 2, o comprimento médio dos frutos foi de 21,85 cm, a largura 
de 2,28 cm e espessura de 0,11 cm e obtidas 607 sementes, onde 347 eram sementes 
chochas, 84 sementes danificadas e 174 sementes sadias. Na matriz 3, a média do 
comprimento dos frutos foi de 23,78 cm, a largura de 1,91 cm, já a espessura foi de 0,13 cm, 
foram encontradas 689 sementes, onde 381 estavam sadias, 192 chochas e 116 sementes 
danificadas. As amostras não tiveram diferenças estatísticas significativas para a quantidade 
e classificação das sementes utilizando o teste de Tukey, com valor de p<0,05. O peso de 30 
sementes sadias da matriz 1 após a secagem em estufa por 24 horas, foi de 1,272 mg, e das 
atacadas foi de 1,082 mg, ou seja, uma redução média no peso de 14,93%. Na matriz 2, o 
peso foi de 2,562 mg e das atacadas foi de 1,724 mg, uma redução na massa de 32,70%, e 
na matriz 3, o peso foi de 1,635 mg e das atacadas 1,402 mg, reduzindo 14,25% do peso. Esse 
percentual representa a quantidade de massa da semente consumida pelo ataque de insetos 
coleópteros, que predam as sementes da família das leguminosas e têm efeito direto sobre a 
germinação. O controle da qualidade sanitária das sementes se faz necessário, pois estas 
poderão servir como meio de propagação e disseminação de patógenos capazes de destruir 
plantações inteiras de agroecossistemas.  

 
Palavras-chave: frutificação, leguminosas; sementes 
  
Apoio: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de aperfeiçoamento 001.  

mailto:*rafaelvnobre@ufrrj.br


 
 

11 
 

SIMPÓSIO DE FITOTECNIA 

29 a 31 de maio de 2019  
Biblioteca central – Campus UFV, Viçosa, MG. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS PERDAS DE ALIMENTOS EM DIVERSOS 

ESTÁGIOS E EM DIFERENTES CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO E OS 

SEUS IMPACTOS NA AGRICULTURA FAMILIAR  

 

Endy Lopes Kailer1*; Ricardo Henrique Silva Santos1; Ana Louise de Carvalho 
Fiúza ; Rafael Vasconcelos Valadares 

 
1Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de 
Fitotecnia. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 
*endy.kailer@ufv.br 

 
A perda de alimentos afeta diretamente a segurança alimentar e a disponibilidade de alimentos 
a muitas famílias em todo o mundo. Qualquer alimento que é produzido, mas nunca consumido 
contrasta as perdas ao longo de toda a cadeia de fornecimento de alimentos, pelo desperdício 
de nutrientes, força de trabalho, insumos, combustível e muitos outros produtos que são 
perdidos. O principal objetivo deste trabalho foi caracterizar as perdas de alimentos em Viçosa-
MG. Através de entrevistas presenciais, questionários foram aplicados a 101 fornecedores das 
três feiras livres de Viçosa e aos gerentes dos 14 principais pontos de comercialização de 
alimentos do município, a fim de entender como as perdas ocorrem nesses locais. Os principais 
resultados, analisados por estatística descritiva, mostraram que a grande maioria dos produtos 
é transportada em condições descontroladas em veículos de uso pessoal, o que contribuiria para 
as perdas por danos mecânicos. Os tipos de produtos que mais se deterioram ao longo da cadeia 
de comercialização de alimentos são as hortaliças e as frutas. No entanto, apenas uma pequena 
quantidade das sobras poderia ser considerada como perda de alimentos, uma vez que a grande 
maioria dos produtos não vendidos/estragados é realocada para usos alternativos, como 
alimentação dos animais da propriedade. Os fatores climáticos, fisiológicos e o manuseio pelos 
clientes foram apontados como os principais motivos para a deterioração dos produtos hortícolas. 
A maioria das pessoas entrevistadas não quantifica a quantidade de produtos não vendidos nem 
a quantidade de produtos alimentícios trazidos ao mercado, dificultando quantificar com precisão 
a quantidade de alimentos produzidos que nunca chegam à mesa. Além disso, na maioria das 
vezes, mais produtos do que normalmente são vendidos são trazidos para o mercado, resultando 
em uma grande quantidade de sobras. Quando se trata dos diferentes canais de 
comercialização, as feiras livres foram os principais canais de comercialização utilizados, uma 
vez que os padrões do varejista e os termos de pagamento são desanimadores para grande 
parte dos pequenos produtores. As frutas foram citadas como o tipo de produto que mais gera 
sobras nos mercados, onde a maioria dos entrevistados não quantifica a quantidade de produtos 
não vendidos. Vale ressaltar que as feiras livres foram apontadas como os locais onde a maior 

quantidade de alimentos é perdida entre todos os outros canais de comercialização analisados. 

 
Palavras-chave: perdas de pós-colheita; perecível; segurança alimentar 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E ESTUDO DA 
VARIABILIDADE GENÉTICA DE GENÓTIPOS DE Capsicum 

annuum 

 

Maria Eduarda da Silva Guimarães1; Ana Carolina Ribeiro de Oliveira1; Ariana 
Mota Pereira1; Dreice Nascimento Gonçalves1; Luciana Gomes Soares1; 

Fernando Luiz Finger1 

 
1Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de 
Fitotecnia. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 
*maria.eduarda.ufv@gmail.com 

 
As pimenteiras (Capsicum spp.) têm sido comercializadas como plantas ornamentais por 
apresentarem um conjunto de caracteres de alto valor estético como: arquitetura da planta; 
porte reduzido; formato, coloração, posição e quantidade de frutos produzidos; forma e 
densidade de folhas; facilidade de cultivo; durabilidade dos frutos e folhas e a capacidade de 
crescer em recipientes como planta perene. As coleções de germoplasma de Capsicum do 
Brasil, são fontes de variabilidade a serem exploradas em programas de melhoramento para o 
desenvolvimento de cultivares que atendam às exigências do mercado. Capsicum annuum é 
a espécie mais utilizada no plantio em vaso, devido ao pequeno porte e a grande variabilidade 
de formas e cores dos frutos. Todavia, uma pequena parte dessa variabilidade foi explorada e 
poucas variedades comerciais são destinadas ao mercado de plantas ornamentais. Dessa 
forma, o objetivo do presente estudo foi caracterizar morfologicamente e estudar a 
variabilidade genética de genótipos de pimentas da espécie C. annuum, com potencial para 
ornamentação. Foram analisados 29 genótipos, 19 procedentes do banco de germoplasma da 
Universidade Federal de Viçosa e 10 variedades comerciais. O experimento foi conduzido no 
delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), com 29 tratamentos (genótipos) e 
cinco repetições, sendo a unidade experimental constituída por uma planta por vaso. Foram 
avaliadas seis variáveis quantitativas: ALP - Altura de planta (cm); DCO - diâmetro de copa 
(cm); TFOL - tamanho de folha (cm); LCAU - longitude do caule (cm); DCAU - diâmetro do 
caule (cm) e DCOL - diâmetro da corola (cm). Para as análises estatísticas foi utilizado o 
método de agrupamento hierárquico UPGMA. Este método tem sido comumente utilizado em 
estudos de diversidade genética, sendo preferível por considerar as médias aritméticas das 
medidas de dissimilaridade, evitando a caracterização da dissimilaridade por valores extremos 
entre os indivíduos. As análises foram realizadas no programa R. Observou-se a formação de 
quatro grupos distintos: grupo I formado por três genótipos, grupo II por um, grupo III composto 
por 18 e grupo IV por sete genótipos. Portanto, verifica-se a existência de variabilidade genética 
entre os genótipos, indicando que os mesmos têm potencial para serem utilizados como 
progenitores em futuros cruzamentos para obtenção de híbridos produtores de populações 
segregantes promissoras. 

 
Palavras-chave: Capsicum spp.; melhoramento genético; pimenteiras ornamentais 

 
Apoio: Os autores agradecem a CNPq, a CAPES e a FAPEMIG pelo apoio financeiro. 
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CHUMBO NA GERMINAÇÃO DE Brassica juncea 

 

Camila Andrade Fialho1*; Tássia Fernanda Santos Neri Soares1; Bruno Antônio 
Lemos Freitas1; Ariadne Morbeck Santos Oliveira1; André Dantas de Medeiros1; 

Denise Cunha Fernandes dos Santos Dias1 
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*camilafagro@gmail.com 

 
A contaminação com metais pesados tem se tornado uma problemática mundial. Dentre eles, o 

chumbo (Pb) destaca-se devido ao seu elevado potencial tóxico tanto a saúde humana como ao 

crescimento das plantas. Uma das técnicas que pode ser usada para descontaminação de 

poluentes inorgânicos é a fitoextração, que consiste do uso de plantas capazes de absorver os 

metais pesados pelas raízes e acumulá-los na parte aérea das plantas. A Brassica juncea é 

reconhecida pelo seu potencial fitoextrator, principalmente devido a capacidade de acúmulo de 

Pb. No entanto, ainda existem poucos estudos da atuação desse metal nas fases iniciais de 

desenvolvimento das plantas, principalmente na germinação de sementes. O objetivo desse 

estudo foi avaliar a germinação de B. juncea submetidas ao estresse causado por diferentes 

concentrações de chumbo. As sementes foram colocadas para germinar em substrato contendo 

água ou (CH3CO2)2Pb nas concentrações de 2, 4 e 6 mM e acondicionadas em caixas gerbox, 

mantidas em germinador a 20 C durante sete dias. Foram avaliados os parâmetros: percentual 

de germinação e de protrusão radicular, índice de velocidade de germinação (IVG) e de protrusão 

radicular (IVPR) e tempo médio de germinação (TMG). O experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado (DIC) com quatro repetições. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade utilizando o software R. O chumbo reduziu significativamente a germinação de 88 

% (controle) para 41% na concentração de Pb 4 mM, sendo totalmente inibida em 6 mM. De 

forma similar, houve redução significativa do IVG a partir da concentração de Pb 4mM. O TMG 

aumentou à medida que aumentou a concentração de Pb até 4 mM, proporcionando atraso de 

aproximadamente um dia na germinação, comparado ao controle. A protrusão radicular não foi 

afetada pelo chumbo, no entanto, houve redução da velocidade desse processo em 

concentrações de Pb a partir de 2 mM. A exposição das sementes ao estresse por chumbo tem 

efeito negativo na germinação e na velocidade de germinação de sementes de Brassica juncea. 

 

Palavras-chave: Brassicacea; fitoextração; metal pesado 
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CONTROLE DA DETERIORAÇÃO PÓS-COLHEITA DE BATATA-DOCE 

CV. BRS RUBISSOL 
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Veras2, Marília Cecília de Souza Bittencourt2; Fernando Luiz Finger2 
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As raízes tuberosas de batata-doce apresentam ampla adaptabilidade a ambientes tropicais, 
sendo muito utilizadas para consumo humano e na industrialização, no entanto, possuem curta 
vida útil quando armazenadas à temperatura ambiente, devido a problemas como brotação, 
perda de massa e podridão radicular. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o processo 
de deterioração em raízes de batata-doce cv. BRS Rubissol tratadas com etileno, 1-
metilciclopropeno (1-MCP) e ácido amino-oxiacético (AOA) durante o armazenamento por cinco 
semanas a 25 ºC e 90% de umidade relativa. Durante o armazenamento, foram avaliadas as 
seguintes variáveis: porcentagem de perda de massa, número de brotos, porcentagem de 
podridão na raiz, atividade das enzimas peroxidase e polifenoloxidase, teor de malondialdeído e 
teor de proteína total. Os dados foram analisados em parcelas correspondentes ao tempo de 
armazenamento (0, 1, 2, 3, 4 e 5 semanas), em delineamento de blocos ao acaso, com cinco 
repetições, em que cada unidade experimental foi composta por uma raiz. Os dados foram 
submetidos à análise de regressão, na qual os modelos foram escolhidos com base na 
significância dos coeficientes de regressão e do fenômeno biológico. Os tratamentos com 1-MCP 
e AOA obtiveram as menores perdas de massa e taxas de brotação durante o armazenamento. 
A podridão das raízes aumentou durante o armazenamento em todos os tratamentos, 
principalmente devido ao aparecimento de fungos (Penicillium sp., Aspergillus sp., Cladosporium 
sp. E Fusarium sp.). As raízes do controle e as tratadas com etileno apresentaram maiores níveis 
de deterioração causada pela contaminação por fungos. As enzimas peroxidase e 
polifenoloxidase apresentaram maior atividade quando tratadas com etileno e menor atividade 
no tratamento com 1-MCP. O teor de malondialdeído aumentou e o teor de proteína total diminuiu 
durante o armazenamento. No geral, a perda de massa, taxas de brotação e podridão das raízes, 
assim como atividade enzimática e teor de malondialdeído foram menores nas raízes tratadas 
com 1-MCP e AOA, indicando menor taxa de deterioração durante o armazenamento, o que 
prolonga a vida de prateleira e melhora o potencial de comercialização. 

 
Palavras-chave: Ipomoea batatas, escurecimento enzimático, armazenamento 
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CRESCIMENTO INICIAL DA MANDIOCA SOB EFEITO DE 

BIOESTIMULANTE VEGETAL 
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Os bioestimulantes são complexos que promovem o equilíbrio hormonal das plantas, 
favorecendo a expressão do seu potencial genético, estimulando o crescimento da parte aérea 
e do sistema radicular. O uso de reguladores de crescimento de plantas ou biorreguladores tem 
sido um meio de fornecer aumentos quantitativos e qualitativos na produção agrícola, 
promovendo mudanças nos processos vitais e estruturais das plantas. Devido aos benefícios 
que essas substâncias trazem para as plantas cultivadas, combinações desses produtos também 
foram estudadas, sendo denominadas de bioestimulantes. Os bioestimulantes são eficazes 
quando aplicados em pequenas doses, favorecendo o crescimento e o desenvolvimento da 
planta mesmo sob condições ambientais adversas. Diante disso, o objetivo foi avaliar os efeitos 
de diferentes doses de bioestimulante comercial (0,005% de IBA (auxina), 0,009% de cinetina 
(citocinina) e 0,005% de ácido giberélico (giberelina) em sua composição básica) no crescimento 
inicial de duas cultivares de mandioca. O experimento foi organizado em delineamento de blocos 
casualizados, com quatro repetições. Foi adotado o esquema fatorial 2 x 5, que corresponde a 
duas cultivares de mandioca (Cacau-UFV e Coimbra) e a cinco concentrações do bioestimulante 
(0, 4, 8, 12 e 16 m L-1). Aos 90 dias após o plantio, foi avaliado a área foliar, a altura da planta, 
diâmetro do caule, número de folhas e as matérias secas de raízes, caule, folhas e total. A análise 
de variância confirmou a interação entre os fatores cultivar de mandioca e as doses do 
bioestimulante. As cultivares foram comparados pelo teste t (p <0,05) e as médias do teste 
quantitativo das doses foi submetido à análise de regressão. Notou-se que o bioestimulante 
comercial promoveu incrementos lineares na altura da planta, do número de folhas, da área foliar, 
das matérias secas de caule, folhas, raízes e total. Comparando as duas cultivares de mandioca, 
observou-se que a cultivar Cacau-UFV apresentou maior crescimento que a cultivar Coimbra. 
Pode-se concluir que o uso do bioestimulante comercial na cultura da mandioca estimula o 
crescimento inicial da cultura e a resposta ao bioestimulante é diferenciada para cada cultivar, 
sendo Cacau-UFV a de maior crescimento inicial. 
 
Palavras-chave: enraizamento, hormônios vegetais, Manihot esculenta Crantz 
 
Apoio: Os autores agradecem a UFV pelo suporte. 
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DANOS CAUSADOS POR COLEOPTERAS NOS FRUTOS DE 
LEGUMINOSAS NO RIO DE JANEIRO, BRASIL 

Rafael Vinícius Lima Nobre¹*; Johnatan Jair de Paula Marchiori²; Acácio Geraldo de 
Carvalho¹ 

 
¹Programa de pós–graduação em fitossanidade e biotecnologia aplicada, Universidade Federal 
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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Rodovia BR-465, Km 7, CEP. 23.897-000, 
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² Programa de pós-graduação em fitossanidade e biotecnologia aplicada, Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Instituto de ciências biológicas e da saúde,- Rodovia BR-465, Km 7, 
CEP. 23.897-000, Seropédica - RJ - Brasil. johnatanmarchiori@gmail.com 

 
Insetos da Ordem Coleoptera destacam-se negativamente pelo prejuízo às essências florestais 
e pelo dano ocasionado nas sementes, além da dificuldade de seu controle. O trabalho teve 
como objetivo avaliar e quantificar os danos que os insetos da subfamília Bruchinae exercem 
sobre a espécie florestal Albizia lebbeck no bairro da Irajá no Rio de Janeiro. Foram coletadas 
frutos das três matrizes no mês de agosto de 2018, no Trevo das Margaridas, localizado na 
Avenida Brasil. 30 frutos de cada matriz foram beneficiados, e mensurados o comprimento, a 
largura, o número de orifícios de emergência em cada fruto, e o número de sementes, onde 
foram classificadas como: chocha, danificada ou sadia. Através das médias entre as matrizes, 
foram registrados os seguintes percentuais nas avaliações da espécie florestal: na matriz 1, a 
média do comprimento dos frutos foi de 17,62 cm, largura de 2,66 cm e foram encontrados 16 
orifícios de emergência. Foram obtidas 162 sementes, onde 84,57% eram chochas, 11,11% 
de sementes danificadas e 4,32% de sementes sadias. Já a matriz 2, o comprimento médio 
dos frutos foi de 22,42 cm, a largura de 3,22 cm e foram encontrados 9 orifícios de emergência 
e obtidas 229 sementes, onde 89,95% de sementes eram chochas, 8,74% de sementes 
danificadas e 1,31% de sementes sadias. Na matriz 3, a média do comprimento dos frutos foi 
de 26,04 cm, a largura de 4,83 cm e foram encontrados 29 orifícios de emergência. Foram 
encontradas 161 sementes, onde 65,22% eram sementes chochas, 25,46% de sementes 
danificadas e 9,31% de sementes sadias. Observou-se que nos frutos da amostra 3, houve um 
maior número de sementes predadas, tendo também um número muito superior de orifícios de 
emergência. Quando comparado o quantitativo total de sementes sadias e danificadas, as 
amostras não tiveram diferenças estatísticas significativas usando o teste de Tukey com valor 
de p<0,05. A média de peso das sementes sadias da matriz 1 depois da secagem em estufa 
por 24 horas, foi de 0,0804 mg, e das atacadas foi de 0,0477 mg, ou seja, uma redução no 
peso de 40,68%, massa da semente que foi consumida pelos bruquíneos. Na matriz 2, o peso 
foi de 0,0856 mg e das atacadas foi de 0,0604 mg, ou seja, 29,43% de redução, e na matriz 3, 
o peso foi de 0,1456 mg e das atacadas, 0,1007 mg, ou seja, 30,83% de redução. A predação 
por coleópteros influencia diretamente a germinação das sementes, onde o ataque afeta em 
grandes percentuais a viabilidade das mesmas. 

 
Palavras-chave: Albizia lebbeck; bruquíneos; sementes 
  
Apoio: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de aperfeiçoamento 001. 
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DESEMPENHO DE GENÓTIPOS DE CAFE ARÁBICA EM 
SISTEMA DE CULTIVO ARBORIZADO NA ZONA DA MATA 

MINEIRA 

 

Tiago Lessa da Costa1*; Waldênia de Melo Moura1; Luísa Salvador Borges1; 
Vanessa Schiavon Lopes1; Alisson Santos Lopes da Silva1;Luciano Luiz Jacob1. 

 
1Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Unidade Regional Sudeste, Vila 
Gianetti, Campus da UFV, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 
 *tiago.lessa42@gmail.com 

 
A busca por sistemas de produção mais sustentáveis de café arábica tem aumentado nos 
últimos anos devido a uma crescente preocupação com os impactos ambientais e sociais 
causados pelos métodos tradicionais de cultivo. Nesse contexto, tem surgido várias 
alternativas com destaque para o sistema arborizado onde tem se observado diversos 
benefícios como a melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o desempenho de cultivares de café arábica em sistema de cultivo 
convencional arborizado. O experimento foi instalado no município de Oratórios, MG, em 
delineamento de blocos casualizados com 22 cultivares e três repetições. As parcelas foram 
constituídas de sete plantas, com espaçamento de 0,7 x 3,6 m, entre plantas e fileiras, 
respectivamente. A arborização foi feita com bananeiras espaçadas 11,80 m entre as linhas 
de cultivo e abacateiros na extremidade da área experimental espaçados em 25 x 25 m. Na 
safra 2018/2019 foram avaliadas as seguintes características: vigor vegetativo, com notas de 
1 a 10; severidade de ferrugem, com notas de 1 a 5; intensidade da seca de ponteiro, com 
notas de 1 a 4; porcentagem de frutos chochos e produtividade em sacas de 60 kg de café 
beneficiado.ha-1 (scs.ha-1). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
foram agrupadas pelo teste Scott-Knott a 5 % de probabilidade. A média geral para o vigor 
vegetativo foi de 7,01, sendo as cultivares classificadas em dois grupos, com médias de 7,30 
e 6,50, para o de maior e menor vigor respectivamente. Não houve diferença significativa entre 
as cultivares para severidade de ferrugem e intensidade da seca de ponteiro, apresentando 
em média ausência e poucos sintomas nas folhas, respectivamente. Para percentagem de 
frutos chochos, a maioria das cultivares apresentou valores inferiores a 10 %, o que é 
considerado adequado para essa característica. Quanto à produtividade observaram-se três 
grupos, com médias de 24,20; 14,90 e 5,55 scs.ha-1, sendo que o grupo mais produtivo foi 
composto por 14% das cultivares.  Há variabilidade entre as cultivares em resposta ao sistema 
de cultivo para a maioria das características avaliadas.  Com base na safra 2018/ 2019 as 
cultivares IBC Palma II e Topázio MG 1190, apresentam potencial para o cultivo em sistemas 
arborizados na região Zona da Mata Mineira.  
 

Palavras-chave: arborização; Coffea arabica; cultivares 

 

Apoio: Os autores agradecem ao Consórcio Pesquisa Café, CNPq e FAPEMIG pelo apoio 
financeiro do projeto e bolsas concedidas. 
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DETERMINAÇÃO DA CURVA DE EMBEBIÇÃO DE SEMENTES 
DE CRAMBE 

 

Ariadne Morbeck Santos Oliveira*1, Bruno Antonio Lemos de Freitas1, José 
Geraldo de Araújo Ferreira Filho1, Tássia Fernanda Santos Neri Soares1, André 

Dantas de Medeiros1, Denise Cunha Fernandes dos Santos Dias1 

 
1Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de 
Fitotecnia. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 
*ariadneoliveira86@gmail.com  

 
A caracterização das fases de embebição das sementes é de primordial importância para o 
desenvolvimento de outras pesquisas como, o teste de condutividade elétrica, o condicionamento 
osmótico, a pré-embebição para a realização do teste de tetrazólio, uma vez que à decisão em 
relação ao período de embebição, deve levar em consideração a duração da fase II do padrão 
de germinação das sementes. Além disso, a curva de absorção de água está relacionada às 
pesquisas sobre impermeabilidade de tegumento, de forma a associá-la a métodos específicos 
de embebição, que se mostrem eficientes para a quebra de dormência em sementes que 
apresentam essa limitação. Nesse sentido, objetivou-se, com este trabalho, investigar o padrão 
de embebição de sementes de crambe. Para promover a absorção de água, quatro repetições 
de 50 sementes foram colocadas sobre papel umedecido com 4 mL de água destilada, em caixas 
de acrílico do tipo gerbox e acondicionados em germinador ajustado à temperatura de 20°C, sob 
fotoperíodo de 12 horas. Posteriormente, as sementes foram pesadas em intervalos de 1 h até 
12 horas, e depois por 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 e 48 horas, sendo a pesagem final 
correspondente ao início da ocorrência da protrusão radicular de 50% das sementes. Por meio 
da curva de embebição, foi possível observar que sementes de crambe seguem um padrão 
trifásico de germinação, sendo o início da fase II, após, em média 20 horas e a fase III após, em 
média 40 horas de embebição das sementes sobre papel substrato umedecido. 
 
Palavras-chave: Absorção; Crambe abyssinica; germinação 
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DETERMINAÇÃO DE FATORES EM CARACTERÍSTICAS DE 
PIMENTAS (Capsicum annuum)  
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Augusto Soares Lins Pantaleao1; Rusthon Magno Cortez dos Santos1; Ariana 

Mota Pereira1; Fernando Luiz Finger1 

 
1Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de 
Fitotecnia. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 
*maria.eduarda.ufv@gmail.com 

 

As pimenteiras ornamentais são muito procuradas devido a sua dupla finalidade, ou seja, 
podem ser empregadas na ornamentação e também serem utilizadas na alimentação, o que 
aumenta o valor agregado do produto. Há necessidade de desenvolver programas de 
melhoramento que visem a obtenção de cultivares de pimentas ornamentais que atendam às 
exigências do mercado, como porte baixo; frutos de cores e tamanhos variados e que possam 
ser utilizados na alimentação, tendo em vista seu alto valor nutricional; plantas adaptadas ao 
cultivo em vaso, com alta durabilidade e de fácil manutenção. A utilização de métodos 
multivariados viabiliza a combinação de diversas informações e facilita a caracterização dos 
genótipos com base em um complexo de variáveis. O objetivo deste trabalho foi utilizar análise 
de fatores para descrever a estrutura de variabilidade de características consideradas 
comercialmente importantes em pimenteiras ornamentais, visando resumir a informação 
contida em tais variáveis em um número menor de variáveis latentes ou fatores. Foram 
avaliados 29 genótipos da espécie Capsicum annuum, 19 procedentes do banco de 
germoplasma da Universidade Federal de Viçosa e 10 variedades comerciais. O experimento 
foi conduzido no delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC) com cinco 
repetições. Foram avaliadas 12 variáveis quantitativas: ALP - altura de planta (cm); DCO - 
diâmetro de copa (cm); LCAU - longitude do caule (cm); DCAU - diâmetro do caule (cm); DCOL 
- diâmetro da corola (cm); PFR - peso do fruto (gramas); CFR - comprimento do fruto (cm); 
ESPE - espessura do pericarpo (cm); NS/FR - número de sementes por fruto (contagem direta); 
MF - matéria fresca (gramas); MS - matéria seca (gramas); DFR - diâmetro do fruto (cm). Foi 
realizada a análise fatorial por meio do programa estatístico R. As variáveis foram agrupadas 
em três fatores: “características de fruto” (PFR, CFR, ESPE, NS/FR, MF, MS, DFR e DCOL), 
“porte” (ALP e LCAU) e “diâmetro” (DCO e DCAUL). Dessa forma, a análise de fatores foi 
eficiente para estudo e classificação dos genótipos de pimenta avaliados, por meio dela foi 
possível reduzir as 12 características inicialmente avaliadas para apenas 3 fatores, sendo 
estes com um percentual satisfatório de variabilidade explicada. Após a identificação e 
estimação dos escores para cada fator, as variáveis latentes podem ser utilizadas em análises 
posteriores. 
 

Palavras-chave: pimentas ornamentais; análise fatorial; análise multivariada 
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DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL FISIOLÓGICO DE SEMENTES DE 

MELÃO POR MEIO DE ANÁLISE DE IMAGEM 

 

Júlia Martins Soares1*; André Dantas de Medeiros, Wanderson Andrade Xavier, 
Wander Douglas Pereira, Joyce de Oliveira Araújo, Laércio Junio da Silva 

 
1Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de 
Fitotecnia. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 
*juliamartins240@gmail.com. 
 
As sementes de melão híbrido são de alto valor agregado e, assim, a aplicação de tecnologias 
que permitam a avaliação da sua qualidade de forma não-destrutível são de interesse da 
indústria de sementes. Essas tecnologias poderiam ser utilizadas em programas de controle 
de qualidade durante a produção das sementes, sendo importantes para a tomada de decisão 
quanto ao descarte de lotes com baixa qualidade, o que significaria economia de tempo e 
recursos. O objetivo desta pesquisa foi relacionar parâmetros obtidos a partir da análise 
automatizada de radiografias digitais de sementes de melão híbrido ao potencial fisiológico de 
suas sementes. Para tanto, foram utilizadas sementes provindas de dez lotes de melão híbrido 
da cultivar Bazuca F1. Foram obtidas imagens radiográficas das sementes, a partir das quais 
foram geradas medidas de densidade relativa e preenchimento, por meio de uma nova macro 
desenvolvida em linguagem de programação Java para o software ImageJ®. Após o teste de 
raios X, as sementes foram submetidas ao teste de germinação e crescimento de plântulas, 
dos quais se extraíram variáveis relacionadas à qualidade fisiológica. O experimento foi 
conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco repetições. Os 
dados foram submetidos à análise de variância. Depois de confirmar a distribuição normal dos 
erros pelo teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade de variâncias pelo teste de Bartlett, as 
médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott (P ≤ 0,05). Posteriormente, os coeficientes 
de correlação linear de Pearson (r) foram calculados para todas as combinações entre os 
testes de avaliação da qualidade fisiológica e física das sementes, em que a significância dos 
valores de r foi determinada pelo teste t (P ≤ 0,05). Por meio das imagens do teste de raios X 
foi possível visualizar com detalhes as estruturas internas das sementes de melão e observar 
diferenças entre as sementes quanto à densidade de seus tecidos. As variáveis obtidas com 
as radiografias apresentaram correlações significativas com os parâmetros de qualidade das 
sementes. Conclui-se que a análise automatizada de imagens radiográficas permite de forma 
simples, gratuita e rápida extrair informações sobre características físicas e gerar parâmetros 
relacionados com a qualidade fisiológica das sementes.   

 
Palavras-chave: Cucumis melo L.; radiografia de sementes; análise de imagens 

 
Apoio: Os autores agradecem ao CNPQ, à Fapemig e à CAPES pelo apoio financeiro. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE Myzus persicae EM LAVOURAS 
DE PIMENTÃO 
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O pimentão (Capsicum annuum L.) é uma cultura de alto valor econômico, sendo cultivado em 
todo o mundo. No Brasil, o pimentão está entre os dez vegetais mais importantes, cultivados 
anualmente em 32.749 ha, produzindo 253.807 toneladas. Sua produtividade é afetada por uma 
série de fatores, dentre elas o ataque de pragas. Uma praga-chave desta cultura é o pulgão 
Myzus persicae (Sulzer), praga polífaga amplamente adaptada aos agroecossistemas do mundo. 
Apesar da importância da M. persicae como praga nesta cultura, pouco se sabe sobre seu padrão 
de distribuição espacial ao longo do desenvolvimento da cultura. Neste estudo, investigamos a 
distribuição de M. persicae em lavouras comerciais de pimentão. Em cada lavoura e data de 
amostragem, os dados de densidade do afídeo foram avaliados pelo método de contagem direta 
em 300 plantas igualmente distribuídas na lavoura. As plantas vistoriadas foram manualmente 
marcadas e georreferenciadas para futuras amostragens. Os dados de densidade do pulgão 
coletados foram submetidos a uma análise geoestatística. Um total de 10 dos 67 modelos de 
semivariograma foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: β0 mais próximo de 
zero, β1 mais próximo de um, menor soma quadrada de resíduos (RSS) e maiores coeficientes 
de regressão (R2). Em seguida, foi realizada a krigagem ordinária para a construção de mapas 
de distribuição espacial. A krigagem foi aplicada em todos os campos e datas de amostragem 
que tiveram dependência espacial. Lavouras e datas de amostragem que tiveram efeito de pepita 
puro tiveram seus mapas gerados pelo método do inverso da distância (IDW). Das 19 
amostragens realizadas nos campos, cinco não ocorreram pulgões. Entre os modelos ajustados, 
em 28% das situações, os modelos de distribuição espacial apresentaram efeito pepita puro e 
72% apresentaram efeito pepita e patamar. A densidade de M. persicae foi maior no estádio 
reprodutivo das plantas. Houve menores áreas de infestação nos campos 1 e 2. Por outro lado, 
houve maiores áreas de infestação nos campos 3 e 4, com ocorrências de altas densidades em 
áreas maiores. Infestações iniciais desta praga ocorreram nas bordas das lavouras e, 
posteriormente, houve a migração de indivíduos para o centro. Informações geradas por este 
trabalho são úteis para programas de manejo integrado que visam antecipar períodos de maior 
abundância de M. persicae e direcionar amostragens e táticas de controle desta praga. 
 
Palavras-chave: Capsicum annuum; geoestatística; pulgão verde. 
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José Domingos Pereira Júnior1*; Vinícius Lopes de Melo1; João Victor Carneiro 
Moreira1; Tiago de Souza Marçal1; Fabíola dos Santos Dias1; José Eustáquio de 

Souza Carneiro1 

 
1Universidade Federal de Viçosa-MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de 
Fitotecnia. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 
*josedoming@gmail.com 

 
O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é cultivado em praticamente todo o território nacional, em 
diferentes épocas e nos mais variados sistemas de produção, o que faz com que a média de 
produtividade ainda seja muito aquém do potencial de produção da cultura. Dentre os fatores 
que afetam o desempenho dos cultivos de feijão, destaca-se a população de plantas, tendo em 
vista que este fator está também intimamente ligado ao surgimento de microclima favorável ao 
desenvolvimento de doenças, dentre as quais podemos citar o mofo-branco (Sclerotinia 
sclerotiorum) e a mancha-angular (Pseudocercospora griseola). Assim, objetivou-se com este 
trabalho avaliar a resposta de duas linhagens de feijão contrastantes quanto ao porte, em 
diferentes densidades de plantio, com e sem aplicação de fungicida para controle do mofo- 
branco. Foram conduzidos dois experimentos, um com a aplicação do fungicida Frowncide® e 
outro sem a aplicação de fungicida na Unidade de Ensino Pesquisa e Extensão de Coimbra 
(UEPE Coimbra) na safra de seca de 2018. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, 
com três repetições e parcelas de quatro linhas de quatro metros. Os tratamentos consistiram 
em um arranjo fatorial simples envolvendo duas linhagens de feijão, uma ereta (VR20) e outra 
prostrada (VR 22), em seis densidades de plantio (6, 9, 12, 15, 18, 21 plantas/metro). A 
severidade das doenças foi avaliada por meio de uma escala de notas de 1 a 9, sendo que nota 
1 refere-se à ausência de doença e nota 9 plantas com dano máximo. Os experimentos foram 
analisados individualmente e posteriormente foi realizada análise conjunta dos dois 
experimentos (com e sem controle), utilizando o software R. Houve incremento na severidade de 
mofo branco com o aumento da densidade de plantio, independentemente da linhagem. Esse 
comportamento também foi observado para mancha angular, entretanto somente para a 
linhagem VR22. O fungicida utilizado foi altamente eficiente no controle do mofo branco e 
mostrou alguma eficiência também no controle da mancha-angular. Nas menores densidades, 
independente da aplicação ou não do fungicida, observou-se menor severidade tanto de mofo 
branco quanto de mancha angular. Conclui-se que a densidade de plantas tem um papel 
importante no controle de doenças do feijoeiro, sugerindo assim a necessidade de mais estudos 
dessa natureza. 

 
Palavras-chave: controle de mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum); controle de mancha angular 
(Pseudocercospora griseola); Phaseolus vulgaris L. 
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Em tomate, a resistência à seca é observada apenas em parentes silvestres, com destaque 
para Solanum pennellii Corr. Uma vez que a cutícula de S. pennellii possui de duas a três 
vezes mais alcanos de cadeia longa que a de S. lycopersicum (compostos estes responsáveis 
por aumentar a resistência da cutícula ao fluxo de água), sua composição diferenciada tem 
sido sugerida como uma das estratégias de sobrevivência dessa espécie à ambientes áridos.  
A seleção de genótipos, com menor condutância cuticular ao vapor d’água (gmin) pode ser 
vantajosa do ponto de vista de melhoramento para resistência à seca uma vez que essa menor 
quantidade de água perdida pode ser convertida em maior produtividade. A influência do deficit 
hídrico sob essa característica, porém, ainda é desconhecida. Assim, o objetivo deste trabalho 
foi avaliar o efeito do deficit hídrico na condutância cuticular ao vapor d’água de linhagens de 
introgressão de tomateiro derivadas de S. pennellii. O experimento foi conduzido em esquema 
fatorial 2x6, em que foram testados 2 regimes hídricos denominados ESTRESSE (50%) e 
CONTROLE (100% da água disponível) e 6 genótipos, sendo as linhagens IL3-5 e IL10-1, tidas 
como resistentes e as linhagens IL7-1 e IL2-5, tidas com suscetíveis à seca em experimento 
anterior, e os parentais M82 e S. pennellii, no delineamento de blocos ao acaso, com três 
repetições em triplicata. As plantas foram cultivadas em vasos de 15 litros. A irrigação foi feita 
por meio da pesagem diária dos vasos e reposição da quantidade de água perdida. Para o 
cálculo da condutância cuticular, folíolos centrais da terceira folha totalmente expandida a partir 
do ápice da planta, foram coletados no início da manhã e acondicionados em sacos plásticos. 
Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. A gmin dos genótipos IL 3-5, IL 7-1 e S. pennellii, reduziu em 
função do deficit hídrico enquanto que a gmin da IL 2-5 aumentou (p<0,05). O déficit hídrico não 
alterou a gmin da IL 10-1 e M82 (p>0,05). Menores valores de gmin foram observados para IL 2-
5, IL 10-1 e M82 (3,28 mmol m-2s-1 de vapor d’água em média) no regime CONTROLE e para 
IL 7-1, S. pennellii e M82 (2,06 mmol m-2s-1). A partir desses resultados, conclui-se que a 
seleção de materiais com menor gmin para cultivo em menor regime hídrico deve ser feita 
mediante a imposição do deficit, uma vez que o deficit hídrico pode alterar a gmin de genótipos 
de tomateiro. 

 

Palavras-chave: melhoramento de tomate, resistência à seca, composição da cutícula 
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O chumbo é um metal pesado de grande relevância, uma vez que seu efeito tóxico e 
persistência, caracterizam um grave problema ambiental na contaminação do solo e das águas. 
Seu efeito tóxico pode ser observado no crescimento das mudas, na inibição da germinação, 
na redução do crescimento das raízes, na redução da produção de biomassa vegetal, bem como 
nas alterações do metabolismo da planta. Dentre as técnicas indicadas como forma de restaurar 
locais contaminados por chumbo, podemos citar a fitorremediação. Tal técnica utiliza espécies 
de plantas tolerantes para a remoção desses poluentes do solo. Para que essa técnica seja 
possível, é preciso identificar plantas hiperacumuladoras, as quais toleram a exposição a 
concentrações significativas de metais pesados, sem que este cause efeitos inibitórios drásticos 
no desenvolvimento germinativo e crescimento inicial. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
investigar os efeitos do estresse por chumbo (PbCl2) na germinação de sementes de crambe. 
Para tanto foram utilizadas as concentrações de 0 (água), 2, 4 e 6 mM de acetato de chumbo. 
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 4 
tratamentos e 4 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão. As 
sementes foram colocadas para germinar sobre papel toalha umedecido com 4 mL da solução 
de acetato de chumbo em caixas gerbox a 20º C. O controle foi representado pelo teste de 
germinação em susbtrato umedecido com água. Foram realizadas as seguintes avaliações: 
porcentagem de germinação e protrusão radicular, primeira contagem de germinação, índice de 
velocidade de protrusão radicular e de germinação, tempo médio de germinação, comprimento 
da parte aérea e da raiz das plântulas, índice de tolerância da parte aérea e da raiz e índice de 
vigor. As médias foram submetidas ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. Observou-se que 
o chumbo nas concentrações testadas não afeta a porcentagem de protrusão radicular e nem 
a velocidade de protrusão radicular. Para a primeira contagem da germinação e o tempo médio 
de germinação, verificou-se o efeito negativo do chumbo a partir da concentração de 4 mM. 
Observou-se ainda maior tolerância ao chumbo da parte aérea das plântulas, quando 
comparada à raiz, uma vez que esta apresentou menores valores de tolerância nas 
concentrações acima de 2 mM. Esses resultados indicam que o Crambe é tolerante ou 
moderadamente tolerante ao chumbo. 
 
Palavras-chave: Crambe abyssinica; germinação; metal pesado 
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A espécie Heteranthera reniformis é uma planta infestante de locais úmidos ou alagados. Em 
viveiros de plantas, onde se faz irrigações frequente, mantendo o solo com umidade elevada, a 
infestação desta espécie nas entrelinhas dos canteiros tem se tornado um problema, requerendo 
controle frequente. Objetivou-se com esse trabalho avaliar herbicidas/misturas de herbicidas com 
e sem adição de adjuvante à calda sobre a eficácia no controle da H. reniformis. Para isso, 
realizou-se um experimento, conduzido em campo, em vasos de polietileno de 3,6 dm³, em 
delineamento inteiramente casualizado, onde se avaliou 18 tratamentos envolvendo 17 
herbicidas/misturas de herbicidas (Glyphosate; 2,4-D; Triclopyr; Paraquat; Oxyfluorfen + 
adjuvante; Sulfentrazone + adjuvante; Carfentrazone + adjuvante; Paraquat + diuron; Paraquat 
+ diuron + s- metolachlor; Oxyfluorfen + s- metolachlor + adjuvante; Glyphosate + 2,4-D; 
Glyphosate + triclopyr; Glyphosate + 2,4-D + adjuvante; Glyphosate + triclopyr + adjuvante; 
Glyphosate + oxyfluorfen + adjuvante; Glyphosate + sulfentrazone + adjuvante; Glyphosate + 

carfentrazone + adjuvante), mais uma testemunha sem herbicidas. Aos 7, 14, 21, 42 e 60 dias 
após a aplicação (DAA) avaliou-se a porcentagem de intoxicação das plantas e aos 60 DAA, 
determinou-se também a massa da matéria seca da parte aérea e das raízes das plantas. Os 
dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias foram agrupadas pelo teste 
de Scott Knott. Melhores níveis de controle de H. reniformis foram verificados nos tratamentos 
glyphosate + triclopyr + adjuvante (92,5%), glyphosate + oxyfluorfen + adjuvante (90,83%), 
glyphosate + carfentrazone + adjuvante (90,42%), glyphosate + triclopyr (88,75%), glyphosate 
(87,92%) e glyphosate + sulfentrazone + adjuvante (87,50%). 

Palavras-chave: agriãozinho-aquático; planta aquática; viveiro de mudas 
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A abóbora (Cucurbita moschata Duch.) possui grande potencial para utilização de suas sementes 

como fonte de óleo, com excelente qualidade nutricional. Uma forma de aumentar a 

produtividade de óleo é mediante aumento da produção de sementes, o que pode ser feito via 

melhoramento genético. Diante disso, o objetivo do trabalho foi estimar os efeitos gênicos de 

descritores relacionados a produção de sementes em C. moshata para assim definir as melhores 

estratégias de seleção para programas de melhoramento. Para isso foi realizada análise de 

gerações, que permitiu avaliar simultaneamente várias gerações ou populações, incluindo 

genitores (P1 e P2), híbridos (F1) e gerações segregantes F2, além das derivadas de 

retrocruzamentos. Foram avaliados sete descritores relacionados a produção de sementes. 

Sendo eles massa de 100 sementes (M100S); massa total por fruto (MTSF); relação massa de 

sementes por massa de fruto (MS/MF); número total de sementes por fruto (NTSF); comprimento 

(CS), largura (LS) e espessura (ES). Para o modelo aditivo dominante, foram estimados os 

efeitos aditivos, dominantes e da média. Para o modelo completo foram estimados os efeitos das 

médias de todos os possíveis homozigotos, aditivos, dominantes e epistáticos: aditivo x aditivo, 

aditivo x dominante e dominante x dominante. Em geral o modelo aditivo-dominante foi 

adequado, com exceção de MTSF/MF e CS cujos coeficientes de determinação foram baixos, 

devido a influência de efeitos epistáticos de alta magnitude. Para aqueles descritores, em que 

modelo simples foi adequado, os efeitos aditivos e dominantes foram significativos, com exceção 

de CS em que os efeitos de dominância não foram significativos. Para MS/MF o modelo simples 

foi inadequado, portanto, foi estudado pelo modelo completo que apresentou significância 

apenas para os efeitos epistáticos do tipo aditiva-aditiva e para o efeito da média dos 

homozigotos. Os efeitos de dominância se mostraram de grande importância no controle da 

maioria dos descritores relacionados a produção de sementes em C. moschata, logo o 

desenvolvimento de híbridos e o teste de progênie são estratégias recomendadas para ganhos 

genéticos. 

 
Palavras-chave: Cucurbita moschata; efeitos gênicos; óleo funcional 
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A abóbora (Cucurbita moschata Duch.) além de ser uma cultura amplamente consumida em 

certas regiões do país, possui também uma infinidade de possibilidades de consumo, dentre 

essas finalidades, destaca-se o seu uso como temperos em salada. Uma forma de aumentar a 

produtividade deste óleo é mediante aumento do número de plantas por área, o que é difícil 

devido ao hábito de crescimento da abóbora, que em geral é indeterminado com caules 

rastejantes que atingem grandes distâncias, impedindo maiores adensamentos de plantio. No 

entanto, a transferência de alelos que conferem redução de entrenó para genótipos com alto teor 

de óleo possibilitaria maior produtividade de semente e consequentemente de óleo. Para 

aumentar a eficiência desse processo é necessário o entendimento dos efeitos gênicos que 

controlam esse hábito. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi estimar os efeitos gênicos de 

descritores relacionados ao porte de C. moshata. Para isso foi realizada análise de gerações, 

que permitiu avaliar simultaneamente várias gerações ou populações, incluindo genitores (P1 e 

P2), híbridos (F1) e gerações segregantes F2, além das derivadas de retrocruzamentos. O genitor 

P1 é o acesso BGH 7319, considerado promissor para produção de óleo funcional. O genitor P2 

é a cultivar Tronco Verde que possui o gene que confere a redução do entrenó, em homozigose. 

Foram avaliados como descritores relacionados ao porte o comprimento médio do entrenó antes 

(CMEA) e após o florescimento (CMED). Para o modelo aditivo dominante, foram estimados os 

efeitos aditivos, dominantes e da média. Para o modelo completo foram estimados os efeitos das 

médias de todos os possíveis homozigotos, aditivos, dominantes e epistáticos: aditivo x aditivo, 

aditivo x dominante e dominante x dominante. O modelo aditivo dominante foi adequado para 

explicar ambos os descritores, sendo tanto o efeito da média dos possíveis homozigotos (m) 

quanto os efeitos aditivos (a) significativos, quanto aos efeitos de dominância (d) houve 

significância apenas para CMEA. Portanto, devem-se adotar estratégias diferentes de seleção 

quando se visa à redução do comprimento do entrenó. Por exemplo, realizando teste de progênie 

para CMEA, uma vez que a presença de dominância prejudica a seleção em gerações 

segregantes devido à dificuldade em diferenciar indivíduos homozigotos dominantes dos 

heterozigotos. 

Palavras-chave: C. moshata; efeitos gênicos; porte 
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Os programas de melhoramento buscam obter cultivares melhoradas para um conjunto de 
características. Para isso, é importante conhecer a associação entre essas características, pois 
quando estão altamente correlacionadas, é possível obter ganho genético em uma 
característica por meio da seleção em outra. Assim, o objetivo deste trabalho foi obter as 
estimativas de correlações genética entre as principais características morfoagronômicas de 
famílias de cafeeiro arábica. O trabalho foi conduzido no campo experimental de Três Pontas-
MG, no delineamento em blocos casualizados (DBC), com três repetições e seis plantas por 
parcela. Foram avaliadas 23 famílias de cafeeiros, sendo 21 famílias obtidas de cruzamentos 
entre cultivares de porte alto e cafeeiros portadores de genes de resistência à ferrugem 
(Seleções Indianas), além de dois genótipos Mundo Novo, utilizados como testemunhas. As 
características avaliadas no ano de 2010 foram: vigor vegetativo (VIG); produção (PRO); ciclo 
de maturação dos frutos (CMT); uniformidade de maturação dos frutos (UMT); tamanho dos 
frutos maduros (TF); incidência de ferrugem (FER) e incidência de cercosporiose (CER). As 
análises foram realizadas por meio do software Selegen - REML/BLUP. As estimativas de 
correlações genéticas entre as sete características obtidas variaram entre -0,020 a 0,748. As 
correlações genéticas de maiores magnitudes positivas foram aquelas envolvendo UMT e CER 
(0,748) e PRO e CER (0,674). Valores altos de correlação indicam que a seleção de uma das 
características dentre essas associações pode ser feita por meio da seleção daquela de mais 
fácil mensuração. As maiores correlações negativas foram encontradas entre UMT e TF (-
0,373). Nesse caso, a seleção para a melhoria de uma característica poderá não ser vantajosa 
para a outra, em virtude de sua redução. A seleção indireta por meio de associações por 
correlações genéticas de características fenotípicas é uma grande ferramenta para o 
melhorista, auxiliando-o para a obtenção do resultado esperado. 

 
Palavras-chave: Coffea arabica; melhoramento do cafeeiro; seleção de genótipos 
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A soja (Glycine Max) está entre as culturas mais produzidas no mundo. Atualmente, o Brasil 
ocupa a posição de segundo maior produtor mundial. Entretanto, apesar do seu incremento 
produtivo, o Brasil vem buscando aumentar sua produção por área. Sendo assim, investimentos 
em pesquisas visando desenvolvimento de cultivares mais promissoras são de grande 
importância. No melhoramento genético, recomenda-se a avaliação das cultivares em vários 
ambientes a fim de verificar a adaptabilidade das mesmas, o que eleva os custos dos programas 
de melhoramento. Dessa forma, objetivou-se com o presente estudo reduzir o número de 
ambientes representativos por meio da análise de estratificação ambiental. Para tanto, avaliou-
se 12 genótipos plantados em 4 ambientes (Apucarana; Maringá; Cambé; Floresta) no Paraná, 
conduzidos em campo, sob delineamento de blocos casualizados, com 4 repetições. Avaliou-se 
a condutividade elétrica e a germinação, por serem caracteres associados à qualidade da 
semente e boas produtividades. A porcentagem de germinação foi dada através de 50 sementes 
para cada repetição, germinadas em papel germitest com água destilada. Para mencionar a 
condutividade elétrica foi utilizado 50 sementes colocadas para embeber em 75 mL de água 
deionizada durante 24 horas à temperatura de 25 ºC, sendo medida pelo condutivímetro. 
Posteriormente procedeu-se com a análise de variância conjunta e os dados foram submetidos 
à estratificação ambiental utilizando-se o programa GENES. Houve interação significativa de 
genótipo por ambiente (GxA) para as duas variáveis analisadas, indicando existência de 
comportamento diferenciado dos genótipos nos diferentes ambientes. Portanto, é recomendado 
realizar o estudo de estratificação ambiental a fim de verificar a disponibilidade de redução no 
número de ambientes avaliados. Quando se avaliou a germinação, não foi possível fazer nenhum 
agrupamento. Tal resultado sugere que esta variável é bastante influenciada pelo ambiente, o 
que, de fato, torna necessário avaliá-la em locais representativos. Por outro lado, ao se avaliar a 
condutividade elétrica, foi possível agrupar 3 dos 4 ambientes, sendo eles Apucarana, Maringá 
e Cambé como similares, reduzindo assim, a avaliação em ambientes diferentes. Mediante os 
resultados expostos pode-se concluir que a eficiência da análise de estratificação em reduzir o 
número de ambientes depende dos caracteres avaliados. 
 

Palavras-chave: estratificação ambiental, interação GxA, qualidade de semente 
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A extração de DNA consiste em uma das etapas iniciais para realização de diversos 
procedimentos biotecnológicos. A obtenção de DNA em quantidade e qualidade é fundamental 
para o êxito nas etapas posteriores dos procedimentos. Diferentes métodos podem ser 
empregados para a quantificação do DNA extraído, os quais incluem métodos baseados em 
fluorimetria e espectrofotometria. Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo mensurar 
a concentração de DNA de Passiflora edulis Sims por meio de três diferentes métodos e 
quantificar a diferença entre os métodos empregados. Três amostras de DNA foram extraídas 
de folhas jovens de maracujazeiro, e então cada amostra foi fracionada em 15 subamostras, 
das quais procedeu-se a quantificação em NanodropTM 2000c (Thermo Fisher), MultiskanTM Go 
(Thermo Fisher) e no Qubit® 2.0 (Thermo Fisher), sendo os dois primeiros métodos baseados 
em espectrofotometria e o terceiro baseado em fluorimetria. Assim, em cada equipamento foi 
quantificada cinco subamostras de cada amostra, que consistiram nas repetições. 
Posteriormente os dados relativos a cada amostra foi submetido a análise de variância, 
considerando um DIC e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
significância. Diferença significativa na concentração de DNA mensurado foi observado entre 
os três métodos (p<0,05) nas três amostras analisadas. Maiores médias foram obtidas pelo 
NanodropTM (285,76; 230,56; e 363,4 ng.µl-1 de DNA, nas amostras 1, 2 e 3, respectivamente), 
enquanto as menores médias foram obtidas no Qubit® (31,44; 68,19; e 56,84 ng.µl-1, 
respectivamente). Já o MultiskanTM apresentou valores intermediários aos outros dois métodos 
(100,39; 68,19; e 131,9 respectivamente). O Qubit® é tido como referência entre os três 
métodos por utilizar corantes fluorescentes específicos para o alvo de interesse, entretanto é 
o mais oneroso. Os métodos por espectrofotometria apesar de superestimarem a concentração 
de DNA permitem avaliar a qualidade do DNA obtido pelas relações 260/280nm e 260/230nm, 
o que não é possível ser avaliado no Qubit. Desta forma, uma avaliação precisa da qualidade 
e quantidade de DNA extraído pode ser obtido com a utilização dos dois métodos de forma 
simultânea, contudo as análises tornam-se mais laboriosas e onerosas. Mesmo 
superestimando os valores, os métodos espectrofométricos, caso a amostra apresente 
relações 260/280nm dentro do aceitável, são passíveis de serem usados na quantificação. 
 

  Palavras-chave: maracujazeiro; espectrofotometria; fluorimetria 
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ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO GENÔMICA AMPLA PARA NÚMERO 
DE NÓS VEGETATIVOS EM Coffea arabica 
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Coffea arabica, espécie de maior importância do gênero Coffea, é uma planta autógama e de 
base genética estreita. Esses fatores dificultam a discriminação de genótipos nos programas de 
melhoramento. Assim, os programas buscam estratégias que maximizem o ganho de seleção 
para contornar esse desafio. Uma estratégia que tem se mostrado eficiente em várias culturas é 
o estudo de associação genômica ampla (GWAS). A metodologia permite, por meio de testes de 
hipóteses, identificar associações significativas entre variações genéticas e características 
fenotípicas. Assim, o objetivo do presente trabalho foi identificar possíveis regiões genômicas 
que apresentem efeito significativo sobre a característica número de nós vegetativos, por meio 
do GWAS. A população de trabalho foi composta por 195 indivíduos de C. arabica, pertencentes 
à 13 famílias em geração F2, e retrocruzamentos. O DNA de todas as plantas foi extraído e 
sequenciado para identificação de marcadores moleculares SNP. As avaliações fenotípicas 
foram conduzidas durante os anos 2014, 2015 e 2016, onde foi realizada contagem do número 
de nós vegetativos (NNV), medidos nos ramos plagiotrópicos, localizados no terço médio da 
planta. As análises foram executadas com auxílio de Scripts personalizados, implementados no 
software R. O GWAS possibilitou a identificação de doze marcadores SNP significativos (p<0,05) 
para NNV, localizados nos cromossomos Unchr, chr01, chr06 e chr11. NNV é uma característica 
que apresenta correlação positiva com produção. Essa correlação é muito importante para os 
programas de melhoramento de café, pois dentre os principais objetivos dos mesmos, está a 
obtenção de cultivares produtivas. Nesse sentido, esses marcadores têm potencial para serem 
utilizados em seleções assistidas por marcadores moleculares, contribuindo para os programas 
de melhoramento da espécie. 
 
Palavras-chave: GWAS; marcadores SNP; melhoramento do cafeeiro 
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‘BENGAL’ TRATADOS COM 3,5,6-TPA 

 
Débora Monique Vitor¹*; Joseane Turquete Ferreira¹; Guilherme Dumbá Monteiro de Castro¹; 
José Henrique Pazutti Magri³; Luiz Carlos Chamhum Salomão¹; Paulo Roberto Cecon² 

 
1Universidade Federal de Viçosa - MG, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de 
Fitotecnia. ² Universidade Federal de Viçosa - MG, Centro de Ciências Exatas, Departamento 
de Estatística. Av. P.H. Rolfs, Campus Universitário, CEP 36570-900 – Viçosa, MG – Brasil. 
³Instituto Federal do Sudeste de Minas, Campus Barbacena, Centro de Ciências Agrárias, 
Departamento de Agronomia. Rua Monsenhor José Augusto, N°204, CEP 36205-018-
Barbacena, MG – Brasil. 

*deboramv@yahoo.com.br 

 
Os fatores limitantes para a produção de lichia (Litchi chinensis Sonn.) são alternância de 
produção, baixa fixação de frutos e baixa porcentagem de polpa. Diversos estudos evidenciam 
que auxinas sintéticas podem ser utilizadas para controlar a queda de frutos em lichieira. Com 
isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação via foliar de diferentes doses da 
auxina sintética ácido 3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacético (3,5,6-TPA) sobre a fixação e a qualidade 
pós-colheita de frutos da lichieira ‘Bengal’. A aplicação do biorregulador foi realizada na fase de 
plena floração e 30 dias após a antese. O experimento foi conduzido no delineamento em blocos 
casualizados, com quatro blocos e uma planta como unidade experimental. Os tratamentos 
consistiram da pulverização com solução de 3,5,6-TPA nas doses 0 (controle), 25 mg.L-¹, 50 
mg.L-¹, 75 mg.L-¹ e 100 mg.L-¹, acrescida de 0,1 mL.L-1 de Tween-20. Foi avaliado o número de 
frutos por panícula, semanalmente, no período compreendido entre a quarta semana após a 
antese e o ponto de colheita comercial. Os frutos foram avaliados quanto a: peso e rendimento 
do fruto, da polpa, do pericarpo e da semente, comprimento, diâmetro ventral e diâmetro 
transversal e teor de sólidos solúveis totais (SST). Os dados obtidos foram submetidos à análise 
de variância e ao uso de regressão para avaliar efeito das doses na fixação de frutos durante o 
desenvolvimento do fruto. Os demais dados foram analisados por meio do teste Tukey, a 10% 
de probabilidade, usando-se o programa SAEG 9.1. Os frutos dos diferentes tratamentos não 
diferiram quanto ao SST, comprimento, número de frutos por panícula, peso da casca e da 
semente. A dose de 75 mg.L-¹ aumentou o diâmetro, o peso do fruto e da polpa e reduziu a 
proporção de semente em relação ao controle. Conclui-se que a aplicação exógena da dose de 
75 mg.L-1 de 3,5,6-TPA em lichieira ‘Bengal’ foi favorável ao aumento do peso do fruto e da polpa, 
e do diâmetro dos frutos, porém, sem alterar a fixação e a qualidade de frutos. 

 

 
Palavras-chave: Litchi chinensis Sonn.; auxina sintética; queda de frutos 
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GRUPOS FUNCIONAIS DE FORMIGAS QUE FORRAGEIAM SOBRE 
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As formigas (Família Formicidae) apresentam variadas funções em agroecossistemas e a 

composição de espécies é influenciada pelas características dos habitats. Assim, o presente 

trabalho teve como objetivo estudar os grupos funcionais de formigas que forrageiam sobre cana-

de-açúcar (Saccharum officinarum L.) e plantas cítricas (Citrus spp.). A coleta da mirmecofauna 

foi realizada sobre plantas de cana-de-açúcar (cultivo de ciclo curto) e plantas cítricas (cultivo 

perene) no Sistema Integrado de Produção Agroecológica, Seropédica-RJ. Foram utilizadas 24 

plantas de cana-de-açúcar e 22 plantas cítricas. Em cada planta foram pinceladas iscas atrativas 

(sardinha e mel), a altura aproximada de 1 m, procedendo-se a coleta das formigas observadas 

sobre as plantas após uma hora. As formigas foram identificadas e agrupadas em grupos 

funcionais. Para verificar a existência de diferença em proporção de espécies dos grupos 

funcionais de formigas que forrageiam sobre cana-de-açúcar e plantas cítricas foram submetidas 

ao teste de Qui-quadrado – partição; p = 0,02 com significância de 5%.  Sobre plantas de cana-

de-açúcar foram observadas os seguintes grupos funcionais: onívoras que habitam o solo e a 

serapilheira (8 espécies, 61,5% do total); onívoras que habitam o solo, a serapilheira e as plantas 

(3 espécies, 23,1%); onívoras que habitam plantas (1 espécie; 7,7%); nômades predadoras (1 

espécie; 7,7%). Nas plantas cítricas ocorreram os grupos funcionais onívoras que habitam o solo 

e a serapilheira (5 espécies, 35,7% do total), onívoras que habitam o solo, a serapilheira e as 

plantas (2 espécie; 14,3 %) e onívoras que habitam plantas (7 espécies, 50%). A porcentagem 

de espécies formigas do grupo onívoras que habitam plantas foi expressivamente maior sobre 

as árvores de Citrus spp que em cana-de-açúcar. Assim, pode-se concluir que a composição dos 

grupos funcionais varia entre plantas cultivadas de ciclo curto e de ciclo longo.  

 
Palavras-chave: Formicidae; mirmecofauna; Saccharum officinarum L. 
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As irrigações ao serem manejadas por sensoriamento remoto têm efetiva economia de água e 
energia elétrica em perímetros irrigados. O objetivo do presente estudo é avaliar o impacto da 
lâmina líquida e o custo operacional de diferentes métodos de manejo de irrigação via clima 
proposto pela FAO56 e via sensoriamento remoto (SR) a partir do algoritmo SAFER no manejo 
de irrigação por pivô central em cana de açúcar. A área de estudo possui 50 hectares cultivada 
com cana de açúcar sob pivô central e está localizada no perímetro público irrigado de Jaíba 
MG, situada na região semiárida do Norte de Minas Gerais, Brasil. Os dados meteorológicos 
do dia 15 de agosto de 2016, necessários para determinação da evapotranspiração de 
referência (ETo) pela equação de Penman-Monteith (PM), foram obtidos no site do INMET. 
Para quantificar a evapotranspiração da cultura (ETc), utilizou-se o coeficiente de cultivo (Kc) 
proposto pelo boletim FAO56 (ETcFAO) e um outro ajustado (ETckcloc) para região de Jaíba, MG. 
A ETc estimada por sensoriamento remoto (ETSAFER), deu-se pelo Simple Algorithm for 
Evapotranspiration Retrieving – SAFER a partir de dados meteorológicos e imagem do satélite 
Sentinel 2A. O manejo de irrigação tradicional via clima, proposto pela FAO 56, sugere uma 
lâmina líquida (LL) fixa a ser aplicada pelo pivô central na cana de açúcar de 4,63 mm no dia 
em questão. O valor é superior adotando um Kc de 0,87 ajustado à região de estudo, tendo 
uma LL fixa de 2,98 mm d-1 da ETckcloc. Ao passo que se utiliza o mapa da ETSAFER tem-se uma 
LL variável de 0 a 2,95 mm d-1. Desse modo, há um excedente de 1,65 mm d-1, quando se 
utiliza o Kc de 1,35 proposto pela FAO 56, ao invés do Kc regional indicado em literatura. Ao 
confrontar a LL fixa obtidas com a ETcFAO e ETckcloc com a LL variável ETSAFER, identificou-se 
regiões que teriam déficit e excesso de água a ser irrigada pelo pivô. Utilizando a ETcFAO teria 
uma aplicação excessiva variando de 0,26 a 4,63 mm d-1, onde a ETckcloc teve uma variação 
de -1,28 a 2,98 mm d-1, na mesma área irrigada. Ao considerar um incremento de R$ 2,00 por 
LL (mm ha-1) a ser irrigada, a ETSAFER daria uma economia na conta de energia de 0,52 a 9,26 
R$ ha-1, sendo uma economia média aproximada de R$ 244,5 nos 50 hectares irrigados. O 
uso do ETSAFER para o manejo de irrigação, possibilita uma economia no uso da água e 
consumo de energia elétrica na área irrigada. 

 
Palavras-chave: irrigação de precisão; evapotranspiração da cultura; FAO56 
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As espécies do gênero Cynodon, sobretudo os capins do tipo estrela e bermuda, se destacam 

como pastagem, gramados e ornamentação. Essas forrageiras possuem interessante valor 

nutricional variando, em média, de 11 a 13% para proteína bruta e de 58 a 65% para 

digestibilidade. Em adicional, exibem boa produtividade (20 a 25 t de MS ha-1 ano-1), facilidade 

de cultivo e boa distribuição estacional de crescimento. No melhoramento de forrageiras é 

comum o uso de medidas repetidas, isto é, a fenotipagem é realizada repetidas vezes ao longo 

do tempo no mesmo indivíduo, nesse contexto a inclusão do efeito de ambiente permanente 

pode melhorar as estimativas dos valores genotípicos. Portanto, esse trabalho visa verificar a 

significância do efeito de ambiente permanente e selecionar genótipos superiores. Para isso 

utilizou-se 202 genótipos de Cynodon spp. avaliados em quatro cortes considerando a produção 

de matéria seca. O modelo estatístico utilizado foi: y=Xm+Zg+Wb+Ti+Qp+ɛ, onde y é o vetor de 

dados; m é o vetor dos efeitos das combinações cortes-repetições (fixo) e os aleatórios g, b, i, p 

e ɛ são os efeitos genotípicos, de blocos, da interação genótipos x cortes, de ambiente 

permanente e dos resíduos, respectivamente. Para verificar a significância dos efeitos do modelo 

adotou-se o teste de razão de verossimilhanças (LRT), estimado por: LRT = -2(lnLr - lnLc) lnLr e 

lnLc é o logaritmo do ponto de máximo da função de verossimilhança residual para o modelo 

reduzido (sem o efeito a ser testado) e para o modelo completo, respectivamente. Os valores de 

LRT foram testados a 1% de probabilidade pelo teste 𝜒2. As análises foram realizadas por meio 

do software Selegen REML/BLUP. Pelo LRT verificou-se que o efeito de ambiente permanente 

foi significativo (p<0,01). Isso indica que a presença desse efeito no modelo é essencial, além de 

aumentar a precisão experimental (0,28 e 0,36, para os modelos com e sem o efeito de ambiente 

permanente, respectivamente). Fatores ambientais permanentes são aqueles que afetam o 

indivíduo permanentemente, em todas as medidas que se realizam (por exemplo, diferenças na 

fertilidade do solo, profundidade das covas, qualidade das mudas, competição, etc). A 

coincidência dos genótipos selecionados considerando o modelo com e sem o efeito de ambiente 

permanente foi de 90%. Desta forma, pode-se concluir que o efeito de ambiente permanente, se 

não contemplado no modelo, pode perturbar a identificação dos genótipos superiores de 

Cynodon spp. 

Palavras-chave: Cynodon; modelos mistos; seleção de genótipos  
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A densidade de plantas é um dos tratos culturais que mais influencia na produtividade da 
cultura do milho. As recentes modificações nos genótipos de milho justificam a necessidade 
de reavaliação das recomendações da densidade populacional. Deste modo, o objetivo deste 
trabalho foi a resposta produtiva de híbridos de milho contrastantes quanto ao ciclo a 
população de plantas. O experimento foi realizado na safra de 2017/2018, na Estação 
Experimental de Coimbra (Coimbra-MG). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
casualizados com três repetições em esquema de parcelas subdivididas. As parcelas foram 
constituídas de dez híbridos (P4285YHR, BM915PRO2, DKB390PRO3, BG7049YH, 
P1680VYH, BM709PRO2, BG7061YHR, MG711PW, DKB230PRO3, 2B210PW), em que três 
são classificados como super precoces, dois como hiper precoces e cinco como precoces. As 
subparcelas foram constituídas de duas densidades populacionais (50.000 e 100.000 plantas 
ha-1). O caracter avaliado foi produtividade de grãos (PG, kg ha-1), com umidade padronizada 
para 14,5%. Todos os tratos culturais foram feitos de acordo com recomendações técnicas 
para a região. As análises foram feitas utilizando o software R. Todos os dados foram 
submetidos à análise de variância. Para os caracteres qualitativos (híbridos de milho) foi feito 
um teste de agrupamento de médias (Scott-Knott, P<0,05) e para os efeitos quantitativos 
(população de plantas) foi realizado uma análise de regressão. O coeficiente de variação 
experimental foi de 8,90%, que indica que houve boa precisão experimental. A interação entre 
os tratamentos foi significativa pelo teste F (P>0,01). O teste de Scott-Knott para 50 mil plantas 
ha-1 apresentou as maiores médias entre os híbridos BM709PRO2, MG711PW, P4285YHR, 
DKB390PRO3, BG7049YH, 2B210PW, BM915PRO2 e o híbrido com menor média foi o 
BG7061YHR. Para 100 mil plantas ha-1 os híbridos com as maiores médias foram MG711PW, 
BM709PRO2, 2B210PW, DKB230PRO3, DKB390PRO3. As menores médias foram dos 
híbridos BG7061YHR, BG7049YH, BM915PRO2, P4285YHR e P1680VYH. O resultado da 
análise de regressão foi significativo para os híbridos 2B210PW, BG7061YHR, DKB230PRO3, 
MG711PW e BM709PRO2. Os híbridos DKB230PRO3 e BM709PRO2 apresentaram 
respectivamente o maior (β1=54,75) e o menor (β1= 32,17) coeficiente de regressão linear. 
Conclui-se que os híbridos mais precoces são mais responsivos ao aumento da população de 
plantas. 
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A presença de características de resistência a seca em tomateiro é encontrada apenas em 

parentes silvestres, com destaque para Solanum pennellii Corr. Das características de 

resistência a seca que S. pennellii possui, sua maior espessura foliar tem despertado interesse 

dos melhoristas uma vez que plantas com folhas mais espessas tendem a ser mais produtivas. 

A espessura foliar dos genótipos pode sofrer alterações de acordo com o regime hídrico que são 

cultivados, fazendo-se necessário a aplicação do deficit para fins de seleção. Assim, este 

trabalho teve como objetivo avaliar à influência do deficit hídrico na espessura foliar de linhagens 

de introgressão de tomateiro derivadas de S. pennellii. O experimento foi conduzido em esquema 

fatorial 2x6, em que foram testados 2 regimes hídricos denominados ESTRESSE (50%) e 

CONTROLE (100% da água disponível) e 6 genótipos, sendo as linhagens IL3-5 e IL10-1, tidas 

como resistentes e as linhagens IL7-1 e IL2-5, tidas com suscetíveis à seca em experimento 

anterior, e os parentais M82 e S. pennellii, no delineamento de blocos ao acaso, com três 

repetições em triplicata. As plantas foram cultivadas em vasos de 15 litros. A irrigação foi feita 

por meio da pesagem diária dos vasos e reposição da quantidade de água perdida. O tratamento 

ESTRESSE teve início 30 dias após o transplantio das mudas. Folíolos centrais da terceira folha 

totalmente expandida a partir do ápice foram coletados 60 dias após o início do estresse para 

análise anatômica. As variáveis avaliadas foram espessura foliar (ESF), espessura da epiderme 

superior (ES), espessura do parênquima paliçádico (PP), espessura do parênquima lacunoso 

(PL), espessura da epiderme inferior (EI). Os dados foram submetidos a análise de variância e 

as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A imposição do deficit hídrico 

provocou alterações nas características ESF, PP, PL (no sentido de aumentar a espessura) e EI 

(no sentido de reduzir a espessura) (p<0,05) de alguns dos genótipos, porém foi não significativa 

para a característica ES (p>0,05). S. pennellii não apresentou alterações em função do deficit 

para nenhuma das variáveis de espessura avaliadas. Dessa forma, a seleção de materiais com 

maior espessura foliar para cultivos em menor regime hídrico deve ser feita mediante a imposição 

do deficit, uma vez que o deficit hídrico pode alterar a espessura foliar de genótipos de tomateiro.  

 
Palavras-chave: melhoramento de tomate; resistência à seca; anatomia foliar 
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Para a produção de soja é de suma importância o conhecimento da duração de seus estádios 
de desenvolvimento para a determinação da produtividade da cultura, podendo o mesmo ser 
influenciados por fatores genéticos e ambientais, como os diferentes grupos de maturação e a 
época de semeadura. São diversos os fatores que influenciam na produção de soja, como a 
localização geográfica, condições climáticas de ano para ano e a seleção do cultivar correto, o 
que pode dificultar na escolha da data de semeadura da soja. A análise de trilha é uma das 
ferramentas que podem ser utilizadas no melhoramento genético da cultura com o objetivo de 
desdobrar as correlações em efeitos diretos e indiretos de caracteres sobre uma variável básica. 
Diante disto, objetivou-se avaliar a influência do número de grãos dos terços inferior, médio e 
superior sob o número total de grão da planta, em três cultivares de soja de ciclos de maturação 
distintos, por meio da análise de trilha. O experimento foi conduzido em condições de campo, no 
município de Serra do Salitre – MG, com as cultivares SYN1163IPRO (precoce), SYN1080RR 
(médio), SYN13870IPRO (tardio), em blocos ao acaso com cinco repetições, as parcelas foram 
constituídas por dose linhas de 50 metros com espaçamento de 0,5 entre linhas, e considerado 
como área útil 10 m² centrais. Foram coletadas oito plantas por parcela e levadas a laboratório 
para avaliação do número de grãos total e divididos em terço inferior, médio e superior da planta. 
De posse dos dados, realizou-se, para cada cultivar a análise de trilha em crista. Com base na 
análise dos resultados, pode-se concluir: para a cultivar de ciclo precoce (SYN1163IPRO) o 
número de grãos terço inferior apresentou maior efeito direto sobre o número de grãos (0,6321), 
para os cultivares de ciclo médio e tardio (SYN1080RR e SYN 13870 IPRO) o número de grãos 
terço inferior apresentou maior efeito direto sobre o número de grãos (0,9857 e 0,9510, 
respectivamente). Pode-se concluir que de acordo com a cultivar e seu ciclo de maturação pode 
ocorrer variação em qual terço da planta possui maior influência sobre o número de grãos.  

 
Palavras-Chave: Glycine max; melhoramento; análise de trilha 
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A soja está entre as cinco culturas mais importantes do mundo, sendo utilizada como fonte de 
proteína em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Seu comércio global aumentou 
rapidamente nas últimas décadas, e deve continuar nos próximos anos. Este crescimento da 
demanda buscará novas áreas produtivas, como ocorreu no Brasil, por exemplo. Embora as 
condições ideais para o cultivo da soja sejam conhecidas, a modelagem ecológica permite 
identificar locais adequados para seu cultivo. Entre as diversas formas de modelagem, o software 
CLIMEX é usado para estimar a abundância potencial e a distribuição geográfica usando dados 
climáticos e parâmetros biológicos da espécie. Em nosso trabalho, utilizamos o CLIMEX e dados 
climáticos do CliMond com resolução espacial de 10' para modelagem ecológica da soja. Foram 
coletados 875 pontos georreferenciados de cultivo da soja no mundo, disponíveis na literatura e 
em banco de dados, assim como os parâmetros biológicos utilizados para o ajuste do modelo. 
Para validação, omitiu-se os dados georreferenciados das Américas para checar o desempenho 
do modelo. Utilizamos também uma validação cruzada a partir de um banco de dados publicado. 
Nosso modelo teve concordância satisfatória com a distribuição da soja na área de validação, 
contendo 100% dos pontos (419 ocorrências) dentro da área de validação. A produtividade global 
da soja usada para validação cruzada também mostrou excelente concordância com o modelo 
proposto. Nosso modelo indica adequação climática de média a ótima para soja em grandes 
proporções nas Américas. Entre os países produtores, o centro-leste dos Estados Unidos, sul do 
Canadá, Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e o Uruguai possuem áreas adequadas para o 
cultivo da soja. Alguns outros exemplos incluem países da África Central e do Sul, grande parte 
da Europa Ocidental, sul da Índia, leste da China. Na Ásia, a China, Bangladesh, Taiwan, 
Mianmar, Laos, Camboja, Vietnã, Malásia, Filipinas, Japão e Indonésia estão entre os locais 
adequados. As regiões desérticas do Saara, Argentina, Chile, EUA, Austrália central e a maior 
parte do Canadá, Mongólia e Rússia são países ou territórios com condições inadequadas. 
Nossos resultados indicam regiões potenciais para a expansão do cultivo da soja na África 
principalmente. Além disso, este estudo permite o direcionamento de programas de 
melhoramento genético para o lançamento de variedades resistentes/tolerantes aos estresses 
predominantes em cada região. 
 
Palavras-chave: CLIMEX; distribuição espacial mundial; Glycine max 
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Cratília [Cratylia argentea (Desv.) Kuntze], é uma espécie leguminosa forrageira de hábito 
arbustivo lianescente, com elevada resistência à seca e a solos ácidos. A morfoanatomia de 
sementes tem a finalidade de se conhecer os mecanismos de deposição e mobilização de 
reservas nas sementes. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo descrever a 
morfoanatomia de sementes de Cratylia argentea (Desv.) Kuntze. As sementes foram 
coletadas na Unidade de Observação/Experimentação de Cratylia argentea em Sete Lagoas, 
Minas Gerais. As sementes foram encaminhadas ao laboratório de Anatomia Vegetal da 
UFSJ/CSL, sendo fixadas em FAA 70%, desidratadas em série etílica e incluídas em 
metacrilato. Cortes transversais e longitudinais de 6-8 μm de espessura foram obtidos em 
micrótomo rotativo de avanço automático. Os cortes foram corados com Azul de Toluidina, 
para caracterização estrutural. Fotomicrografias foram obtidas em microscópio óptico acoplado 
à câmera. As sementes de C. argentea são compostas pelo tegumento, tecido de reserva e 
eixo embrionário. O tegumento é composto por uma camada de macroesclereídes (células de 
Malpighi), as quais se apresentam de forma unida entre si. Sobre estas é observado uma linha 
lúcida, além disso, são observados fissuras nestas células. Abaixo das macroesclereídes é 
observado camada de hipoderme a qual é constituída por osteoesclereídes. Abaixo da camada 
de osteoesclereídes observa-se a mesotesta, esta formada por células parenquimatosas, que 
possuem formato irregular ao longo do tegumento, sendo colapsada e alongada em alguns 
pontos. Apresenta dois cotilédones, os quais ocupam maior parte da semente, são envoltos 
por uma camada de células parenquimáticas, de organização diferente, estando justapostas e 
formando uma camada unisseriada que reveste e os delineia cada um dos deles. O 
parênquima é composto por células de formato globoso irregular. Neste também observa-se 
entre as células parenquimáticas dos cotilédones a ocorrência de feixes vasculares. 
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Alterações no metabolismo envolvendo moléculas de sinalização, como hormônios, têm sido 
implicadas em respostas de plantas à compactação do solo. Assim, estudos que visam elucidar 
estes mecanismos durante a emergência das plântulas são importantes, visto que esta é uma 
das etapas críticas do estabelecimento da cultura e pode determinar os níveis de produtividade 
alcançados. Neste contexto, a influência do vigor das sementes na tolerância das sementes e 
plântulas, durante a germinação e emergência, à elevada impedância mecânica do substrato 
ainda é pouco compreendida. Assim, objetivou-se com este estudo avaliar o efeito do vigor das 
sementes nos níveis de etileno das plântulas de soja sob diferentes níveis de impedância 
mecânica do substrato. O experimento foi conduzido em casa de vegetação climatizada, no 
delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos foram dispostos 
em esquema fatorial 2x3, sendo dois níveis de vigor de sementes (alto e baixo) e três níveis de 
resistência à penetração (0,15; 0,60 e 0,87 MPa). Após a caracterização fisiológica dos lotes de 
sementes pelos testes tradicionais (germinação e vigor), foram avaliados os efeitos da 
impedância mecânica e do vigor de sementes na concentração de etileno em plântulas de duas 
cultivares de soja. O vigor das sementes não afeta a biossíntese de etileno nas plântulas de soja 
sob impedância mecânica aos sete dias após a semeadura. 
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A batata é o tubérculo de maior importância econômica com uma produção de 338 
milhões de toneladas por ano. Tubérculos de batata são nutricionalmente ricos em 
aminoácidos, minerais e vitaminas. O armazenamento a frio dos tubérculos é 
recomendado, porque sem ele a durabilidade seria reduzida para 6 meses. Além disso, 
o armazenamento a frio reduz a brotação, murchamento e doenças. Por outro lado, os 
tubérculos armazenados em temperaturas menores que 8 ºC acumulam açúcares 
redutores que ao entrar em contato com óleo de fritura produz compostos de melanoidina 
por intermédio do escurecimento não-enzimático ou reação de Mallaird. O objetivo foi 
determinar o número mínimo de palitos da variedade de batata Alverstone para 
amostragem e identificação de condições inadequadas de armazenamento. Tubérculos 
da variedade Alverstone foram armazenados a 6 e 8 ºC por 180 dias e fritos. A coloração 
dos palitos das batatas fritas foi determinada visualmente com base em escala de notas 
internacional da USDA. Os coeficientes de repetibilidade foram estimados pelos métodos 
de análise de variância (ANOVA), componentes principais (CP), com base na matriz de 
correlação (PCCo) e de covariância (PCCv) e análise estrutural (AE) com base na matriz 
de correlações. A coloração dos palitos de batata frita da variedade Alverstone diferiu 
com a temperatura de armazenamento. O número mínimo de palitos necessários para 
amostragem e identificação do adoçamento na batata para fritura com 99% de 
confiabilidade é 10, 7, 8 e 7 pelo método da ANOVA, PCCo, PCCv e AE, 
respectivamente. A identificação das condições inadequadas de armazenamento reduz 
os custos com a compra de lotes comprometidos com tubérculos adoçados. O número 
mínimo de palitos fritos para amostragem e identificação do adoçamento da variedade 
Alverstone é de 7 pelos métodos do PCCo e AE com 99% de precisão. 
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A batata é quarta cultura mais importante do mundo. O armazenamento em baixas 
temperaturas é essencial para o fornecimento dos tubérculos de batata ao longo do ano. 
Por outro lado, baixas temperaturas provocam o acúmulo de açúcares redutores nos 
tubérculos. O adoçamento induzido pelo frio é considerado um desafio para indústria de 
processamento, devido ao elevado custo dos métodos para identificá-lo. A fritura é o 
método mais eficiente para identificar o adoçamento durante a compra de um lote de 
batatas. O objetivo foi determinar o número mínimo de palitos de batata do clone 
comercial F183, para amostragem e identificação do adoçamento. Tubérculos do clone 
comercial F183 foram armazenados a 6 e 8 ºC por 180 dias e fritos. A coloração dos 
palitos das batatas fritas foi determinada visualmente com base em escala de notas 
internacional da USDA. Os coeficientes de repetibilidade foram estimados pelos métodos 
de análise de variância (ANOVA), componentes principais (CP), com base na matriz de 
correlação (PCCo) e de covariância (PCCv) e análise estrutural (AE) com base na matriz 
de correlações. A coloração dos palitos de batata frita do clone comercial F183 diferiu 
com a temperatura de armazenamento. O número mínimo de palitos necessários para 
amostragem e identificação do adoçamento na batata para fritura com 99% de 
confiabilidade é 4, 3, 2 e 2 pelo método da ANOVA, PCCo, PCCv e AE, respectivamente. 
A diferença do número de palitos necessários para predizer o adoçamento em tubérculos 
de batata para fritura com 99% de confiabilidade contribuí para economizar tempo, 
recurso e matéria prima. O número mínimo de palitos fritos para amostragem e 
identificação do adoçamento do clone comercial F183 é de 2 pelos métodos do PCCv e 
AE com 99% de precisão. 
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Os óleos essenciais apresentam amplo espectro de atividades fisiológicas, como, anti-
inflamatória, antioxidante e anticancerígena. Espécies pertencentes a família Myrtaceae são 
amplamente conhecidas pelo seu potencial de produção de óleos essenciais, dentre estas 
temos a espécie Myrcia multiflora (Lam.) DC. frutífera conhecida popularmente como "pedra-
hume-caá". Estudos já realizados com M. multiflora evidenciam a presença de cavidades 
secretoras no limbo foliar da espécie. A ocorrência de cavidades secretoras é comum na família 
Myrtaceae. As cavidades sintetizam e/ou acumulam óleos essenciais de composição química 
variada e de interesse econômico por seu uso em diversos ramos da indústria (cosméticos, 
aromatizantes, medicamentos, perfumes dentre outros). O presente trabalho tem como 
objetivo descrever a ontogenia das cavidades secretoras presentes nas folhas de Myrcia 
multiflora (Lam.) DC., ocorrente no município de Itutinga, Minas Gerais. Foram coletados 
ápices vegetativos da espécie ocorrentes no cerrado do município de Itutinga-MG. Foram 
fixadas em FAA70, estocadas em etanol 70%, desidratadas em série etílica e incluídas em 
metacrilato. Cortes transversais e longitudinais de 6-8 μm de espessura foram obtidos em 
micrótomo rotativo de avanço automático. Os cortes foram corados com Azul de Toluidina. A 
captura de imagens foi realizada com o auxílio de microscópio óptico (Carl Zeiss, Alemanha) 
acoplado a câmera (modelo AxioCam ERc5s, Zeiss) do laboratório de Anatomia Vegetal do 
Campus de Sete Lagoas da UFSJ. As cavidades secretoras de M. multiflora apresentam 
origem esquizolisígena. A origem esquizolisígena das cavidades é dado pelo afastamento 
inicial das células epiteliais e a lise das células secretoras apenas no final do desenvolvimento. 
As cavidades são originárias de células do meristema fundamental de paredes finas e 
citoplasma denso. Estas realizam intensas divisões celulares originando assim de forma 
precoce o epitélio secretor com células distintamente achatadas. Após a formação do epitélio 
secretor, observa-se o afastamento das células do interior da cavidade caracterizando o 
processo esquizógeno. Logo ocorre a lise destas células, sendo observado um acúmulo de 
remanescentes no interior da cavidade. Este é o primeiro estudo sobre a ontogenia das 
cavidades secretoras em M. multiflora (Lam.) DC. e revela o desenvolvimento esquizolisígeno 
destas estruturas. 

 
Palavras-chave: anatomia; esquizolisígeno; óleos essenciais 
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O feijão guandu Cajanus cajan (L. Millsp.) constitui uma das leguminosas importantes, pelo seu 

mercado internacional, conteúdo proteico e uso diversificado em benefício da população 

Moçambicana de baixa renda. As estimativas de parâmetros genéticos são importantes para 

caracterizar um conjunto de cultivares, para gerar informações sobre o potencial genético da 

população no programa de melhoramento e, ainda, predizer o seu comportamento no processo 

de seleção artificial. Neste trabalho, objetivou-se estimar parâmetros genéticos, fenotípicos e 

ambientais dos caracteres que possivelmente estejam relacionados com a produtividade de 

grãos. O experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Investigação de 

Montepuez, em Moçambique, no ano agrícola de 2017/2018 num delineamento em blocos ao 

acaso, com seis linhagens e três repetições para avaliação dos caracteres altura da planta (AP), 

ramos primários (RP), ramos secundários (RS), comprimento da vagem (CV), largura da vagem 

(LV), número de vagens por planta (NVP), número de sementes por vagem (NSV) e 

produtividade (PROD). A unidade experimental constou de duas linhas de plantio, com cinco 

metros de comprimento com espaçamento de 0.9X0.3 m, considerando-se como área útil toda 

unidade experimental. As análises estatísticas foram feitas através do Software Genes.  Os 

dados coletados foram submetidos à análise de variância e ao teste de agrupamento de médias 

pelo teste de Scott-knott. Pelo teste F, a 1 ou 5% de probabilidade constatou-se diferença 

significativa entre as médias da PROD de 940 kg.ha-1 (ICEAP0005) e 1457 kg.ha-1 (LRG4), de 

NVP (86 a 174),  de RP (6 a 9) e de RS (2 a 19). Para herdabilidade (h2%), obteve-se para RP 

33, NVP 68, PROD 70 e RS 98.2. Para o coeficiente de variação genética (CVg%), variou de 8 

de RP, 14 de PROD, 17 de RS e 18.5 de NVP. Para a razão entre o coeficiente genético e 

ambiental (CVg/CVe) variou de 0.40 de RP, 0.84 de NVP, 0.9 de PROD e 2.5 de RS. O 

coeficiente de variação experimental (CV%) variou de 6 a 22. Foram estimadas correlações 

fenotípicas dos caracteres com a produtividade, que variaram de 0.42 de RP, 0.74 de RS e 0.91 

de NVP, para correlações genotípicas foram 0.48 de RP, 0.85 de RS e 0.91 de NVP e para 

correlações ambientais foram 0.43 de RP, 0,44 de RS e 0.36 de NVP. Os resultados mostraram 

existência da variabilidade genética na população e julga-se ser potencial para a formação de 

uma população base, seguida da seleção artificial, para os caracteres que foram correlacionados 

com a variável econômica (produtividade). 

 
Palavras-chave: Cajanus cajan; Parâmetros genéticos; Produtividade 
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Diversas características das sementes, em especial as relacionadas à morfologia interna, podem 
oferecer importantes contribuições para programas de controle de qualidade de empresas 
produtoras de sementes, bem como, para a área de melhoramento de plantas, como por exemplo 
para seleção genômica. O desafio atual consiste em desenvolver ferramentas robustas, de baixo 
custo e de alto rendimento capazes de gerar dados fenotípicos confiáveis para medir 
características das sementes em larga escala. Assim, o objetivo deste trabalho foi validar a 
ferramenta PhenoXray, visando à avaliação de radiografias digitais de sementes de forma 
automatizada. O experimento foi conduzido nos Laboratórios de Análise de Sementes e Análise 
de raios X, dos Departamentos de Fitotecnia e Entomologia, respectivamente, da Universidade 
Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil. Para tanto, foram utilizadas imagens 
radiográficas de sementes de soja e braquiária, obtidas utilizando-se o equipamento Faxiton, 
modelo MX-20 DC-12, em que foram geradas medidas de área, perímetro, circularidade, 
densidade relativa e densidade integrada das sementes. O experimento foi conduzido em 
delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições. Para validar a 
segmentação automatizada das imagens radiográficas das sementes com a macro PhenoXray 
foram utilizadas medições semi-automatizadas realizadas na plataforma Fiji, sendo aplicada 
posteriormente regressões lineares e gráficos de pontos de dispersão para obtenção da 
correlação entre as metodologias. Para validar a reprodutibilidade técnica, as imagens 
radiográficas foram processadas três vezes e os resultados foram comparados pelo teste t. Foi 
ainda comparado o tempo gasto para realizar o procedimento em ambas as metodologias. 
Observou-se correlações significativas entre os métodos para todas as variáveis analisadas (P 
< 0,001). As variáveis não diferiram estatisticamente em função do processamento, o que 
demonstra estatisticamente a reprodutibilidade técnica da PhenoXray. A técnica automatizada 
demostrou superioridade em relação ao tempo gasto para análise das radiografias, sendo 100 
vezes mais rápida que o método semi-automatizado. O uso da macro PhenoXray permitiu a 
fenotipagem em larga escala de radiografias de sementes de soja e braquiária de forma simples, 
rápida, robusta e totalmente gratuita.  
 

 
Palavras-chave: ImageJ®; macro; tecnologia de sementes 
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A piramidação como método de melhoramento genético para obtenção de resistência a doenças, 

consiste na combinação ou introdução de diferentes alelos de resistência em uma única cultivar, 

para aumentar tanto o espectro quanto a durabilidade da resistência a diferentes patógenos. 

Essa estratégia é especialmente importante para Coffea arabica, uma vez que é acometido por 

inúmeras doenças que apresentam alta variabilidade genética associada a suplantação da 

resistência. Nesse contexto, os marcadores moleculares têm sido utilizados como estratégia para 

auxiliar a incorporação de alelos de resistência a doenças em variedades em desenvolvimento. 

Com o uso da seleção assistida por marcadores (SAM), é possível anular o efeito do ambiente, 

eliminar genótipos indesejáveis nas primeiras gerações de seleção, além de permitir a seleção 

na ausência do patógeno. Assim, o objetivo do trabalho foi identificar genótipos que apresentam 

alelos de resistência piramidados para as principais doenças do cafeeiro (ferrugem alaranjada - 

Hemileia vastatrix e antracnose dos frutos - Colletotrichum kahawae) por meio da SAM. Para 

resistência a ferrugem foram usados quatro marcadores associados ao gene SH3 e quatro 

marcadores ligados a dois QTL que correspondem a genes maiores de resistência as raças I, II 

e patótipo 001. Utilizou-se, também, de dois marcadores flanqueando o gene Ck-1 de resistência 

a antracnose dos frutos. Foram extraídos DNAs de 121 híbridos F1 originados de cruzamentos 

entre oito genitores de interesse agronômico que correspondem a cultivares comerciais ou 

acessos do programa de melhoramento genético do cafeeiro. Após a genotipagem, os cafeeiros 

foram analisados quanto a presença de um ou mais alelos de resistência, considerando presença 

do alelo quando todos os marcadores associados a ele estivessem presentes. Dos 121 híbridos 

analisados, 31 (25,6%) foram identificados como heterozigotos para o alelo do gene SH3; 106 

indivíduos (87%) como portadores dos locos de resistência as raças I, II e patótipo 001 de H. 

vastatrix e 70 indivíduos (57,8%) apresentaram o gene Ck-1 que confere a resistência a C. 

kahawae, dos quais 60 indivíduos (49,5%) foram heterozigotos e 10 (8,3%) homozigotos. No 

geral, foram identificados 11 cafeeiros que apresentaram ambos alelos de resistência a H. 

vastatrix e C. kahawae. Desse modo, esse resultado é de grande importância, pois essas plantas 

constituem uma fonte de resistência para o programa de melhoramento genético de cafeeiro que 

procura o desenvolvimento de cultivares com resistência múltipla e duradoura. 

Palavras-chave: Colletotrichum kahawae; Hemileia vastatrix; resistência múltipla 
Apoio: Os autores agradecem a Fapemig, Capes, INCT Café e Consórcio Pesquisa Café pelo 
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O uso de sistema hidropônico apresenta a exigência de monitoramento de pH e 
condutividade elétrica, bem como a reposição de nutrientes e o uso de mão de obra com 
considerável nível de conhecimento técnico. Nesse sentido, o presente estudo tem como 
objetivo avaliar o poder tampão para pH e condutividade elétrica (CE) e a liberação de 
nutrientes através de sachês de TNT, contendo solo adubado com diferentes níveis de 
N, P e K. Os tratamentos foram definidos de acordo matriz experimental Baconiana, 
totalizando 17 tratamentos contendo sachê de solo e um tratamento controle (solução 
nutritiva), dispostos em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. 
Níveis de NPK (5x, 10x, 14 15x, 20x, 25x). As unidades experimentais consistiram em 
vasos de 1,6 L contendo um sachê com solo (200g) envolvido por TNT, cada vaso foi 
tampado com uma bandeja de papel alumínio contendo uma faixa de TNT a qual foi 
transpassada pela bandeja através de orifício central para entrar em contato com a 
solução nutritiva. Aos 45 dias após a semeadura, as variações de pH e CE, bem como o 
consumo total de água foram avaliadas. Também foram determinadas as massas frescas 
da parte aérea (MFA) e de raiz (MFR). Notou-se que os valores de pH e CE apresentaram 
diferenças significativas apenas em relação ao tratamento controle. O consumo de água 
total apresentou valores entre 4980 a 6610 mL. Os níveis de nutrientes que 
proporcionaram a maior produção de MFA, foram 16,14 x N e 14,23 x P. No caso do K, 
não houve ajuste matemático significativo. Para a MFR os níveis de nutrientes que 
permitiram a máxima produção foram 15,51 x N; 14 x P e 14,28 x K. O uso de sachês de 
TNT contendo solo, também apresentaram grande viabilidade de uso para a produção 
de mudas de alface. 
 
Palavras-chave: agricultura doméstica; agricultura urbana; sistemas não convencionais 
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A soja (Glycine Max (L.) Merrill) é considerada a principal cultura no cenário agrícola nacional 
e sua importância é caracterizada pela extensa área plantada e elevada produtividade, 
contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico do país. Contudo, a recomendação de 
cultivares mais adaptadas às variações edafoclimáticas de cada região do país ainda é um 
desafio e é dependente dos recursos financeiros que cada produtor tem a sua disposição. 
Nesse contexto, os princípios de adaptabilidade e estabilidade são capazes de predizer quais 
cultivares apresentam melhor desempenho quando submetidas a ambientes desfavoráveis 
(caracterizados pelo baixo investimento tecnológico) e favoráveis (maior emprego de 
tecnologias). O objetivo do trabalho foi identificar os ambientes favoráveis e desfavoráveis e 
recomendar os genótipos de soja mais adaptados a estes tipos de ambientes. Os experimentos 
foram conduzidos nos municípios de Cascavel, Dourados, Cafelândia, Francisco Alves, Bela 
Vista e Londrina, sendo avaliados 30 genótipos de soja. Foi utilizado o delineamento em blocos 
casualisados (DBC), com três repetições e cada parcela foi constituída por quatro linhas de 5 
metros (m), com espaçamento de 0,5 m entre linhas. Na maturação, as duas linhas centrais 
foram colhidas, totalizando uma área útil de 5 m2. A característica avaliada foi produtividade 
de grãos em kg ha-1. Os dados de produtividade foram submetidos à análise de adaptabilidade 
e estabilidade utilizando o método de regressão bissegmentada proposto por Cruz, Torres & 
Vencovsky, pelo software GENES. Os ambientes foram separados entre favoráveis e 
desfavoráveis de acordo com a média de produtividade em cada um deles. Dos 30 genótipos 
avaliados, o genótipo 15 apresentou a maior média de produtividade (maior B0). Entretanto, 
esse genótipo revela maior adaptabilidade aos ambientes desfavoráveis (B1<1) e não 
apresenta bom desempenho para ambientes favoráveis (B1+B2<1), o que confere maior 
resposta em ambientes com escasso amparo tecnológico. Já o genótipo 30 possui B1+B2>1 e, 
por isso, é recomendado para ambientes mais favoráveis, marcados pelo maior emprego de 
tecnologias e insumos. Apesar de sua média ser inferior à do 15, o genótipo 2 apresenta B1<1 
e B1+B2> 1, evidenciando que, em termos de produtividade de grãos, pode ser considerado 
como ideal, sendo recomendado tanto para ambientes desfavoráveis quanto favoráveis. 

 
Palavras-chave: Glycine Max (L.) Merrill; recomendação de cultivares; adaptabilidade e 
estabilidade 
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O objetivo principal de programas de melhoramento para tolerância ao deficit hídrico, é a 
obtenção de materiais elite que, quando cultivados sob menor regime hídrico, sofram menores 
perdas de produção. A seleção de materiais tolerantes ao deficit hídrico em estágios iniciais, 
como na fase de germinação, seria uma prática vantajosa em virtude da maior rapidez e do baixo 
custo. Estudos correlacionando tolerância ao deficit hídrico em tomate nesses dois estágios são, 
contudo, escassos. O objetivo deste trabalho foi avaliar se existe relação entre tolerância ao 
déficit hídrico na fase de germinação e na fase de produção de linhagens de introgressão de 
tomateiro derivadas de Solanum pennellii Corr. O experimento foi conduzido em esquema fatorial 
2x5, em que foram testados 2 regimes hídricos denominados ESTRESSE (50%) e CONTROLE 
(100% da água disponível) e 5 genótipos, sendo as linhagens IL3-5 e IL10-1, tidas como 
tolerantes e as linhagens IL7-1 e IL2-5, tidas como sensíveis ao deficit hídrico na fase de 
germinação, e o parental M82 usada como padrão de sensibilidade. O delineamento utilizado foi 
o de blocos ao caso, com três repetições em triplicata. As plantas foram cultivadas em vasos de 
15 litros. A irrigação foi feita por meio da pesagem diária dos vasos e reposição da quantidade 
de água perdida. O tratamento ESTRESSE teve início 30 dias após o transplantio das mudas. 
Os frutos foram colhidos quando maduros, no final do ciclo produtivo. As variáveis analisadas 
foram: massa fresca de frutos (MF), comprimento (CF) e diâmetro de frutos (DF). Os dados de 
redução percentual das variáveis MF, CF e DF em função do deficit foram obtidos pela fórmula 
[CONTROLE-ESTRESSE/CONTROLE]X100. Procedeu-se a análise de variância com as 
médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. O deficit hídrico provocou redução 
média de 38,9% na variável DF e de 34,9% na variável CF. Não houve diferença significativa 
para a redução percentual de CF e DF entre os genótipos avaliados (p>0,05). A M82 apresentou 
a menor redução percentual para a variável MF (66 %) não diferindo estatisticamente da redução 
observada para IL 2-5 e IL 7-1. As linhagens IL 3-5 e IL 10-1 foram menos tolerantes que a 
cultivar M82 em termos de perdas de produção (p<0,05), mostrando que não há associação entre 

tolerância ao deficit hídrico na fase de germinação e na fase de produção. 
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REML/BLUP NO AJUSTE DE ESTRUTURAS DE 
(CO)VARIÂNCIAS GENÉTICAS E NÃO GENÉTICAS PARA A 

SELEÇÃO DE MODELOS MAIS ACURADOS 
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Rocha1; Pedro Crescêncio Souza Carneiro1 
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Nos programas de melhoramento de feijoeiro são conduzidos experimentos com o objetivo de 
avaliar genótipos que podem ser selecionados para extração de linhagens e/ou para 
recombinação. Este propósito é alcançado com emprego de experimentos em diferentes safras, 
locais, anos. Frequentemente há desbalanceamento nos dados, devido à perda de parcelas e, 
ou número diferente de repetições. O emprego das análises tradicionais, como a análise de 
variância, torna-se proibitiva devido a condição de desbalanceamento. Abordagem via 
metodologia REML/BLUP é uma alternativa para análise desses experimentos no feijoeiro, 
permitindo modelar e incorporar estruturas de (co)variância genética, ambiental, conduzindo a 
valores genotípicos mais acurados. O presente estudo tem como objetivo, determinar um modelo 
para predição do valor genotípico de genótipos de feijoeiro utilizando a abordagem REML/BLUP, 
modelando adequadamente a matriz de (co)variância genética, de blocos e residual. O 
experimento foi conduzido no delineamento látice (20 x 20), com 2 a 3 repetições, para aspecto 
(AG) e produtividade de grãos kg ha-1 (PROD), avaliados na estação experimental em Coimbra-
MG, na safra da seca e inverno de 2015. Foram ajustados 5 modelos com diferentes estruturas, 
isto é, homogênea (Hom), diagonal heterogênea (Diag) e não estruturada (US) de (co)variâncias 
genéticas e não genéticas. A escolha do modelo de melhor ajuste foi realizada pelo critério de 
informação de Akaiake (AIC), AIC = -2logL + 2p, em que: logL é o ponto de máximo do logaritmo 
neperiano da função de verossimilhança residual e p é o número de parâmetros do modelo. De 
acordo com AIC, observou-se que o modelo 4, foi o que apresentou melhor ajuste. Este modelo 
contempla uma estrutura de (co)variâncias do tipo US para o efeito genético, estruturas do tipo 
Hom para os efeitos de blocos e Diag para os efeitos residuais. O modelo 4 foi o que apresentou 
maior acurácia de predição para a safra da seca e de inverno para PROD (0,45 e 0,53) e AG 
(0,81 e 0,61), respectivamente. Estatisticamente o AIC apresenta a propriedade de eficiência, 
isto é, seleciona o modelo que minimiza a variância do erro assintoticamente. Além do mais, este 
critério penaliza a verossimilhança pelo número de parâmetros, e consequentemente indica 
modelos parcimoniosos. O ajuste de estruturas de (co)variâncias para os efeitos genéticos e não 
genéticos permitem utilizar modelos mais condizentes com a realidade dos programas de 
melhoramento genético. 
 
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; modelos mistos; melhoramento genético 

 
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG, CAPES e CNPq pelo apoio financeiro; ao suporte 
da UFV, aos membros do Programa Feijão – UFV e funcionários da UEPE Coimbra pela 

contribuição prestada nas atividades de campo. 
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REPETIBILIDADE E NÚMERO ÓTIMO DE MEDIDAS PARA A SELEÇÃO 

DE CLONES DE CYNODON SPP. 
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O gênero Cynodon apresenta espécies de elevado potencial de produção de forragem de boa 
qualidade, podendo ser usadas tanto para pastejo, como para produção de feno. No 
melhoramento de forrageiras perenes, a seleção deve ser realizada com base em medidas 
repetidas no mesmo indivíduo ao longo do tempo para maximizar a eficiência seletiva. Assim, o 
objetivo deste estudo foi analisar medidas repetidas para estimar o coeficiente de repetibilidade 
e o número ótimo de medidas para a seleção de clones de Cynodon spp., quanto à característica 
produção de matéria seca. Para isso, foram utilizados dados provenientes da avaliação de 202 
clones, sendo 5 testemunhas, durante quatro safras, em Delineamentos em blocos aumentados. 
A metodologia de modelos mistos (REML/BLUP) foi utilizada para estimar os componentes de 
variância e predizer os valores genotípicos. O modelo completo de repetibilidade foi dado por: 
𝑦 = 𝑋𝑚 + 𝑍𝑔 + 𝑊𝑏 + 𝑇𝑖 + 𝑄𝑝 + 𝑒, onde y é o vetor de observações fenotípicas, m é o vetor dos 
efeitos das combinações medição-repetição (assumidos como fixos) somados à média geral, g 
é o vetor dos efeitos genotípicos (assumidos como aleatórios), b é o vetor dos efeitos de blocos 
(assumidos como aleatórios), i é o vetor dos efeitos da interação genótipos x medições 
(aleatórios), p é vetor dos efeitos de ambiente permanente (parcelas no caso) (aleatórios) e e é 
o vetor de erros ou resíduos (aleatórios). As letras maiúsculas representam as matrizes de 

incidência para os referidos efeitos. O coeficiente de repetibilidade foi obtido por 𝜌 = (𝜎𝑐𝑙𝑜𝑛𝑒
2 +

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒
2 + 𝜎𝑐𝑙𝑜𝑛𝑒 𝑥 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

2 )/𝜎𝑓𝑒𝑛𝑜𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎
2 . A eficiência do uso de m medidas comparada com 

apenas uma medida foi obtida por 𝐸 = {𝑚/[1 + (𝑚 − 1)𝜌]}0,5 onde m é o número de medidas, o 
coeficiente de determinação foi obtido por 𝐷 = (𝑚𝜌)/(𝑚𝜌 + 1 − 𝜌) e a acurácia foi obtida por 

𝑟�̂�𝑔 = √D. O coeficiente de repetibilidade foi igual a 0,68. Os coeficientes de repetibilidade podem 

ser classificados como: repetibilidade alta (𝜌 ≥ 0,60); repetibilidade média (0,30 < 𝜌 < 0,60) e 

repetibilidade baixa (𝜌 ≤ 0,30). Com base nessa classificação pode-se considerar o coeficiente 
de repetibilidade para produção de matéria seca como alto. O uso de 4 medidas proporcionou 
determinação igual a 0,90, acurácia igual a 0,95 e eficiência em comparação com o uso de 
apenas uma medida igual a 23%. Logo, 4 medidas são suficientes para a seleção acurada para 
produtividade de matéria seca em espécies do gênero Cynodon. 
 
 
Palavras-chave: Tifton; melhoramento vegetal; modelos mistos 
 
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG, CAPES e CNPQ pelo apoio financeiro e ao suporte 
da UFV em todos os níveis da vida acadêmica. 
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RESPOSTA MORFOFISIOLÓGICAS DE TOMATE PARA MESA 

CULTIVADO EM CAMPO ABERTO E SUBMETIDO A DIFERENTES 

INTERVALOS DE IRRIGAÇÃO 

 

Sorotori Jacob Fara1, Fábio Teixeira Delazari1, Wagner Luiz Araújo1 & Derly José 

Henriques da Silva1 
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*jacoblebon@gmail.com  

  

Na produção de hortaliças existem muitas informações sobre o melhoramento da produtividade 
de tomate para mesa, mas existem poucas informações sobre qual o melhor turno de rega que 
facilita o bom funcionamento dos estômatos, permitindo melhor eficiência fotossintética, e 
consequentemente melhor produtividade. Por isto o objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos 
do intervalo da irrigação no desenvolvimento e produção de tomate para mesa. Avaliaram-se 
cinco regimes de irrigação, ou seja, irrigação diária (T1), irrigação a cada 3 dias (T2), irrigação a 
cada 5 dias (T3), irrigação a cada 7 dias (T4) e irrigação a cada 9 dias (T5). O experimento foi 
conduzido no delineamento experimental em blocos casualizados (DBC), com cinco tratamentos 
e cinco repetições. Os ensaios foram realizados na Horta de Pesquisa do Departamento de 
Fitotecnia, na Universidade Federal de Viçosa, (UFV-MG). A horta é situada na latitude de 20º 
45’ S, longitude de 42° 52’ W e altitude de 648 m, nos períodos de maio a outubro de 2017 
(Experimento 1), e de março a agosto de 2018 (Experimento 2). Durante o experimento foram 
avaliadas as características agronômicas e morfofisiológicas das plantas. Observou-se que a 
produtividade do T4 foi de 149 toneladas por hectare, apresentando crescimento de 49% em 
relação à previsão da quinta aproximação. Ao oposto o T1 resultou em uma produção baixa, isto 
é, menor abertura estomática e menor acúmulo de biomassa devido à baixa taxa de 
fotossintética, além da maior frequência de doenças e pragas em plantas e frutos com defeito. 
Assim o T4 foi o que proporcionou maior enraizamento, maior eficiência de uso de água, maior 
abertura estomática e eficiência fotossintética além de ter maior produtividade. Justificando assim 
os efeitos dos intervalos de irrigação no desenvolvimento e produção do tomateiro. 

 
Palavras-Chave: estômato aberto; Intervalo de irrigação; Lycopersicon esculentum 
 
 
Apoio: Agradecemos a CAPES; pelo financiamento desse trabalho de pesquisa; a UFV; aos 
funcionários da horta de pesquisa (horta velha) pela colaboração na realização das atividades 
diversas da pesquisa. 
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RETARDAMENTO DE COLHEITA 
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Sementes de soja são extremamente sensíveis à deterioração durante o período em que 

permanecem no campo até atingirem o teor de água adequado para a colheita. O atraso da 

colheita é uma prática comum entre produtores de sementes de soja e proporciona maior tempo 

de exposição das sementes às condições adversas do ambiente, como altas temperaturas, 

variações de umidade e ataque de patógenos, que aceleram o processo de deterioração dessas. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações fisiológicas em sementes de cultivares de soja 

submetidas ao retardamento de colheita. Para tanto, foram utilizadas sementes de três cultivares 

comerciais de soja, NS 5959, BMX Potência e TMG 1175, plantadas na área experimental do 

Departamento de Fitotecnia, denominado Horta Nova. As sementes foram colhidas em diferentes 

épocas: estádio R8, quando 95% das vagens apresentaram coloração típica de vagem madura, 

e ainda 10, 20 e 30 dias após R8. Após a colheita, as sementes de cada tratamento foram 

submetidas à determinação do grau de umidade e aos testes de germinação, primeira contagem 

de germinação, envelhecimento acelerado e tetrazólio. O experimento foi conduzido em DIC, 

com quatro repetições, em esquema fatorial 3 x 4, ou seja, três cultivares e quatro épocas de 

colheita. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Para todas as cultivares estudadas, observou-se redução no grau de umidade, na 

germinação e no vigor das sementes, pelos testes de primeira contagem de germinação, 

envelhecimento acelerado e tetrazólio, com o atraso da colheita. Menores valores foram obtidos 

nas colheitas realizadas em R8 + 20 dias e em R8 + 30 dias. Os resultados obtidos mostram 

decréscimo da qualidade fisiológica das sementes de soja quando submetidas a atrasos de 

colheita igual ou superior a 20 dias após atingirem o estádio R8. 

 
Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill; deterioração; vigor 

 
Apoio: Os autores agradecem a CNPq pelo apoio financeiro; ao suporte da UFV e aos 
funcionários da “Horta Nova” pela contribuição prestada nas atividades de campo. 
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DICAMBA NO SOLO 
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Herbicidas mimetizadores de auxina quando aplicados em grandes áreas podem causar sérios 
danos ambientais. Dentre eles se destaca o dicamba que é pouco utilizado no Brasil atualmente. 
Contudo, em razão da liberação de culturas OGMS resistentes ao dicamba, visando o controle 
de plantas resistentes a outros herbicidas como o glyphosate, aumentará muito o uso desse 
herbicida no Brasil e no mundo. A aplicação de herbicidas mimetizadores de auxina de modo 
indiscriminado representa alto risco de contaminação do ar, solo e da água. Diante disso, torna-
se importante o uso de ferramentas que permitam identificar e estimar a presença dessas 
moléculas no ambiente visando prevenir danos a produção vegetal, animal e ao ser humano. 
Nesta pesquisa objetivou-se identificar espécies vegetais, que sejam de fácil cultivo, e 
apresentam alta sensibilidade ao herbicida dicamba. Estas espécies poderão ser utilizadas como 
indicadoras biológicas da presença de resíduos do herbicida no ambiente. O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 7 x 10, com quatro 
repetições. O primeiro fator foi composto pelas espécies de plantas sensíveis ao herbicida 
(Phaseolus vulgaris, Citrullus lanatus, Cucumis sativus, Beta vulgaris, Glycine max, Solanum 
lycopersicum e Sorghum bicolor), e o segundo as doses do dicamba (0; 4,5; 9,0; 18,0; 36,0; 54,0; 

72,0; 108,0; 144,0; 216,0 g de e.a. ha-1). Como substrato para o cultivo dessas plantas utilizou-
se a areia lavada com pH neutro. Aos 14 e 21 dias após a emergência das plantas foi avaliada a 
sensibilidade das diferentes espécies atribuindo-se notas de acordo com o grau de intoxicação 
das plantas.  As variáveis foram submetidas à análise estatística, utilizando o modelo log-logístico 
não-linear. Plantas de feijão e de soja foram as mais sensíveis ao herbicida - valores mais 
elevados de intoxicação visual na presença de doses muito baixas do herbicida. Plantas de 
melancia, pepino, beterraba e tomate também apresentaram alta sensibilidade. Todavia, em grau 
menor que o feijão e soja. Concluiu-se que plantas de feijão e de soja são ótimas indicadoras da 
contaminação do ambiente pelo herbicida dicamba. Entretanto, diversas outras culturas de 
grande importância no Brasil como Citrullus lanatus, Cucumis sativus, Beta vulgaris, Glycine max, 
Solanum lycopersicum e Sorghum bico e outras não avaliadas serão seriamente comprometidas 

com a presença de resíduos do herbicida dicamba no ambiente. 
 
 
Palavras-chave: ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzóico; bioensaio; planta sensível 
  
Apoio: Os autores agradecem a CAPES pelo apoio financeiro e a UFV pelo suporte. 
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A soja (Glycine max) está entre os principais cerais produzido no Brasil e no mundo. Na safra 

2018/19, a área plantada com soja no Brasil foi de aproximadamente 35 milhões de hectares e 

a estimativa de produtividade é, em média, de 3330 kg.ha-1. Para obter maiores produtividades, 

programas de melhoramento genético necessitam formar populações-base a partir de 

progenitores geneticamente superiores. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

Capacidade Geral de Combinação (CGC) e a Capacidade Específica de Combinação (CEC) de 

cultivares de soja. Para isso, a população F1, obtida a partir de cruzamentos entre sete cultivares 

de soja, provenientes de dois grupos (Grupo I e II), em esquema de dialelo parcial 3x4, foi 

avaliada em casa de vegetação. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, 

com cinco repetições. Cada parcela foi constituída por dois vasos com duas plantas por vaso. 

Os caracteres avaliados foram Número de Vagens (NV), Número de Nós (NN), Número de 

Hastes Laterais (NH), Número de Grãos por Planta (NG) e Produção de Grãos (PG).A análise 

dialélica foi realizada segundo o modelo Pais e F1’s pelo método Geraldi e Miranda através do 

software GENES. Os efeitos de CGC e CEC entre as cultivares dos grupos I e II foram 

significativos para todas as características. Para NV, o genitor 2 se destaca no efeito da CGC do 

grupo I e o genitor 1 para efeito da CGC no grupo II. As maiores CECs observadas foram entre 

os cruzamentos 2x1 e 3x3. Para NN, o genitor 3 se destacou em relação a CGC do grupo I e o 

genitor 1 para efeito da CGC no grupo II. As maiores CECs para NN foram observadas entre os 

cruzamentos 1x4 e 3x4. Para NH, o genitor 2 e os genitores 1 e 3 se destacaram com maior CGC 

para os grupos I e II, respectivamente. A CEC teve efeito semelhante em todos os cruzamentos 

para NH, exceto em 2x2, 3x1 e 3x4, onde apresentou valores negativos. Para NG, os genitores 

2 e 3 se destacaram para o efeito da CGC do grupo I e o genitor 1 para efeito da CGC no grupo 

II. As maiores CECs observadas foram entre os cruzamentos 2x1 e 3x3, apresentando valores 

negativos apenas entre os cruzamentos 2x2 e 3x1. Para PG, os genitores 2 e 3 se destacaram 

em relação á CGC do grupo I e os genitores 1 e 4 no grupo II. A CEC apresentou maiores efeitos 

entre os cruzamentos 2x1 e 3x3 e menor efeito entre o cruzamento 2x2, sendo o único 

apresentando valor negativo. Conclui-se que os genitores 2 e 3 do grupo I e 1 e 4 do grupo 2, 

além dos cruzamentos 2x1 e 3x3, possuem grande potencial para formação de populações-base.  

 
Palavras-chave: CGC, CEC, Glycine max 

 
Apoio: Programa Soja: UFV; Capes, CNPq, FAPEMIG 
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CARACTERES CORRELACIONADOS NEGATIVAMENTE: TEOR 
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No programa de melhoramento genético da cultura da soja [Glycine Max (L). Merrill], o processo 
de seleção de genótipos superiores para várias características simultaneamente é um processo 
complexo. Por exemplo, os teores de óleo e proteína em grãos de soja, em geral, são 
correlacionados negativamente além de estarem envolvidos com muitos genes, o que dificulta a 
seleção para ganhos positivos para estas duas características. Uma das opções para facilitar 
essa etapa é o uso de índices de seleção, possibilitando a obtenção de genótipos desejáveis 
para ambas características. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi selecionar 
simultaneamente genótipos superiores para as características teor de óleo e teor de proteína 
através do índice de seleção baseados em ganhos desejáveis (índice de Pesek e Baker). Para 
isso 12 genótipos foram avaliados em quatro locais (Apucarana, Maringá, Cambé e Floresta), 
utilizando o delineamento em blocos casualisados, com quatro repetições. Todos os tratos 
culturais seguiram as recomendações para cultura da soja. Os caracteres estudados foram 
teores de óleo e proteína em grãos. Os dados foram submetidos a análise de variância pelo teste 
F e foram selecionados os quatro genótipos superiores considerando as duas características 
simultaneamente. Ambas as análises foram realizadas por meio do software GENES. Os efeitos 
de genótipos para as características teor de óleo e teor de proteína foram significativos (P≤0.01), 
o que possibilita a seleção de genótipos superiores. O coeficiente de variação experimental de 
2.98% para o teor proteína e 3.37 % para o teor de óleo, indica que os experimentos foram 
conduzidos sem grande variação ambiental. Os quatro genótipos selecionados proporcionaram 
um ganho genético de 1.1% e 0.34% para as características teor de óleo e teor de proteína, 
respectivamente. Assim, foi possível constatar que houve ganho genético positivo para ambos 
caracteres mesmo a correlação sendo negativa.  

 
Palavras-chave: Glycine max (L). Merrill; correlação negativa; índice de seleção 

 
Apoio: Os autores agradecem a FAPEMIG pelo apoio financeiro; ao suporte da UFV e aos 
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Apesar dos avanços obtidos pelos programas de melhoramento de maracujazeiro azedo, o 
número de variedades de alto potencial produtivo e adaptadas as diversas regiões de cultivo, 
disponíveis no mercado de sementes ainda é baixo, o que tem gerado uma demanda aos atuais 
programas de melhoramento. Uma questão ainda desconhecida pelos programas de 
melhoramento, é o número ideal de plantas a serem avaliadas, capaz de representar a 
diversidade presente nas progênies obtidas a partir das diferentes estruturas de cruzamentos 
(hibridação, autofecundação ou polinização aberta), sendo os marcadores SSRs uma eficiente 
ferramenta para este tipo de estudo. Objetivou-se com este trabalho selecionar e validar 
marcadores microssatélites para estudo da diversidade genética e definição do tamanho ideal de 
progênies de Passiflora edulis Sims em progênies obtidas de diferentes estruturas de 
cruzamento. Foi extraído DNA de 21 indivíduos, sendo dois genitores de uma progênie híbrida, 
um genitor em S0 da progênie de autofecundação e 12 genitores de uma progênie de polinização 
aberta. Foram testados 27 pares de primers SSRs desenhados para P. edulis Sims, a fim de 
selecionar os polimórficos e com melhores padrões de amplificação. Para amplificação via PCR 
foi utilizado um mix: 40 ng de DNA; tampão 1X (10mM de Tris-HCl pH 8,4 e 50mM de KCl); 1,5 
mM de MgCl2; 0,25 μM de cada dNTP; 0,5 μM de primer; 0,6 U de Taq DNA polimerase. A 
amplificação foi feita em termociclador Veriti™, utilizando o seguinte programa: desnaturação a 
94 ºC por 4 min, seguido de 10 ciclos de touchdown com desnaturação a 94ºC por 40 s, 
anelamento a 61 ºC, com decréscimo de 0,5 ºC por ciclo, por 40 s e extensão a 72 ºC por 50 s. 
Em seguida, mais 28 ciclos com desnaturação a 94 ºC por 1 min, anelamento a 58 ºC por 1 min 
e extensão a 72ºC por 1 min; e uma extensão final a 72ºC por 7 minutos. Os fragmentos gerados 
foram separados por eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante 6% e corados em nitrato 
de prata 2%. Dos 27 pares de primers, 18 apresentaram amplificação, com fragmentos nítidos. 
Os demais pares de primers não amplificaram ou apresentavam bandas stutters, o que 
inviabilizou a análise dos amplicons. Dos primers que amplificaram, 50% evidenciaram 
polimorfismos nos genitores. O número de alelos por primer polimórfico variou de 2 a 5 alelos. 
Portanto, aproximadamente 33% dos primers testados possuem potencial para estudo de 
diversidade e, então, estimar o tamanho ideal das progênies obtidas. 
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A ferrugem do cafeeiro, causada pelo fungo Hemileia vastatrix, é considerada uma das principais 
doenças da cultura, por causar grandes perdas econômicas. A maioria das variedades 
comerciais de Coffea arabica, espécie de café mais plantada no mundo, é suscetível a essa 
doença. Desse modo, programas de melhoramento vêm buscando genes de resistência em 
outras espécies para que possam ser usados na obtenção de cafeeiros arábica resistentes. O 
Híbrido de Timor (HdT), oriundo de cruzamento espontâneo entre Coffea arabica e Coffea 
canephora, é considerado uma das principais fontes de resistência à ferrugem. Além de 
apresentar resistência à ferrugem e outras doenças, o HdT é compatível com os cultivares de C. 
arabica no cruzamento, favorecendo a transferência de genes de resistência. O conhecimento 
dos genes e uso eficiente dos recursos disponíveis nesses híbridos naturais é, portanto, 
fundamental para o melhoramento contínuo das variedades de C. arabica. Dessa forma, o 
objetivo deste trabalho foi clonar e caracterizar uma região do genoma do Híbrido de Timor CIFC 
832/2, que contém marcadores associados à resistência. Esse acesso de HdT apresenta 
resistência durável em campo e respostas mais rápidas à infecção. Foi realizado dois 
sequenciamentos de um clone BAC (Bacterial Artificial Chromosome) contendo a marca 
funcional de resistência, usando Plataforma MiSeq (Illumina). Os reads resultantes foram 
montados em contigs usando o software SPAdes e a estratégia de montagem de novo. Com 
base nos contigs, foi realizada a predição gênica por meio do reconhecimento de regiões 
previamente caracterizadas de Solanum lycopersicum, usando o software AUGUSTUS. A 
anotação dos genes foi feita utilizando a ferramenta BLAST, com base nos genomas de C. 
arabica, C. canephora e C. eugenioides. A análise do sequenciamento revelou um total de 565 
genes anotados. Destes, alguns são genes análogos de resistência, os quais podem auxiliar na 
modulação de respostas de defesa. Foram encontrados genes que funcionam em diferentes 
etapas da defesa da planta, relacionados com respostas positivas e negativas, inibidores de 
proteinases e receptores envolvidos nas primeiras horas de defesa. Os resultados obtidos 
fornecem informações importantes que podem ser utilizadas para a compreensão dos 
mecanismos envolvidos na resistência do café e para o desenvolvimento de cultivares com 
resistência durável a H. vastatrix. 

Palavras-chave: Biotecnologia; Coffea; Ferrugem do cafeeiro. 
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O processamento de batata é um mercado em expansão no mundo, devido às mudanças no 
hábito alimentar da população. Para a autonomia do setor, que é largamente dependente de 
importações do Brasil, os tubérculos devem ser armazenados em baixas temperaturas por 
períodos prolongados, para atender a demanda da indústria e reduzir a brotação. No entanto, as 
baixas temperaturas podem induzir o adoçamento levando a coloração escura dos palitos após 
a fritura, tornando-os inadequados para a indústria. Diante disso, objetivou-se com esse estudo 
determinar a temperatura de armazenamento para os clones Bel e CUF 25 destinadas a indústria 
de batata pré-frita. Os tubérculos forma armazenados a 6 e 8 °C e realizou-se as análises aos 
60, 120 e 180 dias de armazenamento. O experimento foi conduzido em esquema de parcelas 
subdivididas, tendo-se nas parcelas as temperaturas e nas subparcelas os tempos de 
armazenamento. Em delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições, sendo cada 
repetição constituída de dois tubérculos. Foi realizada análise visual da brotação e da coloração 
com base na escala de cor ‘United States Standards for Grades of Frozen French Fried Potatoes’ 
e no gradiente de cor da indústria de fast food que vai de 1 até 5. Houve maior escurecimento 
nos tubérculos armazenados a 6 °C, independente do tempo de armazenamento. O clone Bel a 
6 e 8 °C foi classificado na categoria 2 aos 60 dias de armazenamento e na categoria 3 aos 120 
e 180 dias. O clone CUF 25 armazenado a 6 °C por 60 dias apresentou coloração na categoria 
3, evoluindo para 4 e 5 aos 120 e 180 dias, respectivamente. Quando a CUF 25 foi armazenada 
a 8 °C a coloração dos palitos foi clara, categoria 1, 2 e 3 aos 60, 120 e 180 dias, respectivamente. 
O clone CUF 25 é, portanto, mais sensível a redução da temperatura que a Bel, devendo ser 
armazenado apenas a 8 °C. A indústria requer palitos classificados na categoria 1 e 2, a 3 é 
utilizada após a realização do branqueamento, procedimento corriqueira na linha de produção. 
A brotação inicia-se aos 120 dias de armazenamento independente da temperatura e clone. O 
clone Bel apresenta brotação mais acentuada quando os tubérculos são armazenados a 8 °C, 
tornando-os inadequados para a indústria. Enquanto, no clone CUF 25 a diferença na brotação 
é pequena entre as duas temperaturas. Conclui-se que o clone Bel deve ser armazenado a 6 °C 

e o CUF 25 a 8 °C. 
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A temperatura tem sido considerada como um dos principais fatores responsáveis pela 
porcentagem final de germinação das sementes e crescimento das plântulas. As temperaturas 
ótimas para a germinação das sementes de alface variam entre 15 oC e 20 oC. Fora dessa faixa 
de temperatura, a taxa de germinação das sementes e o crescimento de plântulas podem 
reduzir. O selênio pode agir como um antioxidante, diminuindo o efeito do estresse térmico, e 
podendo estimular o crescimento da planta. O objetivo deste trabalho foi avaliar os possíveis 
efeitos ao aplicar selênio em sementes de alface submetidas a variações de temperatura na 
germinação e no crescimento inicial das plântulas. O experimento foi conduzido no Laboratório 
de Análise de Sementes da Universidade Federal de Viçosa. Foram utilizadas sementes de 
alface não tratadas da cultivar Regina de Verão. Os tratamentos consistiram na aplicação ou 
não de selênio ao substrato papel germitest. Como fonte de selênio foi utilizado o selenato de 
sódio (Na2SeO4), na concentração 50µM de selênio em diferentes temperaturas (10, 15, 20, 25 
e 30 ºC). As sementes foram submetidas a teste de germinação e crescimento de plântulas. Os 
dados foram submetidos à análise de variância, Teste F (p<0,05), em esquema fatorial 2 x 5, 
utilizando-se o delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. Em geral, a 
germinação das sementes de alface foi reduzida em alta temperatura, mesmo com a aplicação 
do selênio ao substrato. Até 25 oC, foi observado aumento na velocidade de germinação. Além 
disso, a 10 oC, observou-se maiores médias de T50 para o tratamento com selênio, quando 
comparado ao controle (substrato umedecido com água). Já para a taxa de germinação, nota-
se uma tendência inversa nas temperaturas extremas (10 e 30 oC). Para os parâmetros de 
comprimento de plântulas, nas temperaturas intermediárias, principalmente no tratamento com 
selênio à 20 oC, foi observado tendência de maiores médias, e na relação parte aérea/raiz foram 
obtidos resultados similares para os dois tratamentos, em todas as temperaturas. Assim, pode-
se concluir que o estresse térmico, em baixas e altas temperaturas, reduz a germinação das 
sementes e o crescimento das plântulas de alface. A aplicação de selênio contribuiu para o 
aumento na velocidade de germinação em baixa temperatura, porém nas sementes submetidas 
ao estresse por alta temperatura, o selênio mostrou-se prejudicial à germinação das sementes 
e ao crescimento das plântulas de alface. 
 
Palavras-chave: efeito antioxidante; Lactuca sativa L.; selenato de sódio.  
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Ao longo dos anos, a pesquisa em fisiologia e tecnologia de sementes tem contribuído para o 
desenvolvimento de valiosas ferramentas para a produção de sementes de alta qualidade. Um 
instrumento importante para fornecer alternativas e soluções inovadoras na agricultura 
moderna é a aferição precisa do vigor de lotes de sementes. A análise automatizada do vigor 
por meio de técnicas de visão computacional em sementes tem se destacado por permitir uma 
maior precisão, padronização, objetividade e velocidade na avaliação do potencial fisiológico 
de lotes de sementes.  O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do sistema 
Vigor-S® na determinação do potencial fisiológico de sementes de feijão comum, em 
comparação às informações fornecidas por testes de vigor recomendados para essa espécie. 
Foram utilizadas sementes advindas de dois lotes de feijão comum, cultivar BRS Madre Pérola. 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes do Departamento de 
Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa. A caracterização do potencial fisiológico dos 
lotes foi realizada a partir dos testes de germinação, primeira contagem de germinação, 
emergência de plântulas, envelhecimento acelerado, e condutividade elétrica.  Os resultados 
desses testes foram comparados com os dados obtidos com o uso da técnica de análise de 
imagem, por meio do Vigor-S®, que avaliou o desenvolvimento de plântulas aos dois dias, 
mediante a obtenção de valores do comprimento de parte aérea, raiz primária, plântula inteira, 
índices de crescimento, uniformidade, vigor. A análise estatística foi conduzida em 
delineamento inteiramente casualisado. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância e ao se verificar efeito significativo dos tratamentos, as médias foram comparadas 
pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). Para os dados das variáveis obtidas nos testes tradicionais e 
no software foram obtidos os coeficientes de correlação linear de Pearson (r, p ≤ 0,05). A 
análise computadorizada de imagens de plântulas possibilitou a eficiente discriminação de 
lotes e a avaliação da qualidade fisiológica das sementes, de forma equivalente e coerente 
com os resultados da análise realizada pelos testes tradicionais de sementes para 
determinação de vigor e potencial fisiológico. O Vigor-S® é uma alternativa consistente e 
promissora para avaliação do potencial fisiológico de sementes de feijão.  A avaliação pode 
ser realizada no segundo dia após a instalação do teste de germinação. 
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O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma das leguminosas mais importantes para 
consumo humano direto, apresentando grande expressividade no agronegócio brasileiro. 
Recentemente, novas e promissoras abordagens baseadas em técnicas de análise de imagem 
e modelos discriminantes têm sido aplicadas para identificação e avaliação automática de 
cultivares de diversas espécies. O objetivo deste trabalho foi propor um método rápido, não-
destrutivo e de baixo custo para auxiliar na identificação de cultivares de feijão comum, 
apoiados por análise de imagens de sementes e análise multivariada. Para tanto, foram 
utilizadas sementes de quatro cultivares de feijão (BRS Esteio, BRS Madre Pérola, Manteigão 
Fosco 11 e VC 25). Duzentas sementes de cada genótipo foram fotografadas com câmera 
digital Nikon, modelo Coolpix P510, a partir das quais foram obtidas imagens RGB das 
sementes, que em seguida foram processadas e analisadas com uso do software livre 
ImageJ®. No total, 65 descritores morfocolorimétricos foram gerados e utilizados como 
discriminantes para evidenciar diferenças entre as cultivares por meio da análise discriminante 
linear (LDA). Para o desenvolvimento de um modelo usando o método LDA, os dados 
morfocolorimétricos de todas as sementes foram arranjadas na matriz X (os preditores) e 
relacionados com os dados resultantes da prévia identificação das cultivares, salvos no vetor 
Y (variável resposta). Neste estudo, a acurácia do modelo gerado em classificar corretamente 
as sementes de acordo com as respectivas cultivares foi avaliada por meio da obtenção do 
número de sementes classificadas erroneamente em cada classificação ou usando a 
porcentagem da classificação geral correta.  O modelo LDA alcançou elevada acurácia para 
distinguir as cultivares, com uma classificação correta de 99%. Os resultados obtidos 
confirmaram a validade do método proposto como altamente eficaz na avaliação estatística da 
variabilidade das características morfocolorimétricas das sementes de feijão comum, para a 
diferenciação dos genótipos estudados. 
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Uma forma de minimizar perdas e garantir o sucesso da comercialização da jabuticaba ‘Sabará’ 
(Myrciaria jaboticaba (Vell) O. Berg) é melhorar sua conservação após a colheita. Nesse sentido, 
há evidências de que o uso de cálcio (Ca) e metil jasmonato (MJ), associados com atmosfera 
modificada, pode melhorar a eficiência na conservação e na manutenção da qualidade pós-
colheita de frutos. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da aplicação de Ca e MJ em pós-
colheita de frutos de jabuticabeira ‘Sabará’ armazenados sob atmosfera modificada e mantidos 
em temperatura ambiente. Os frutos, colhidos no ponto de maturação comercial, foram imersos 
em água ou em soluções aquosas de 0,5 mM de MJ, 1 mM de MJ, 20 g.L-¹ de cloreto de cálcio 
(CaCl2) ou 40 g.L-¹ de CaCl2, acrescidas de 0,1 mL.L-1 de Tween-20, de modo a comporem os 
cinco tratamentos. Em seguida, os frutos de todos os tratamentos foram acondicionados em 
bandejas de poliestireno expandido, envoltos com filme de cloreto polivinila (PVC) e 
armazenados à temperatura de 25±2° C. As avaliações foram realizadas nos dias 0, 2, 3, 4 e 5 
após a aplicação dos tratamentos. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado 
em esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições e 15 frutos por unidade amostral. 
Os frutos foram avaliados quanto a qualidade visual, parâmetros de cor da casca, perda de 
massa fresca, teor de sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), relação SS/AT e pH. Os dados 
obtidos foram submetidos à análise de variância e ao uso de regressão para avaliar efeito das 
doses na conservação e qualidade dos frutos, a 5 % de probabilidade, usando-se o programa 
SAEG 9.1.  Não houve efeito (p>0,05) dos tratamentos para as variáveis acidez titulável, pH, teor 
de sólidos solúveis e relação SS/AT. MJ a 0,5 mM e 1 mM foi eficiente na manutenção da 
qualidade visual dos frutos e na redução da perda de massa fresca em comparação aos demais 
tratamentos. Consequentemente, os frutos tratados com MJ se mantiveram aptos para o 
consumo até o quinto dia de armazenamento, sendo esse produto mais eficaz na conservação 
dos frutos em comparação ao cloreto de cálcio e ao controle. Conclui-se que a aplicação pós-
colheita de MJ nas concentrações de 0,5 e 1 mM possui potencial na extensão do prazo de 
comercialização dos frutos de jabuticaba ‘Sabará’. 
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A forragem verde hidropônica (FVH) à base de milho representa uma opção para a alimentação 
animal, considerando a escassez de água em certas regiões e também os baixos valores de uso 
eficiente de água (UEA) obtido em culturas de forragem plantadas em campo aberto. Por 
exemplo, o milho tem UEA de 2,75 a 2,88 kg MS/m3. Portanto, destaca-se a necessidade de 
procurar opções de produção de forragem de ótima qualidade nutricional e alto UEA, como a 
forragem verde hidropônica. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento de FVH de 
milho sob diferentes níveis de água. Neste experimento foram avaliados os seguintes 
tratamentos: T1: 1,99 L bandeja-1 dia-1, T2: 3,98 L bandeja-1 dia-1, T3: 5,97 L bandeja-1 dia-1. Foram 
realizadas cinco irrigações por dia. O sistema de irrigação foi com nebulizadores Green Mist® 
com uma vazão de 31,8 L h-1. O sistema foi automatizado com válvulas elétricas. As sementes 
utilizadas foram desinfestadas com hipoclorito de sódio a 3 % (p/v) por 5 min e com cal viva, na 
dose de 2 g kg-1 de semente. Um kg dessa semente tratada foi colocado em cada bandeja e 
depois foram dispostas em estantes com dois níveis (superior e inferior) dentro de uma casa de 
vegetação, onde permaneceram até a colheita (15 dias a partir da semeadura). O critério de 
colheita foi quando a FVH atingiu 20 cm de comprimento. O experimento foi estabelecido sob um 
delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições em esquema fatorial 2 x 3, duas 
posições na estante e três volumes de água. O teste Tukey (p≤0.05) foi utilizado como teste de 
comparação de médias. Os dados foram analisados com SAS versão 9.3. O maior peso final de 
massa fresca foi obtido com o T3 nível inferior com 6,97 kg por bandeja, enquanto o T1 nível 
superior obteve o menor peso final com 4,04 kg. Este tratamento não mostrou diferenças com os 
demais, exceto com o T3. O comprimento final das plantas manteve a mesma tendência. O T3 
nível inferior obteve o maior comprimento com 27,38 cm e o T1 nível superior obteve o menor 
com 14,60 cm. O maior rendimento de forragem em base fresca e seca foi obtido com T3 nível 
inferior com 31,37 kg m-2 e 4,25 kg m-2. Enquanto, o T1 nível superior alcançou o menor 
rendimento fresco com 18,21 kg m-2 e seco com 2,61 kg m-2. Podemos concluir que T3 (5,97 L 
bandeja-1 dia-1) foi o tratamento que proporcionou melhor rendimento de peso fresco e seco e 
maior comprimento, enquanto o T1 (1,99 L bandeja-1 dia-1) obteve os rendimentos mais baixos e 
o menor comprimento. 
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O nitrogênio (N) é um dos nutrientes essenciais mais exigidos pelas plantas sendo componente 
principal de proteínas, clorofilas, ácidos nucléicos, enzimas, fitohormônios e metabólitos 
secundários. O adequado estado de N de plantas é fundamental para a obtenção de alta 
produtividade e sustentabilidade dos sistemas de cultivo. A avaliação do estado de N no solo é 
tarefa complexa e não rotineira sendo necessário utilizar técnicas de avaliação do estado de N 
na planta, preferencialmente em tempo real por meio de leituras nas plantas “in situ”. Dentre as 
mesmas, está o uso de clorofilômetro portátil, como o Dualex (Force-A, Orsay, França) que 
fornece os índices de balanço de N (NBI), clorofila (CHL) e flavonoides (FLV). Os valores obtidos 
pelo equipamento necessitam ser calibrados para cada situação. Nesse sentido, objetivou-se 
determinar o efeito de doses de N sobre os índices NBI, CHL e FLV medidos em plantas de 
pimentão cultivadas em slab, em ambiente protegido. As mudas de pimentão (Arcade F1) foram 
transplantadas para sacos do tipo Slab contendo 40 dm3 de substrato composto por solo, areia 
e esterco na proporção de 2:1:1. O experimento foi instalado em blocos casualizados, no 
esquema fatorial 6 x 10 (doses x épocas de avaliação) com quatro repetições. As doses foram 
0, 100, 200, 300, 400 e 500 kg ha-1 de N e as leituras foram realizadas em folhas recém-maduras, 
avaliadas quinzenalmente a partir dos 15 até aos 150 dias após o transplantio (DAT). Os dados 
foram submetidos à análises de variância e correlação. Os índices NBI e CHL medidos aos 45, 
75, 105 e 135 DAT correlacionaram-se positiva e significativamente com a matéria seca da parte 
aérea. O índice FLV apresentou correlação negativa nas situações de deficiência de N. Valores 
maiores de CHL e NBI estavam associados às maiores doses de N e menores valores de FLV 
indicaram menor ocorrência de estresse nitrogenado. Assim, os índices NBI, CHL e FLV, obtidos 
com o medidor portátil Dualex é eficiente na avaliação em tempo real do estado de N nas plantas 
de pimentão cultivadas em slab. 
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Solos compactados são cada vez mais comuns, em função do cultivo intensivo e do manejo 
incorreto. A soja é sensível ao aumento da compactação dos solos, porém não há informações 
referentes aos efeitos deste estresse na emergência das plântulas e de como o vigor da semente 
interfere no estabelecimento da cultura. Assim, objetivou-se avaliar os efeitos do vigor de 
sementes na resposta ao aumento da impedância mecânica do substrato sobre a emergência de 
plântulas de soja. O experimento foi conduzido em casa de vegetação climatizada, no 
delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos foram dispostos 
em esquema fatorial 2 x 3, sendo dois níveis de vigor de sementes (alto e baixo) e três níveis de 
resistência à penetração (0,15; 0,60 e 0,87 MPa). A obtenção do lote de baixo vigor ocorreu por 
meio do envelhecimento artificial das sementes a 42ºC por 24h. Após a caracterização fisiológica 
dos lotes de sementes pelos testes tradicionais (germinação e vigor), avaliou-se o 
estabelecimento das plântulas por meio de um sistema de avaliação da emergência de plântulas 
submetidas à diferentes impedâncias mecânicas do substrato. Foram avaliadas a emergência, o 
índice de velocidade de emergência, o coeficiente de velocidade de emergência, a sincronia e a 
uniformidade de emergência e o tempo médio de emergência de plântulas das plântulas. Não 
houve diferença na porcentagem de emergência, no índice de velocidade de emergência e na 
uniformidade de emergência das plântulas com o aumento da resistência à penetração. Houve 
redução do coeficiente de velocidade de emergência e da sincronia de emergência das plântulas 
com o aumento do impedimento físico do substrato. O tempo médio de emergência e o tempo 
gasto para emergência de 10%, 50% e 90% das plântulas foi maior com o aumento da 
impedância. O lote de alto vigor apresentou maior porcentagem de emergência, índice de 
velocidade de emergência, coeficiente de velocidade de emergência, sincronia de emergência 
das plântulas, e verificou-se menor tempo gasto para emergência de 10%, 50% e 90% das 
plântulas, além de menor uniformidade de emergência e tempo médio de emergência das 
plântulas em relação ao lote de baixo vigor. Portanto, conclui-se o aumento da impedância 
mecânica atrasa a emergência das plântulas de soja e que o maior vigor das sementes aumenta 
a tolerância das plântulas à compactação. 
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O intenso trânsito de máquinas agrícolas impõe ao solo tensões que conferem maior grau de 

impedância mecânica e prejudica o crescimento da soja. Os efeitos da resistência à penetração 

na emergência das plântulas têm sido investigados em ambientes controlados, no entanto, o 

efeito da qualidade das sementes não tem sido incluído nessas avaliações. Diante do exposto, 

objetivou-se avaliar os efeitos do vigor de sementes na resposta ao aumento da impedância 

mecânica do substrato sobre o crescimento inicial de plântulas de soja. O experimento foi 

conduzido em casa de vegetação climatizada no delineamento em blocos casualizados, com 

quatro repetições. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 2 x 3, sendo dois níveis 

de vigor de sementes (alto e baixo) e três níveis de resistência à penetração (0,15; 0,60 e 0,87 

MPa). A obtenção do lote de baixo vigor ocorreu por meio do envelhecimento artificial das 

sementes a 42ºC por 24h. Após a caracterização fisiológica dos lotes de sementes pelos testes 

de germinação e vigor, os efeitos do vigor de sementes foram avaliados por meio de um sistema 

desenvolvido para avaliação do crescimento de plântulas sob impedância mecânica. Avaliou-se 

o comprimento total de raiz (cm), área superficial total de raiz (cm2), volume total de raiz (cm3) e 

diâmetro médio de raiz (mm), por meio do sistema WinRHIZO Pro 2007a (Régent Instr. Inc.). As 

sementes de alto vigor geraram plântulas com maior comprimento, área superficial e volume de 

raízes, além de menor espessamento radicular, independente dos níveis de impedância 

mecânica do substrato. Assim, sementes mais vigorosas proporcionam maior tolerância das 

plântulas à compactação do substrato. 
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