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Palavra dos presidentes

O Congresso Brasileiro de Agronomia é o mais tradicional evento relacionado ao exer-
cício da profissão de engenheiro agrônomo, abrangendo temas relacionados aos pa-
noramas internacional e brasileiro, segurança alimentar e nutricional, meio ambiente, 
tecnologias, inclusive de produção animal e vegetal, desenvolvimento rural, economia 
agrícola, administração rural, cooperativismo, ensino, assistência técnica e extensão 
rural, pesquisa agropecuária, bioeconomia, entre tantos outros. Um encontro em que 
os profissionais puderam se atualizar e discutir os caminhos e desafios profissionais 
frente à humanidade que enfrenta a superação da pandemia da Covid-19.

O Brasil é mundialmente reconhecido pelo relevante papel no abastecimento de ali-
mentos, fibras e energias renováveis; com capacidade extraordinária para desenvolvi-
mento do agronegócio, assim como a agricultura familiar. Além da atenção ao merca-
do interno, o Brasil exporta para cerca de 200 países e alimenta mais de 1,5 bilhão de 
pessoas. Utiliza 8% da área para produção agrícola e pecuária, conserva em torno de 
66% do território nacional. A diversificada matriz agropecuária envolve mais de 400 
produtos, com o uso de tecnologias sustentáveis, com geração de emprego e renda.

O estado de Santa Catarina é vanguarda em diversos temas relacionados ao agro-
negócio, com destaque para a agricultura familiar. Mesmo tendo somente 1,13% do 
território nacional, é o quinto maior produtor brasileiro de alimentos, sendo o primeiro 
em uma série de produtos, com base em um sistema fortemente organizado, coope-
rado, resultado do importante trabalho da extensão rural, assistência técnica, pesqui-
sa agropecuária, defesa agropecuária, ensino, informação agrícola, voltado às cadeias 
produtivas e desenvolvimento rural. Por tudo isso, o XXXII Congresso possibilitou co-
nhecer um pouco mais sobre nós e muito mais sobre você e o que mundo espera de 
nós para enfrentarmos este novo momento.

O Brasil e Santa Catarina agradecem as Engenheiras e Engenheiros Agrônomos pela 
participação, convívio, energia e troca de experiências e conhecimentos.
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Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes tipos de luz na produção de mudas 
de coentro cultivar Verdão. As sementes foram semeadas em bandejas contendo 
substrato vegetal Carolina Soil® e mantidas em câmara de crescimento com fotope-
ríodo de 16 horas e intensidade luminosa de 25 µmol m-2 s-1. Os tratamentos foram 
constituídos por LED’s azuis, LED’s verdes, LED’s vermelhos e o controle (ausência de 
luz artificial). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado 
com dez repetições. Após 30 dias de cultivo foi avaliado a altura das plantas, compri-
mento do sistema radicular e massa fresca da parte aérea e do sistema radicular. Os 
dados obtidos foram submetidos a análise de variância, sendo as médias compara-
das pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A altura das mudas 
de coentro não foram influencias pela qualidade da luz. O maior comprimento das 
raízes (10,65 cm) foi obtido sob os LED’s azuis, seguido pelo LED’s vermelhos (8,45 
cm). Em relação a massa fresca da parte aérea, as maiores médias foram obtidas sob 
os LED’s azuis e LED’s vermelhos, os quais não diferiram entre si. Quanto a variável 
massa fresca das raízes, as maiores médias também foram obtidas sob os LED’s azuis 
e LED’s vermelhos. 

Palavras-chave: Fótons de luz, folhosa, hortaliça, qualidade da luz.
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Use of light emitting diodes (LED’S) in the production of coriander 
seedlings 

Abstract

The objective of this work was to evaluate different types of light in the production of seedlings of 
coriander cultivar Verdão. Seeds were sown in trays containing Carolina Soil® plant substrate and 
kept in a growth chamber with a photoperiod of 16 hours and light intensity of 25 µmol m-2 s-1. The 
treatments consisted of blue LED’s, green LED’s and red LED’s. The control was constituted by the 
absence of artificial light. The experimental design used was completely randomized with ten rep-
lications. After 30 days of cultivation, plant height, number of leaves, length of the root system and 
fresh weight of the aerial part and root system were evaluated. The data obtained were subjected 
to analysis of variance, and the means were compared by Tukey’s test at a level of 5% probability 
of error. The height of coriander seedlings is not influenced by light quality. The longest root length 
(10.6 cm) was obtained under the blue LED’s, followed by the red LED’s (8.45 cm). Regarding the 
fresh mass of the aerial part, the highest averages were obtained under the blue LED’s and red 
LED’s, which did not differ from each other. As for the variable fresh mass of the roots, the highest 
means were obtained under the blue LED’s and red LED’s. 

Keywords: Light photons, hardwood, Vegetables, light quality. 

Introdução 

O coentro (Coriandrum sativum L.), é uma espécie vegetal pertencente à família Apia-
ceae, trata-se de uma planta herbácea e anual. É uma planta condimentar muito 
utilizada no Brasil, principalmente, como tempero de peixes, carnes, molhos e sala-
das (COSTA, 2002). É oriundo do sul da Europa e do Oriente Médio, se adapta bem 
a regiões de clima quente, é intolerante a baixas temperaturas, apresentando boa 
precocidade no ciclo, de 45 à 60 dias (FILGUEIRA, 2003). 

De acordo com Carmello (1995), uma das etapas mais importantes do sistema pro-
dutivo, principalmente em olericultura é a produção de mudas tendo em vista que 
delas depende o desempenho final das plantas nos canteiros de produção, sendo, 
portanto, um insumo indispensável para o sucesso do produtor. De acordo com Nhut 
et al. (2003), a qualidade da luz, comprimento de onda e densidade de fluxo de fó-
tons poderá contribuir para aumento de pigmentos fotossintéticos, comprimento da 
parte aérea e do sistema radicular das plantas. 

A luz vermelha geralmente emite um espectro próximo ao da absorção máxima das 
clorofilas e fitocromos, sendo importante para o desenvolvimento do aparato fotos-
sintético e para a acumulação de amido (SAEBO et al., 1995). A radiação no espectro 
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de luz azul também é considerada de grande importância, pois a mesma exerce in-
fluência na fotomorfogênese, abertura de estômatos e funcionamento fotossintético 
das folhas (WHITELAM & HALLIDAY, 2007). Além disso, pode atuar no alongamento 
do caule e folhas (HOENECKE et al., 1992). O espectro de luz azul, está envolvido em 
vários processos fisiológicos da planta, como o fototropismo e morfogênese. A luz 
verde é absorvida por fitocromos e criptocromos, que, possivelmente, influenciam 
eventos induzidos pela luz (FOLTA, 2004). Os principais estudos estão relacionados 
e têm centrado esforços nas respostas estimuladas in vitro com utilização de fontes 
artificiais de luz (POUDEL et al., 2008; HERINGER et al., 2017). 

Os estudos com LED’s nos últimos anos como fonte de radiação tem despertado 
grande interesse, por apresentarem um vasto potencial para a aplicação em diferen-
tes sistemas de cultivos (ROCHA et al., 2016). De acordo com Nhut et al. (2003), esse 
tipo de luz pode contribuir para o aumento de produtividade. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes tipos de luz na 
produção e qualidade de mudas de coentro cultivar Verdão. 

Material e métodos

Para a produção das mudas de coentro foi utilizada a cultivar Verdão, foram seme-
adas seis sementes por cada célula da bandeja de poliestireno expandido com 200 
células. O substrato vegetal comercial utilizado foi o Carolina Soil®. Após a semea-
dura, as bandejas contendo as sementes foram regadas e mantidas em ambiente es-
curo até a emergência das plântulas. Posteriormente foram transferidas para câmara 
de crescimento com fotoperíodo de 16 horas e intensidade luminosa de 25 µmol m-2 
s-1 e dispostas sobre bancadas. 

Os tratamentos foram constituídos por diferentes fontes luminosas, fornecidas por 
LED’s vermelhos, LED’s azuis, LED’s verdes, sendo o tratamento controle, a ausência 
de luz artificial. Diariamente foram realizadas regas nas mudas de coentro visando 
suprir as necessidades hídricas das plantas e uma vez por semana as mesmas foram 
regadas com a solução nutritiva de Hoagland e Arnon (1952). 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com dez re-
petições. Após 30 dias da semeadura, foram avaliados a altura da planta (cm), com-
primento da raiz, massa fresca da parte aérea e a massa fresca das raízes. 

Para as análises estatísticas, foram adotados 5% de probabilidade de erro. Os dados 
obtidos foram submetidos a análise de variância, sendo as médias comparadas pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. 
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Resultados e discussão 

De acordo com a análise da variância, houve efeito significativo do tipo de luz para 
todas as variáveis analisadas no experimento, exceto para a altura das mudas. Pode-
-se observar na tabela 1, que a altura das plantas não diferiu entre os tipos de luz. 

Em relação ao comprimento de raízes, o maior comprimento (10,65 cm) foi obtido 
nas mudas mantidas sob os LED’s azuis, seguido pelo tratamento com LED’s ver-
melhos (8,45 cm). Apesar desses dois tratamentos diferirem estatisticamente dos 
demais, as mudas apresentam um sistema radicular satisfatório de tal forma que 
não se observou o enovelamento das raízes, o que poderia dificultar a remoção da 
muda da célula da bandeja e um comprometimento na retomada do crescimento 
das plantas após o transplante. 

Tabela 1. Altura das plantas e comprimento das raízes das mudas de coentro (Coriandrum sativum L.), 
cultivar Verdão, após 30 dias de cultivo sob diferentes fontes luminosas. 

Tipos de luz Altura da planta (cm) Número de folhas Comprimento das raízes (cm) 

LED’s azuis 11,33 a 23,97 a 10,65 a

LED’s vermelhos 11,39 a 18,88 ab 8,45 b

LED’s verdes 10,15 a 14,64 b 6,70 c

Controle 14,45 a 18,67 ab 6,30 c

CV (%) 16,69 12,62 14,50

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade de erro.

 

Quanto a massa fresca da parte aérea, pode-se observar que as maiores médias foram 
obtidas a partir das mudas mantidas sob os LED’s azuis e LED’s vermelhos, os quais 
não diferiram entre si, mas foram superiores aos demais tratamentos (Tabela 2). 

Em relação a variável massa fresca das raízes das mudas de coentro, pode-se ob-
servar um comportamento similar ao da massa fresca da parte aérea, ou seja, as 
maiores médias foram obtidas a partir das mudas mantidas sob os LED’s azuis e 
LED’s vermelhos, os quais não diferiram entre si, mas foram superiores aos demais 
tratamento (Tabela 2). 
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Tabela 2. Comprimento das raízes das mudas de coentro cultivar Verdão, após 30 dias de cultivo sob 
diferentes fontes luminosas. 

Tipos de luz Massa fresca da parte aérea (g) Massa fresca da parte aérea (g) 

LED’s azuis 0,49 a 0,20 a 

LED’s vermelhos 0,48 a 0,23 a 

LED’s verdes 0,23 b 0,13 b 

Controle 0,24 b 0,74 b 

CV (%) 29,66 36,12 

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade de erro.

Conclusão 

Para as condições em que o experimento foi conduzido, pode-se afirmar que a qua-
lidade da luz exerceu efeito na qualidade da muda de coentro. 

A altura das mudas de coentro não foi influenciada pela qualidade da luz; 

Os LED’s azuis promovem o maior crescimento das raízes das mudas. 

Os de LED’s azuis e vermelhos contribuem para a obtenção de mudas de coentro 
com maior massa fresca da parte aérea e radicular. 
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Resumo
Desde 2001, a produtividade dos pomares de goiabeira é prejudicada pelo parasitismo 
de Meloidogyne enterolobii, o qual é o principal fator limitante da cultura. As galhas 
induzidas nas raizes pelo parasitismo influenciam na absorção de água e nutrientes e 
na translocação para a parte aérea e os sítios de alimentação formados pela deposi-
ção das fêmeas obesas próximas ao cilindro vascular inviabilizam o funcionamento do 
xilema e do floema e alterações a níveis de trocas gasosas na planta são observados. A 
pesquisa teve como objetivo estudar as trocas gasosas em goiabeira, variedade Pedro 
Sato, induzidas por M. enterolobii e tratadas com produto a base de B. methylotrophicus. 
As respostas de trocas gasosas em goiabeiras inoculadas com 5.000 ovos e tratadas 
com nematicida microbiólogico foram quantificados quinzenalmente até aos 90 dias 
após o transplantio, em relação ao comportamento das variáveis: a) evapotranspira-
ção; b) fotossíntese líquida e c) condutância estomática. M. enterolobii reduziu os parâ-
metros de trocas gasosas avaliados e a rizobactéria em associação com o nematoide 
neutralizou os efeitos negativos do nematoide nas trocas gasosas. 

Palavras-chave: fisiologia, Meloidogyne enterolobii, nematoide das galhas, Psidium 
guajava.
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Physiological changes induced in guava plants inoculated 
with Meloidogyne enterolobii and treated with Bacillus 
methyllotropichus 

Abstract

Since 2001, the productivity of guava orchards has been affected by the parasitism of Meloi-
dogyne enterolobii, which is the main limiting factor for the crop. The root galls induced by 
parasitism influence the absorption of water and nutrients and translocation to the aerial part 
and feeding sites formed by the deposition of the obese due to the vascular cylinder, impair the 
functioning of the xylem and phloem and changes the levels of gas exchange in the plant are 
observed. The research aimed to study how gas exchange in guava, several Pedro Sato, induced 
by M. enterolobii and treated with a product based on B. methylotrophicus. The gas exchange 
responses in guava plants inoculated with 5,000 eggs and treated with microbiological nemat-
icide were quantified fortnightly up to 90 days after transplantation, in relation to the behavior 
of the variables: a) evapotranspiration; b) net photosynthesis and c) stomatal conductance. M. 
enterolobii reduced the gas exchange parameters taken and the rhizobacteria in association with 
the nematode neutralized the negative effects of the nematode on gas exchange. 

Keywords: physiology, Meloidogyne enterolobii, root-knot nematode, Psidium guajava. 

Introdução

Desde 2001, uma espécie de nematoide das galhas, identificado como M. enterolobii 
tornou-se o principal problema da goiabeira e desde então encontra-se dissemi-
nado por quase todas as áreas produtivas do Brasil, causando perdas acentuadas, 
inviabilizando a produção e em muitos casos o produtor é obrigado a abandonar e 
erradicar o pomar porque uma vez identificado na área o controle não é eficiente 
(Carneiro et al., 2001; Meena et al., 2016). 

O principal sintoma é a formação de galhas nas raizes, formada pela hiperplasia de 
células parenquimáticas do córtex e do cilindro vascular, que leva ao desenvolvi-
mento de uma protuberância e externamente são observadas raizes com aumento 
de diâmetro. As galhas interferem nas trocas gasosas das plantas pela deficiência na 
assimilação de água, nutrientes e hormônios pelas raizes, assim como na inviabili-
zação desses compostos para a parte aérea. O conteúdo transportado pelo xilema é 
reduzido em raizes com intensa formação de galhas por causa da ruptura das célu-
las que compõe os vasos condutores. Esses processos são regidos por uma cascata 
de sinalização que também são alterados devido ao parasitismo (Domiciano et al., 
2009; Strajnar et al., 2012; Collett et al., 2021). 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 23
 VOLTAR AO ÍNDICE

Pesquisas com o controle alternativo de nematoides, principalmente com produtos 
a base de microrganismos com capacidade nematicida vem crescendo no mundo. A 
principal importância das rizobactérias no controle de doenças é devido a capacida-
de de despertar na planta mecanismos de defesa seja pela produção e liberação de 
enzimas antioxidantes, toxinas, antibióticos e fitohormônios que agem contra fito-
patógenos (Dong et al., 2016; Machado et al., 2012; Bernardes, et al. 2010). Pesquisas 
que buscam entender a capacidade do nematoide de interferir nas trocas gasosas de 
frutíferas, quando tratadas com nematicida microbiológico são ausentes. Essa pes-
quisa objetivou-se estudar alterações nas trocas gasosas induzidas por M. enterolobii 
em mudas de goiabeiras, Pedro Sato, tratadas com nematicida microbiólogico a base 
de Bacillus methylotrophicus. 

Material e métodos

Os experimentos foram instalados em casa de vegetação no Instituto Federal Goia-
no Campus Morrinhos-GO e conduzido durante os meses de janeiro a agosto de 
2021. Foi avaliada a cultivar Pedro Sato em esquema fatorial 2x2 (inoculada e não 
inoculada com M. enterolobii; tratada e não tratada com Bacillus methylotrophicus). 
Os tratamentos foram distribuídos ao acaso, com cinco repetições sendo a unidade 
experimental representada por uma planta por vaso, com duas repetições. As mudas 
de goiaba foram obtidas de viveiro credenciado junto ao MAPA e foram transplan-
tadas para sacos de polietileno com solo autoclavado na proporção 2:1 (areia:terra). 

Uma semana após o transplantio foi realizada a primeira aplicação com produto a 
base de B. methylotrophicus. Foram feitas quatro aplicações na dosagem de 3mL/L 
de água com auxílio de um regador. As aplicações subsequentes foram realizadas 
em intervalos de 15 dias. Entre a segunda e a terceira aplicação foi realizada a 
inoculação com 5.000 ovos e eventuais J2 de M. enterolobii com intervalo de uma 
semana após e antes as aplicações. 

Dois dias ápos a última aplicação foram realizadas avaliações quinzenais com anali-
sador de gás infravermelho dos parâmetros: A = fotossíntese líquida (µmol m⁻² s⁻¹); 
E = evapotranspiração (mmol m⁻² s⁻¹) e gsw = condutância estomática (mol m⁻² s⁻¹), 
em uma folha totalmente expandida localizada no terço superior da planta posicio-
nadas entre o 3° e o 5° par de folhas a partir do ápice. Todas as avaliações foram re-
alizadas entre as 7h30 e 10h30 da manhã até aos 90 dias após o transplantio (DAT). 
Os dados foram tratados como experimento fatorial, submetidos ao teste ANOVA e 
analisados no programa SAS. 
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Resultados e discussão

B. methylotrophicus isolado e em associação com M. enterolobii influenciaram na eva-
potranspiração das goiabeiras aos 45 e 60 DAT. Aos 75 DAT a interação entre B. me-
thylotrophicus e M. enterolobii foi responsável pela alteração da evapotranspiração. 
Em tomate e tabaco inoculados com M. incognita e M. hapla a evapotranspiração 
foi maior que em plantas não inoculadas, entretanto M. javanica não interferiu na 
evapotranspiração em plantas de tomate (Elkins et al., 1979). M. enterolobii isolado 
foi responsável pela diferença entre os tratamentos na taxa fotossintética observa-
da aos 45 DAT. Aos 60 e 90 DAT, a interação de B. methylotrophicus e M. enterolobii 
causaram diferença entre os tratamentos. Atia et al. (2020), encontraram em pepi-
no inoculado com M. incognita redução na fotossíntese, porém houve aumento na 
evapotranspiração. Segundo Barón et al. (2012) as reduções na taxa fotossintética 
durante o parasitismo são ocasionados pela deficiência de absorção e translocação 
de nutrientes para a parte aérea. A escassez de água na planta e a deficiência de 
nutrientes alteram o processo fotossintético pela redução dos pigmentos fotossin-
tetizantes e desencadeiam prejuízos ao funcionamento eficiente do Fotossistema II. 

A aplicação de B. methylotrophicus isolado e em interação com M. enterolobii foram 
responsáveis pela alteração na condutância estomática aos 45, 60 e 75 DAT. O ne-
matoide reduziu a condutância estomática e em interação com a rizobactéria houve 
o aumento da condutância estomática. Resultados semelhantes foram encontrado 
por Maqsood et al. (2020) no patossistema tomateiro - M. incognita. Em porta-enxer-
to de pimentão, M. incognita reduziu a absorção de água que refletiu na redução da 
condutância estomática e na redução da fotossíntese (Gálvez et al., 2019). As galhas 
dificultam a absorção de água pelas raizes e diminui o potencial hídrico, uma vez 
que a translocação para a parte áerea é afetada. Á medida que o potencial de água 
nas folhas diminui os estomâtos ficam mais sensíveis e ocorre a redução na con-
dutância estomática pelo fechamento dos estomâtos. Deficiência de assimilação de 
hormônios por plantas infestadas por nematoides também interferem nos processos 
de abertura e fechamento estomático (Gomes et al., 2004; Mioranza et al., 2018). 

M. enterolobii reduziu as taxas de evapotranspiração, fotossíntese e condutância es-
tomática nas goiabeiras devido uma suposta condição de deficiência hídrica ocasio-
nada pelas galhas nas raizes, que induziu ao fechamento estomático e consequen-
temente a diminuição evapotranspiração e da fotossíntese. Resultados semelhantes 
foram encontrados por Goulart et al. (2019) em mudas de café inoculadas com M. 
paranaensis e M. exigua onde observou-se redução da condutância estomática e da 
evapotranspiração. Porém, somente M. paranaensis reduziu a fotossíntese. Esses re-
sultados contestam o que foi verificado em plantas suscetíveis a nematoide, em que 
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ocorre o incremento na taxa fotossintética devido ao aumento na demanda de foto-
assimilados para suprir as fêmeas durante o parasitismo através das células gigan-
tes (Strajnar et al., 2012). Em todos os casos B. methylotrophicus em associação com 
o nematoide foi capaz de neutralizar os efeitos nocivos do nematoide a frutífera. 

Conclusões

M. enterolobii reduziu a evapotranspiração, a fotossíntese e a condutância estomáti-
ca em mudas de goiabeira, Pedro Sato. B. methylotrophicus em associação com M. en-
terolobii neutralizou os efeitos novicos do nematoide nas trocas gasosas da frutífera. 
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Resumo

Os diodos emissores de luz (LED’s) são considerados uma promissora fonte de luz 
para o cultivo in vitro de plantas, por apresentarem uma longa lista de benefícios 
e afetarem positivamente o crescimento dos explantes. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar diferentes intensidades de luz com LED’s no cultivo in vitro de brotações 
de batata cultivar Macaca. Os tratamentos foram constituídos por diferentes inten-
sidades de fluxo de fótons: 25; 50; 75 e 100 µmol m-2 s-1, fornecidas por lâmpadas 
constituídas por 80% de LED’s vermelhos e 20% de 

LED’s azuis. O delineamento experimental usado foi inteiramente ao acaso com cin-
co repetições, sendo a unidade experimental constituída por um frasco de vidro com 
contendo 40 mL de meio de cultura MS com cinco explantes. Após 35 dias de cultivo 
foi avaliado a altura da brotação, número de folhas, número de entrenó e número 
de gemas por brotação. Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância, 
sendo as médias comparas pelo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade de 
erro. Foi observado que intensidade luminosa de 100 µmol m-2 s-1 contribuiu para a 
obtenção da maior altura e número de folhas e gemas formadas por brotação. 

Palavras-chave: Explante, Micropropagação, LED’s, Qualidade da luz.
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In vitro multiplication of shoot of potato cv. Macaca under 
different light intensities 

Abstract

Light emitting diodes (LED’s) are considered the newest and most promising light source for in 
vitro plant cultivation, as they have a long list of benefits and positively affect explant growth. 
The objective of this work was to evaluate different light intensities with LED’s in the in vitro 
cultivation of shoot of potato cultivar Macaca. The treatments consisted of different photon flux 
intensities: 25; 50; 75 and 100 µmol m-2 s-1, supplied by lamps made up of 80% red LEDs and 
20% blue LEDs. The experimental design used was completely randomized with five replications, 
and the experimental unit consisted of a glass flask containing 40 mL of MS culture medium with 
five explants. After 35 days of cultivation, the height of shoot, number of leaves, number of inter-
nodes and number of buds per sprouting were evaluated. The data obtained were subjected to 
analysis of variance, and the means were compared by Duncan’s test at a level of 5% probability 
of error. It was observed that light intensity of 100 µmol m-2 s-1 contributed to obtain the greatest 
height and number of leaves and buds formed by budding. 

Keywords: Explant, Micropropagation, LED’s, Light quality. 

Introdução 

A micropropagação em batata, permite a reprodução rápida de plantas com caracterís-
ticas superiores. Possibilitando ainda, a formação de plantas geneticamente idênticas 
a partir do cultivo in vitro de meristema extraído de uma planta matriz e cultivado em 
meio de cultura, sob condições ambientais controladas. Adicionalmente, os tubérculos 
obtidos através das plântulas micropropagadas de batata são utilizados como propá-
gulos na obtenção de plantas matrizes para a produção de batata semente às quais 
serão utilizadas na implantação das lavouras comerciais (EMBRAPA, 2021). 

A micropropagação das espécies é afetada pela qualidade da luz, a qual pode ser com-
preendida como o fotoperíodo, intensidade luminosa e o comprimento de onda emitido 
pelas diferentes fontes de luz. As plantas são sensíveis tanto à quantidade quanto à 
qualidade da luz que recebem, podendo utilizá-la na fotossíntese, bem como em outros 
processos fisiológicos ligados a seu desenvolvimento. Além disso a qualidade da luz 
exerce forte influência na morfologia das plantas cultivadas (TAIZ & ZAIGER, 2013). 

A eficiência da micropropagação ou o sucesso na taxa de multiplicação é afetado por 
vários fatores, tais como nutrientes, reguladores de crescimento, temperatura e inten-
sidade luminosa. O nível de intensidade luminosa nos cultivos in vitro é mais baixo 
do que os usados na casa de vegetação, as quais ficam acima de 200 µmol m-2 s-1. Nas 
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condições de cultivo in vitro, a baixa intensidade luminosa é suficiente para determi-
nar a morfogênese. Isto se deve a presença de açúcar no meio de cultura que serve 
como fonte de energia. De modo geral, a densidade de fluxo de fótons para o cultivo 
das plantas in vitro variaram de 7 a 120 µmol m-2 s-1. Contudo, para a maioria das es-
pécies o nível varia de 30-40 µmol m-2 s-1 (CIOĆ et al., 2019). O objetivo deste trabalho 
foi avaliar diferentes intensidades luminosas com lâmpadas de LED’s no cultivo in vitro 
de brotações de batata cultivar Macaca. 

Material e métodos
Para o desenvolvimento do experimento de multiplicação in vitro sob diferentes 
intensidades de fluxo de fótons com LED’s foram utilizados como explantes brota-
ções de batata cultivar Macaca, provenientes da fase de multiplicação in vitro, com 
35 dias de cultivo em meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962) semi sólido e 
sem reguladores de crescimento.O meio de cultura usado para a multiplicação foi 
constituído pelos sais e vitaminas do meio MS acrescido por 30 g L-1 de sacarose, 
100 mg L-1 de mio-inositol e 7 g L-1 de ágar. O pH do meio de cultura foi ajustado 
para 5,8 antes da adição do ágar. 

Em seguida, o meio de cultura foi levado ao microondas por 15 minutos para dissol-
ver o ágar e posteriormente foi distribuído em frascos de vidro com capacidade de 
250 mL. Em cada frasco foi adicionado 40 mL de meio de cultura, sendo o fechamen-
to dos mesmos realizado com papel alumínio. Por fim, o meio de cultura foi esterili-
zado em autoclave vertical a temperatura de 121 ºC a 1,5 atm, durante 20 minutos; 
assim como as placas de Petri, pinças e bisturis para a manipulação dos explantes. 

A inoculação dos explantes de batata cultivar Macaca no meio de multiplicação foi 
realizada no interior de em câmara de fluxo laminar previamente desinfestadas com 
luz ultravioleta. As brotações foram seccionadas em segmentos com aproximadamente 
1 cm + 0,2 cm de comprimento com o auxílio de pinças e bisturi sobre placa de Petri. 

Após a inoculação os frascos com os explantes foram transferidos para sala de cresci-
mento com fotoperíodo de 16 horas e temperatura de 25 + 2 ºC. Os tratamentos foram 
constituídos por diferentes intensidades de fluxo de fótons: 25; 50; 75 e 100 µmol m-2 s-1, 
fornecidas por lâmpadas constituídas por 80% de LED’s vermelhos e 20% de LED’s azuis. 
Sendo o controle constituído pela intensidade luminosa de 25 µmol m-2 s-1. 

O delineamento experimental usado foi o inteiramente casualizado com cinco repe-
tições por tratamento, sendo a unidade experimental constituída por um frasco de 
vidro com capacidade de 300 mL contendo 40 mL de meio de cultura semi-sólido 
com cinco explantes. Após 35 dias de cultivo foi avaliado a altura da brotação, nú-
mero de folhas, número de entrenó e número de gemas formadas por brotação. 
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Os dados das variáveis número de folha, entrenó e gemas formadas por brotação de 
batata foram transformados em (x + 0,5)½. Os dados referentes a altura da brotação 
não foi transformado. Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância, sen-
do as médias comparas pelo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

Resultados e discussão 
Pode-se observar na tabela 1 que a maior altura da brotação (23,75) foi obtida na in-
tensidade de 100 µmol m-2 s-1. Ainda na mesma tabela pode-se notar que não houve 
diferença significativa entre altura das brotações cultivadas sob 50 e 75 µmol m-2 s-1 
(16,25 e 18,50 cm, respectivamente). Em relação às brotações de menor comprimen-
to estas foram obtidas na intensidade de 25 µmol m-2 s-1 (12,25 cm). 

De acordo com Singh & Patel (2014), a intensidade luminosa muito alta pode des-
truir o aparato fotossintético. Por outro lado, a irradiação muito baixa faz com que a 
fotossíntese não seja suficiente (SILVA et al., 2017). De modo geral, as brotações de 
batata de maior altura são as mais desejáveis, pois há uma relação entre a altura da 
brotação e o número de gemas, de tal forma que quanto maior a altura maior será o 
número de gemas na brotação. Além disso, as brotações maiores são mais fáceis de 
enraizarem quando submetidas a fase de enraizamento in vitro. 

Tabela 1. Altura da brotação e número de folhas em brotações de batata cultivar Macaca, após 35 
dias de cultivo em meio de cultura MS e mantidas sob diferentes intensidades de fluxo de fótons 
fornecidas por lâmpadas LED’s. 

Intensidade luminosa (µmol m-2 s-1) Altura da brotação (cm) Número de folhas 

100 23,75 a 31,23 a 

75 18,50 b 23,69 b 

50 16,25 b 18,97 c 

25 12,25 c 16,16 c 

CV (%) 12,13 5,51

*Médias seguidas por letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de 
probabilidade de erro. 

Quanto a variável número de folhas, pode-se observar ainda na tabela 1 que a maior 
quantidade de folhas (31,23 folhas por brotação) foi obtida da intensidade luminosa 
de 100 µmol m-2 s-1. Ainda na mesma tabela pode-se observar que não houve diferen-
ça entre quantidade de folhas formadas nas brotações cultivadas sob 25 e 50 µmol m-2 
s-1, sendo estas intensidades luminosas as que promoveram o menor número de folhas 
formadas por brotação (18,97 e 16,16 folhas por brotação, respectivamente). Resulta-
dos distintos foram obtidos por CIOĆ et al. (2019), que avaliaram o efeito de diferentes 
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intensidades luminosas (40; 80 e 120 µmol m-2 s-1) na micropropagação de Gerbera 
jamesonii e não obtiveram diferença no número de folhas formadas por brotação. Isso 
sugere que dependendo da espécie micropropagada o aumento da intensidade lumi-
nosa pode não contribuir para o aumento do número de folhas formadas. 

Para a variável número entrenós, pode-se observar na tabela 2 que a média obtida 
nas brotações de batata cultivada na intensidade de 100 µmol m-2 s-1 (27,34 entrenós 
por brotação) foi superior as medias obtidas nas intensidades de 50 e 25 µmol m-2 
s-1. Além disso, pode-se notar que não houve diferença significativa entre o número 
de entrenós das brotações mantidas sobre as intensidades 100 (27,34) e 75 (22,69) 
µmol m-2 s-1. O número de entrenó por brotação está relacionado a taxa de multipli-
cação da batata, pois quanto maior o número de entrenós por brotação, maior será 
o número de explantes retirados para dar origem a novas brotações. 

Tabela 2. Número de entrenós formados por brotações de batata cultivar Macaca, após 35 dias de 
cultivo em meio de cultura MS e mantidas sob diferentes intensidades de fluxo de fótons fornecidas 
por lâmpadas LED’s. 

Intensidade luminosa (µmol m-2 s-1) Número de entrenós Número de gemas

100 27,34 a 30,98 a

75 22,69 ab 23,69 b 

50 19,70 b 18,94 c

25 14,93 c 16,16 c 

CV (%) 7,07 5,60 

*Médias seguidas por letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 
5% de probabilidade de erro. 

Quanto ao número de gemas, pode-se observar na tabela 4 que o maior número 
(30,98) foi obtido da intensidade de 100 µmol m-2 s-1. Ainda na mesma tabela po-
de-se observar que houve diferença entre número de gemas mantidas sob 50 e 75 
µmol m-2 s-1. Em relação ao menor número estas foram obtidas nas intensidades de 
50 e 25 µmol m-2 s-1 (18,94 e 16,16 gemas por brotação). 

Conclusão 
Para as condições utilizadas no experimento de multiplicação in vitro de brotações de 
batata cultivar Macaca, pode-se concluir a intensidade luminosa influenciou na altura 
da brotação, número de folhas formada por brotação, número de entrenós e gemas. 

A intensidade luminosa de 100 µmol m-2 s-1contribuiu para a obtenção da maior 
altura, número de folhas e gemas formadas por brotação. 
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Resumo

A mandioquinha-salsa é uma ótima alternativa para pequenos e médios produtores, 
especialmente dentro dos conceitos de agricultura familiar, em razão da conside-
rável demanda por mão-de-obra, principalmente nas fases de plantio e colheita, e 
também pelo seu alto valor de mercado. A diversidade em microclimas e a estrutura 
fundiária existente em Santa Catarina favorece o cultivo dessa espécie. O objetivo 
deste trabalho foi identificar áreas à cultura da mandioquinha-salsa em Santa Ca-
tarina, com base nas variáveis agroclimáticas indicadas pela literatura. Para o ma-
peamento das variáveis agroclimatológicas, foram adotados os seguintes critérios: 
i. Temperatura média das mínimas do ar decendial menor que 7°C; ii. Temperatura 
média das máximas do ar decendial maior que 24°C. A cultura da mandioquinha-
-salsa tem possibilidade de cultivo em todo o estado de Santa Catarina, devendo ser 
observados e respeitados os períodos com temperaturas favoráveis ao desenvolvi-
mento da cultura. 

Palavras-chave: agrometeorologia, áreas potenciais, Arracacia xanthorrhiza Bancroff., 
zoneamento. 
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Potencial areas for arracacha in Santa Catarina 

Abstract

Arracacha is a great alternative for small and medium smallholders or farmers, especially within 
the concepts of family farming, due to the considerable demand for labor, especially in the plant-
ing and harvesting phases, and also due to its high market value. The diversity in microclimates 
and the existing land structure in Santa Catarina drives the cultivation of this species. The ob-
jective of this work was to analyze the climatic risks to the culture of cassava-parsley in Santa 
Catarina, based on agroclimatic variables indicated in the literature. For the mapping agroclima-
tological variables, the following criteria were adopted: i. Average temperature of the decendial 
air minima less than 7°C; ii. Average temperature of decendial air maximums greater than 24°C. 
The arracacha crop can be cultivated throughout the state of Santa Catarina, and periods with 
favorable temperatures for the development of the crop must be observed and respected. 

Keywords: agrometeorology, potencial areas, Arracacia xanthorrhiza Bancroff, zoning. 

Introdução 
A mandioquinha (Arracacia xanthorrhiza Bancroff) pertence à família Umbelliferae. 
É uma hortaliça tipicamente americana, originária da região Andina da América do 
Sul, compreendida pela Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. A planta é 
descrita como sendo possivelmente bianual; porém várias vezes completa seu ciclo 
biológico porque a colheita se processa antes do florescimento e sua propagação é 
exclusivamente vegetativa. 

No Brasil, A mandioquinha-salsa é cultivada em mais de 20.000 hectares, com uma 
produção média de 250 mil toneladas/ano. A maior parte da produção é destinada 
para o mercado in natura. A cultura é uma ótima alternativa para pequenos e médios 
produtores, especialmente dentro dos conceitos de agricultura familiar, em razão 
da considerável demanda por mão-de-obra, principalmente nas fases de plantio e 
colheita, e também pelo seu alto valor de mercado. No Brasil, é tradicionalmente 
cultivada no Sudeste e no Sul, em regiões com altitude superior a 800m e tempe-
ratura média anual entre 15°C e 18°C. Entretanto, verifica-se seu cultivo em áreas 
mais baixas, na Zona da Mata mineira e em baixadas litorâneas de Santa Catarina, 
assim como sua expansão para o Planalto Central, no Distrito Federal e Goiás, onde 
a temperatura média anual supera os 20 °C. Quanto à época, em regiões de clima 
ameno o plantio pode ser efetuado o ano todo. 

Segundo Knott, citado por CAMARGO (1992), os parâmetros ideais para o cultivo da 
mandioquinha-salsa são temperatura média mensal de 15,5 a 18,3ºC, média mensal 
das máximas entre 21 e 24ºC e a média mensal das mínimas superior a 7ºC; enquan-
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to que, para Carrasquilla, citado por ZANIN e CASALI (1984) , são mais indicados as 
locais em que a média anual das temperaturas mínimas se situa entre 5 e 10ºC, e a 
média das máximas não ultrapasse a 20ºC 

Segundo SENNA NETO (1976), a mandioquinha adapta-se às regiões climáticas mui-
to parecidas com aquelas de características da região Norte da Cordilheira Andina, 
onde as altitudes variam de 1.700 a 2.500m. Por outro lado, ZANIN e CASALI (1984) 
mencionam ser possível executar colheitas ao nível do mar. As regiões serranas, com 
temperaturas amenas e dias longos nos meses de verão, são ideais para implantação 
desta cultura, pois em dias curtos e temperaturas baixas ocorre o florescimento, ha-
vendo uma menor produção de raízes. Observa-se que mudas oriundas de regiões de 
alta altitude não se adaptam nas baixadas quentes, mesmo que o plantio tenha sido 
efetuado em época mais fria. Nos plantios realizados no período de setembro a mar-
ço ocorre uma redução de ciclo, a produtividade aumenta e a colheita é realizada 
de outubro a fevereiro. Por outro lado, nos plantios realizados entre abril e agosto, o 
ciclo é mais longo, geralmente ocorre o florescimento e a cultura pode permanecer 
no campo por um período de até l8 meses (SENNA NETO, 1976). 

Segundo extensionistas da Epagri, a batata salsa é comum em praticamente todo o 
Planalto Norte Catarinense, com plantios ocorrendo geralmente em junho e julho, 
com colheita entre abril e maio. Esses cultivos são feitos em regiões com cotas 
altimétricas entre 650 a 950 metros. Na região de Florianópolis. Encostas da Ser-
ra e Alto Vale do Itajaí, o plantio inicia em março e prolonga-se até no máximo a 
segunda quinzena de outubro resultando na colheita o ano inteiro. Nessa região, 
destacam-se os municípios de: Angelina, Leoberto Leal, Major Gercino, Imbuia e Al-
fredo Wagner. Esses municípios apresentam altimetria média aproximada de 500m. 
Quanto à precipitação anual, considera-se que 600 mm anuais bem distribuídos 
permitem estabelecer cultivos sem necessidade de irrigação suplementar (Higuita 
Munõz, citado por ZANIN & CASALI, 1984). Santa Catarina não apresenta restrições 
hídricas a esse patamar em nenhuma região do Estado, portanto, esse critério não 
foi utilizado como fator de risco neste estudo. 

Material e métodos 
Para delimitação de áreas aptas ao cultivo e mapeamento das variáveis agroclimato-
lógicas, foram adotados os seguintes critérios: i. Temperatura média das mínimas do ar 
decendial menor que 7°C; ii. Temperatura média das máximas do ar decendial maior que 
24°C. Os dados foram obtidos por equações de estimativa em função de latitude, longi-
tude e altitude ((MASSIGNAM e PANDOLFO, 2006). O mapeamento foi realizado com re-
solução espacial de 90 m, utilizando a base no modelo digital de elevação (MDE) SRTM 
- Shuttle Radar Topography Mission (USGS, 2006) e processadas no software QGIS 10.6. 
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Resultados e discussão 

O ciclo da cultura da mandioquinha salsa varia muito em função do local, época e 
sistema de plantio. Torna-se importante a avaliação e identificação de áreas onde 
ocorre a média das temperaturas mínimas do ar abaixo de 7°C e média das tempe-
raturas máximas do ar 24°C por serem limitantes ao crescimento das plantas (Figu-
ras 1 e 2). Existe limitação por baixa temperatura numa pequena porção da Região 
do Planalto Sul a partir do decêndio 13. É no decêndio 17 que começam aparecer 
temperaturas restritivas também Região Oeste e Meio-Oeste em cotas superiores a 
1000m. Quanto às temperaturas máximas, existem regiões com limitação nos de-
cêndios 35 a 4 para a região de Joinville e Extremo Oeste Catarinense. 

Figura 1. Ocorrência da temperatura média das mínimas do ar inferior a 7°C  
(área em azul) por decêndio para o estado de Santa Catarina 

O Estado apresenta número de decêndios suficientes para o cultivo da mandio-
quinha salsa nas diferentes regiões (Figuras 1 e 2). Nas regiões que apresentam 
temperaturas mais elevadas, o plantio pode ser antecipado para períodos em que as 
temperaturas já seriam desfavoráveis nas regiões mais temperadas (temperaturas 
abaixo das temperaturas preferenciais). Por outro lado, nessas regiões de clima mais 
ameno, o deslocamento da época de cultivo é uma prática que visa diminuir os ris-
cos e propicia o plantio de inverno e primavera. 
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Figura 2. Ocorrência da temperatura média das máximas do ar superior a 24°C  
(área em vermelho por decêndio para o estado de Santa Catarina). 

Conclusões 
A cultura da mandioquinha salsa tem possibilidade de cultivo em todo o estado de 
Santa Catarina, devendo ser observados e respeitados os períodos com temperatu-
ras favoráveis ao desenvolvimento da cultura. 
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Resumo

O cultivo da pitaya é uma excelente opção para o produtor, bem como para o consu-
midor, devido ao alto preço pago pela fruta, aliado aos benefícios do seu consumo. 
Além do valor nutricional e funcional de seus frutos, algumas espécies apresentam 
potencial para ornamentação. A diversidade em microclimas existentes em Santa 
Catarina favorece o cultivo de diversas espécies, entre elas, as cactáceas. O objetivo 
deste trabalho foi analisar os riscos climáticos à cultura da pitaya em Santa Catarina, 
com base nas variáveis agroclimáticas indicadas pela literatura. Para delimitação de 
áreas e definição de classes de risco das variáveis agroclimatológicas, foi conside-
rado o risco de ocorrência de temperatura mínima igual ou inferior a -2 ºC durante 
o ciclo da cultura com probabilidade de ocorrência acima de 20% e temperatura 
média anual igual ou inferior a 17 ºC. A cultura da pitaya tem possibilidade de cul-
tivo no estado de Santa Catarina em áreas sem o risco de geadas acima de 20% de 
probabilidade. 

Palavras-chave: agrometeorologia, áreas potenciais, Hylocereus sp., zoneamento. 
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Risk analysis for pitaya in Santa Catarina 

Abstract

The cultivation of pitaya is an excellent option for the smallholders, as well as for the consumer, 
due to the high price paid for the fruit, together with the benefits of its consumption. In addition 
to the nutritional and functional value of its fruits, some species have potential for ornamen-
tation. The microclimate diversity in Santa Catarina drives the cultivation of several species, 
including cacti. The objective of this work was to analyze climatic risks to pitaya crop in Santa 
Catarina, based on agroclimatic variables indicated in the literature. To delimit areas and define 
risk classes of agroclimatological variables, the probability of occurrence of minimum tempera-
tures (-2 ºC) were calculated during the crop cycle (with a probability of occurrence above 20%) 
and annual average temperature equal to or less than 17°C. The pitaya crop can be cultivated in 
the state of Santa Catarina in areas without the risk of frost above 20% probability. 

Keywords: agrometeorology, potencial areas, Hylocereus sp., zoning. 

Introdução 

O cultivo da pitaya teve avanço em pesquisa na última década, quando despertou a 
atenção dos produtores brasileiros, principalmente devido a sua rusticidade e preco-
cidade de produção. Originária da América, a cultura é baseada em quatro espécies 
(Hylocereus undatus, H. polyrhizus, H. setaceus e H. megalanthus), que diferem entre 
outros aspectos, quanto ao tipo de fruto produzido, sendo a pitaya vermelha de pol-
pa branca (H. undatus) a mais cultivada no Brasil (SILVA, 2014). 

No Brasil, existem pequenas áreas de produção de pitaya, situadas principalmente 
no Estado de São Paulo, localizadas na região de Catanduva. Devido à elevação do 
consumo de frutas exóticas e ao seu valor comercial, surgiu interesse por parte dos 
fruticultores no plantio e cultivo desta frutífera. Na região Sudeste, a produção dos 
frutos ocorre durante os meses de dezembro a maio. A produtividade média anual é 
de 14 toneladas de fruto/ha (Bastos et al., 2006). Em Santa Catarina, o Sul do Estado 
é a maior região produtora com período de colheita entre dezembro e maio. Além 
do valor nutricional e funcional de seus frutos, algumas espécies apresentam po-
tencial para ornamentação, o que agrega ainda mais valor ao cultivo desta cactácea 
(GOMES, 2014). 

Segundo Mizrahi e Nerd (1999), as condições ideais são as temperaturas entre 14 e 
26ºC, sombreamento de 40 a 60% e solos com pH entre 5,5 e 6,5. Para H. undatus, 
temperaturas abaixo de -2,5ºC e acima de 45ºC são limitantes, causando a morte das 
plantas. O desenvolvimento da espécie é melhor quando cultivadas em condições 
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de temperaturas médias diurnas de 30ºC e noturnas de 20ºC (NOBEL, 2002 apud SIL-
VA, 2014). A pitaya é considerada de dias longos. No hemisfério Sul, o florescimento 
se dá de novembro a abril. 

Pitaya (H. undatus) é um cacto de clima tropical, resistente ao estresse hídrico e adap-
tado a temperaturas médias entre 21 e 29ºC. Em H. megalanthus os melhores resulta-
dos de cultivo foram obtidos em temperaturas entre 18 a 25ºC (ORTIZ-HERNÁNDEZ e 
CARRILLO-SALAZAR, 2012). Por outro lado, temperaturas abaixo de -1.3ºC danificam 
os clorênquimas das células de H. undatus (NOBEL e DE LA BARRERA, 2004). 

De forma geral, os cactos apresentam danos ou injúrias quando submetidos a tem-
peraturas inferiores a -2ºC e frequentemente morrem quando expostos a -4 ºC 
(TOHMSON, 2002 apud MERTEN, 2003). O objetivo deste trabalho foi analisar os 
riscos climáticos à cultura da pitaya em Santa Catarina, com base nas variáveis agro-
climáticas indicadas pela literatura. 

Material e métodos 

Para delimitação de áreas e definição de classes de risco no processo de mapeamen-
to das variáveis agroclimatológicas, foi analisado o fator de risco de ocorrência de 
geada durante o ciclo da cultura e temperatura média anual. A precipitação não foi 
considerada como risco climático, pois pelos dados de exigência hídrica pela cultura 
relatados em bibliografia, em Santa Catarina a climatologia mostra não haver res-
trição hídrica nos níveis exigidos pela cultura. Os parâmetros de risco foram obtidos 
por equações de estimativa em função de latitude, longitude e altitude: i. Tempera-
tura média anual igual ou inferior a 17 ºC (MASSIGNAM e PANDOLFO, 2006); ii. Risco 
de Geada- temperatura mínima igual ou inferior a -2ºC (PANDOLFO et al., 2017) 
durante o ciclo da cultura, com probabilidade de ocorrência acima de 20%. O mape-
amento foi realizado com resolução espacial de 90 m, utilizando a base no modelo 
digital de elevação (MDE) SRTM - Shuttle Radar Topography Mission (USGS, 2006) e 
processadas no software QGIS 10.6. 

Resultados e discussão 

O critério de temperatura média anual foi utilizado para definir em termos gerais o 
enquadramento das temperaturas disponíveis no estado de Santa Catarina dentro 
dos limites favoráveis de temperatura para desenvolvimento da espécie (Figura 1). 
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Figura 1. Temperatura média anual ≤ 17 ºC no estado de Santa Catarina. 

Nas regiões Planalto Sul, Meio-Oeste e Planalto Norte Catarinense, localidades com 
cotas superiores a 900m apresentam limitações em relação à disponibilidade de 
temperatura. Essas regiões apresentam um clima temperado, com verão ameno. As 
chuvas são uniformemente distribuídas, sem estação seca e a temperatura média do 
mês mais quente não chega a 22ºC. 

O mapa de temperatura mínima igual ou inferior a -2ºC para estimar a ocorrência de 
geada foi gerado decendialmente, de forma a indicar as regiões onde há possibilidade 
de cultivo da pitaya. Observa-se na Figura 2, que existe 20% ou mais de probabili-
dade de ocorrência de geadas moderadas entre os decêndios 18 a 22. Essas regiões 
devem ser caracterizadas como restritivas ao uso de espécies com baixa ou nenhuma 
tolerância à geada. Em localidades com altitudes superiores a 800 o risco de geada 
pode comprometer significativamente o cultivo. Nas regiões onde foram encontrados 
relatos de cultivo comercial (Oeste e Litoral Sul) não existe risco associado a geada. 

Conclusões 

A cultura da pitaya tem possibilidade de cultivo no estado de Santa Catarina, deven-
do ser observadas e respeitadas as regiões que apresentam temperaturas favoráveis 
ao desenvolvimento da cultura evitando áreas com ocorrência de geada. 
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Decêndio 18 – 21 a 30/06 Decêndio 19 – 01 a 10/07 Decêndio 20 – 11 a 20/07 

  

 

Decêndio 21 – 21 a 31/07 Decêndio 22 – 01 a 10/08  

Figura 2. Probabilidade de ocorrência de temperatura média das mínimas decendial igual 
ou inferior a -2ºC, risco acima de 20% (área azul), para o estado de Santa Catarina. 
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Resumo

A necessidade por uma produção agrícola sustentável vislumbra a possibilidade da 
utilização de fertilizantes naturais em detrimento aos sintéticos, mais poluentes e 
com alto gasto energético na sua produção. Assim foi objetivo deste trabalho avaliar a 
produtividade e os teores de nutrientes foliares de meloeiro cantaloupe “Torreon” em 
função da aplicação ou não do pó de rocha fonolito em pré-plantio (FP) combinados 
com quatro fontes de potássio em cobertura (CK). O experimento foi conduzido no 
delineamento em blocos ao acaso, no esquema fatorial, 2x4, sendo dois níveis do fator 
pó de fonolito em pré-plantio (com e sem) e quatro fontes de potássio em cobertura 
(KCl, KNO3, K2SO4 e pó de fonolito-8%K2O), com quatro repetições. A produtividade 
foi estimada por meio da colheita de frutos das sete plantas da parcela útil, quando 
apresentavam rachadura peduncular. As amostras foliares foram coletadas durante 
o florescimento da planta, sendo a quarta folha completa (limbo + pecíolo), do tufo 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 45
 VOLTAR AO ÍNDICE

apical. Concluiu-se que a correção dos níveis de potássio com pó de fonolito não foi 
efetiva para cultura do meloeiro nobre e por apresentar maior equilíbrio nutricional, 
notadamente potássio, as fontes KCl e K2SO4, em cobertura, proporcionaram maiores 
produtividades do meloeiro nobre. 

Palavras-chave: Adubação potássica, Cucumis melo var. cantaloupensis Naud., pó de 
rocha fonolito, sustentabilidade agronômica.

Effect of natural and synthetic potassium sources on the foliar 
nutrient content of cantaloupe melon trees 

Abstract

The need for sustainable agricultural production sees the possibility of using natural fertilizers 
instead of synthetic ones, which are more polluting and with high energy expenditure in their 
production. Thus, the objective of this work was to evaluate the productivity and the leaf nutrient 
contents of “Torreon” cantaloupe melon as a function of the application or not of phonolite rock 
powder in pre-planting (FP) combined with four potassium sources in top dressing (CK). The 
experiment was carried out in a randomized block design, in a 2x4 factorial scheme, with two 
levels of phonolite powder factor in pre-planting (with and without) and four potassium sources 
in coverage (KCl, KNO3, K2SO4 and powder of phonolite-8%K2O), with four repetitions. Yield was 
estimated by harvesting the fruits of the seven plants of the useful plot, when they presented 
peduncular cracks. Leaf samples were collected during flowering of the plant, with the fourth 
complete leaf (limbo + petiole) from the apical tuft. It can be concluded that the correction of 
potassium levels with phonolite powder was not effective for the culture of noble melon and 
because it presents a better nutritional balance, especially potassium, the sources KCl and K2SO4 
in top dressing provided higher yields of noble melon. 

Keywords: Potassium fertilization, Cucumis melo var. cantaloupensis Naud., phonolite rock 
powder, agronomic sustainability. 

Introdução

Dentre as espécies de meloeiros em ascensão há um crescente interesse pela pro-
dução de frutos tidos como “nobres”, conhecidos popularmente como melão japonês 
ou cantaloupe, os quais são pertencentes ao grupo de melões rendilhados (Cucumis 
melo var. reticulatus Naud.), do grupo Cantalupensis. Estes melões possuem quali-
dades superiores quanto ao aroma, polpa com coloração diferenciada, maior teor 
de sólidos solúveis em comparação aos melões tradicionais (Medeiros et al., 2007). 
O Potássio é um cátion monovalente relativamente móvel no perfil do solo, sendo 
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as perdas por lixiviação, associadas principalmente ao uso de fontes de alta solu-
bilidade, como o cloreto de potássio (Sharma & Sharma, 2013). Em solos arenosos 
ou com baixa capacidade de troca de cátions e sob alta pluviosidade as perdas são 
potencialmente maiores, podendo chegar a mais de 25% do K aplicado (Duarte et al., 
2013). A necessidade por uma produção viável e ao mesmo tempo menos poluente, 
acaba acarretando buscas contínuas por fontes de nutrientes eficientes, econômicas 
e mais acessíveis para os produtores. Neste sentido os pós de rocha têm sido incen-
tivados, entretanto, faltam estudos capazes de dar suporte a recomendações seguras 
para inúmeras culturas agrícolas, como o meloeiro. Em solos tropicais, onde fatores 
de solo (baixa capacidade de troca de cátions) e do clima (alta pluviosidade) intera-
gem, os fertilizantes solúveis acabam sendo lixiviados facilmente, gerando carência 
ao meio, por outro lado, esse tipo de clima acaba sendo o ideal para fonolito, visto 
que os mesmos apresentam uma baixa solubilidade (SOUZA, 2014). Pelos altos ín-
dices de extração e exportação associadas as altas perdas por lixiviação o potássio 
é um dos nutrientes mais limitantes na produção de melões de qualidade (FAHL et 
al. 1998; FURLANI et al. 1978). Neste sentido estudos visando a utilização de fontes 
de potássio de baixa solubilidade, como os pós rocha, aplicados em pré-plantio, de 
forma isolada ou combinada com outras fontes convencionais são importantes na 
busca de uma produção mais sustentável. Este trabalho objetivou avaliar o efeito do 
uso do fonolito em préplantio combinados com fontes de potássio em cobertura nos 
teores dos nutrientes foliares e produtividade de plantas do melão Nobre “Torreon”. 

Materiais e métodos

O experimento foi conduzido em campo aberto, de julho a novembro de 2019, no 
município de Iturama-MG. As mudas do meloeiro tipo cantaloupe, Híbrido Torreon 
F1 (Agristar®) foram produzidas em ambiente protegido, em bandejas de polietileno, 
com 162 células, as quais foram preenchidas com substrato organomineral comer-
cial. O solo foi adequado por meio da calagem, gradagem e adubação orgânica, além 
do levantamento dos camalhões. Após 20 dias da semeadura foi realizado o trans-
plantio no espaçamento de 1,20 m x 0,30 m. O ensaio foi conduzido no delineamen-
to em blocos ao acaso em esquema fatorial, 2x4, sendo dois níveis do fator pó de 
rocha em pré-plantio (com e sem) e quatro fontes de potássio em cobertura (cloreto 
de potássio, nitrato de potássio, sulfato de potássio e pó de rocha fonolito – 8% de 
K2O), com quatro repetições. Cada parcela foi constituída por nove plantas, mantidas 
no espaçamento de 1,20 m x 0,30 m. As plantas foram conduzidas em haste única, 
em sistema de tutoramento com fitilho em espaldeira vertical, deixando um fruto 
por planta, foram realizados durante o período experimental, desbrotas, amarrios, 
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capinas, bem como os tratamentos fitossanitários sempre que necessário, seguindo 
as recomendações de Filgueira (2007). Para a irrigação da cultura foram empregadas 
fitas gotejadoras com vazão nominal de 3,6 L hora-1, a 60 kPa de pressão de serviço, 
com emissores a cada 0,30 m. A produtividade de frutos foi estimada em função do 
número e massa de frutos individuais colhidos por planta. As amostras de folhas 
para diagnose nutricional foram coletadas na ocasião do florescimento, da quarta 
folha completa (limbo + pecíolo), a partir do tufo apical. Os macros e micronutrientes 
foliares foram determinados em laboratório comercial por espectrofotometria de 
emissão atômica. 

Resultados e discussão

Verificou-se que plantas de meloeiro cantaloupe “Torreon” fertilizadas com KCl, 
K2SO4, KNO3 e potássio natural em cobertura, independentemente do uso do potás-
sio natural em pré-plantio alcançaram, respectivamente, 23,69 t ha-1, 22,86 t ha-1, 
21,53 t ha-1 e 21,04 t ha-1, com diferenças significativas entre as produções apenas 
entre o KCl e potássio natural (p<0,05). Independentemente dos tratamentos, veri-
ficou-se neste experimento uma produtividade média de aproximadamente 22,28 
t ha-1, que é considerada baixa frente ao potencial da cultura e principalmente do 
genótipo utilizado. É provável que a rápida solubilização das fontes sintéticas de 
potássio e consequente disponibilização do elemento na solução do solo tenham 
contribuído para o maior acúmulo de matéria seca nas plantas de meloeiro. O K é 
requerido para a síntese proteica em plantas (FAQUIM, 1994), e, portanto, a menor 
disponibilidade de K solúvel nas parcelas com adição de pó de rocha, pode ter redu-
zido a intensidade da síntese proteica, o que porventura veio a impedir a formação 
de novos tecidos. A produtividade está diretamente relacionada ao aproveitamento 
máximo dos nutrientes, por isso é necessário buscar um equilíbrio entre micronu-
trientes e macronutrientes para promover o bom desenvolvimento da cultura, nes-
te sentido, os resultados da análise foliar foram comparados aos dados de teores 
adequados de nutrientes em folhas de meloeiro disponíveis em SILVA et al. (2003). 
De maneira geral verificou-se que independentemente dos tratamentos os únicos 
nutrientes que ficaram abaixo da faixa considerada ideal foram o P, B e o K, ficando 
os demais dentro da faixa ideal (N, Mg, Cu, Mn e Zn) ou acima do adequado (Ca, S e 
Fe) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Interpretação dos teores de macronutrientes e micronutrientes foliares em meloeiro 
nobre “Torreon” em função da adubação corretiva natural em pré-plantio com K natural e fontes de 
potássio em cobertura. 

Nutrientes*

Tratamentos N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

g kg-1 mg kg-1 

(FP)             

COM 36,42 3,13 23,88 72,63 6,73 13,83 18,53 11,46 415,86 142,52 35,73 

SEM 37,68 2,90 24,00 73,65 6,90 13,20 19,44 11,87 549,12 158,79 38,87

(CK)

KNO3 36,95 2,90 24,00 73,75 6,40 12,55 18,14 11,74 669,15 174,02 41,20

K2SO4 36,60 3,20 26,00 70,80 6,45 14,60 16,85 12,02 396,71 112,95 36,01

KCl 35,75 2,80 25,25 73,20 6,90 13,75 18,86 11,44 478,96 188,13 36,50

K natural 38,90 3,15 20,50 74,80 7,50 13,15 22,09 11,46 385,15 127,53 35,48

Teores 
adequados 25-50 03-07 25-40 25-50 05-12 02-03 30-80 10-15 50-300 50-250 20-100

* A cor verde representa teor adequado, o vermelho teores inferiores aos recomendáveis e o amarelo teores 
superiores aos recomendáveis. 

Relativos aos teores de K, comparando-se a presença ou ausência do pó de rocha 
fonolito no pré-plantio observou-se que em ambos os tratamentos a quantidade do 
nutriente ficou abaixo de 25 g kg-1, início da faixa considerada ideal para a cultura 
(Tabela 1). Comparando as quatro fontes em cobertura, obteve teores considerados 
adequados com KCl (25,25 g kg-1) e K2SO4 (26 g kg-1) e considerados baixos para 
coberturas com KNO3 (24 g kg-1) e pó de fonolito (20,5 g kg-1) (SILVA et al., 2003). Se-
gundo OSTERROHT (2003) a dissolução dos pós de rocha é um processo demorado 
e complexo. Dessa forma ALCARDE et al. (1998) recomenda que produtos que apre-
sentem características de menor solubilidade, sejam aplicados com determinada 
antecedência para que haja tempo hábil para que ocorra a solubilização, e devido a 
isto proporcione maior disponibilidade do nutriente para a planta. Aqueles altamen-
te solúveis, por sua vez, são indicados nas fases de maior exigência da planta. Devido 
ao ciclo de 72 dias ter sido considerado rápido para a cultura do meloeiro, fez com 
que esse período não tenha sido suficiente para a solubilidade do pó de rocha natu-
ral aplicado durante o pré-plantio e em cobertura. 
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Conclusões

A correção dos níveis de potássio com pó de rocha fonolito não foi efetiva para cul-
tura do meloeiro nobre. Por apresentar maior equilíbrio nutricional, notadamente 
potássio, as fontes KCl e K2SO4, em cobertura, proporcionaram maiores produtivida-
des do meloeiro nobre. 
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Resumo

O maracujazeiro (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa O. Deg.) ‘SCS437 Catarina’ é o 
mais cultivado em Santa Catarina pela qualidade superior reconhecida em todo ter-
ritório nacional. A produção de mudas de maracujazeiro é feita por sementes, trazen-
do variabilidade genética e fenotípica entre plantas nos pomares. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a segregação e diferenciação agronômica de populações F1 de 
‘SCS437 Catarina’ resultantes de duas formas de seleção de plantas. Foram compa-
radas a população original com uma seleção aleatória e outra seleção de plantas 
superiores. As duas formas de seleção foram semelhantes na manutenção da pro-
dutividade, tamanho de frutos e precocidade da população original, mas a seleção 
direcionada de plantas superiores leva a maior precocidade de produção do que a 
seleção aleatória. 

Palavras-chave: maracujá, seleção, precoce, melhoramento. 

Productive evaluation of three generations of passion fruit ‘SCS 
437 Catarina’ 

Abstract 

The passion fruit (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa O. Deg.) ‘SCS437 Catarina’ is the most culti-
vated in Santa Catarina because its superior quality recognized throughout the national territory. 
The production of passion fruit seedlings is done by seeds, bringing genetic and phenotypic vari-
ability between plants in the orchards. The objective of this work was to evaluate the segregation 
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and agronomic differentiation of F1 populations of ‘SCS437 Catarina’ from two forms of plant 
selection. The original population was compared with a random selection and another selection 
of superior plants. Both forms of selection were similar in terms of maintenance of yield, fruit size 
and precocity of the original population, but the targeted selection of superior plants leads to 
higher early production than random selection. 

Keywords: passionfruit, selection, early, breeding. 

Introdução 

O maracujazeiro ‘SCS437 Catarina’ é um material altamente adaptado às condições 
de clima e solo do litoral catarinense, podendo ser cultivado até o Extremo Oeste 
do estado, em áreas menos sujeitas a geadas tardias. O material foi obtido pelo 
melhoramento da Epagri realizado na Estação Experimental de Urussanga através 
de seleção de materiais mais adaptados, tolerantes a doenças e com maior produti-
vidade e qualidade de frutos. O resultado desse melhoramento trouxe a seleção de 
populações que são mantidas em três áreas isoladas diferentes para obtenção de 
sementes (BRUNA et al., 2017). 

O maracujazeiro ‘SCS437 Catarina’ apresenta produção mais precoce e mais uni-
forme ao longo da safra, em relação aos demais cultivares plantados no estado, 
possibilitando renda antecipada e uniforme aos agricultores catarinenses. A produ-
tividade média dos pomares desse cultivar no Sul de Santa Catarina é de 24 t ha-1 
(PETRY et al., 2019). 

A seleção dos frutos para a obtenção de sementes do maracujazeiro ‘SCS437 Cata-
rina’ deve ser realizada corretamente, para que não ocorra perda de características 
agronômicas, pois o maracujazeiro-azedo é uma espécie alógama auto incompatível. 
Os produtores de mudas devem atentar para manutenção das características agro-
nômicas dos materiais locais na obtenção das sementes, fazendo a escolha de frutos 
próximos ao centro da planta (indicador de precocidade), com tamanho e formato 
adequado, boa coloração da casca, boa carga produtiva, baixa incidência de pragas 
e doenças, entrenós curtos, plantas compactas e produtivas, com alta produtividade 
principalmente no início da safra (JUNGHANS et al., 2017; SILVA et al., 2019). 

O sistema de propagação mais simples e mais utilizado em maracujazeiro é por se-
mentes oriundas tanto de polinização aberta como por polinização controlada, ge-
rando descendências segregantes, fundamentais para manter a variabilidade natural 
da espécie. Devido a sua natureza alógama, o maracujazeiro gera uma descendência 
altamente heterozigótica, onde cada indivíduo apresenta uma combinação gênica 
única, que dificilmente será mantida nas suas gerações provenientes de sementes. A 
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segregação gera consequências importantes para o melhoramento, já que a variação 
é desejada na fase de seleção de uma cultivar, mas indesejada na produção comer-
cial de mudas da futura cultivar. Por sua vez, a variabilidade garante a produção de 
frutos, visto que é necessária para que haja compatibilidade de polinização entre 
plantas (FALEIRO et al., 2005). 

Na seleção de genótipos superiores de maracujazeiro, a seleção recorrente permite 
o aumento gradual da frequência de alelos favoráveis, sem reduzir a variabilidade 
genética da população e mantendo a estrutura genética da população original. En-
tretanto, populações restritas podem reduzir a variabilidade genética após alguns 
ciclos de seleção recorrente aumentando as taxas de endogamia aleatória e a de-
riva genética que leva a perdas de alelos importantes, comprometendo os ganhos 
genéticos. Então, a intensidade de seleção a ser aplicada é uma decisão importante 
(REIS et al., 2011). 

Por isso se faz necessária a avaliação produtiva das gerações obtidas da utilização 
de sementes oriundas de áreas do ‘SCS437 Catarina’, pois devido a características da 
espécie, podem ocorrer segregações e diferenças nas características das gerações 
subsequentes desse material. O objetivo deste trabalho foi avaliar a segregação 
e diferenciação agronômica de populações F1 de ‘SCS437 Catarina’ resultantes de 
duas formas de seleção de plantas. 

Material e métodos 

Foi realizado um experimento em área do Centro de Pesquisa para Agricultura Fa-
miliar da Epagri de Chapecó (Cepaf) com o maracujazeiro ‘SCS437 Catarina’. Foram 
comparadas três populações, que constituíram os tratamentos: 

 � P1 – população matriz, obtida a partir da semente básica fornecida pela Es-
tação Experimental de Urussanga (EEUr), onde está localizada a população 
original do cultivar. 

 � P2 – população F1 Selecionada, sementes de plantas selecionadas, preco-
ces, produtivas, saudáveis e com boa qualidade de frutos da P1, seguindo os 
critérios de seleção recomendados pela Epagri para obtenção de sementes 
(ROESLER et al., 2016) e; 

 � P3 – população F1 Aleatória originada de plantas aleatórias da P1. 

Cada unidade de produção doadora de sementes estava localizada em munícipios 
diferentes de Santa Catarina: P1 em Urussanga, P2 em Lajeado Grande e P3 em Cha-
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pecó. Para a obtenção das sementes de P2 foram demarcadas 10 plantas seleciona-
das no pomar P1, de onde foram colhidos 3 frutos por planta, seguindo as recomen-
dações de Roesler et al., (2016). Para P3, foram colhidos frutos de plantas aleatórias. 

A produção das mudas foi realizada em ambiente protegido, com telado antiafideo e 
irrigação por aspersão, em tubetes plásticos de 280cm³ contendo substrato orgânico 
a base de turfa. A semeadura foi realizada em maio de 2019 utilizando as sementes 
das três populações. 

No plantio, realizado em 23 de setembro de 2019, as mudas estavam com aproxima-
damente 25cm de altura. O manejo do pomar experimental foi realizado de forma 
uniforme em todas as parcelas. O delineamento experimental foi em blocos casua-
lizados com cinco repetições de 10 plantas de cada população. As avaliações foram 
realizadas semanalmente desde o início da produção de frutos, em março de 2020, 
até 16 de junho de 2020, seguido da eliminação do pomar para o vazio sanitário 
no mês de julho. Durante a safra foram avaliadas as variáveis produtividade (t ha-1), 
massa média dos frutos (g) e precocidade da produção. A precocidade foi determina-
da pela massa de frutos colhidos até a data em que um dos tratamentos acumulou 
no mínimo 40% da produção total, que ocorreu na segunda quinzena de abril. Os 
dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Resultados e discussão 

A produtividade média, ao final da safra em junho de 2020, variou de 19,17 a 21,32 t 
ha-1 (Tabela 1), para F1 Aleatória e F1 Selecionada, respectivamente, sem diferenças 
significativas entre populações. Apesar de não atingir a produtividade média do culti-
var ‘SCS437 Catarina’ para o estado de Santa Catarina, de 24 t ha-1 (PETRY et al., 2019), 
o resultado para todos os tratamentos está acima da produtividade média nacional de 
13,66 t ha-1 (PETRY et al, 2018). 

Uma das vantagens de se cultivar o ‘SCS437 Catarina’ é a homogeneidade das popu-
lações selecionadas F1, demonstrada pela ausência de diferença significativa entre 
as seleções F1 e a População Matriz, ao contrário do que constatou Cunha (2013) ao 
avaliar os F1 do híbrido ‘BRS Gigante Amarelo’ que diminuiu 19,3% a produtividade 
em comparação com a população original. Apesar da estabilidade das populações 
F1, é preciso avaliar as gerações subsequentes da população de ‘SCS437 Catarina’ 
para estabelecer em que momento e que tamanho de população há segregação 
desta variedade de maracujazeiro. A massa média dos frutos (Tabela 1) manteve-se 
dentro da média da variedade de 160-430g (PETRY, 2019), não apresentando dife-
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rença significativa entre as populações avaliadas, diferente do que constatou Cunha 
(2013) ao utilizar sementes reaproveitadas do híbrido ‘BRS Gigante Amarelo’, que 
resultou em frutos de menor massa em relação à população matriz. 

Quando analisada a precocidade produtiva, observou-se que a população P2 e P3 
mantiveram a identidade da P1, já que não houve diferença significativa da P1 para 
as demais (Tabela 1). Porém, observou-se que a P2 foi significativamente mais pre-
coce que a P3 (Tukey, α=0,05). Isso indica que o uso do método de seleção de plantas 
P2 deve ser utilizado em detrimento ao P3 na formação de populações de sementes 
para a safra seguinte àquela feita com sementes adquiridas do mantenedor. Dada a 
necessidade do vazio sanitário no cultivo anual de maracujazeiro em Santa Catarina, 
somada a baixa oferta de frutos no período de maiores preços, a seleção de popu-
lações com maior precocidade tem maior impacto na produção e rentabilidade do 
passicultor. 

Tabela 1. Produtividade, Massa Média dos Frutos e Precocidade de Produção de diferentes 
populações de maracujazeiro ‘SCS 437 Catarina’ em Chapecó, SC (2019/20). 

População Produtividade Massa Média Precocidade 

 (t ha-1) (g) (%) 

 População Matriz 19,35 ns¹ 204,84 ns 36,28 ab 

 F1 Selecionada 19,17 197,64 42,13 a 

 F1 Aleatória 21,32 204,43 29,67 b 

 CV(%) 11,38 7,45 16,52 

¹Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, α=0,05). 

Conclusões 

A população F1 de maracujazeiro SCS 437 Catarina tem boa estabilidade genética 
quanto a produtividade e massa de frutos, mas mostrou segregação e diferenciação 
agronômica quanto a precocidade da produção. 
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Resumo

Avaliou-se a resistência de trinta e seis procedências e suas progênies de Ilex pa-
raguariensis, oriundas da região do Planalto Norte Catarinense, quanto a incidência 
e severidade dos fungos foliares Colletotrichum sp e Cylindrocladium spathulatum, 
sob condições de campo, no período de 2017 a 2020. A incidência e severidade das 
infecções destes fungos foram similares, dentro do ano/período da avaliação, não 
ocorrendo diferenças significativas entre as procedências para Colletotrichum sp. e 
Cylindrocladium spathulatum. 

Palavras-chave: Ilex paraguariensis; fungos foliares; resistência a doenças. 

Evaluation of the incidence and severity of the fungi 
Colletotrichum sp and Cylindrocladium spathulatum, under field 
conditions, on yerba mate plants, in a seed production area 

Abstract

The resistance of thirty-six provenances and their progenies of Ilex paraguariensis, from the 
Planalto Norte region of Santa Catarina, was evaluated for the incidence and severity of Colle-
totrichum sp and Cylindrocladium spathulatum foliar fungi, under field conditions, from 2017 to 
2020 The incidence and severity of infections of these fungi were similar, within the year/period 
of evaluation, with no significant differences between the provenances for Colletotrichum sp. and 
Cylindrocladium spathulatum. 

Keywords: Ilex paraguariensis; leaf fungi; disease resistance. 
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Introdução

Em condições de campo, a mancha da folha, também conhecida como pinta-preta da 
erva-mate, causada pelo fungo Cylindrocladium spathulatum, causa desfolha no ou-
tono/inverno e, a antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum sp, que causa morte 
dos ponteiros e/ou necroses em folhas novas, são as principais doenças. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência de procedências e progênies de 
Ilex paraguariensis, em área destinada a produção de sementes (APS), para selecionar 
plantas de erva-mate com maior resistência a doenças foliares causadas por Colleto-
trichum sp. e Cylindrocladium spathulatum que possam ser utilizadas como matrizes 
para produção de sementes com indivíduos com maior grau de resistência. 

Material e métodos

O trabalho foi conduzido na Epagri/Estação Experimental de Canoinhas, no Campo 
Experimental Salto Canoinhas, em Papanduva/SC, nos ciclos 2017/18, 2018/19 e 
2019/20. As mudas de erva-mate são provenientes de erveiras nativas da região. O 
plantio das mudas ocorreu em agosto de 2014, sem abubação de base. Adubação 
de cobertura foi realizada no início do ciclo 2017/2018, realizada a lanço, com 300 
gramas do adubo 8-20-20. O controle das plantas daninhas realizou-se através de 
roçagens na primavera e verão em todos os anos e, para controle de lagartas uti-
lizou-se aplicação do inseticida cipermetrina e/ou Bacillus thuringiensis em jato 
dirigido quando detectada presença de lagartas. 

O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com oito repetições e 36 
tratamentos (procedências) oriundas de dez municípios do Planalto Norte Cata-
rinense, sendo Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major 
Vieira, Papanduva, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Três Barras denominados os 
tratamentos: BVT 01, BVT 02, BVT 03, BVT 04, BVT 05, BVT 06, BVT 07, BVT 08, BVT 09, 
BVT 10, BVT 11, CAN 06, CAN 08, CAN 09, CAN 10, CAN 12, IRI 01, IRI 02, IRI 03, ITA 
01, MAF 02, MAF 03, MAF 04, MAF 05, MAV 01, MAV 02, PAP 01, PAP 03, PAP 06, PAP 
07, PAP 08, PAP 09, RIO 01, SBS 02, TBA 01 e TBA 02. O espaçamento de plantio foi 
de 2,00 m (fila) x 3,00m (entre-linha), correspondendo a 1666 plantas/ha na época 
de plantio (agosto/2014). Nas avaliações das doenças causadas por Colletotrichum 
sp e Cylindrocladium spathulatum utilizou-se escala, numerada de 0 a 5 onde, para 
Colletotrichum, 0 - sem incidência de doença; 1 – raras necroses em folhas novas 
e ponteira dos brotos; 2 – de 1 a 10% das folhas novas e/ou ponteira dos brotos 
infectados; 3 – de 11 a 25% das folhas novas e/ou ponteira dos brotos infectados; 
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4 – de 26 a 50% das folhas novas e/ou ponteira dos brotos infectados e 5 – mais 
de 50% das folhas novas e/ou ponteira dos brotos infectados. Para Cylindrocladium 
spathulatum 0 – sem incidência da doença; 1 – raras folhas com manchas necróticas; 
2 – de 1 a 10% das folhas com manchas necróticas; 3 – de 11 a 25% das folhas com 
manchas necróticas; 4 – de 26 a 50% das folhas com manchas necróticas e 5 – mais 
de 50% das folhas com manchas necróticas. A antracnose foi avaliada no ano de 
2018 em dois períodos, no período de 09/01/2018 a 01/03/2018 e no período de 1 
a 30/11/2018; no ano de 2019 de 04 a 29/03/2019 e 01/10/2019 a 29/11/2019; no 
ano de 2020, no período de 02/03/2020 a 15/04/2020. A mancha da folha foi ava-
liada no ano de 2018 no período de 02/07/2018 a 24/09/2018, no ano de 2019 no 
período de 17/06/2019 a 05/08/2019 e no ano de 2020 no período de 04/05/2020 
a 31/07/2020. 

Resultados e discussão

Os resultados quanto a incidência e severidade de Colletotrichum sp e de Cylindro-
cladium spathulatum nas diferentes procedências e suas progênies é apresentado na 
Tabela 1. 

Tabela 1. Médias de severidade de Colletotrichum sp e Cylindrocladium spathulatum na Área de 
Produção de Sementes. Papanduva, SC.1 

Procedência

Colletotrichum sp Cylindrocladium spathulatum 

2018 2018 2019 2019 2020 2018 2019 2020

verão primavera verão/
outono primavera verão/

outono
inverno/

primavera inverno outono/
inverno

BVT01 1,458 A 1,438 A 1,000 A 1,000 A 1,000 A 0,000 A 0,563 A 0,063 A

BVT02 1,500 A 1,625 A 1,063 A 1,250 A 1,000 A 0,000 A 0,750 A 0,063 A

BVT03 1,427 A 1,281 A 1,000 A 1,073 A 1,000 A 0,000 A 0,781 A 0,229 A

BVT04 1,469 A 1,448 A 1,000 A 1,281 A 1,000 A 0,000 A 0,698 A 0,000 A

BVT05 1,260 A 1,667 A 1,125 A 1,333 A 1,063 A 0,000 A 0,375 A 0,208 A

BVT06 1,396 A 1,604 A 1,104 A 1,313 A 1,063 A 0,000 A 0,281 A 0,125 A

BVT07 1,344 A 1,344 A 1,042 A 1,063 A 1,000 A 0,042 A 0,302 A 0,188 A

BVT08 1,729 A 1,563 A 1,125 A 1,063 A 1,063 A 0,03 A 1 0,688 A 0,198 A

BVT09 0,948 A 1,396 A 1,000 A 1,167 A 1,125 A 0,063 A 0,396 A 0,094 A

BVT10 1,583 A 1,417 A 1,000 A 1,333 A 1,000 A 0,031 A 0,510 A 0,188 A

BVT11 1,190 A 1,321 A 1,000 A 1,000 A 1,000 A 0,000 A 0,417 A 0,345 A

CAN06 0,927 A 1,073 A 1,000 A 1,188 A 1,063 A 0,000 A 0,458 A 0,188 A

CAN08 1,490 A 1,625 A 1,042 A 1,344 A 1,146 A 0,000 A 0,240 A 0,042 A
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Procedência

Colletotrichum sp Cylindrocladium spathulatum 

2018 2018 2019 2019 2020 2018 2019 2020

verão primavera verão/
outono primavera verão/

outono
inverno/

primavera inverno outono/
inverno

CAN09 1,357 A 1,286 A 1,071 A 1,214 A 1,071 A 0,000 A 0,679 A 0,000 A

CAN10 0,964 A 1,405 A 1,000 A 1,143 A 1,000 A 0,000 A 0,452 A 0,143 A

CAN12 1,219 A 1,500 A 1,000 A 1,260 A 1,000 A 0,156 A 0,323 A 0,229 A

IRI01 0,976 A 1,238 A 1,226 A 1,190 A 1,119 A 0,000 A 0,571 A 0,238 A

IRI02 1,250 A 1,385 A 1,031 A 1,063 A 1,031 A 0,000 A 0,896 A 0,000 A

IRI03 1,510 A 1,656 A 1,156 A 1,490 A 1,135 A 0,000 A 0,771 A 0,031 A

ITA01 0,798 A 1,226 A 1,000 A 1,143 A 1,000 A 0,000 A 0,500 A 0,000 A

MAF02 1,573 A 1,615 A 1,000 A 1,396 A 1,156 A 0,042 A 0,813 A 0,115 A

MAF03 1,344 A 1,906 A 1,000 A 1,844 A 1,156 A 0,000 A 1,063 A 0,125 A

MAF04 1,190 A 1,536 A 1,000 A 1,369 A 1,143 A 0,000 A 0,500 A 0,143 A

MAF05 1,385 A 1,594 A 1,031 A 1,375 A 1,000 A 0,000 A 0,385 A 0,063 A

MAV01 0,972 A 1,056 A 1,000 A 0,833 A 1,000 A 0,056 A 0,056 A 0,000 A

MAV02 1,167 A 1,179 A 1,000 A 1,071 A 1,000 A 0,000 A 0,476 A 0,048 A

PAP01 1,083 A 1,167 A 1,000 A 1,119 A 1,071 A 0,000 A 0,321 A 0,143 A

PAP03 1,104 A 1,323 A 1,000 A 1,229 A 1,031 A 0,000 A 0,250 A 0,000 A

PAP06 1,677 A 1,740 A 1,000 A 1,521 A 1,031 A 0,031 A 0,375 A 0,031 A

PAP07 1,365 A 1,604 A 1,063 A 1,563 A 1,000 A 0,000 A 0,500 A 0,031 A

PAP08 1,583 A 1,719 A 1,125 A 1,302 A 1,188 A 0,000 A 0,177 A 0,000 A

PAP09 1,750 A 2,000 A 1,125 A 1,250 A 1,063 A 0,000 A 0,438 A 0,125 A

RIO01 1,452 A 1,238 A 1,071 A 1,238 A 1,048 A 0,048 A 0,619 A 0,048 A

SBS02 1,208 A 1,333 A 1,042 A 1,229 A 1,042 A 0,042 A 0,625 A 0,000 A

TBA01 1,281 A 1,583 A 1,000 A 1,250 A 1,031 A 0,000 A 0,333 A 0,083 A

TBA02 1,024 A 1,369 A 1,000 A 1,286 A 1,143 A 0,048 A 0,619 A 0,107 A

Média Geral 1,304 1,457 1,04 1,244 1,055 0,016 0,506 0,101
(1) De acordo com o teste F, as médias de severidade seguida pela mesma letra, na coluna, não podem ser con-
sideradas diferentes. 

Não houve diferença significativa para incidência e severidade da antracnose e 
mancha da folha, entre as diferentes procedências, na média dos indivíduos (pro-
gênies), dentro da mesma época de avaliação (período ou ano) durante os anos de 
2018, 2019 e 2020. 

Das 687 plantas que permaneceram vivas durante todo o período de avaliação, na 
área de Produção de Sementes, para a doença causada por Colletotrichum sp., 63 
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plantas tiveram notas de 3 a 5 no verão de 2018 e 64 plantas tiveram notas de 3 a 
5 na primavera de 2018. No verão/início do outono de 2019, 2 plantas tiveram no-
tas de 3 a 5 e na primavera deste ano 33 plantas tiveram notas de 3 a 5. No verão/
outono de 2020, 3 plantas tiveram notas de 3 a 5. Estes resultados mostram que 
o ano influencia na incidência e severidade da doença, pois em anos com maior 
precipitação e nebulosidade a doença tende a aumentar, principalmente quando a 
alta umidade coincide com a brotação, independente da procedência/progênie. No 
ano de 2018, ano com maior incidência e severidade de Colletotrichum , 9,17% das 
plantas avaliadas tiveram notas de 3 a 5 no período do verão e 9,32% no período 
da primavera. Observou-se diferenças de até 35 dias no início da brotação entre as 
plantas de erva-mate avaliadas. Para a doença causada por Cylindrocladium spathula-
tum, avaliada no inverno/início da primavera, no ano de 2018 só teve notas 0 e 1; no 
ano de 2019 houveram 17 plantas com nota 3 e 44 plantas com notas 2 e, no ano de 
2020 só teve 6 plantas com nota 2. No ano de 2019, observou-se a maior incidência 
e severidade de Cylindrocladium spathulatum, 3,35% (23 plantas) apresentaram des-
folha entre 11 a 50%. 

Anos com maior frequência de chuvas e nebulosidade favorecem o aumento da in-
cidência e severidade de Colletotrichum sp. e Cylindrocladium spsthulatum. Por outro 
lado, considerando que a seleção natural relacionada ao clima leva à adaptação 
local, seleciona indivíduos mais resistentes, se observa que entre as procedências 
coletadas na região do Planalto Norte Catarinense, não houve diferenças significa-
tivas quanto a incidência e severidade das doenças foliares na média das progênies 
de cada procedência.   

Conclusões

No ano de 2018 houve maior incidência e severidade de Colletotrichum na área de 
Produção de Sementes, 9,17% das plantas avaliadas tiveram entre 11 a mais de 50% 
de incidência no período do verão e 9,31% no período da primavera. 

No ano de 2019, ocorreu a maior incidência e severidade de Cylindrocladium spa-
thulatum na área de produção de sementes, 3,35% das plantas apresentaram des-
folha entre 11 a 50%. 
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Incidência e severidade dos fungos 
Colletotrichum sp e Cylindrocladium 
spathulatum, em plantas de erva-mate,  
em área de banco de germoplasma

Gallotti, G.J.M., Vogt, G.A.
Eng. Agrônomos, M.Sc., Pesquisadores, Epagri – Estação Experimental de Canoinhas.  
E-mail: gallotti@epagri.sc.gov.br. E-mail: gilcimar@epagri.sc.gov.br

Resumo

Avaliou-se a resistência de vinte e cinco procedências e suas progênies de Ilex pa-
raguariensis, oriundas da região do Planalto Norte Catarinense, quanto a incidência 
e severidade dos fungos foliares Colletotrichum sp e Cylindrocladium spathulatum, 
sob condições de campo, no período de 2017 a 2020. A incidência e severidade das 
infecções destes fungos foram similares, dentro do ano/período da avaliação, não 
ocorrendo diferenças significativas entre as procedências tanto para Colletotrichum 
sp. quanto para Cylindrocladium spathulatum. 

Palavras-chave: Ilex paraguariensis; fungos foliares; resistência a doenças. 

Evaluation of the incidence and severity of the fungi 
Colletotrichum sp and Cylindrocladium spathulatum, under field 
conditions, on yerba mate plants, in a seed production area

Abstract

The resistance of twenty-five provenances and their progenies of Ilex paraguariensis, from the 
Planalto Norte region of Santa Catarina, was evaluated for the incidence and severity of the foliar 
fungi Colletotrichum sp and Cylindrocladium spathulatum, under field conditions, from 2017 to 
2020 The incidence and severity of the infections of these fungi were similar, within the year/pe-
riod of the evaluation, with no significant differences between the provenances for Colletotrichum 
sp. and for Cylindrocladium spathulatum. 

Keywords: Ilex paraguariensis; leaf fungi; disease resistance. 
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Introdução

As manchas foliares e desfolha de erveiras, causadas por agentes fúngicos, em condi-
ções de campo tem causado diminuição da produção de erva-mate. Em condições de 
campo, a mancha da folha, também conhecida como pinta-preta da erva-mate, causa-
da pelo fungo Cylindrocladium spathulatum é a principal doença da cultura. Esta doen-
ça ocorre no final do outono e inverno, nas folhas, podendo causar intensa desfolha.

Outra doença importante que incide sobre brotações e folhas novas é a antracnose, 
causada pelo fungo Colletotrichum sp, que causa morte dos ponteiros e/ou necroses 
em folhas. Esta doença incide somente nas partes tenras das plantas. Por isso, esta 
doença tem ocorrido nas épocas de brotação das erveiras, outubro-novembro e fe-
vereiro-março, de maneira geral, na região do Planalto Norte Catarinense.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência de procedências e progênies de 
Ilex paraguariensis, em Banco Ativo de Germoplasma (BAG), para selecionar plantas 
de ervamate com maior resistência a doenças foliares causadas por Colletotrichum 
sp. e Cylindrocladium spathulatum. 

Material e métodos

O trabalho foi conduzido na Epagri/Estação Experimental de Canoinhas, no Campo 
Experimental Salto Canoinhas, em Papanduva/SC, nos ciclos 2017/18, 2018/19 e 
2019/20. As mudas de erva-mate são provenientes de erveiras nativas da região. O 
plantio das mudas ocorreu em agosto de 2014, sem abubação de base. Adubação 
de cobertura foi realizada no início do ciclo 2017/2018, realizada a lanço, com 300 
gramas do adubo 8-20-20. O controle das plantas daninhas realizou-se através de 
roçagens na primavera e verão em todos os anos e, para controle de lagartas utili-
zou-se aplicação do inseticida cipermetrina e/ou Bacillus thuringiensis em jato diri-
gido quando detectada presença de lagartas. 

Foi utilizado delineamento experimental de blocos casualizados, com seis repeti-
ções (quatro blocos foram implantados a pleno sol e dois blocos em área com som-
breamento natural) e 25 tratamentos (procedências), de seis municípios da região 
do Planalto Norte Catarinense, sendo os municípios de Bela Vista do Toldo, Canoi-
nhas, Irineópolis,Mafra, Papanduva e Três Barras, denominados os tratamentos: BVT 
01, BVT 02, BVT 03, BVT 04, BVT 05, BVT 06, BVT 08, BVT 09, BVT 10, CAN06, CAN09, 
CAN10, CAN12, IRI 01, IRI 02, IRI 03, MAF 02, MAF 03, MAF 04, PAP 01, PAP 03, PAP 
06, PAP 07, PAP 08 e TBA 02. O espaçamento de plantio foi de 2,00m (fila) x 3,00m 
(entre-linha). Cada parcela (repetição) era constituída de oito plantas. 
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Nas avaliações das doenças causadas por Colletotrichum sp e Cylindrocladium spa-
thulatum utilizou-se escala, numerada de 0 a 5 onde, para Colletotrichum, 0 - sem 
incidência de doença; 1 – raras necroses em folhas novas e ponteira dos brotos; 2 
– de 1 a 10% das folhas novas e/ou ponteira dos brotos infectados; 3 – de 11 a 25% 
das folhas novas e/ou ponteira dos brotos infectados; 4 – de 26 a 50% das folhas 
novas e/ou ponteira dos brotos infectados e 5 – mais de 50% das folhas novas e/ou 
ponteira dos brotos infectados. Para Cylindrocladium spathulatum 0 – sem incidência 
da doença; 1 – raras folhas com manchas necróticas; 2 – de 1 a 10% das folhas com 
manchas necróticas; 3 – de 11 a 25% das folhas com manchas necróticas; 4 – de 
26 a 50% das folhas com manchas necróticas e 5 – mais de 50% das folhas com 
manchas necróticas. A antracnose foi avaliada no ano de 2018 em dois períodos, no 
período de 09/01/2018 a 01/03/2018 e no período de 1 a 30/11/2018; no ano de 
2019 de04 a 29/03/2019 e 01/10/2019 a 29/11/2019; no ano de 2020, no período 
de 02/03/2020 a 15/04/2020. A mancha da folha foi avaliada no ano de 2018 no 
período de 02/07/2018 a 24/09/2018, no ano de 2019 no período de 17/06/2019 a 
05/08/2019 e no ano de 2020 no período de 04/05/2020 a 31/07/2020. 

Resultados e discussão

Os resultados quanto a incidência e severidade da antracnose, no Banco Ativo de 
Germoplasma, causada por Colletotrichum sp e da mancha da folha causada por 
Cylindrocladium spathulatum nas diferentes procedências e suas progênies é apre-
sentado na Tabela 1. 

Tabela 1. Médias de severidade de Colletotrichum sp e Cylindrocladium spathulatum no Banco Ativo 
de Germoplasma.Papanduva, SC.1 

Procedência

Colletotrichum sp Cylindrocladium spathulatum 

2018 2018 2019 2019 2020 2018 2019 2020

verão primavera verão/
outono primavera verão/

outono
Inverno/

primavera Inverno Outono/
Inverno

BVT01 1,180 A 1,314 A 1,002 A 1,070 A 1,000 A 0,000 A 0,397 A 0,027 A

BVT02 1,334 A 1,538 A 1,071 A 1,118 A 1,028 A 0,000 A 0,252 A 0,020 A

BVT03 1,144 A 1,428 A 1,024 A 1,190 A 1,071 A 0,000 A 0,048 A 0,024 A

BVT04 1,315 A 1,464 A 1,018 A 1,394 A 1,148 A 0,000 A 0,020 A 0,000 A

BVT05 1,337 A 1,848 A 1,018 A 1,338 A 1,000 A 0,000 A 0,147 A 0,000 A

BVT06 1,141 A 1,508 A 1,000 A 1,094 A 1,000 A 0,000 A 0,168 A 0,032 A

BVT08 1,197 A 1,231 A 1,114 A 1,210 A 1,082 A 0,000 A 0,085 A 0,000 A
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Procedência

Colletotrichum sp Cylindrocladium spathulatum 

2018 2018 2019 2019 2020 2018 2019 2020

verão primavera verão/
outono primavera verão/

outono
Inverno/

primavera Inverno Outono/
Inverno

BVT09 1,355 A 1,697 A 1,095 A 1,142 A 1,011 A 0,000 A 0,145 A 0,000 A

BVT10 1,541 A 1,727 A 1,061 A 1,352 A 1,122 A 0,000 A 0,227 A 0,000 A

CAN06 1,174 A 1,761 A 1,024 A 1,152 A 1,147 A 0,000 A 0,252 A 0,000 A

CAN09 1,328 A 1,788 A 1,208 A 1,400 A 1,142 A 0,000 A 0,158 A 0,000 A

CAN10 1,028 A 1,638 A 1,000 A 1,357 A 1,047 A 0,000 A 0,067 A 0,000 A

CAN12 0,964 A 1,660 A 1,000 A 1,190 A 1,000 A 0,000 A 0,071 A 0,000 A

IRI01 0,897 A 1,965 A 1,000 A 1,167 A 1,024 A 0,000 A 0,071 A 0,000 A

IRI02 1,095 A 1,272 A 1,000 A 1,190 A 1,035 A 0,000 A 0,285 A 0,000 A

IRI03 1,342 A 1,427 A 1,009 A 1,348 A 1,090 A 0,002 A 0,082 A 0,000 A

MAF02 1,387 A 1,140 A 1,000 A 1,371 A 1,028 A 0,000 A 0,057 A 0,000 A

MAF03 1,062 A 1,438 A 1,028 A 1,324 A 1,095 A 0,002 A 0,195 A 0,020 A

MAF04 1,337 A 1,405 A 1,018 A 1,448 A 1,064 A 0,000 A 0,295 A 0,000 A

PAP01 1,624 A 1,795 A 1,142 A 1,640 A 1,178 A 0,000 A 0,097 A 0,000 A

PAP03 1,210 A 1,278 A 1,071 A 1,161 A 1,082 A 0,000 A 0,135 A 0,028 A

PAP06 1,072 A 1,811 A 1,000 A 1,394 A 1,000 A 0,000 A 0,057 A 0,000 A

PAP07 1,327 A 1,811 A 1,128 A 1,565 A 1,137 A 0,000 A 0,108 A 0,000 A

PAP08 1,162 A 1,542 A 1,024 A 1,262 A 1,104 A 0,000 A 0,184 A 0,024 A

TBA02 1,287 A 1,742 A 1,081 A 1,224 A 1,070 A 0,000 A 0,075 A 0,000 A

Média Geral 1,234 1,569 1,045 1,285 1,068 0 0,147 0,007
(1) De acordo com o teste F, as médias de severidade seguida pela mesma letra, na coluna, não podem ser 
consideradas diferentes. 

Não houve diferença significativa para incidência e severidade da antracnose e 
mancha da folha, entre as diferentes procedências, na média dos indivíduos (pro-
gênies), dentro da mesma época de avaliação (período ou ano) durante os anos de 
2018, 2019 e 2020. 

Das 982 plantas que permaneceram vivas durante todo o período de avaliação, no 
Banco Ativo de Germoplasma, para a doença causada por Colletotrichum sp., 102 
plantas tiveram notas de 3 a 5 no verão de 2018 e 130 plantas tiveram notas de 3 
a 5 na primavera de 2018. No verão/início do outono de 2019, 11 plantas tiveram 
notas de 3 a 5 e na primavera deste ano 80 plantas tiveram notas de 3 a 5. No verão/
outono de 2020,14 plantas tiveram notas de 3 a 5. Estes resultados mostram que o 
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ano influencia na incidência e severidade da doença, pois em anos com maior pre-
cipitação e nebulosidade a doença tende a aumentar, principalmente quando a alta 
umidade coincide com a brotação. No ano de 2018, ano com maior incidência e seve-
ridade de Colletotrichum, 10,39% das plantas avaliadas tiveram notas de 3 a 5 no pe-
ríodo do verão e 13,24% no período da primavera. Observou-se diferenças de até 35 
dias no início da brotação entre as plantas de erva-mate avaliadas. Anos com maior 
umidade nas épocas de brotação das plantas de erva-mate favorecem a incidência 
e severidade da antracnose. A incidência e severidade foi maior quando a brotação 
coincidiu com maiores precipitações, independente da procedência/progênie. 

Para a doença causada por Cylindrocladium spathulatum, avaliada no inverno/início 
da primavera, no ano de 2018 só teve notas 0 e 1; no ano de 2019 houveram 2 plan-
tas com nota 3 e 18 plantas com notas 2 e, no ano de 2020 só teve notas 0 e 1. No 
ano de 2019, observouse a maior incidência e severidade de Cylindrocladium spathu-
latum, 3,35% (23 plantas) apresentaram desfolha entre 11 a 50%. As progênies com 
maior incidência/severidade de Cylindrocladium spathulatum tenderam a ser sempre 
as mesmas, mostrando haver diferenças significativas de resistência.

Anos com menor precipitação durante outono/inverno, contribuem para menor inci-
dência e severidade da doença. Anos com maior frequência de chuvas e nebulosida-
de favorecem o aumento da incidência e severidade de Colletotrichum sp. e Cylindro-
cladium spsthulatum. Por outro lado, considerando que a seleção natural relacionada 
ao clima leva à adaptação local, seleciona indivíduos mais resistentes, se observa 
que entre as procedências coletadas na região do Planalto Norte Catarinense, não 
houve diferenças significativas quanto a incidência e severidade das doenças folia-
res na média das progênies de cada procedência. 

Conclusões

No ano com maior incidência e severidade de Colletotrichum no Banco Ativo de Ger-
moplasma 10,39% das plantas avaliadas tiveram entre 11 a mais de 50% de inci-
dência no período do verão e 13,24% no período da primavera. 

O ano de 2019 observou-se a maior incidência e severidade de Cylindrocladium spa-
thulatum na área do Banco de Germoplasma, 2,04% das plantas apresentaram des-
folha entre 1 a 25%. 
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Resumo

Há relatos de redução de massa seca de tecidos de oliveira (Olea europaea L.) por 
efeito de inibidor de giberelinas, o que seria útil na prevenção de danos por geadas. 
O objetivo do trabalho foi avaliar concentrações de proexadione-cálcio e de trine-
xapaque-etílico no conteúdo de água de mudas de oliveira. Para tal, mudas de 18 
meses do cultivar Koroneiki foram pulverizadas com soluções aquosas contendo 
200, 400 e 800 mL L-1 de Moddus® (trinexapaque-etílico 25%) e 250, 500 e 1.000 mg 
L-1 de Viviful® (proexadione-cálcio 27,5%) e avaliadas quanto ao teor de massa seca 
em caules lenhosos e ramos jovens aos 11 e 22 dias após o tratamento. Os inibido-
res e concentrações testadas não afetaram o teor de massa seca dos tecidos. 

Palavras-chave: Azeitona, Koroneiki, Olea europaea, redutor de crescimento. 

Dry mass content in olive tree tissues treated with trinexapac-ethyl 
or prohexadionecalcium 

Abstract 

There are reports of reduced dry mass of olive (Olea europaea L.) tissues by the effect of an inhib-
itor of gibberellins, which would be useful in preventing frost damage. The objective of this work 
was to evaluate concentrations of prohexadione-calcium and trinexapaque-ethyl in the water 
content of olive trees. For this purpose, 18-month old trees of Koroneiki cultivar were sprayed 
with water solutions containing 200, 400 and 800 mL L-1 of Moddus® (25% trinexapaque-ethyl) 
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and 250, 500 and 1,000 mg L-1 of Viviful® (prohexadione -calcium 27.5%) and evaluated for dry 
mass content in woody trunk and younger twigs at 11 and 22 days after treatment. The inhibitors 
and concentrations did not affect the tissue dry mass content. 

Keywords: Olive, Koroneiki, Olea europaea, growth retardants. 

Introdução 

Em Santa Catarina, muitas iniciativas de cultivo de oliveiras (Olea europaea L.) mos-
traram resultados promissores. Ao passo que se migra de regiões mais quentes para 
as mais frias, o potencial de florescimento aumenta, com consequente reflexo em 
maior produtividade. Porém, nas regiões mais frias as geadas são mais intensas e 
mais frequentes. Não raramente se observam perdas em mudas, especialmente no 
primeiro inverno após o plantio, dada pela morte da planta ou pela perda parcial da 
copa, com rebrota na base do tronco, onde o tecido é mais maduro. Apesar da expo-
sição de mudas a temperaturas baixas (<5ºC) e do fotoperíodo curto aumentarem 
a resistência da planta, as flutuações da temperatura acima de 16ºC, comuns no in-
verno catarinense, tendem a promover o crescimento e a perda daquela resistência. 
Em Papanduva, SC, ocorreram danos severos em plantas jovens pela ocorrência de 
temperatura de -4,2ºC, incluindo rachadura da casca do tronco (Gallotti & Da Croce, 
2012), lesão característica que facilita a entrada de patógenos. A parte externa do 
xilema e o câmbio podem adquirir coloração marrom (Sibbett & Osgood, 1994; San-
zani et al., 2012). Dentro das prováveis causas da fissura da casca está congelamento 
da água no xilema, que provoca sua expansão, não suportada pela casca, que sofre 
fissuras longitudinais. Outra causa possível das rachaduras é o mesmo congelamen-
to ocorrendo no floema (Denney et al., 1993). 

Algumas substâncias sintéticas conhecidas como redutores de crescimento vegetal 
atuam inibindo giberelinas. Uma delas, o mefluidide, reduziu o conteúdo de água 
das folhas e os danos de frio em oliveiras cv. Frantoio de três anos (Palliotti & Bongi, 
1996). A redução do suprimento de água previamente à ocorrência do frio reduziu 
os danos de frio em plantas jovens de ‘Arbequina’ (Turchetti Iturrieta et al., 2014). Por 
isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar concentrações de outros dois redutores de 
crescimento (proexadione-cálcio e trinexapaque-etílico) no conteúdo de água de 
mudas de oliveira com vistas ao desenvolvimento de um método de prevenção de 
danos de geada. 
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Material e métodos 

Um experimento foi realizado em Chapecó, SC, utilizando-se 42 mudas de olivei-
ra ‘Koroneiki’ de 18 meses, obtidas por estaquia de ramos maduros, cultivadas em 
sacolas de 1,3 litros preenchidas com substrato orgânico, e fertirrigadas. As mudas 
de haste única foram podadas a 30 cm do colo, de forma que na aplicação dos 
tratamentos, apresentavam 2 a 4 ramificações laterais com cerca de 20 cm de com-
primento. As mudas foram classificas por diâmetro do caule, formando três blocos 
uniformes de 14 plantas, duas para cada tratamento, que foram: 

1. Controle pulverizado com água; 

2. Viviful 250 mg L-1 (Obs.: Vivivul contém 275 g kg-1 de prohexadione-cálcio); 

3. Viviful 500 mg L-1; 

4. Viviful 1.000 mg L-1; 

5. Moddus 200 mL L-1 (Obs.: Moddus contém 250 g L-1 de trinexapaque-etílico); 

6. Moddus 400 mL L-1; 

7. Moddus 800 mL L-1; 

As concentrações foram baseadas em doses de bula dos produtos comerciais para 
outras culturas. Em cada planta foi pulverizado o volume de 5 mL, com borrifador 
manual, no dia 18 de março de 2021, por volta das 10h, quando a temperatura do ar 
era de aproximadamente 23ºC. As mudas foram mantidas a pleno sol até a avaliação, 
sem irrigação por 24h. As avaliações foram realizadas 11 e 22 dias após o tratamen-
to, uma planta por parcela em cada data. As plantas foram podadas decepadas no 
nível do substrato, e fracionadas em haste principal (caule lenhoso) e ramificações 
laterais (ramos jovens). As frações foram pesadas frescas e após secagem em estufa 
a 65ºC até estabilização da massa. Calculou-se o teor de massa seca das frações pela 
divisão da massa do material seco pela massa do material fresco. Os dados foram 
analisados por uma análise de variância para cada tempo de avaliação com proba-
bilidade de erro de 5%. 

Resultados e discussão 

Os caules apresentaram teores médios de 48,9 e 49,6% de massa seca aos 11 e 22 
dias após a aplicação, respectivamente. Nos ramos jovens os teores foram menores: 
34,4 e 36,6%, respetivamente. As médias de cada tratamento são apresentadas na 
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Tabela 1. A análise de variância não indicou nenhum efeito significativo dos produ-
tos e concentrações testados nos teores de massa seca de caule e ramos jovens das 
plantas de ‘Koroneiki’ (Tabela 1). Cabe ser ressaltado que os coeficientes de variação 
observados foram baixos, o que indica um experimento com baixo erro experimen-
tal ou alta precisão experimental. Os dados indicam que a redução do teor de água 
observado em folhas de oliveira sob o efeito de mefluidide (Palliotti & Bongi, 1996) 
não pode ser alcançado com os tratamentos testados neste experimento, nem mes-
mo nos ramos e caule. 

Não há relatos do uso de prohexadione-cálcio e trinexapaque-etílico em oliveiras 
na literatura científica, a não ser o recente trabalho que demonstra que o prohexa-
dione-cálcio pulverizado em concentrações de 6 a 12 g L-1, maior do que a utilizada 
neste experimento (até 1 g L-1), reduziu o conteúdo de giberelinas e o crescimento 
de oliveiras ‘Arbosana’ (Ajmi et al., 2020). Esse resultado indica que a molécula é 
ativa em oliveiras, mas que a concentração utilizada no presente experimento pode 
ter sido insuficiente. 

Tabela 1. Teor de massa seca de caules e ramos jovens de oliveiras ‘Koroneiki’ submetidas a 
pulverizações com redutores de crescimento em dois tempos de avaliação. E valor de p para o efeito 
de tratamento. 

Tratamento Concentração Caule Ramos jovens Caule Ramos jovens

  11 dias 22 dias 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - (%) - - - - - - - - - - - - - - - - 

Controle - 48,8 31,7 49,7 37,5 

Moddus® 200 mL L-1 48,4 36,3 48,8 36,3 

Moddus® 400 mL L-1 47,8 34,2 49,4 35,7 

Moddus® 800 mL L-1 49,9 34,6 48,9 36,4 

Viviful® 250 mg L-1 48,4 35,0 48,2 36,3 

Viviful® 500 mg L-1 50,5 32,8 51,4 37,2 

Viviful® 1.000 mg L-1 48,3 34,9 50,5 37,0 

Valor p para tratamento 
Coeficiente de variação (%) 

0,78 0,74 0,68 0,97 

5,4 4,9 9,6 7,1 

Conclusões 

O proexadione-cálcio e o trinexapaque-etílico não reduzem o conteúdo de água de 
caules e ramos jovens de oliveiras ‘Koroneiki’ nas concentrações testadas. 
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Resumo

O cultivo da melancia é uma atividade econômica importante para vários produtores 
rurais do litoral sul de Santa Catarina, mas que pode apresentar queda de produção 
por conta de estiagens. Este trabalho teve como objetivo determinar o déficit hídrico 
para a cultura da melancia nas condições climáticas de Jaguaruna, Santa Catarina. Foi 
realizado o balanço hídrico seriado com dados de precipitação diária de 1978 a 2000. 
No estudo foi considerado o plantio em 20/09 e a colheita em 20/01, com solos com 
capacidade de armazenamento de água (CAD) de 25, 37 e 50 mm. No modelo de ba-
lanço hídrico considerou-se o valor de água facilmente disponível (ADE) equivalente 
a 50% da CAD. Os resultados mostram que no período de cultivo da melancia ocorre a 
precipitação média de 531,0 mm e a demanda hídrica é de 376,3 mm. O déficit hídrico 
varia com o tipo de solo, sendo de 83,9 mm para solos com CAD de 50 mm, a 123,4 
mm para solos com CAD de 25 mm. O período de maior déficit ocorre no decêndio 
1-10/dezembro. A adoção da irrigação suplementar é uma alternativa para reduzir os 
prejuízos devido ao déficit hídrico, além de melhorar a qualidade da produção.

Palavras-chave: agrometeorologia, balanço hídrico, irrigação.

Abstract

Watermelon production is an important economic activity for several rural producers in the 
southern coast of the Santa Catarina State, Brazil. However, drought events can decrease the pro-
duction and quality of watermelon produced in this region. Hence, this work aimed to determine 
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the water deficit for the watermelon crop in the climatic conditions of Jaguaruna, Santa Catarina. 
Serial water balance was carried out with daily precipitation data from 1978 to 2000. The study 
considered planting date on 09/20 and harvest on 01/20, with soil water storage capacities (CAD) 
of 25, 37 and 50 mm. In the water balance model, the value of readily available water (ADE) was 
considered equivalent to 50% of CAD. The results show that during the watermelon cultivation 
period the average rainfall is 531.0 mm and the water demand is 376.3 mm. The water deficit 
varies with the type of soil, from 83.9 mm for soils with a CAD of 50 mm to 123.4 mm for soils 
with a CAD of 25 mm. The period of larger water deficit occurs in December 1-10/December. Sup-
plementary irrigation is an alternative to reduce losses and to improve the watermelon quality. 

Keywords : agrometeorology; soil water balance; irrigation.

Introdução

A melancia (Citrullus lanatus) é uma planta herbácea de ciclo vegetativo anual, pro-
duzindo ramas que podem alcançar mais de 3 m, com gavinhas que auxiliam na 
fixação da planta no solo. O sistema radicular é extenso e superficial, com raízes 
concentrando-se até 30 cm de profundidade. A espécie é monóica, mas as flores fe-
mininas são mais tardias e apresentam menor número (Filgueira, 2008).

No litoral sul de Santa Catarina, principalmente nas áreas de Neossolos Quartza-
rênicos, o cultivo da melancia é tradicional e importante na geração de renda de 
diversas famílias, em área cultivada de 700 ha, aproximadamente, principalmente 
nos municípios de Jaguaruna e Içara. Foi em 2018 a terceira fruta mais produzida no 
sul de Santa Catarina (CEPA, 2018).

Devido à baixa capacidade de armazenamento de água dos solos arenosos da região 
(BLAINSKI et al., 2016), há um maior risco dos cultivos sofrerem com estiagens, mes-
mo que curtas, pois é uma cultura exigente em água e de ciclo curto.

O objetivo deste trabalho foi determinar o déficit hídrico para a cultura da melancia 
nas condições climáticas de Jaguaruana, Santa Catarina.

Material e métodos

Foi realizado o balanço hídrico seriado para a cultura da melancia. Foram usados da-
dos de precipitação diária da estação pluviométrica pertencente a Rede Hidrológica 
da Agência Nacional de Águas (ANA), localizada em Jaguaruna (código 02849020, 
latitude 28°36’24”S, longitude 49º01’59”W) do período de 1977 a 2020. Para a esti-
mativa do déficit hídrico foi realizado o balanço hídrico diário seriado proposto por 
Thornthwaite e Mather, descrito em Pereira et al (2005).
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Foi considerada a data de plantio de 20/09, que corresponde ao centro do período 
de cultivo predominante na região do litoral sul de Santa Catarina. Para os dados de 
evapotranspiração de referência (ETo) foram utilizados os valores médios por pên-
tada determinados por Back (2015), com base nos dados da estação meteorológica 
de Urussanga (latitude 28,31°S, longitude 49,19°W, altitude 49 m). A evapotrans-
piração máxima foi calculada por: ETm = Kc Eto, em que: ETm = evapotranspiração 
máxima da cultura (mm/dia); ETo = evapotranspiração de referência (mm/dia) ; Kc = 
coeficiente de cultura. Neste trabalho foram considerados valores decendiais. Para a 
capacidade de água disponível (CAD) foram considerados os valores de 25 mm, 37 
mm e 50 mm baseado no trabalho de Blainski et al. (2020). Na simulação do balanço 
hídrico considerou-se o valor de água facilmente disponível (ADE) dado por: ADE = 
CAD. p, em que p é fração de esgotamento do solo, que varia com o tipo de cultivo 
e a evapotranspiração máxima do dia (DOOREMBOS & KASSAN, 1994). Sempre que 
foi atingido o valor de ADE, ocorreu déficit hídrico. Neste trabalho foi considerado o 
fator p = 0,5, baseado nas recomendações de Bernardo (1989).

Com o valor de evapotranspiração real obtido pelo balanço hídrico pode-se determi-
nar o déficit hídrico por: Déficit = Etm - ETr.

Resultados e discussão

Na figura 1 encontram-se os valores de ETm e ETr para solos com diferentes CAD. 
De forma geral, os maiores valores de déficit hídrico no decêndio é de 20 mm, ocor-
rendo no decêndio de 01-10/12 para solos com CAD de 25 mm. No entanto, nos 
decêndios do período de 21-30/11 a 21-31/12 ocorreu déficit hídrico médio acima 
de 10 mm, mesmo em solos com CAD de 50 mm. Nesse período ocorre a floração e 
formação da produção, justamente as fases mais sensíveis da cultura (DOOREMBOS 
e KASSAN, 1994). Doorembos e Kassan (1994) destacam que o déficit hídrico afeta 
principalmente o tamanho, peso e qualidade da produção. Um fornecimento abun-
dante de água durante o período de maturação reduz o conteúdo de açúcar, afetan-
do negativamente o sabor. Por outro lado, déficits muito rigorosos podem causar 
rachaduras nos frutos, bem como formato irregular.
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Figura 1. Evapotranspiração máxima (ETm) e evapotranspiração real (ETr) para para Me-
lancia cultivada de 20/09 a 20/01 em solos com CAD de 25, 37 e 50 mm nas condições 

climáticas de Jaguaruna,SC.

Na tabela 1 constam os valores médios dos principais componentes do balanço hí-
drico da cultura da melancia.

Tabela 1. Componente do balanço hídrico para a cultura da melancia cultivada em Jaguaruna, Santa 
Catarina, no período de 20/09 a 20/01.

Componente do balanço 
hídrico Capacidade de armazenamento de água no solo (CAD)

25 mm 37 mm 50 mm

Precipitação (mm) 531,00 531,0 531,0

Evapotranspiração máxima 376,3 376,3 376,3

Evapotranspiração real (mm) 252,9 275,6 292,4

Déficit hídrico 123,4 100,7 83,9

Observa-se que a precipitação média é de 531,0 mm, superior à evapotranspiração 
máxima (ETm), caracterizando um excesso de 154,7mm. Como os solos têm baixa 
capacidade de armazenamento, períodos relativamente curtos sem chuva já podem 
iniciar o déficit hídrico, que se agrava nos períodos de estiagem mais prolongada. 
Verifica-se que ocorre déficit hídrico médio respectivamente de 123,4 mm, 100,7 
mm e 83,9 mm para solos com CAD de 25, 37 e 50 mm. Esses valores de déficit hídri-
co correspondem respectivamente a 32,8%, 26,8% e 22,3% da demanda total. Esse 
déficit hídrico pode ser suprido com irrigação de forma suplementar e bem dimen-
sionada, levando em conta que a precipitação é a principal fonte de água.
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O balanço hídrico seriado pode ser utilizado para a estimativa dos valores de déficit 
hídrico de pico, importante para o dimensionamento do sistema de irrigação, como tam-
bém do déficit hídrico médio, que pode ser usado no estudo de viabilidade econômica 
do sistema de irrigação. O balanço hídrico pode ainda ser empregado para avaliar as 
épocas de plantio que apresentam menor risco de déficit hídrico nas fases mais críticas.

Conclusões

No período de cultivo da melancia na região de Jaguaruna, Santa Catarina ocorre 
a precipitação média de 531,0 mm e a demanda hídrica é de 376,3 mm. O déficit 
hídrico varia com o tipo de solo, sendo de 83,9 mm para solos com cada de 50 mm 
a 123,4 mm para solos com CAD de 25 mm. O período de maior déficit ocorre no 
decêndio 1-10/dezembro. A adoção da irrigação suplementar é uma alternativa para 
reduzir os prejuízos devido ao déficit hídrico e melhorar a qualidade da produção.
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Resumo

O muricizeiro (Byrsonima crassifolia [L.] H.B.K.) é uma planta nativa e de ocorrência de 
países da bacia Amazônica, do Norte e Nordeste brasileiro, com os frutos rico em fi-
bras e vitaminas o que o coloca no mercado interno com grande potencial econômico 
e produtivo. O objetivo é analisar componentes principais para distinguir diferentes 
grupos de acesso de murici, com base na estimativa de caracteres morfo-agronômicos. 
Coletaram-se frutos maduros de 35 genótipos de muricizeiro obtidos do município de 
Conceição do AraguaiaPA (assentamento Geovamira, Jatobá e Bradesco) e de Juarina-
-TO para avaliarem 12 caracteres morfo-agronômicos, a partir de análise multivariada 
pela técnica de componentes principais obtido pelo programa computacional GENES. 
Os resultados demonstraram estimativa de variação de 86,27% para os caracteres 
ARC, CFR, MMC, REP e UMT. Verificou-se na dispersão gráfica a formação de seis agru-
pamentos, com distanciamento dos grupos IV e VI em relação aquele de maior número 
de genótipos, o grupo I. Conclui-se que o agrupamento gerado indica a presença de 
divergência genética, com a formação de grupos heteróticos. 

Palavras-chave: agrupamento, análise multivariada, componente principal, descritores 
fenotípicos. 
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Analysis of main components and groupings for estimates of morpho-
agronomic characters between accesses of murici (Byrsonima 
crassifolia [L.] HBK) 

Abstract

Muricize (Byrsonima crassifolia [L.] HBK) is a native plant that occurs in countries in the Amazon 
basin, in the North and Northeast of Brazil, with fruits rich in fiber and vitamins, which places it 
on the domestic market with great economic potential and productive. The objective is to analyze 
principal components to distinguish different accession groups of murici, based on the estimation of 
morpho-agronomic characters. Ripe fruits of 35 muricize genotypes obtained from the municipality 
of Conceição do Araguaia-PA (Geovamira, Jatobá and Bradesco settlement) and Juarina-TO were col-
lected to evaluate 12 morpho-agronomic characters, from multivariate analysis using the principal 
components technique obtained by the computer program GENES. The results showed an estimated 
variation of 86.27% for the characters ARC, CFR, MMC, REP and UMT. It was verified in the graphic 
dispersion the formation of six clusters, with groups IV and VI distancing themselves from the one 
with the largest number of genotypes, group I. It is concluded that the generated cluster indicates 
the presence of genetic divergence, with the formation of heterotic groups. 

Keywords: clustering, multivariate analysis, main component, phenotypic descriptors. 

Introdução

O murici (Byrsonima crassifolia [L.] H.B.K.) tem nome originado do tupi traduzido 
como “árvore pequena”, e conhecida pelos indígenas desde 1570 como mureci. Es-
tima-se que o gênero Byrsonima tenha mais de 200 espécies sendo 100 delas dis-
tribuídas no Brasil. A sua rusticidade chama atenção pelo fácil cultivo em solos 
basicamente pobres, sua pouca necessidade hídrica e sua forte resistência à pragas 
e doenças, estando assim livre de contaminação por agrotóxicos tornando o murici 
uma fruta de consumo seguro e baixo custo de produção. Apesar da importância 
econômica do murici, há uma carência no estudo de caracteres morfo-agronômica, e 
que possa expressar toda a diversidade genética da espécie. Para isso, torna-se ne-
cessário obter informações fenotípicas que possam nortear a seleção de genótipos 
promissores, afim de inclui-lo em um futuro programas de melhoramento. Logo a 
avaliação e a caracterização deve partir de uma coleção de germoplasma de murici 
de ocorrência natural. O objetivo é analisar componentes principais para distinguir 
diferentes grupos de acesso de murici, com base na estimativa de caracteres morfo-
-agronômicos. 
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Material e métodos

Os germoplasma de murici (B. crassifolia [L.] HBK) objeto do estudo de ocorrên-
cia natural, localizados nos municípios de Conceição do Araguaia-PA sendo que 30 
acessos foram coletados nos assentamentos Geovamira (10), Jatobá (10) e Bradesco 
(10), enquanto que no município de Juarina-TO foram reunidos 5 acessos. 

O total de 35 acessos tiveram seus descritores morfológicos e agronômicos (feno-
típicos) determinados, obtidos de plantas (indivíduos) e frutos maduros caídos no 
chão com maturação fisiológica de colocação amarelo intenso e consistência firme. 
Assim foram mensurados 12 descritores fenotípicos, como: altura da planta, ALP (m); 
diâmetro a altura do peito, DAP (cm); área da copa, ARC (m2); espessura da casca, ESC 
(mm); umidade do tronco, UMT (%); comprimento do fruto, CFR (mm); diâmetro do 
fruto, DFR (mm); relação do comprimento/diâmetro do fruto, RCD (mm); massa mé-
dia da casca, MMC (g); massa média da polpa, MMP (g); massa média de frutos, MMF 
(g); e rendimento de polpa, REP (%). 

A diversidade entre os genótipos foi avaliada estimando a variância obtida da ma-
triz de correlação e a observação em gráficos de dispersão, por meio da técnica dos 
componentes principais (CP), descrita por Pearson (1901) e posteriormente aplica-
da por Hotelling (1933, 1936), baseando-se apenas nas informações individuais de 
cada genótipo, sem a necessidade de dados com repetições e processados na opção 
“Análise multivariada/Componentes principais” do programa computacional GENES, 
versão 1990.2019.120 (CRUZ, 2008). 

Resultados e discussão

Os autovalores obtidos foram processados a partir dos valores médios e valores 
médios padronizados de 12 características morfo-agronômica avaliadas em 35 ge-
nótipos de murici indicando que a variância está associada a cada componente prin-
cipal, e que os cinco primeiros (ARC, CFR, MMC, REP e UMT) explicam 86,27% da 
variabilidade total (Tabela 1). 
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Tabela 1. Estimativas de variância (autovalores) obtidas da matriz de correlação entre 12 
características1 morfo-agronômica avaliadas em 35 genótipos de murici (B. crassifolia [L.] HBK). 
Conceição do Araguaia-PA, 2019. 

Componentes Autovalores Proporção 
explicada (%) 

Proporção 
acumulada (%) Destaque Recomendação1

1 3,0239803 25,20 25,20 ARC - 

2 2,6179207 21,82 47,02 CFR - 

3 1,9854498 16,55 63,56 MMC - 

4 1,5746709 13,12 76,68 REP - 

5 1,1498303 9,58 86,27 UMT - 

6 0,5743332 4,78 91,05 ESC Descarte 

7 0,4502226 3,75 94,80 RCD Descarte 

8 0,283666 2,36 97,17 ALT Descarte 

9 0,1696199 1,41 98,58 DFR Descarte 

10 0,128959 1,07 99,65 DAP Descarte 

11 0,0413472 0,34 99,99 MMP Descarte 

12 0,0 0,0 100,0 MMF Descarte 

1/ALP: Altura da planta (m); DAP: Diâmetro a altura do peito (cm); ARC: Área da copa (m2); ESC: Espessura da 
casca (mm); UMT: Umidade do tronco (%); CFR: Comprimento do fruto (mm); DFR: Diâmetro do fruto (mm); 
RCD: Relação do comprimento/diâmetro do fruto (mm); MMC: Massa média da casca (g); MMP: Massa média da 
polpa (g); MMF: Massa média de frutos (g); e REP: Rendimento de polpa (%). 
Fonte: Autoria de dados de pesquisa coletados por Azevedo & Cruz (2019). 

No trabalho de Lourenço et al. (2013) constataram variação alta para o caráter mas-
sa do fruto, comprimento do fruto e pouca variabilidade entre os genótipos para o 
rendimento de polpa, isso acaba retratando similaridade com os resultados encon-
trados na pesquisa, apresentado maior importância para a variável CFR (variação/
autovalor de 2,61) em relação ao REP (variação/autovalor de 1,57). A exceção deste 
trabalho ficou para o caráter MMF não havendo variabilidade entre os genótipos 
testados, isso pode ser explicado provavelmente porque os indivíduos de uma pe-
quena população de muricizeiros não estão causando alterações na frequência ge-
notípica para o caráter MMF. 

Os escores de cada genótipo, associados a esses componentes principais estão re-
presentados dispersos em gráfico tridimensional (Figura 1) pelos componentes prin-
cipais C1, C2 e C3, visando a formação de agrupamentos de genótipos em grupos 
divergentes. Analisando então a distribuição dos genótipos no gráfico, se estiverem 
em condições de proximidade são considerados como similares, e em caso divergen-
tes dissimilares. 
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Figura 1. Dispersão gráfica de 35 genótipos de murici (B. crassifolia [L.] HBK) em relação 
aos três primeiros componentes principais, estabelecidos pela combinação linear de 12 

características morfo-agronômicas. Conceição do Araguaia-PA, 2019.

Conclui-se que há consistência para dissimilaridade entre os genótipos quando ob-
servou variância de 3,02 para o escore C1 (25,20%); 2,62 para C2 (21,82%); e 1,98 
para C3 (16,55%). 

Realizar o estudo para diversidade genética de variáveis relacionadas ao peso e 
tamanho dos frutos são importantes porque as variações estão associadas às ca-
racterísticas ambientais dos locais onde os genótipos ocorrem, bem como das ca-
racterísticas genéticas de suas matrizes. Então, genótipos sob diferentes condições 
ambientais acabam por sofrer seleção natural, favorecendo o desenvolvimento de 
indivíduos geneticamente adaptados, que apresentam características fenotípicas 
peculiares que os fazem diferirem de outros indivíduos pertencentes à mesma espé-
cie (MORZELLE et al., 2015). 

As informações da Figura 1, complementam aquelas da Tabela 2 em que foram esta-
belecidos a formação de seis agrupamentos divergentes. O grupo I envolve o maior 
deles, com número de 24 genótipos, correspondendo a 68,57% de um total de 35 
genótipos, proveniente das quatro localidades de coleta (Geovamira-PA, Jatobá-PA, 
Bradesco-PA e Juarina-TO). As maiores distâncias foram observadas nos grupos IV e 
VI ambos com um indivíduo, este com o genótipo 6 (Geovamira-PA) e aquele com o 
genótipo 21 (Bradesco-PA). 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 84
 VOLTAR AO ÍNDICE

Os dois grupos ora citados distinguem-se dos demais, podendo assim, os genótipos se-
rem sugeridos para a seleção e cruzamento intergrupos heteróticos para os caracteres 
ARC, CFR, MMC, REP e UMT. Assim o agrupamento gerado indica a presença de divergên-
cia genética, com a formação de grupos heteróticos, facilitando a seleção de genótipos 
divergentes para a melhoria através da geração de híbridos (VIANA & RESENDE, 2014). 

Tabela 2. Agrupamento de 35 genótipos de murici (B. crassifolia [L.] HBK) com base nos 
componentes principais, Conceição do Araguaia-PA, 2019. 

Grupo Genótipos/Procedências* Nº de 
acessos 

Frequência 
(%) 

I 
35 (d), 34 (d), 33 (d), 32 (d), 31 (d), 30 (c), 29 (c), 28 (c), 27 (c), 
26 (c), 25 (c), 23 (c), 20 (b), 19 (b), 18 (b), 17 (b), 16 (b), 
13 (b), 12 (b), 11 (b), 9 (a), 8 (a), 4 (a), 1 (a) 

24 68,57 

II 24 (c), 22 (c), 10 (a), 3 (a), 2 (a) 5 14,28 

III 14 (b), 7 (a), 5 (a) 3 8,57 

IV 21 (c) 1 2,86 

V 15 (b) 1 2,86 

VI 6 (a) 1 2,86 

Total 35 100 

*Geovamira-PA (a) Jatobá-PA (b), Bradesco-PA (c) e Juarina-TO (d). Fonte: Autoria de dados de pesquisa coletados 
por Azevedo & Cruz (2019). 

Conclusões
A análise de componentes principais possibilitou a identificação de variação para carc-
teres morfo-agronômica (ARC, CFR, MMC, REP e UMT) e a formação de agrupamentos 
por meio da dispersão gráfica permitindo o exame visual da similaridade ou divergên-
cia dos indivíduos, observado os grupos IV e VI como os mais heteróticos, podendo 
assim serem empregadoe em futuros cruzamentos para obtenção de novos híbridos. 
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Resumo
O estado de Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil, com apro-
ximadamente 11% da produção nacional. O estado se destaca pelo uso de semente 
certificada, com a maior taxa de utilização de sementes em relação ao restante do país. 
Além disto, o estado produz quantidade suficiente de semente para cultivar a área do 
estado e ainda exporta para outros estados o excedente, que em sua grande maioria é 
composta de semente das cultivares da Epagri. O objetivo deste trabalho foi relatar as 
informações sobre a produção e comercialização de semente certificada das cultivares 
Epagri em Santa Catarina na safra 2018/2019 e 2019/2020. Os dados analisados foram 
extraídos do Mapa de produção e comercialização de sementes (Anexo XXIX) da Instru-
ção Normativa 09/2005, referente as safras 2018/2019 e 2019/2020, de cada produtor 
credenciado para produção de sementes das cultivares Epagri em Santa Catarina. Os re-
sultados foram organizados por ordem no Registro Nacional de Cultivares (RNC). As cul-
tivares com maior comercialização em ambas as safras foram SCS121 CL, SCS122 Miura 
e SCS116 Satoru. Dentre as cultivares com maior volume comercializado, no do estado 
de Santa Catarina as mais comercializadas foram as cultivares SCS122 Miura e SCS121 
CL, enquanto que, para fora do estado se destaca a cultivar Epagri 108. A Epagri e a Acap-
sa têm disponibilizado no mercado semente certificada em quantidades suficientes para 
atender a demanda dos produtores catarinenses e o excedente, são comercializados em 
outras regiões produtoras de arroz irrigado. As cultivares mais comercializadas foram 
SCS121 CL, SCS122 Miura e SCS116 Satoru. 

Palavras-chave: Oryza sativa, Santa Catarina, resumo de dados. 
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Production and commercialization of certified rice seed of Epagri 
cultivars in the 2018/2019 and 2019/2020 harvests 

Abstract

Santa Catarina state is the second largest rice producer in Brazil, with approximately 11% of 
the national production. The state stands out for the use of certified seed, with the highest 
seed use rate compared to the rest of the country. In addition, the state produces enough seed 
to cultivate the area in the state and also exports to other states, the vast majority of which is 
composed of seed from Epagri cultivars. The objective of this work was to report information on 
the production and commercialization of certified seed of Epagri cultivars in Santa Catarina in 
the 2018/2019 and 2019/2020 harvests. The data analyzed were extracted from the “Mapa de 
Produção e Comercialização de Sementes”(Annex XXIX) of Normative Instruction 09/2005, refer-
ring to the 2018/2019 and 2019/2020 harvests, of each producer accredited for seed production 
of cultivars Epagri in Santa Catarina. The results were organized in order in the National Culti-
var Registry (RNC). The cultivars with greater commercialization in both crops were SCS121 CL, 
SCS122 Miura and SCS116 Satoru. Among the cultivars with the highest volume sold, in the state 
of Santa Catarina, the cultivars SCS122 Miura and SCS121 CL were sold more, while the cultivar 
Epagri 108 stands out outside the state. Epagri and Acapsa have made certified seed available in 
the market in sufficient quantities to the demand of producers in Santa Catarina and the surplus 
has been sold in other irrigated rice producing regions. The most commercialized cultivars were 
SCS121 CL, SCS122 Miura and SCS116 Satoru. 

Keywords: Oryza sativa, Santa Catarina, data summary. 

Introdução 

A produção, distribuição e uso de sementes melhoradas de alta qualidade é um 
dos segmentos fundamentais nos elos da cadeia produtiva do agronegócio. Este 
segmento exige contínuo aprimoramento, com atuante e permanente sistema de 
controle de qualidade à semelhança de toda cadeia produtiva (NAKAGAWA, 2014). 

No Estado de Santa Catarina somente é produzido semente certificada (cultivares 
Epagri) e apresenta a maior taxa de utilização de sementes de arroz do país, 75%, 
enquanto, a média nacional é 52% (ABRASEM, 2015). As cultivares de arroz Epagri 
são cultivadas em 90% da área de produção de SC e está presente em praticamente 
todas as regiões produtoras de arroz do Brasil (RS, TO, MA, MS, SE, AL, SP, entre ou-
tras), e outros países como Argentina, Paraguai e Bolívia. 

O sistema de produção e certificação de sementes tem por objetivo disponibilizar ma-
terial de multiplicação com garantia de identidade e qualidade, atendendo aos padrões 
estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através 
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da Lei Federal 10.711 (05/08/2003), regulamentada pelo Decreto 5.153 (23/07/2004), 
a Instrução Normativa 09 (02/06/2005) e a Instrução Normativa 45 (17/09/2013). 

O objetivo deste trabalho foi relatar as informações sobre a produção e comercia-
lização de semente certificada das cultivares Epagri em Santa Catarina na safra 
2018/2019 e 2019/2020. 

Material e métodos

Os dados analisados foram extraídos do Mapa de produção e comercialização 
de sementes (Anexo XXIX) da Instrução Normativa 09/2005, referente as safras 
2018/2019 e 2019/2020, de cada produtor credenciado para produção de sementes 
das cultivares Epagri em Santa Catarina. Os resultados foram organizados por ordem 
no Registro Nacional de Cultivares (RNC). 

Resultados e discussão 

Nas tabelas 1, 2, 3 e 4 estão os dados referentes a produção e comercialização de 
sementes certificada das cultivares Epagri nas safras 2018/2019 e 2019/2020. Em 
ambas as safras, as cultivares mais comercializadas foram SCS121 CL, SCS116 Sa-
toru e SCS122 Miura. A cultivar SCS121 CL apresentou comercialização de 44,0% e 
36,0 % nas safras 2018/2019 e 2019/2020, valores estes inferiores ao reportado por 
Martins et at. (2017) e por Terres et al. (2019), autores que reportaram taxas próxi-
mas a 50,0 % para esta cultivar desde a safra 2015/2016 até 2017/2018. A cultivar 
SCS121 CL atualmente é a única cultivar Clearfield da Epagri e possui excelente 
desempenho no campo e na indústria. Esta queda no percentual de comercialização, 
pode ser atribuída a diversos fatos, dentre os quais destaca-se a perda de resistencia 
à brusone. Além disto, o manejo correto do sistema de cultivo em pré-germinado 
e com cultivares mais produtivas que o SCS121 CL pode ser mais vantajoso. As-
sim muitos produtores optaram por cultivares convencionais, mais produtivas, como 
SCS116 Satoru e SCS122 Miura. 

As cultivares SCS116 Satoru e SCS122 Miura se destacaram na participação da co-
mercialização, com aumento na particação de ambas. A cultivar SCS122 Miura, lan-
çada em 2017 possui bom desempenho produtivo e tolerância a brusone, sendo 
recomendada para rotação com a cultivar SCS121 CL. A rotação de cultivares é uma 
das tecnicas recomendadas para o controle do arroz daninho, além de preservar a 
tecnologia de resistencia a herbicidas adotada no SCS121 Cl. 
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Nas duas safras deste estudo esta cultivar apresentou valores superiores a 16% da 
semente comercializada. Adicionalmente, a cultivar SCS116 Satoru apresentou sig-
nificativa crescimento na participação da comercialização, chegando a 21,7%, culti-
var esta que tem um dos mais elevados potenciais produtivos da Epagri. 

O total de semente comercializada na safra 2018/2019 foi 19674 t e na safra 
2019/2020 cresceu para 20734 t (Tabelas 1 e 3). A área aprovada passou de 3.091 
ha na safra 2018/2019 para 3391 ha na safra 2019/2020, sendo que na última safra 
o percentual de áreas aprovadas foi superior, de 93% dos campos aprovados. 

A oferta de semente, considerando a densidade de plantio de 120kg.ha-1, seria su-
ficiente para atender toda a área de produção de arroz de SC, e ainda ao redor de 
50.000 ha de outras regiões. Em relação ao percentual de semente certificada co-
mercializada em Santa Catarina, houve acréscimo quando comparado ao reportado 
por Martins et al. (2017) e por Terres et al. (2019), passando de em média 54% da 
semente para 62% nas últimas safras. 

Analisando a comercialização de cada cultivar separadamente (Tabelas 2 e 4), obser-
vouse que dentre as cultivares com maior volume de comercialização, as cultivares 
SCS121 CL e SCS122 Miura foram as com maior percentual de comercialização em 
Santa Catarina. Observase que a cultivar Epagri 108 em ambas as safras foi a mais 
comercializada para fora do Estado. A cultivar Epagri 108 é bem aceita no Rio Gran-
de do Sul, especialmente na Depressão Central. 

A cultivar SCS123 Pérola, lançada pela Epagri em 2017, apresentou baixo volume de 
comercialização pois é um material tipo especial para preparo de pratos do tipo ri-
soto. Enquanto que a cultivar SCS124 Sardo, lançada em 2018, com grão longo-fino 
de excelente qualidade principalmente para arroz branco, também apresentou baixo 
volume de comercialização, principalmente devido a condição específica no processo 
de parboilização, que fazem com que este material tenha de ser parboilizado separa-
damente das demais cultivares da Epagri, o que dificulta o crescimento de sua área em 
Santa Catarina que prioriza materiais com as mesmas características de parboilização. 

Conclusões 

As cultivares da Epagri são disponibilizados no mercado semente certificada através 
dos produtores da ACAPSA em quantidades suficientes para atender a demanda dos 
produtores catarinenses e o excedente comercializado em outras regiões produtoras 
de arroz irrigado. 

As cultivares mais comercializadas foram SCS121 CL, SCS122 Miura e SCS116 Satoru. 
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Tabela 1. Área semeada, área aprovada, taxa de aprovação, quantidade certificada, quantidade 
comercializada e taxa de comercialização de semente das cultivares Epagri, safra 2018/2019. 

Safra 2018/2019 - Semente certificada C1 e C2

Cultivar
Área 

semeada 
(ha)

Área 
aprovada 

(ha)

Taxa 
deaprovação 

(%)

Quantidade 
certificada 

(t) 

Quantidade 
comercializada 

(t) 

Taxa de 
comercialização 

(%) 

Epagri 106 28,50 20,50 71,9 122,02 76,52 62,71

Epagri 109 240,40 189,30 78,7 1298,28 1262,32 97,23 

SCSBRS Tio 
Taka 294,45 237,12 80,5 1648,85 1600,83 97,09 

SCS116 Satoru 471,50 427,54 90,7 3087,67 2935,75 95,08 

SCS118 
Marques 79,60 69,10 86,8 469,05 468,68 99,92 

SCS121 CL 1616,70 1512,20 93,5 9343,33 8656,23 92,65 

SCS122 Miura 554,00 449,30 81,1 3324,77 3281,90 98,71 

SCS123 Pérola 14,50 11,50 79,3 111,22 53,23 47,86 

SCS124 Sardo 50,20 50,20 100,0 318,70 208,84 65,53 

Total 3485,35 3091,86 88,7 20886,83 19674,20 94,19 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 91
 VOLTAR AO ÍNDICE

Tabela 2. Percentual de semente comercializada por cultivar e comercializada para SC e para outros 
estados, safra 2018/2019. 

Cultivar Comercialização Total 
(%) 

Comercializada para 
SC (%) 

Comercializada para 
outros estados (%) 

Epagri 106 0,4 88,9 11,1 

Epagri 108 7,1 21,3 78,7 

Epagri 109 6,4 70,4 29,6 

SCSBRS Tio Taka 8,1 47,0 53,0 

SCS116 Satoru 14,9 56,7 43,3 

SCS118 Marques 2,4 40,7 59,3 

SCS121 CL 44,0 66,0 34,0 

SCS122 Miura 16,7 82,4 17,6 

SCS123 Pérola 0,3 97,6 2,4 

SCS124 Sardo 1,1 47,2 52,8 

Total 100,0 62% 42,0 

Tabela 3. Área semeada, área aprovada, taxa de aprovação, quantidade certificada, quantidade 
comercializada e taxa de comercialização de semente das cultivares Epagri, safra 2019/2020. 

 Safra 2019/2020 - Semente certificada C1 e C2 

Cultivar 
Área 

semeada 
(ha) 

Área aprovada 
(ha) 

Taxa de 
aprovação 

(%) 

Quantidade 
certificada 

(t) 

Quantidade 
comercializada 

(t) 

Taxa de 
comercialização 

(%) 

Epagri 106 16,00 16,00 100,0 90,98 50,73 55,76 

Epagri 108 280,44 267,90 95,5 1963,47 1767,19 90,00 

Epagri 109 217,84 212,84 97,7 1272,82 1108,08 87,06 

SCSBRS Tio 
Taka 335,80 308,20 91,8 2173,13 1781,03 81,96 

SCS116 Satoru 674,64 608,64 90,2 4988,00 4508,03 90,38 

SCS118 
Marques 64,10 62,10 96,9 431,37 250,31 58,03 

SCS121 CL 1278,95 1227,94 96,0 8774,53 7456,39 84,98 

SCS122 Miura 777,07 687,52 88,5 4183,00 3813,20 91,16 

SCS123 Pérola 40,80 40,80 100,0 439,02 18,10 4,12 

SCS124 Sardo 98,50 85,20 86,5 762,02 304,45 39,95 

Total 3644,84 3391,14 93,0 23877,29 20734,94 86,84 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 92
 VOLTAR AO ÍNDICE

Tabela 4. Percentual de semente comercializada por cultivar e comercializada para SC e para outros 
estados, safra 2019/2020. 

Cultivar Comercialização Total 
(%) 

Comercializada para 
SC (%) 

Comercializada para 
outros estados (%) 

Epagri 106 0,2 86,5 13,5 

Epagri 108 8,5 27,9 72,1 

Epagri 109 5,3 58,4 41,6 

SCSBRS Tio Taka 8,6 40,4 59,6 

SCS116 Satoru 21,7 61,0 39,0 

SCS118 Marques 1,2 13,2 86,8 

SCS121 CL 36,0 69,1 30,9 

SCS122 Miura 18,4 80,7 19,3 

SCS123 Pérola 0,1 97,8 2,2 

SCS124 Sardo 1,5 43,1 56,9 

Total 100,0 62% 38% 
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Resumo

A variedade de bananeira Calcuttá é uma sub-espécie diploide de Musa acuminata 
com potencial utilização em programas de melhoramento genético de bananeira, 
visto que possui resistência a Sigatoka negra, média a elevada resistência ao nema-
toide cavernícola (Radopholus similis) e potencial resistência às raças atuais de Fu-
sarium oxysporum f.sp cubense. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil genético 
de um acesso de Calcuttá introduzido na coleção de germoplasma da EEI e avaliar a 
similaridade genética entre os demais acessos presentes e já caracterizados geneti-
camente. Dezesseis marcadores microssatélites (SSR) referência para o gênero Musa 
foram amplificados via PCR e genotipados via eletroforese capilar em analisador 
genético ABI3500. Ao total, foram amplificados 21 alelos distintos, sendo 11 alelos 
exclusivos desta sub-espécie de M. acuminata. Os resultados encontrados demons-
tram que a nova introdução no banco de germoplasma contribuirá para o aumento 
da diversidade genética nos cruzamentos do programa de melhoramento genético 
de bananeira da EPAGRI. 

Palavras-chave: Diversidade genética, marcadores moleculares, melhoramento vegetal, 
similaridade genética. 
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Introduction of Calcuttá genotype (Musa acuminata ssp. 
burmannica) in banana germplasm collection 

Abstract

The banana variety Calcuttá is a diploid subspecies of Musa acuminata with potential use in 
banana breeding programs, as it has resistance to black Sigatoka, medium to high resistance to 
burrowing nematode (Radopholus similis) and potential resistance to current races of Fusarium 
oxysporum f.sp cubense. The objective of this work was to evaluate the genetic profile of a Cal-
cuttá accession introduced in the EEI germplasm collection and to evaluate the genetic similarity 
between the other accessions present and already genetically characterized. Eighteen micro-
satellite markers (SSR) reference for the Musa genus were amplified via PCR and genotyped by 
capillary electrophoresis via ABI3500 genetic analyzer. In total, 21 distinct alleles were amplified, 
with 11 alleles being exclusive to this subspecies of M. acuminata. The results demonstrate that 
the new introduction into the germplasm bank will contribute to the increase of genetic diversity 
in the crosses of the EPAGRI´s banana breeding program. 

Keywords: Genetic diversity, genetic similarity, molecular markers, plant breeding. 

Introdução

Bananas e plátanos são as frutas mais consumidas no planeta, sendo peças-chave 
na segurança alimentar da população, fonte de renda e bem-estar para milhares de 
famílias produtoras em Santa Catarina. 

A sustentabilidade desta cadeia produtiva depende do desenvolvimento de cultiva-
res produtivos e adaptados às condições locais de cultivo. Para tal, uma ampla base 
genética caracterizada, avaliada e disponível em bancos ativos e coleções de germo-
plasma são fundamentais para o desenvolvimento de inovações na bananicultura. 

Atualmente, a maioria dos lançamentos de novas cultivares de bananeiras tem ori-
gem na identificação de mutantes espontâneos de cultivares dos sub-grupos Prata 
e Cavendish (Caturra). Entretanto, a base genética destes materiais é estreita, o que 
pode representar um forte perigo à segurança alimentar frente a novos patógenos 
que ainda não possuam fontes de resistência, como o caso da recente ameaça da 
raça 4 tropical de Fusarium (FocR4T). Uma das principais estratégias de hibridação 
é a utilização de variedades diploides como doadoras de pólen, seguido da polini-
zação em variedades triploides comerciais. A fecundação de gametas haploides ♂ 
em gametas 3n ♀ não reduzidos gera híbridos 4n com potencial agronômico. Nes-
te sentido, a variedade de bananeira Calcuttá, diploide de Musa acuminata, possui 
potencial utilização em programas de melhoramento genético de bananeira, visto 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 95
 VOLTAR AO ÍNDICE

que possui resistência a Sigatoka negra, média a elevada resistência ao nematoide 
cavernícola (Radopholus similis) e potencial resistência às raças atuais de Fusarium 
oxysporum f.sp cubense. 

Objetivando ampliar a base genética de germoplasma de bananeira em Santa Cata-
rina, o presente trabalho visou caracterizar geneticamente um acesso da variedade 
Calcuttá (Musa acuminata ssp. burmannica) a ser introduzido na coleção de germo-
plasma da EPAGRI – Estação Experimental de Itajaí. 

Material e métodos
O DNA total do genótipo Calcuttá foi isolado a partir de amostras foliares com base no 
protocolo descrito por Doyle e Doyle (1990), com modificações. A presença de conta-
minantes, principalmente proteínas e compostos fenólicos, nas amostras de DNA total, 
foi verificada com a utilização do espectrofotômetro Eppendorf Biophotometer Plus. 
Foram consideradas amostras de DNA total sem a presença de contaminantes, amos-
tras com os valores das relações 260/280 e 260/230 entre 1,8 e 2,2, respectivamente. 

O DNA foi genotipado, via eletroforese capilar no analisador genético ABI3500 
(Applied Biosystems), com a utilização de 16 marcadores SSR referência para o gê-
nero Musa spp. (Christelová et al. 2011). Os eletroferogramas foram analisados com o 
uso do software Gene Mapper v..5 (Applied Biosystems) para a identificação alélica. 
Os resultados obtidos foram comparados com a base de dados alélicos das demais 
variedades de bananeira já presentes e caracterizadas geneticamente na EPAGRI. 

Resultados e discussão
Um total de 21 alelos foram amplificados para o acesso Calcuttá, que apresentou 
a seguinte composição genotípica (alelos exclusivos*) após a genotipagem em se-
quenciador automático de DNA: mMaCIR196 – 189* pb; mMaCIR24 – 217 pb; mMa-
CIR150 – 255* pb; mMaCIR152 – 163* pb; mMaCIR231 – 244* e 250 pb; mMaCIR13 
– 278* e 280* pb; mMaCIR214 – 117 pb; mMaCIR40 – 151* pb; mMaCIR03 – 127* pb; 
mMaCIR07 – 155 pb; mMaCIR08 – 254* pb; mMaCIR39 – 330 e 332 pb; mMaCIR45 – 
273* pb; mMaCIR01 – 243* e 272 mMaCIR307 – 159 pb e Ma-3-90 – 159 pb e 167 pb. 

Apenas 5 (31,25%) dos 16 locus genotipados são heterozigotos. Tal número é con-
siderado baixo para uma espécie diplóide formadora de gametas reduzidos viáveis. 

Em contrapartida, onze dos 21 (52,38%) alelos amplificados para o acesso são exclu-
sivos para o genótipo Calcuttá, não sendo detectados até o momento na coleção de 
germoplasma de bananeira da EPAGRI – Itajaí. 
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Este novo acesso na coleção de germoplasma de bananeira da EPAGRI representa 
uma importante fonte de novas combinações genotípicas, em função destes alelos 
exclusivos. Neste sentido, o genótipo Calcuttá poderá ser utilizado para o aprimora-
mento genético de outros diplóides já presentes na coleção de germoplasma, bem 
como da utilização em cruzamentos com cultivares comerciais triplóides para a ob-
tenção de potenciais cultivares tetraplóides de bananeira. 

Conclusões

A introdução do genótipo Calcuttá representa um importante aporte de alelos novos 
ao pool gênico do programa de melhoramento de bananeira da EPAGRI. 
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Resumo
O presente trabalho teve por objetivo analisar e verificar a distribuição da população 
de insetos pragas na cultura da soja no município de Mineiros GO, com ênfase na po-
pulação de percevejos marrons (Euschistus heros) visando estabelecer uma forma mais 
criteriosa e mais eficiente de se realizar o controle de pragas seguindo as premissas dos 
programas de manejo integrado de pragas. Este estudo foi realizado em campo, na safra 
agrícola 2019/2020, na Fazenda Fatima situada a 17°34’37,38”S e 52°44’16,21”O, em 
Mineiros – GO. Este consistiu na realização de três avaliações ao longo do ciclo de cada 
cultivar em campo. Em cada avaliação foi realizado amostragens em pontos aleatórios, 
georreferenciados, foram anotados a ocorrência dos insetos em cada ponto. Com os da-
dos de ocorrência de E. heros em cada ponto e as suas coordenadas foi possível a confec-
ção de mapas de distribuição espacial de E. heros. Com esses mapas é possível verificar 
em quais pontos da lavoura há maior incidência da praga. Isto visa reduzir os custos ao 
produtor evitando o desperdício de produtos, além de trazer diversos outros benefícios 
como a preservação e o aumento da vida útil dos inimigos naturais, gerando menos im-
pacto ao meio ambiente e a seres vivos ali presente que são benéficos a cultura da soja. 

Palavra-chave: Controle, Manejo, Praga, Soja. 
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Space distribution of brow stink bug in the soybean cultivars monsoy 
8372 and TMG 2381 in the 2019/2020 crop in the region of Mineiros 
– GO 

Abstract

The objective of this study was to analyze and verify the distribution of the pest insect population 
in the soybean crop in the municipality of Mineiros GO, with emphasis on the brow stink bug pop-
ulation (Euschistus heros) in order to establish a more judicious and more efficient way to carry 
out the pest control following the premises of integrated pest management programs. This study 
was carried out in the field, in the 2019/2020 agricultural harvest, at Fazenda Fatima located at 
17°34’37.38”S and 52°44’16.21”W, in Mineiros – GO. This consisted of three evaluations through-
out the cycle of each cultivar in the field. In each evaluation, sampling was carried out at random, 
georeferenced points, and the occurrence of insects at each point was noted. With the occurrence 
data of E. heros at each point and their coordinates, it was possible to make maps of the spatial 
distribution of E. heros. With these maps it is possible to verify at which points of the crop there 
is a greater incidence of the pest. This aims to reduce costs to the producer, avoiding the waste of 
products, in addition to bringing several other benefits such as the preservation and increase of 
the useful life of natural enemies, generating less impact on the environment and living beings 
present there that are beneficial to the culture of Soybean. 

Keywords: Control, Management, Pest, Soybean. 

Introdução
A soja (Glycine max L. Merrill) representa a principal commodity agrícola brasileira, com 
crescimento elevado nas últimas três décadas (COLUSSI et al., 2016). Devido à grande de-
manda mundial por alimentos, a soja é tida como umas das principais fontes de proteína 
vegetal, essencial na fabricação de rações animal e de importância na alimentação hu-
mana (BRASIL, 2014). O Brasil está como um dos principais produtores mundiais do grão, 
adota de diversas tecnologias de produção que permite o aumento da produtividade. 

A cada ano, o Brasil experimenta a expansão na área plantada, na quantidade produ-
zida e nas exportações de soja em grãos, devido principalmente à demanda chinesa 
e seu efeito no nível de preços (ESCHER, F. & WILKINSON, J., 2019). Apesar de todas 
as tecnologias utilizadas vale destacar que os produtores possuem vários desafios 
para manter esse cenário de produção de soja. Entre os desafios pode se destacar a 
ocorrência a ocorrência de doenças e pragas na cultura. Dentre as pragas de maior 
importância pode se destacar as espécies da ordem Lepidoptera, como a Anticarsia 
germantalis, Chrysodeixis includens e Helicoverpa armigera e as espécies da ordem He-
miptera, como as espécies Dichelops sp., Piezodorus guildini (Westwood) e Euchistus 
heros (F.) (CARVALHO et al., 2012; CZEPAK et al., 2013; CABRAL ANTÚNEZ et al., 2016). 
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Neste contexto de expansão de áreas e problemas fitossanitários torna se neces-
sário estudos que visem determinar o padrão de distribuição espacial das pragas 
na cultura da soja em áreas novas primeiro ano de cultivo, e áreas já cultivadas a 
algum tempo com a finalidade de fornecer informações necessárias para o subsidiar 
o planejamento das táticas de controle a serem adotadas pelos produtores. Ao sa-
ber destes padrões de distribuição para uma determinada praga o produtor poderá 
direcionar as suas táticas de controle em pontos estratégicos da sua lavoura (SCIAR-
RETTA & TREMATERRA, 2014). 

Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a distribuição espacial de E. heros na cul-
tura da soja na safra 2019/2020 em lavoura comercial do sudoeste goiano, verificar 
o padrão de dispersão de E. heros na soja e após isso, confeccionar mapas de distri-
buição espacial de ocorrência das espécies por meio da geoestatística, utilizando a 
técnica da krigagem e Interpolação da Distância Inversa de Distância (IDW). 

Materiais e métodos
O trabalho foi realizado na safra 2019/2020, na Fazenda Fatima situada a 
17°34’37,38”S e 52°44’16,21”O, em Mineiros - GO, em uma lavoura comercial de 
soja instalada em um solo Franco-Arenoso, o qual foi originalmente ocupado por 
vegetação de Cerrado e vem sendo cultivado há 30 anos, sendo inicialmente siste-
ma soja-sorgo, soja-milheto e nos últimos anos vem sendo mais utilizado o sistema 
soja-milho. O clima predominante da região é “Aw”, tropical contendo altos índices 
pluviométricos no verão e baixos índices pluviométricos no inverno segundo classi-
ficação de Köppen-Geiger. 

O trabalho foi realizado em uma área de 70 ha, onde foram utilizadas as cultivares 
de soja M8372 IPRO e TMG 2381 IPRO, com ciclo de maturação 8.3 e 8.1, respectiva-
mente e o espaçamento é de 50 cm entre linhas. A ocorrência de percevejos na soja 
foi avaliadas através de Amostragem Sistemática, com adaptações da metodologia 
citada por Yamamoto e Landim (2013) onde a primeira amostra foi escolhida ale-
atoriamente e posteriormente foram coletadas a cada 50 metros de distância uma 
da outras, coletando no mínimo 1 ponto por hectare. Em cada ponto amostrou-se as 
duas linhas de um metro de comprimento. Cada ponto teve atribuído uma coorde-
nada geográfica através de um aparelho portátil de GPS da marca Garmim modelo 
ETREX 10. A primeira avaliação foi feita em estágio V3, após isso as demais foram 
feitas em torno de 15 a 20 dias de período uma da outra. 

A cultura da soja foi implantada no sistema de plantio direto utilizando as cultiva-
res Monsoy 8372IPRO e TMG 2381IPRO. As cultivares foram semeadas no dia 8 de 
novembro de 2019, e ambas estavam com densidade de 12 plantas por metro linear, 
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em um espaçamento de 0,50 metros entre linhas. A adubação realizada foi de 180 
kg/hectare de 08-48-00(N-P-K) na semeadura com adubação na linha de plantio, e 
com 30 dias pós-emergência da soja foi realizada uma adubação de 130 kg/hectare 
de Cloreto de Potássio 00-00-60 (N-P-K). O manejo da cultura foi realizado conforme 
as recomendações técnicas e com o acompanhamento de um engenheiro agrônomo. 

Para o trabalho foram realizados monitoramentos observando a incidência de pra-
gas chave, dentre as pragas encontradas merecem destaque o percevejo marrom 
(Euschistus heros), percevejo barriga-verde (Dichelops melacanthus), percevejo man-
chador (Dysdercus spp) e o percevejo de bombacha (Leptoglossus zonatus). Entre os 
insetos apresentados os que merecem maior destaque é o percevejo marrom. 

Com os números de ocorrência ou ausência das E. heros em cada ponto amostrado 
foram ajustados um dos modelos de semivariogramas: esférico, exponencial e Gaus-
siano (LIEBHOLD et al., 1993). Com os parâmetros dos semivariogramas (C0, C+C0 e 
A0) verificou se a dependência espacial era igual para todas as direções (0º, 45º, 90º e 
135º). A qualidade de ajuste e seleção do melhor modelo de semivariograma foi reali-
zada pela validação cruzada, utilizando-se todos os pontos de amostragem. 

Após isso, foi realizado o método da Krigagem para construção dos mapas de 
distribuição das espécies E. heros (FARIAS et al., 2003). Todas as análises espa-
ciais foram realizadas usando o programa GS+ Geostatistics for the Environmental 
Sciences Versão 10.0. 

Resultados e discussões

Durante a realização das avaliações foi possível traçar os mapas da distribuição 
de ocorrência de E. heros na cultivar TMG e Monsoy 8372. A Figura 1 representa o 
esquema dos pontos amostrados na área cultivada com a soja TMG. A partir desses 
pontos foi possível obter um semivariograma pra determinar o grau de dependência 
espacial, e verificou se que o modelo que melhor se ajustou foi o modelo Gaussiano 
(tabela 1). Nessa tabela pode se verificar que o Alcance foi de 60,44 metros. Isso 
significa que a amostragem poderá ser feita a cada 60 metros. A partir do modelo 
obtido foi realizado a Krigagem para a confecção o mapa de distribuição espacial de 
E. heros na área (Figura 2). 
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Figura 1. Distribuição dos pontos avaliados na área com  
a cultivar TMG 2381 IPRO. 

Tabela 1. Características dos modelos de distribuição espacial de E. heros na cultivar TMG. 

Modelo C0 C0 + C A R2 GDE β1 β0 SQR 

E. heros Gaussiano 0.0001   0.0602 60.44 0.322 0.998 0.175 0.04 0.006044 

* β0 = intercepto da curva, β1 = inclinação da curva, SQR = soma dos quadrados do resíduo, Co = efeito pepita,  
C+Co = patamar, A0 = alcance (cm), R2 = coeficiente de determinação e GDE = grau de dependência espacial. 
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Figura 2. Mapa de distribuição espacial de E. heros na área  
com a cultivar TMG 2381 IPRO obtido pela técnica de Krigagem. 
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Para a cultivar Monsoy 8372 foi possível obter informações sobre a ocorrência da 
distribuição espacial de percevejos na área. A figura 3 mostra a distribuição dos pon-
tos amostrados na área avaliada. A partir desses pontos avaliados foi obtido modelo 
de distribuição espacial gaussiano após a obtenção do semivariograma. Neste mo-
delo pode se verificar que o alcance foi de 69,10 metros (Tabela 2). Isso indica que 
nesta cultivar, em condições semelhantes de cultivos, a distância entre o pontos a 
serem amostrados deva ser de 69,10 metros (Tabela 2). 

 
 

 

Figura 3. Distribuição dos pontos avaliados na área com a cultivar Monsoy 8372 IPRO. 

Tabela 2. Características dos modelos de distribuição espacial de E. heros na cultivar Monsoy 8372 
IPRO. 

 Modelo C0 C0 + C A R2 GDE β1 β0 SQR 

E. heros Gaussiano 0.0001  0.0319 69.11 0.141 0.998 -0.41 0.04 0.0057 

* β0 = intercepto da curva, β1 = inclinação da curva, SQR = soma dos quadrados do resíduo, Co = efeito pepita, 
C+Co = patamar, A0 = alcance (cm), R2 = coeficiente de determinação e GDE = grau de dependência espacial

Com esse modelo foi possível a obtenção do mapa de distribuição de E. heros na cul-
tivar de soja Monsoy 8372 (Figura 4). Nesse mapa fica evidente que ocorreu pouco 
percevejo na área e que a sua localização foi agregada em um único ponto. Esses 
mapas permitem chamar a atenção para os pontos onde se deve fazer o controle ao 
invés de fazer em área total. 
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Figura 4. Mapa de distribuição espacial de E. heros na área com a cultivar Monsoy 8372 
IPRO obtido pela técnica de Krigagem. 

De acordo com Ribeiro Júnior (1995) a geoestatística não é um tipo especial, dife-
rente ou alternativo de estatística. A sua diferença está no fato de que cada obser-
vação é descrita não apensas pelo seu valor, mas também por informações de sua 
posição, expressa por um sistema de coordenadas (NOGUEIRA, 2013). 

As vantagens da geoestatística sobre as outras técnicas convencionais de predição 
são o estudo da variabilidade espacial, a suavização, o desagrupamento, a determi-
nação da anisotrópica, a precisão e a incerteza (CORREIA, 2013). De acordo com Viei-
ra (2000) são justamente nos problemas onde a estatística clássica tem limitações, 
que o uso da geoestatística tem suas maiores aplicações. 

As informações obtidas nos mapas de distribuição espacial permitem determinar os 
padrões de distribuição de E. heros e serão subsídios para a adoção das estratégias 
de controle em pontos localizados da cultura visto que muitas máquinas utilizadas 
para as pulverizações são equipadas com GPS e piloto automático, esse fato permiti-
ria o controle de forma mais direcionada e uma economia nos custos com inseticidas 
no momento das pulverizações. Vale destacar que nesse estudo também foi possível 
determinar qual a distância entre os pontos amostrados no momento das próximas 
amostragens na área. Essa distância é representada pelo alcance da tabela 1 e 2. Es-
ses resultados contribuem e implementam as premissas propostas pelos programas 
de Manejo Integrado de Pragas (MIP). 
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Conclusões
Foi possível obter os de mapas de distribuição espacial de ocorrência da espécie 
Euschistus hero por meio da geoestatística. A utilização desses mapas permite identi-
ficar quais foram os pontos com as maiores densidades de percevejos e o seu padrão 
de distribuição espacial na área, o que permite um diagnóstico mais rápido sobre a 
necessidade de controle ou não naquele momento e o direcionamento das ações de 
controle em pontos específicos da lavoura, ao invés de controlar em toda a área. Esse 
resultado visa promover uma maior sustentabilidade do negócio, com a redução na 
utilização de inseticidas, preservação e aumento da vida útil dos inimigos naturais 
por um maior período e gerar menos impactos, conforme preconizado pelo Manejo 
Integrado Pragas (MIP). 
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Resumo

Objetivou-se com esse trabalho, avaliar a combinação entre a cobertura do solo, hidro-
gel e manejo da irrigação sobre o componente de produção da alface Crespa cv. Verô-
nica. O experimente foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrária 
da Universidade Federal de Roraima - CCA/UFRR, em Boa Vista, Roraima, no período de 
abril a maio de 2019. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casua-
lizado, em esquema fatorial 2x2x2, com quatro repetições e duas plantas por unidade 
experimental. Foram testados associadamente dois níveis de cobertura do solo (solo 
descoberto e cobertura com casca de arroz), dois níveis de hidrogel (presença e ausên-
cia) e dois turnos de rega (diariamente e dias alternado). Observou-se efeito variante 
entre a interação dos fatores avaliados, com respostas, dependendo da variável, mais 
favorecidas pelo efeito isolado ou pela ação conjunta dos fatores. Após analisados 
os principais resultados, concluímos que uso de hidrogel pode ser uma alternativa à 
irrigação convencional, reduzindo os turnos de rega diários para dias alternados. Além 
disso, o uso de cobertura de solo, com ou sem o uso de hidrogel, favorece o desenvol-
vimento radicular das plantas de alface, e a irrigação diária, independentemente do 
hidrogel e da cobertura, favorece o crescimento das plantas de alface. 

Palavras-chaves: casca de arroz, Lactuca sativa L., polímero hidroabsorvente, umidade do solo. 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 107
 VOLTAR AO ÍNDICE

Soil cover, hydrogel and irrigation management on lettuce plant 
growth componetes

Abstract

In this sense, the objective of this work was to evaluate the combination between soil cover, hy-
drogel and irrigation management on the production component of lettuce crespa cv. Veronica. 
The experiment was conducted in the experimental area of the Center of Agrarian Sciences of the 
Federal University of Roraima - CCA/UFRR, in Boa Vista, Roraima, from April to May 2019. The ex-
perimental design was completely randomized, in a 2x2x2 factorial scheme, with four replications 
and two plants per experimental unit. Two levels of soil cover (uncovered soil and rice husk cover), 
two hydrogel levels (presence and absence) and two irrigation shifts (daily and alternate days) 
were tested. A variant effect was observed between the interaction of the evaluated factors, with re-
sponses, depending on the variable, most favored by the isolated effect or by the joint action of the 
factors. After analyzing the main results, we conclude that the use of hydrogel can be an alternative 
to conventional irrigation, reducing daily irrigation shifts to alternate days. In addition, the use of 
soil cover, with or without the use of hydrogel, favors the root development of lettuce plants, and 
daily irrigation, regardless of hydrogel and cover, favors the growth of lettuce plants. 

Keywords: rice husk, Lactuca sativa L., hydroabsorbent polymer, soil moisture. 

Introdução 

A lactuca sativa L. conhecida popularmente como alface, pertencente à família Asterace-
ae, é originária do leste do mediterrâneo. Atualmente, uma das olerícolas folhosas mais 
consumidas no Brasil, seu largo consumo se dá principalmente in natura, em função de 
suas características nutricionais, rica em vitaminas A, B1, B2 e C, e apresenta boas con-
centração de Ferro, Cálcio e Fósforo (RESENDE et al., 2007; SALA e COSTA 2012). 

No Brasil, o plantio dessa olerícola ocupa uma área de 35.000 hectares, realizado de 
forma intensiva e por produtores familiares, gerando em torno de cinco empregos 
por hectare (SOUSA et al., 2014). Uma vez que, seu ciclo de produção é curto apro-
ximadamente 45 a 60 dias, permitindo cultivo o ano inteiro. Porém, fatores como, o 
fotoperíodo, as altas temperaturas e o estresse hídrico afetam a sua produção (BE-
ZERRA NETO et al., 2005; BLAT et al., 2011). 

Dentre as técnicas utilizadas para minimizar os efeitos danosos na produção de hor-
taliças é o uso de coberturas no solo naturais (palha, serragem, forragem, etc.), onde 
criam um microclima propício ao melhor desenvolvimento das plantas, promovendo 
a retenção de umidade e regulação da temperatura do solo, além de suprimir o cres-
cimento de ervas daninhas na área de cultivo (FARIAS el al., 2014). Outra forma de 
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manter a umidade do solo é através da utilização do hidrogel. Este é um polímero 
hidroabsorvente que permiti uma melhor disponibilidade e capacidade de retenção 
de água e nutrientes às plantas de forma controlada (MARQUES et al., 2013). Além 
de aumentar o volume de água de reserva do substrato, favorecendo o melhor de-
sempenho da parte aérea das plantas, aumentar a porosidade total, não afetando 
a disponibilidade hídrica e reduz a frequência da irrigação nos campos de cultivo 
(MENDONÇA et al., 2015). 

Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar a combinação entre a cobertura do 
solo, hidrogel e manejo da irrigação sobre o componente de produção da alface 
Crespa cv. Verônica. 

Material e métodos 

O experimente foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrária da 
Universidade Federal de Roraima - CCA/UFRR, em Boa Vista-RR, no período de abril 
a maio de 2019. A instalação foi feita em telado com malha fotoconversora de cor 
prateada com 50% de sombreamento (ChromatiNet® Silver) e estrutura de madeira 
com 17m de comprimento, 4 m de largura e 2,5 m de pé direito. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2x2, com quatro 
repetições e duas plantas por unidade experimental. 

Foram testados associadamente dois níveis de cobertura do solo (solo descoberto 
e cobertura com casca de arroz), dois níveis de hidrogel (presença e ausência) e 
dois turnos de rega (1-diariamente e 2-dias alternado). Cada unidade experimental 
foi constituída por duas plantas transplantadas em vasos de polietileno de 2,8 L, 
preenchidos pela combinação dos substratos [OrganoAmazon® + PuroHumus® + 
Casca de arroz carbonizada + Casca de arroz in natura + Esterco (1:1:1:0,5:0,25 v/v)]. 
A quantidade da casca de arroz aplicada foi 200 ml, a de hidrogel foi de 10 g.L-1 de 
substrato e a irrigação foi realizada com o auxílio de um regador, aplicando entre 
300 a 400 ml de água em cada turno de rega. Ainda conforme Monteiro Neto et al. 
(2016), para contenção das perdas de substrato e drenagem de água, a base de cada 
vaso foi preenchida com brita tipo 0 (4,8 a 9,5 mm). 

O composto OrganoAmazon® e o PuroHumus® juntamente com o hidrogel Hidro-
terragel®, foram adquiridos no comércio local. O polímero foi pesado, em seguida 
incorporado diretamente ao substrato e submetido a irrigação continua até a expan-
são máxima do hidrogel. A casca de arroz foi adquirida de unidades beneficentes de 
arroz e carbonizada no Centro de Ciências Agrárias da UFRR. A alface utilizada foi a 
do Crespa cv. “Verônica”, adquirida de produtores rurais do município. O transplantio 
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ocorreu quando as mudas apresentavam de três a quatro folhas expandidas. Os re-
cipientes contendo as mudas foram irrigados manualmente uma vez ao dia, durante 
7 dias (período de estabilização das mudas). Após esse período, foram adotados os 
turnos de rega como tratamento. Ressalva-se que não houve a necessidade de tratos 
fitossanitários contra ação patógenos, no entanto, procedeu-se o arranquio manual 
de plantas espontâneas quando necessário. 

Aos 43 dias após o transplantio (DAT) foram avaliadas as variáveis: número de folhas 
(NF), pela contagem de folhas totalmente expandidas; comprimento da maior folha 
(CMF), medindo da base até o ápice; largura da maior folha (LMF), medindo a maior 
largura da folha; comprimento do caule (CC), medindo do colo da planta ao ápice do 
caule; comprimento de raiz (CR), medindo do colo da planta à extremidade da raiz, 
essas foram medidas com uma régua graduada; diâmetro do colo (DC), determinado 
com um parquímetro digital; massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de 
raiz (MSR), realizadas com o auxílio de uma balança de precisão de 0,01 g. Os dados 
obtidos foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade dos 
erros e ao teste de Tukey a 5% de probabilidade, para à análise de variância, sendo 
estas realizadas com o auxílio do programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011). 

Resultados e discussão 

Na análise de variância observa-se que houve efeito significativo da cobertura do solo 
e do hidrogel para as variáveis NF e CR. Para a LMF e o CC ocorreu interação conjunta 
entre os fatores avaliados (CxHxR). O DC, a MSPA e MSR apresentaram efeito significa-
tivo para a interação entre hidrogel e turno de rega. DC e MSPA também apresentaram 
efeito interativo entre cobertura do solo e turno de rega (CxR). Já a MSR teve feito 
significativo quando associado a cobertura do solo e uso de hidrogel (CxH). 

O solo descoberto (7,92 a) mostrou mais eficiência no aumento da variável NF do 
que o solo com cobertura (6,82 b). Resultado coeso à quantidade de palha de arroz 
usada na confecção do substrato e na cobertura do solo, acarretando à alta relação 
entre Carbono e Nitrogênio, inibindo alguns nutrientes para o desenvolvimento da 
planta. Fato esse confirmado por Almeida et al. (2018) que utilizaram uma proporção 
acima de 33% de casca de arroz e serragem misturados no substrato e constataram 
reduções significativa do teor de N total. 

Observa-se que a ausência do hidrogel associado a ausência de cobertura do solo 
e irrigação em dias alternados promoveu melhores valores da LMF. Não houve di-
ferença significativa para o efeito da cobertura do solo combinado com hidrogel e 
rega. Entretanto, houve efeito significativo para o desdobramento do turno de rega 
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combinado com cobertura do solo e hidrogel. Sendo os valores com hidrogel na 
rega-1 na C1: 7,87 (Aya), na C2: 8,93 (Axa). Já na rega-2, C1 e C2 foram 9,35 (Axa) e 
9,20 (Axa), respectivamente. Sem o hidrogel na rega1, C1 e C2 foram 8,65 (Axa) e 
8,24 (Aya) e não rega-2, foram 8,63 (Axb) e 9,93 (Axa). Os valores de CR em função 
dos níveis de hidrogel, mostram que a ausência do polímero (24,58 a) promoveu 
maiores valores do que com a presença (20,57 b). Pelo fato da distribuição das ra-
ízes no vaso para absorver água e nutrientes, uma vez que quando presente for o 
hidrogel no substrato, a disponibilidade de água para as plantas é maior, o que deve 
ter evitado que as raízes crescessem para obtenção de água e nutrientes. O hidrogel 
tem a capacidade de absorver água até cem vez em relação a sua massa normal, essa 
água retida pode ser liberada pelo polímero de forma gradual às plantas, evitando 
perdas de água e mantendo o solo úmida por mais tempo (Azevedo et al. 2002) 

Para o DC, os valores obtidos na presença de hidrogel, na rega-1, foram 4,33 (Aa) e 
na rega 2, 4,28 (Aa), já na ausência de hidrogel na rega 1, obteve-se 4,34 (Aa), e na 
rega 2, 3,87 (Bb). Observa-se que a presença do hidrogel foi superior apenas na rega 
2, na rega 1 foi eficiente na ausência do polímero, não havendo diferença entre os 
demais tratamentos analisados. Os resultados podem estar ligados com a capaci-
dade do hidrogel em reter água. Quando as plantas de alface tiverem um regime 
hídrico adequado, dispensasse a utilização do polímero, mais se o fator limitante na 
produção for a água, o uso do hidrogel é uma alternativa para mitigar o efeito da 
falta de água e manter o diâmetro do caule das plantas de alface. 

Para a MSPA, os níveis de cobertura do solo não se diferiram nos turnos de rega. O 
turno de rega-2 promoveu maiores médias: 0,50 (Aa) quando combinado a C1 com 
a casca de arroz in natura, a rega-1 teve 0,45 (Aa), a C2 obteve 0,49 (Aa) na rega-1, e 
0,40 (Ba) na rega2. A presença do polímero promoveu maior média de MSPA quando 
submetido a turno de rega2, sendo 0,51 (Aa), na rega-1 teve 0,43 (Aa). Além disso, 
houve efeito positivo da rega-1, sendo 0,50 (Aa) quando associado a ausência de 
hidrogel, indicando que o polímero foi eficiente na redução dos turnos de rega. Na 
rega-2 teve 0,40 (Bb). Esses resultados demostram a importância da cobertura do 
solo e a utilização do hidrogel para manutenção da umidade do solo. 

Para MSR, a presença de hidrogel em relação a C1 e C2 foram de 0,22 (Aa) e 0,19 
(Ab). Já na ausência de hidrogel, C1 e C2 obtiveram 0,25 (Aa) e 0,28 (Aa), respectiva-
mente. Sendo assim, os níveis de cobertura não diferiram entre si nos dois tratamen-
tos. Sobretudo, a ausência de hidrogel promoveu os maiores valores na ausência de 
cobertura do solo. Ainda, observouse efeito significativo no manejo da cobertura do 
solo quanto a presença hidrogel dentro dos turnos de rega. 

Para o solo com cobertura, o melhor resultado foi 0,28 (Aa) observado no turno de 
rega2, na rega-1 foi 0,19 (Bb). Já na ausência de cobertura, a maior média foi de 0,35 
(Aa) no turno de rega-1, na rega-2 foi 0,12 (Bb). Quanto o efeito combinado entre 
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o hidrogel e o turno de rega, houve efeito significativo quando as plantas foram 
submetidas a ausência de hidrogel, em que o maior valor observado foi obtido na 
irrigação diária, além de promover maior MSR na ausência de hidrogel. Os valores 
obtidos na presença de Hidrogel na rega-1 e 2, foram 0,19 (Ba) e 0,22 (Aa). Já na 
ausência de Hidrogel foram 0,35 (Aa) rega-1 e 0,19 (Ab) rega-2. 

Conclusões 

A interação entre os fatores: cobertura, hidrogel e irrigação mostraram-se variantes 
quanto as variáveis de crescimento das plantas de alface. O uso de hidrogel pode 
ser uma alternativa à irrigação convencional, reduzindo os turnos de rega diários 
para dias alternados. A cobertura de solo, com ou sem o uso de hidrogel, favorece 
o desenvolvimento radicular das plantas de alface. A irrigação diária, independen-
temente do hidrogel e da cobertura, favoreceu o crescimento das plantas de alface. 
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Resumo

O objetivo da pesquisa foi avaliar a eficiência de 29 inseticidas químicos e biológico 
para o controle de três instares larvais de Spodoptera cosmioides por ingestão de 
folhas de soja, e assim contribuir com informações atualizadas de eficiência. Foram 
utilizadas lagartas de segundo, terceiro e quarto ínstar separadamente, em deline-
amento experimental inteiramente ao acaso (DIC), com 4 repetições de 10 lagartas 
e 30 tratamentos (Testemunha e 29 produtos). Os inseticidas foram aplicados so-
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bre folíolos de soja da cultivar M8349 IPRO com pulverizador pressurizado a CO2, 
volume de calda de 150 L/ha. As lagartas foram mantidas individualizadas, sendo 
alimentadas com folíolos dos tratamentos, e mantidas a 25±1°C e 12 horas de foto-
fase. As avaliações foram realizadas diariamente por 5 dias, determinando o número 
de lagartas vivas e mortas. Os valores foram transformados em porcentagem e sub-
metidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste de Scott-Knott 
(1974) a 5% de probabilidade utilizando o programa SISVAR. Os inseticidas Ampli-
go®, Bold®, Connect®, Curyom® 550 CE, Engeo Pleno®, Fastac Duo®, Galil® SC, Hero®, 
Klorpan® 480 EC, Lannate® BR, Larvin® 800 WG, Mustang® 350 EC, Orthene® 750 BR, 
Perito® 970 SG, Pirate®, Pirephos® EC, Proclaim® 50, Sperto®, Supimpa®, Talisman®, 
Trinca Caps® e Voraz® proporcionaram 100,0% de mortalidade para lagartas do se-
gundo, terceiro e quarto ínstar de S. cosmioides. Exalt® e Xentari® são pouco eficien-
tes no controle dos três instares larvais, não superando 60,0% de lagartas mortas. 

Palavras-chave: Alimentação, Controle químico, Glycine max, Lagarta das vagens. 

Evaluation of insecticides for the control of three larval instars 
of spodoptera cosmioides (Walker, 1858) (lep.: Noctuidae) by 
ingestion in soybean leaves 

Abstract

The objective of the research was to evaluate the efficiency of 29 chemical and biological insec-
ticides for the control of three larval instars of Spodoptera cosmioides by ingestion of soybean 
leaves, and thus contribute with updated information on efficiency. Were used larvae from the 
second, third and fourth larval instars, separately in a completely randomized experimental de-
sign (DIC), with 4 repetitions of 10 caterpillars and 30 treatments (Control and 29 products). The 
insecticides were applied on soybean leaflets of cultivar M8349 IPRO with a pressurized spray at 
CO2, spray volume of 150 L/ha. The caterpillars were kept individualized, being fed with leaflets 
from the treatments, and kept at 25±1°C and 12 hours of photophase. Assessments were per-
formed daily for 5 days, determining the number of live and dead caterpillars. The values were 
transformed into percentages and submitted to analysis of variance and comparison of means by 
the Scott-Knott test (1974) at 5% probability using the SISVAR program. Insecticides Ampligo®, 
Bold®, Connect®, Curyom® 550 CE, Engeo Pleno®, Fastac Duo®, Galil® SC, Hero®, Klorpan® 480 EC, 
Lannate® BR, Larvin® 800 WG, Mustang® 350 EC, Orthene® 750 BR, Perito® 970 SG, Pirate®, Pire-
phos® EC, Proclaim® 50, Sperto®, Supimpa®, Talisman®, Trinca Caps® and Voraz® provided 100,0% 
mortality for caterpillars of the second, third and fourth instar of S. cosmioides. Exalt® and Xentari® 
are inefficient in controlling the three larval instars, not exceeding 60,0% of dead caterpillars. 

Keywords: Feeding, Chemical control, Glycine max, Black armyworm. 
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Introdução 

O agronegócio no Brasil apresenta uma ampla contribuição no Produto Interno Bru-
to - PIB, em que se destaca a produção de soja, sendo o Brasil o maior produtor 
mundial desse grão, com 136 milhões de toneladas na safra 2020/2021 (CONAB, 
2021). Entretanto, a ocorrência de pragas como a lagarta Spodoptera cosmioides (Wa-
lker) em grandes infestações, ocasionam grande dano durante as fases vegetativa e 
reprodutiva da cultura (HOFFMANN-CAMPO et al., 2012). 

Dentre as medidas de controle de S. cosmioides, o uso de plantas transgênicas con-
tendo genes de Bacillus thuringiensis var. kurstaki Berliner, contribui para o manejo 
de diversas espécies de lagartas da soja, exceto o complexo Spodoptera (TEODORO 
et al., 2013; SILVA, et al., 2016), sendo assim, o controle químico ainda é a prática 
mais utilizada. Porém, são poucos os inseticidas registrados no Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento para o controle de S. cosmioides na soja. 

Assim, o objetivo da pesquisa foi avaliar a eficiência de 29 inseticidas registrados 
para a cultura da soja, de diferentes princípios ativos, para o controle de S. cosmioi-
des em contaminação por ingestão, de forma a suprir uma lacuna de informações 
para o manejo do inseto-praga. 

Material e métodos 

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Entomologia Agrícola da Universidade do 
Estado da Bahia - UNEB, em Barreiras/BA. Foram utilizadas lagartas de segundo, ter-
ceiro e quarto ínstar, em ensaios separados, utilizando o delineamento experimental 
inteiramente ao acaso (DIC), com 4 repetições de 10 lagartas e 30 tratamentos (Teste-
munha e 29 produtos). Os inseticidas foram aplicados com pulverizador pressurizado 
a CO2, volume de calda de 150 L/ha, pontas tipo leque 11002, sobre bandejas plásticas 
(30,0 cm x 40,0 cm), contendo folíolos de soja da cultivar M8349 IPRO com aproxi-
madamente 20-30 dias de emergência. As lagartas foram individualizadas em frascos 
transparentes de 60,0 mL (5,0 cm x 4,0 cm), contendo um folíolo do tratamento, e 
mantidas em câmara incubadora BOD (25 ± 1ºC e 12 horas de fotofase). 

As avaliações foram realizadas diariamente, durante 5 dias, onde determinou-se o 
número de lagartas vivas e mortas. Os valores de mortalidade acumulada de insetos 
foram transformados em porcentagem e, então, submetidos à análise de variância e 
comparação de médias por meio do teste de Scott-Knott (1974) a 5% de probabili-
dade, utilizando o programa SISVAR. 
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Resultados e discussão 

Para os três instares larvais, ao quinto dia de avaliação, 22 produtos proporcionaram 
100% de mortalidade, sendo: Ampligo®, Bold®, Connect®, Curyom® 550 CE, Engeo Pleno®, 
Fastac Duo®, Galil® SC, Hero®, Klorpan® 480 EC, Lannate® BR, Larvin® 800 WG, Mustang® 
350 EC, Orthene® 750 BR, Perito® 970 SG, Pirate®, Pirephos® EC, Proclaim® 50, Sper-
to®, Supimpa®, Talisman®, Trinca Caps® e Voraz®, e o Avatar® com valores entre 85,0% 
e 100% de mortalidade entre os três ínstares (Tabela 1). 

No 2º ínstar, quase todos os produtos apresentaram valores elevados de mortalida-
de, com exceção do Exalt® (T10) e Xentari® (T30), sendo este último, apesar de ser in-
dicado pelo fabricante para o controle de lagartas pequenas, preferencialmente do 
1º ínstar, não obteve resultado satisfatório nesse experimento. Para o 3º e 4º ínstar, 
além dos produtos citados, outros apresentaram queda no desempenho como Belt® 
(T4), Benevia® (T5), Exalt® (T10), Premio® (T22) e Voliam Flexi® (T28). 

O produto Exalt® é amplamente usado para controle de diversas espécies de lagartas, 
como Spodoptera frugiperda, Chloridea virescens, Helicoverpa armigera e Chrysodeixis in-
cludens nas culturas de milho e soja, porém neste estudo não apresentou boa perfor-
mance, assim como em pesquisas de Costa e Barros (2020) em que se obteve controle 
de 64,0% para lagartas pequenas e 58,0% para lagartas grandes de C. includens. 

Tabela 1. Mortalidade acumulada de lagartas de segundo, terceiro e quarto ínstar de Spodoptera 
cosmioides, em contaminação por ingestão, após 5 dias da aplicação. 

Tratamento Dose1 Ingrediente ativo 
2º ínstar 3º ínstar 4º ínstar 

5 Dias2,3 5 Dias 5 Dias 

T1. Testemunha ----- ----- 4,52 A 1,25 A 1,25 A 

T2. Ampligo® 0,15 L Clorantran. + lambda-cialotrina 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T3. Avatar® 0,4 L Indoxacarbe 97,50 C 85,00 D 100,0 E 

T4. Belt® 0,07 L Flubendiamida 95,00 C 62,50 C 90,00 E 

T5. Benevia® 0,5 L Ciantraniliprole 97,50 C 62,50 C 47,50 D 

T6. Bold® 0,7 L Acetamiprido + fenpropatrina 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T7. Connect® 1,0 L Imidacloprido + beta-ciflutrina 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T8. Curyom® 550 CE 0,8 L Profenofós + lufenurom 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T9. Engeo Pleno® 0,25 L Tiametoxam + lambda-cialotrina 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T10. Exalt® 0,15 L Espinetoram 58,89 B 7,50 A 32,50 C 

T11. Fastac Duo® 0,3 L Acetamiprido + alfacipermetrina 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T12. Galil® SC 0,4 L Imidacloprido + bifentrina 100,0 C 100,0 D 100,0 E 
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Tratamento Dose1 Ingrediente ativo 
2º ínstar 3º ínstar 4º ínstar 

5 Dias2,3 5 Dias 5 Dias 

T13. Hero® 0,2 L Bifentrina + zeta-cipermetrina 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T14. Klorpan® 480 EC 1,0 L Clorpirifós 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T15. Lannate® BR 1,2 L Metomil 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T16. Larvin® 800 WG 0,4 Kg Tiodicarbe 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T17. Mustang® 350 EC 0,2 L Zeta-cipermetrina 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T18. Orthene® 750 BR 1,0 Kg Acefato 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T19. Perito® 970 SG 1,0 Kg Acefato 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T20. Pirate® 0,8 L Clorfenapir 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T21. Pirephos® EC 0,35 L Fenitrotiona + esfenvalerato 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T22. Premio® 0,05 L Clorantraniliprole 87,50 C 92,50 D 30,00 C 

T23. Proclaim® 50 0,25 
Kg Benzoato de emamectina 100,0 C 97,50 D 100,0 E 

T24. Sperto® 0,25 
Kg Acetamiprido + bifentrina 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T25. Supimpa® 0,5 Kg Tiodicarbe 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T26. Talisman® 0,4 L Bifentrina + carbosulfano 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T27. Trinca Caps® 0,15 L Lambda-cialotrina 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T28. Voliam Flexi® 0,25 L Tiametoxam + clorantraniliprole 95,00 C 56,39 C 45,00 D 

T29. Voraz® 0,5 L Metomil + novalurom 100,0 C 100,0 D 100,0 E 

T30. Xentari® 0,4 Kg B. thuringiensis subsp. Aizawai 56,94 B 35,00 B 12,50 B 
1 Dose do produto comercial por hectare. 2Dias após o início do ensaio. 3Médias seguidas por 
letras iguais na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott & Knott (1974) ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Avatar®, Lannate® BR, Proclaim® 50, Supimpa® e Voraz® apresentaram boa perfor-
mance de controle dos três instares, e são exclusivamente destinados ao controle 
de lagartas na soja. Outros que tiverem excelente desempenho foram Engeo Pleno®, 
Fastac Duo®, Galil® SC, Hero®, Klorpan® 480 EC, Larvin® 800 WG, Perito® 970 SG e 
Talisman®, que também são indicados para controle de outras pragas como perceve-
jos, vaquinhas e moscabranca, o que possibilita controle de mais de uma praga que 
ocorra simultaneamente. Isso permite que o produtor consiga escolher os melhores 
produtos com base no seu custo-benefício. 
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Conclusões 

Ampligo®, Avatar®, Bold®, Connect®, Curyom® 550 CE, Engeo Pleno®, Fastac Duo®, Ga-
lil® SC, Hero®, Klorpan® 480 EC, Lannate® BR, Larvin® 800 WG, Mustang® 350 EC, 
Orthene® 750 BR, Perito® 970 SG, Pirate®, Pirephos® EC, Proclaim® 50, Sperto®, Su-
pimpa®, Talisman®, Trinca Caps® e Voraz® são muito eficientes para o controle dos 
três instares de S. cosmioides, proporcionando entre 85,0 e 100,0% de mortalidade. 

Exalt® e Xentari® são pouco eficientes no controle dos três instares larvais de S. cos-
mioides, não superando 60,0% de lagartas mortas. 

O grande número de produtos eficientes para os três instares avaliados de S. cosmioi-
des, além de possibilitar a escolha com base no custo-benefício e menor impacto 
sobre agentes de controle biológico, permite realizar a rotação de grupos químicos 
para prevenir o surgimento de populações resistentes. 
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Resumo
A mandiocaba é uma variedade resultante de uma mutação genética encontrada na 
Amazônia, muito utilizada na alimentação desde os tempos pré-colombianos pe-
los indígenas. Esta mutação, eventualmente ocorreu devido ao processo de sele-
ção e cruzamento, resultando em uma variedade produtiva com alto teor de açúcar 
fermentescível. A produção do etanol através desta variedade pode se tornar uma 
proposta para incluir outras regiões no setor sucroalcooleiro. Não tencionando subs-
tituir a cultura da cana-de-açúcar na produção de etanol no Brasil. Diante disso, o 
objetivo do presente trabalho foi avaliar produção de etanol a partir da fermenta-
ção do caldo da mandiocaba. Após extraído, o caldo foi autoclavado e dividido da 
seguinte maneira: em três Erlenmeyer de 200 ml houve adição da levedura Sac-
charomyces cerevisiae, e três Erlenmeyer de 500 ml permaneceram com substância 
pura. A fermentação foi realizada em triplicata a temperatura de 28°C em estufa, a 
concentração de inóculo utilizado na proporção de 10g/L. Foram realizadas análises 
físico-químicas no caldo de mandiocaba em tempo zero e durante os períodos de 
1, 5, 10 e 12 horas de fermentação. A destilação dos mostos (com e sem adição de 
levedura) ocorreu nos intervalos de 3, 5 e 12 horas, sendo realizada para se obter a 
determinação do teor alcoólico. O mosto que continha leveduras apresentou maior 
nível de teor alcoólico final (15,6% v/v) em relação ao mosto com substância pura 
(5,4% v/v), indicando que a presença das leveduras aumenta a graduação alcoólica. 

Palavras-chave: Agroenergia, Mandioca açucarada, Saccharomyces cerevisiae, 
Sustentabilidade. 
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The use of manioc root (Manihot esculenta) for production of ethanol 

Abstract

The mandiocaba is a result of a genetic mutation found in the Amazon, widely used in food 
since pre-Columbian times by indigenous people. This mutation, possibly due to the process of 
selection and crossbreeding, resulting in a productive variety with high content of fermentable 
sugar. Ethanol production through this variety can become a proposal to include other regions in 
the sugar-alcohol sector. Does not intend to replace the culture of sugarcane in the production 
of ethanol in Brazil. Given this, the objective of the present work was to evaluate the ethanol 
production from the fermentation broth of mandiocaba. After extracted, the stock of mandiocaba 
was autoclaved and divided as follows: in three of 200 mL Erlenmeyer flasks there was addition 
of the Yeast Saccharomyces cerevisiae, and three of 500 mL Erlenmeyer flasks remained with pure 
substance. Fermentation was carried out in triplicate the temperature of 28° C in an oven, the 
concentration of inoculum (Saccharomyces cerevisiae) used in proportion of 10 g/l. physicochem-
ical analyses were carried out in mandiocaba broth at time zero and during periods of 1, 5, 10 
and 12 hours of fermentation. The distillation of musts (with and without added yeast) occurred 
in intervals of 3, 5 and 12 hours, being held for the determination of alcohol content. The wort 
containing yeasts showed the highest level of alcohol end (15.6% v/v) in relation to the mash 
with pure substance (5.4% v/v), indicating that the presence of yeasts increases the alcohol. 

Keywords: Agroenergy, Saccharomyces cerevisiae, Sustainability, Sweet cassava. 

Introdução 

A produção de etanol ou álcool etílico (C₂H₅OH) ocorre através da fermentação dos 
açúcares existentes em produtos vegetais (cereais, beterraba e cana) desde a remota 
antiguidade. Hoje, uma parte do etanol industrial ainda é feita por meio da fermen-
tação, outra é feita sinteticamente de fontes como o eteno extraído do petróleo 
(BASTOS, 2007). Diferente das fontes fósseis de energia, como o petróleo ou o car-
vão mineral, a biomassa pode renovar-se por meio do ciclo de carbono, onde o CO₂ 
é liberado na atmosfera através da decomposição ou queima de matéria orgânica 
ou seus derivados. Por meio da fotossíntese, as plantas transformam CO₂ e H₂O em 
hidratos de carbono, liberando oxigênio (DECICINO, 2007). Há uma grande variedade 
de matérias prima que podem ser utilizadas na produção de etanol, entre elas, des-
tacam-se: as açucaradas (cana-de-açúcar, beterraba e mandiocaba), as lignocelulósi-
cas (madeira, palha da cana-de-açúcar) e amiláceas (mandioca). Essa diversidade de 
energias limpas são ferramentas para construção de uma nova civilização, que via-
biliza a fabricação local e regional cumprindo as aptidões naturais de forma susten-
tável (MARTINS, 2007). O pesquisador da Embrapa em biotecnologia, Luiz Joaquim 
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Carvalho, expôs ao governo do Pará sua pesquisa sobre a importância da mandioca 
doce – a mandiocaba – para produção de etanol. Segundo a pesquisa, ao contrário 
da mandioca tradicional, na mandioca açucarada é possível encontrar 35% de glico-
se, 10% de sacarose e apenas 2% de amido em sua raiz, enquanto na cana apenas 
12% é açúcar, comparou Carvalho (REVISTA GLOBO RURAL, 2011). A mandioca açu-
carada não tenciona substituir a cultura da canade-açúcar na produção de etanol 
no Brasil, entretanto pode retratar opções para produtores de menores escalas, com 
benefícios sociais para comunidades rurais ou ocupação de nichos agrícolas, em 
região em que o cultivo da cana é inviável. Pode ser também uma opção para perí-
odos entressafras, em que as destilarias de álcool de cana-de-açúcar ficam ociosas 
(CARDONA e SÁNCHEZ, 2007). A produção de etanol através da mandiocaba pode se 
tornar uma proposta para incluir outras regiões no setor sucroalcooleiro, principal-
mente na região amazônica, onde a legislação delimita o cultivo da cana-de-açúcar, 
segundo o DECRETO N° 6.961, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009. Visto que os principais 
indicadores considerados no zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar foram a 
vulnerabilidade das terras, o risco climático, o potencial de produção agrícola sus-
tentável e condições de solo desfavoráveis (BRASIL, 2009). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar produção de etanol a partir da fermentação do 
caldo da mandiocaba. 

Material e métodos 

A matéria-prima foi coletada na comunidade São Francisco do Carapanari, localizada 
no município de Santarém, no estado do Pará, Brasil, durante o mês de abril de 2019, 
foram colhidas 12 meses após o plantio. O experimento foi realizado no Laboratório 
de Bioprospecção e Biologia Experimental (LabBBEx) da Universidade Federal do 
Oeste do Pará (UFOPA), Campus Santarém. 

A matéria-prima foi pesada em balança analítica (foram utilizados 3 kg), seguido de 
descascamento, retirada de danos físicos, lavagem e corte das raízes em cubos. Pos-
teriormente a isto, ocorreu extração do caldo utilizando centrífuga comercial (CF-02 
Mondial juicer, modelo 1340-01/02) e o mesmo foi coado. O mosto foi autoclavado 
(99°C por 15 minutos) para a eliminação dos microrganismos indesejáveis. 

Foram realizadas análises físico-químicas no caldo de mandiocaba em tempo zero 
e durante o processo de fermentação, tendo como base os métodos físico-químicos 
para análise de alimentos edição IV do Instituto Adolfo Lutz. Para determinação do 
Potencial Hidrogeniônico (pH), utilizou-se tiras de indicador universal, marca Merck, 
onde a tonalidade atingida era comparada com colorações exemplares da caixa. 
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A leitura de Sólidos Solúveis Totais (° Brix) foi obtida através de um refratômetro 
manual. Na determinação da Acidez Total realizou-se uma técnica de análise volu-
métrica, denominada titulação, onde fezse o uso de indicador fenolftaleína (0,5 ml) 
para a neutralização dos ácidos, sendo titulada com solução de hidróxido de sódio 
(10% concentração) a 10 ml. 

Para o processo de fermentação, o caldo foi dividido da seguinte maneira: em três 
erlenmeyers de 200 mL houve adição da levedura Saccharomyces cerevisiae, e três 
erlenmeyers de 500 mL permaneceram com substância pura. A fermentação foi re-
alizada em triplicata a temperatura de 28°C em estufa, a concentração de inóculo 
(Saccharomyces cerevisiae) utilizado na proporção de 10g/L, e concentração natural 
do substrato (SOUZA, 2013). Neste processo os erlenmeyers foram fechados com pa-
pel reciclado A4. Houve acompanhamento do procedimento a partir do ° Brix, acidez 
titulável e pH do mosto, que foram medidos em 1, 5, 10 e 12 horas de fermentação, 
onde houve estabilidade dos mesmos demostrando o final do processo. 

A destilação dos mostos (com e sem adição de levedura) foi realizada para se obter a 
determinação do teor alcoólico. O controle da destilação foi feito em manta aquece-
dora para balão volumétrico de 1.000 ml a temperatura 105°C. Foram utilizados 50 
ml dos mostos fermentados e adicionado 200 ml de água destilada. Posteriormente 
a isso, destilou-se cerca de ¾ do volume inicial (37 ml), adicionado em um balão 
volumétrico de 50 mL e completouse a porção com água destilada a 20°C. A primeira 
destilação ocorreu após 3hs de fermentação, a segunda após 5 horas de fermenta-
ção e a última ocorreu após 12 horas de fermentação. 

Resultados e discussão 

Tabela 1. Caracterização físico-química do mosto com leveduras. 

Período de 
fermentação 

Potencial 
Hidrogeniônico (pH) 

Teor de Sólidos 
Solúveis Totais (SST) 

= ° Brix 

Ácidos totais, em g de ácido 
acético por 100 mL 

de amostra 

Tempo 0 5,0 5,0 4,0 

1 hora 5,0 4,5 6,9 

5 horas 4,0 1,5 1,9 

10 horas 3,3 0,8 3,0 

12 horas 3,0 0,5 16,0 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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O pH (tabela 1) se manteve estável durante uma hora de fermentação, posterior-
mente a isso, ocorreu o decréscimo do mesmo, tendo como resultado final a leitura 
de 3,0. A determinação da acidez total obtida no final da fermentação do mosto com 
leveduras foi de 16,0. Diante das análises realizadas no decorrer da fermentação, foi 
verificado a variação do ° Brix, terminando nos 0,5 ° Brix e a porcentagem de etanol 
aumentando ao longo do tempo. Dessa forma, o decréscimo do teor de SST indica 
que ocorreu a conversão de açúcar em álcool. Na ciência da fermentação alcoólica, 
as leveduras quebram as moléculas de glicose, produzindo etanol. Verificou-se a 
queda do Brix, indicando que as leveduras obtiveram maior desempenho quando o 
pH estava entre 5,0 e 4,0, durante o período de 5 horas de fermentação. 

Tabela 2. Caracterização físico-química do mosto com substância pura. 

Período de 
fermentação 

Potencial 
Hidrogeniônico 

(pH) 

Teor de Sólidos 
Solúveis Totais 
(SST) = °Brix 

Ácidos totais, em g de 
ácido acético 

por 100 mL de amostra 

Tempo 0 5,0 5,0 4,0 

1 hora 5,0 5,0 4,6 

5 horas 5,0 5,0 3,0 

10 horas 5,0 5,0 3,0 

12 horas 5,9 5,0 3,8 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

A fermentação do mosto (tabela 2) manteve-se com as variáveis de pH e ° Brix es-
táveis, alcançando os resultados esperados, comprovando que a autoclavagem re-
alizada nas substâncias inibiu o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis. 
Contudo, somente a fermentação da apresentada na tabela 1 apresentou alterações 
em suas análises físicoquímicas. 

Tabela 3. Determinação da graduação alcoólica do mosto com leveduras. 

Período de fermentação Densidade relativa a 20°C Teor alcoólico (%) 

3 horas 0,9985 1,0 

10 horas 0,9902 7,0 

12 horas 0,9800 15,6 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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Tabela 4. Determinação da graduação alcoólica do mosto com substância pura. 

Período de fermentação Densidade relativa a 20°C Teor alcoólico (%) 

3 horas 0,9998 0,1 

10 horas 0,9958 2,8 

12 horas 0,9922 5,4 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Diante das figuras apresentadas, observa-se a diferença de densidade, e consequen-
temente teor alcoólico, entre os mostos fermentados. Na tabela 3, verifica-se que o 
nível de teor alcoólico teve maior rendimento final (15,6%) ao comparar com os re-
sultados expostos na tabela 4, onde não houve adição do inóculo. Dessa forma, certi-
fica- se que a presença das leveduras influencia no aumento da graduação alcoólica. 

Conclusões 

A partir dos resultados apresentados pode-se inferir que a mandioca açucarada 
mostrou potencial para a produção do etanol. O mosto que passou por adição de 
Saccharomyces cerevisae obteve um melhor rendimento, sendo que o teor máximo 
de etanol obtido foi de 15,6%, esse fato indica que as leveduras utilizadas são ade-
quadas para o procedimento. O referido estudo pode contribuir para o avanço da 
utilização da mandiocaba como uma opção viável na produção de etanol para as 
diferentes finalidades industriais. 
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Resumo 

O bicudo, Anthonomus grandis, é a principal praga do algodoeiro em todas as regiões 
produtoras no Brasil, demandando para seu controle aplicações de inseticidas prati-
camente durante todo período de cultivo. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar 
a eficiência de inseticidas no controle da praga através do método de contamina-
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ção tarsal. A pesquisa foi conduzida em estufa, em delineamento inteiramente ao 
acaso, com sete tratamentos e quatro repetições de 10 insetos. Os inseticidas fo-
ram aplicados sobre plantas de algodão cultivadas em vaso, utilizando pulverizador 
pressurizado a CO2, e volume de calda equivalente a 150,0 L/ha. Após 20 minutos 
da pulverização, cada vaso foi recoberto por um saco de tecido, e então liberados 
10 insetos/vaso. As avaliações foram realizadas diariamente por cinco dias, deter-
minado o número de insetos mortos. Cada vaso correspondeu a uma repetição. Os 
dados foram transformados em porcentagem, e submetidos a análise de variância 
e comparação de médias pelo teste de Scott-Knott (1974) a 5% de probabilidade. A 
mortalidade após cinco dias foi de 77,5% para profenofós + cipermetrina (400,0 g + 
40,0 g i.a./ha); 92,5% para etiprole (200,0 g i.a./ha); 95,0% para bifentrina + aceta-
miprido (62,5 g + 62,5 g i.a./ha) e carbosulfano (700,0 g i.a./ha); e de 100,0% para 
malationa (1000,0 g i.a./ha) e etiprole (150,0 g i.a./ha). 

Palavras-chave: Algodão, Bicudo, Controle químico, Oeste da Bahia. 

Efficiency of insecticides for the control of Anthonomus grandis 
Boheman (Coleoptera: Curculionidae) by tarsal contamination, 
2018/19 crop 

Abstract 

The boll weevil, Anthonomus grandis, is the main pest of cotton in all producing regions in Brazil, 
requiring insecticide applications for its control during practically the entire growing season. This 
research aimed to evaluate the efficiency of insecticides in controlling the pest through the tarsal 
contamination method. The research was conducted in a greenhouse, in a completely randomized 
design, with seven treatments and four replicates of 10 insects. The insecticides were applied on 
cotton plants cultivated in pots, using a pressurized spray at CO2, and spray volume equivalent 
to 150.0 L/ha. After 20 minutes of spraying, each pot was covered with a cloth bag, and then 
10 insects/vase were released. After 20 minutes of spraying, each pot was covered with a cloth 
bag and then 10 insects/vase were released. The evaluations were carried out daily for five days, 
determining the number of dead insects. Each vase corresponded to one repetition. Data were 
transformed into percentages, and submitted to analysis of variance and comparison of means by 
the Scott-Knott test (1974) at 5% probability. The mortality after five days was 77.5% for profeno-
phos + cypermethrin (400.0 g + 40.0 g a.i./ha); 92.5% for ethiprole (200.0 g a.i./ha); 95.0% for 
bifenthrin + acetamiprid (62.5 g + 62.5 g a.i./ha) and carbosulfan (700.0 g a.i./ha); and 100.0% 
for malathion (1000.0 g a.i./ha) and ethiprole (150.0 g a.i./ha). 

Keywords: Cotton, Boll Weevil, Chemical control, West Bahia. 
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Introdução 

Anthonomus grandis Boheman (Coleoptera: Curculionidae), também conhecido por 
bicudo, é a principal praga do algodoeiro em todas as regiões produtoras da fibra no 
Brasil. O ataque da praga aos botões-florais causa a abertura das brácteas e, poste-
riormente, sua queda ao solo. Quando ocorre nas flores estas ficam com aspecto de 
“balão” devido a abertura anormal das pétalas. As maçãs apresentam perfurações, 
decorrente da alimentação e oviposição do inseto, sendo que internamente as fibras 
e sementes são destruídas pelas larvas, que impedem sua abertura normal (“carimã”) 
(Gallo et al, 2002; Bastos et al., 2005; Saran, 2015). 

O manejo do bicudo envolve medidas integradas de controle, estando incluídas o 
uso de inseticidas, cujas aplicações iniciam pouco após a emergência das plantas 
e se estendem até o final do ciclo da cultura junto ao desfolhante e previamente a 
operação de destruição das soqueiras. A escolha dos inseticidas é uma etapa impor-
tante, por se tratar se uma praga muito agressiva e de difícil controle, cujo erro nesta 
etapa tem consequências desastrosas. 

Um fator de grande importância no aspecto do uso dos inseticidas é que somente os 
insetos adultos são atingidos na aplicação, isso ocorre devido às larvas e pupas en-
contrarem-se protegidas dentro dos botões-florais e maçãs. Neste contexto, o bom 
desempenho do inseticida pela contaminação tarsal, ou seja, pelo caminhamento 
dos insetos em plantas pulverizadas, é fundamental para o controle dos insetos que 
estão nas plantas, mas que não são atingidos pelas gotículas no momento da apli-
cação, como também para aqueles que chegam na planta após a aplicação, como os 
provenientes de migração de outras lavouras e dos adultos que nascem dos botões-
-florais caídos no solo (Tamai et al., 2021). 

Essa pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência relativa de inseticidas no con-
trole de uma população de A. grandis coletada em Barreiras/BA, na safra 2018/19, 
e assim, contribuir com informações para o manejo mais eficiente desta praga no 
Cerrado do Oeste da Bahia. 

Material e métodos 

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Entomologia Agrícola da Universidade 
do Estado da Bahia, Campus IX, em Barreiras/BA, em março/2019. Foram utilizados 
bicudos adultos, com até 10 dias de idade, nascidos em laboratório a partir de bo-
tões-florais e maçãs infestadas coletadas em lavouras comerciais em Barreiras/BA. 
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O ensaio foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com sete tra-
tamentos e 4 repetições. Os tratamentos, em suas doses de ingrediente ativo por 
hectare, foram: 1) Testemunha (sem aplicação); 2) Sperto® (bifentrina + acetamiprido 
= 62,5 g + 62,5 g); 3) Malathion® 1000 EC (malationa = 1000,0 g); 4) Marshal Star® 

(carbosulfano = 700,0 g); 5) Polytrin® 400/40 EC (profenofós + cipermetrina = 400,0 
g + 40,0 g); 6 e 7) Curbix® 200 SC (etiprole = 150,0 g e 200,0 g). 

As aplicações dos tratamentos foram feitas com pulverizador costal pressurizado 
a CO2, volume de 150,0 L/ha, com pontas de pulverização tipo leque 11002, sobre 
4 vasos/tratamento, contendo duas plantas por vaso do cultivar FM 975WS. Após a 
aplicação, os vasos foram mantidos a sombra e temperatura ambiente, por 20 minu-
tos, para secagem completa do produto. 

As duas plantas de cada vaso foram unidas com fita adesiva plástica. Um tubinho de 
vidro de fundo chato (8,5 cm x 2,5 cm), tamponado com algodão e contendo interna-
mente 10 insetos, foi preso com fita adesiva a uma das plantas do vaso. Em seguida 
cada vaso foi recoberto por um saco de tecido voil (70,0 cm x 40,0 cm). A abertura do 
saco foi fechada com barbante junto ao colo das plantas unidas. Por fim, o algodão 
do tubinho foi removido, possibilitando a saída, caminhamento e alimentação dos 
insetos nas plantas pulverizadas. 

As avaliações foram realizadas diariamente por 5 dias, determinando-se o número 
de insetos mortos (caídos e imóveis). Os dados de mortalidade acumulada diária 
de insetos foram transformados em porcentagem e, então, submetidos à análise de 
variância e comparação de médias por meio do teste de Scott-Knott (1974), a 5% de 
probabilidade, utilizando o programa SISVAR (Ferreira 1999). 

Resultados e discussão 

Na Testemunha (sem aplicação) a mortalidade do bicudo foi inferior a 10,0% até os 
3 dias após a aplicação, seguida de uma pequena elevação aos 4 dias (12,5%) e não 
ultrapassando 15,0% aos 5 dias, demonstrando que os insetos utilizados eram bem 
saudáveis (Tabela 1). 

Com exceção de Polytrin® 400/40EC, todos os demais inseticidas promoveram con-
trole do inseto após 1 dia da infestação nas plantas, com valores entre 27,5% e 
50,0%. Aos 2 dias, os produtos Sperto® e Marshal Star®, com mortalidade de 75,0% 
e 62,50%, respectivamente, apresentaram desempenho estatisticamente superior 
comparado aos demais inseticidas. No período compreendido entre os 3 e 4 dias, 
houve expressiva elevação na mortalidade para todos os inseticidas, e pouco ou 
nenhum acréscimo nos valores entre os 4 e 5 dias. A partir da avaliação aos 3 dias, 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 131
 VOLTAR AO ÍNDICE

os inseticidas distribuíram-se em dois grupos estatísticos distintos, o de menor con-
trole, representado por Polytrin® 400/40EC, com valores entre 60,0% e 77,50% de 
mortos, e o segundo grupo, de melhor controle, reunindo os demais inseticidas cujos 
valores a partir dos 4 dias foram superiores a 90,0% de insetos mortos (Tabela 1). 

Na avaliação final, aos 5 dias, os valores de insetos mortos foram de 92,50% para 
Curbix® 200SC + Áureo® (1,0 L + 500,0 mL); 95,0% para Sperto® e Marshal Star®, e de 
100,0% para Malathion® 1000EC e Curbix® 200SC + Áureo® (750,0 mL + 500,0 mL). 
Estes inseticidas foram muito eficientes no controle do bicudo, e com performances 
equivalentes a partir do terceiro dia após o início do caminhamento dos insetos nas 
plantas pulverizadas (Tabela 1). 

Os resultados de controle observados para os produtos neste estudo assemelham-
-se aos descritos por Brugnera et al. (2015), Sales et al. (2017) e Tamai et al. (2021) 
utilizando populações de bicudo coletados em diferentes safras no cerrado do Oeste 
da Bahia. Isso demonstra que estes produtos estão se mantendo eficientes ao longo 
dos anos, devendo ser utilizados em programas de manejo da praga envolvendo a 
rotação de modo de ação, como medida de prevenção a evolução da resistência. 

Tabela 1. Porcentagem de mortalidade acumulada do bicudo pelo efeito dos tratamentos após 1, 2, 
3, 4 e 5 dias da aplicação. Universidade do Estado da Bahia, Barreiras/BA. 

Tratamento Dose/ha1 1 Dia2,3 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 

1. Testemunha  0,00 A 2,50 A 7,50 A 12,50 A 15,00 A 

2. Sperto® 250,0 g 50,00 B 75,00 D 82,50 C 95,00 C 95,00 C 

3. Malathion® 1000EC 1,0 L 27,50 B 45,00 C 95,00 C 100,0 C 100,0 C 

4. Marshal Star® 1,0 L 40,00 B 62,50 D 77,50 C 92,50 C 95,00 C 

5. Polytrin® 400/40EC 1,0 L 0,00 A 27,50 B 60,00 B 72,50 B 77,50 B 

6. Curbix® 200SC + 
Áureo® 

750,0 mL + 
500,0 mL 37,50 B 40,00 C 90,00 C 100,0 C 100,0 C 

7. Curbix® 200SC + 
Áureo® 

1,0 L + 
500,0 mL 30,00 B 52,50 C 87,50 C 92,50 C 92,50 C 

1Dose do produto comercial por hectare. 2Dias após a aplicação dos tratamentos. 3Médias seguidas por letras 
iguais na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott & Knott (1974) ao nível de 5% de probabilidade. 

Conclusão 
Os produtos Sperto® (bifentrina + acetamiprido = 62,5 g + 62,5 g i.a./ha), Malathion® 
1000 EC (malationa = 1000,0 g i.a./ha), Marshal Star® (carbosulfano = 700,0 g i.a./ha), 
Polytrin® 400/40 EC (profenofós + cipermetrina = 400,0 g + 40,0 g i.a./ha) e Curbix® 
200 SC (etiprole = 150,0 g e 200,0 g i.a./ha) são eficientes no controle de A. grandis 
em contaminação tarsal. 
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Resumo

Com o objetivo de avaliar a eficiência de diferentes fungicidas no controle do mofo-
branco na cultura da soja foi conduzido um ensaio em Formosa do Rio Preto/BA com 
a cultivar de soja SYN 1687 IPRO semeada em 29/10/2020, o qual faz parte dos en-
saios cooperativos coordenados pela Embrapa. Foram testados sete tratamentos em 
delineamento de blocos casualizados com quatro repetições, sendo: T1) Testemunha 
(sem aplicação de fungicidas); T2) Sialex; T3) Frowncide; T4) Spot; T5) Fox Xpro + 
Serenade/ Fox Xpro; T6) Fox Xpro e T7) Approve. Foram avaliadas: incidência da 
doença, eficiência de controle, produtividade e massa de escleródios, sendo os resul-
tados obtidos submetidos à Anova e quando significativos, analisados pelo Teste de 
Scott-Knott a 5% de significância. A incidência do mofo-branco na Testemunha foi de 
18,8% em R5.1; 19,6% em R5.3 e de 28,6% em R6. Respectivamente nessas mesmas 
datas, nos tratamentos com fungicidas a incidência não ultrapassou 15,5%, 16,6% 
e 20,9%, ocorrendo diferenças significativas entre os tratamentos, sendo o controle 
de até 87%, 78% e 84%. A produtividade variou de 2.684kg/ha no T1 à 3.403kg/ha 
no T3 e a massa de escleródios ficou entre 933g (T4) e 5.050g (T1). Concluiu-se que 
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a menor incidência e o maior controle do mofo-branco (entre 78% e 87%) ocorre no 
T4, enquanto no T2, T3 e T7 a menor incidência da doença ocorre até R5.3, sendo o 
controle inferior a 70%; b) as maiores produtividades são obtidas no T2, T3, T4 e T7; 
e c) menor produção de escleródios é obtida no T4. 

Palavras-chave: fitossanidade, Glycine max, produtividade, Sclerotinia sclerotiorum.

Efficiency of fungicides in the control of white mold in soybean 

Abstract 

In order to evaluate the efficiency of different fungicides in the control of white mold in the soy-
bean crop, a trial was conducted in Formosa do Rio Preto/BA with the soybean cultivar SYN 1687 
IPRO sown on 10/29/2020, which makes part of the cooperative trials coordinated by Embrapa. 
Seven treatments were tested in a randomized block design with four replications, as follows: 
T1) Control (without application of fungicides); T2) Sialex; T3) Frowncide; T4) Spot; T5) Fox Xpro 
+ Serenade/ Fox Xpro; T6) Fox Xpro e T7) Approve. Disease incidence, control efficiency, produc-
tivity and sclerotia mass were evaluated, and the results were submitted to ANOVA and, when 
significant, analyzed by the Scott-Knott Test at 5% significance. The incidence of white mold in 
the Witness was 18.8% at R5.1; 19.6% in R5.3 and 28.6% in R6. Respectively on these same 
dates, in treatments with fungicides the incidence did not exceed 15.5%, 16.6% and 20.9%, with 
significant differences occurring between treatments, with control up to 87%, 78% and 84%. The 
productivity ranged from 2,684kg/ha in T1 to 3,403kg/ha in T3 and the sclerotia mass was be-
tween 933g (T4) and 5,050g (T1). It was concluded that the lowest incidence and greatest control 
of white mold (between 78% and 87%) occurs at T4, while at T2, T3 and T7 the lowest incidence 
of the disease occurs up to R5.3, with the control being less than 70%; b) the highest yields are 
obtained in T2, T3, T4 and T7; and c) lower sclerotia production is obtained at T4. 

Keywords: plant health, Glycine max, productivity, Sclerotinia sclerotiorum. 

Introdução 
Entre as doenças da soja, está incluída o mofo-branco causada pelo fungo Sclerotinia 
sclerotiorum, que pode causar até 70% de redução de produtividade em situações de 
falha de controle e de condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da doen-
ça (LEHNER et al., 2017) como, alta umidade, temperaturas amenas e altitudes acima 
de 800m (LEITE, 2005), características estas, da maioria das regiões de chapadas do 
oeste da Bahia, onde se concentra grande parte da matriz produtiva. O manejo do mo-
fo-branco deve envolver um conjunto de medidas de controle cultural, químico e bio-
lógico (TECNOLOGIAS..., 2020), porém, o controle químico é uma das estratégias mais 
utilizadas pelos produtores visando reduzir e/ou evitar perdas na produtividade. No 
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entanto, existem diferenças dos fungicidas em relação a eficiência de controle desta 
doença, o que segundo Campos et al. (2010) e Meyer et al. (2014) depende diretamen-
te das condições ambientais favoráveis ao progresso da doença e do momento de sua 
utilização, que deve ser preventiva, visando proteger as plantas de soja de infecções 
primárias nos estádios compreendidos entre o início do florescimento (R1) para cul-
tivares de hábito de crescimento determinado ou no fechamento das entrelinhas de 
semeadura para cultivares de hábito indeterminado, até a formação de vagens (R4). 
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de diferentes fungicidas no 
controle do mofobranco na cultura da soja no oeste da Bahia. 

Material e métodos 
O ensaio foi conduzido durante a safra 2020/2021 em uma fazenda localizada no mu-
nicípio de Formosa do Rio Preto/BA, em condições de sequeiro. A cultivar utilizada foi a 
SYN 1687 IPRO semeada dia 29/10/2020. O delineamento experimental foi em blocos 
ao acaso, com sete tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos constaram de duas 
aplicações de fungicidas, além da Testemunha (sem aplicação de fungicidas) (Tabela 1). 

Tabela 1. Tratamentos com os respectivos fungicidas, ingrediente ativo, dose do produto comercial 
(p.c.) e época de aplicação. Formosa do Rio Preto/BA, safra 2020/21. 

Tratamento Ingrediente ativo (i.a.) 
Dose p.c. Aplicação

(L-kg/ha) 1ª 2ª 

T1 - Testemunha -  - - - 

T2 - Sialex procimidona 1,0 V9 10 DAA 

T3 - Frowncide fluazinam 1,0 V9 10 DAA 

T4 - Spot dimoxistrobin + boscalida 1,0 V9 10 DAA 

T5 - Fox Xpro + Serenade 
       Fox Xpro 

bixafen+ protio.+ triflox.+ Bacillus subtilis 
bixafen + protioconazol + trifloxistrobina 

0,5 + 2,0 
0,5 

V9 
- 

- 
10 DAA 

T6 - Fox Xpro bixafen + protioconazol + trifloxistrobina 0,5 V9 10 DAA 

T7 - Approve fluazinam + tiofanato metílico 1,0 V9 10 DAA 

Obs.: T1- Testemunha= sem aplicação de fungicidas; 2) Foi adicionado Aureo (0,25% v/v) ao Fox Xpro; 3) a) 
protio.= protioconazol; b) triflox.= trifloxistrobina e 4) DAA= dias após a 1ª aplicação. 

As aplicações iniciaram no pré-fechamento das entrelinhas de semeadura, no estádio 
fenológico V9, e a segunda, foi realizada 10 dias após. Para as aplicações foi utiliza-
do uma barra de CO2 com quatro pontas de pulverização Magnum 110015 e volume 
de calda equivalente a 150 L/ha. Cada parcela experimental foi constituída por seis 
linhas de sete metros de comprimento, espaçadas em 0,50m, considerando-se como 
área útil as quatro linhas centrais de seis metros de comprimento. As variáveis avalia-
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das foram: a) incidência do mofo-branco: quantificação das plantas com sintomas e/ou 
sinais do mofo-branco realizada em 80 plantas/parcela (40 plantas seguidas em cada 
linha útil). Avaliação realizada nos estádios fenológicos R5.1, R5.3 e R6; b) eficiência 
de controle: calculada pela fórmula de Abbott (1925); c) produtividade: pesagem das 
sementes de cada parcela, transformação dos dados para kg/ha e correção da umidade 
para 13%; d) Massa de escleródios: pesagem dos escleródios presentes nos grãos e/ou 
plantas colhidas em cada parcela, após a trilha. Os dados foram submetidos a Anova e 
a comparação de médias pelo Teste de Scott-Knott a 5% de significância. 

Resultados e discussão 
A primeira e a segunda aplicação dos tratamentos foram consideradas preventi-
vas, pois os sintomas do mofo-branco não foram observados nas plantas de soja. 
No estádio fenológico R5.1, a incidência variou de 2,5% a 18,8%, sendo possível 
diferenciar os tratamentos em dois grupos. Um grupo formado pela Testemunha 
(T1) e os tratamentos com bixafem + protioconazol + trifloxistrobina (T5 e T6), que 
apresentaram as maiores incidência da doença, sendo de 18,8%, 15,5% e 11,5%, res-
pectivamente, sem diferenças estatísticas e, outro grupo formado pelos tratamentos 
T2, T3, T4 e T7, com menor incidência de plantas doentes, entre 2,5% e 7,8%. A maior 
eficiência de controle da doença em R5.1 (87%) foi obtida com aplicação de dimo-
xistrobin + boscalida (T4- Spot), enquanto os demais fungicidas não alcançaram 
70% de controle (Tabela 2). 

Tabela 2. Incidência de mofo-branco e eficiência de controle (EC%) nos diferentes tratamentos. 
Formosa do Rio Preto/BA, safra 2020/21. 

Tratamento
Incidência do mofo-branco (%) 

R5.1 EC% R5.3 EC% R6 EC% 

T1 - Testemunha 18,8 a - 19,6 a - 28,6 a - 

T2 - Sialex 7,8 b 59 10,4 b 47 18,6 a 35 

T3 - Frowncide 6,0 b 68 7,6 b 61 13,9 a 51 

T4 - Spot 2,5 b 87 4,3 b 78 4,6 b 84 

T5 - Fox Xpro+ Serenade 
       Fox Xpro 15,5 a 18 16,6 a 15 20,9 a 27 

T6 - Fox Xpro 11,5 a 39 12,7 b 35 20,4 a 29 

T7 - Approve 7,4 b 61 9,5 b 51 16,5 a 42 

C.V. (%) 62,01  57,65  47,01  

Obs.: 1) T1- Testemunha= sem aplicação de fungicidas; 2) EC%= eficiência de controle calculada 
pela fórmula de Abbott (1925); 3) Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si 
pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. 
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Na segunda avaliação (estádio fenológico R5.3), os tratamentos que apresentaram 
menor incidência da doença foram o T2, T3, T4, T6 e T7, sendo os valores entre 4,3% 
e 12,7%. Novamente, o dimoxistrobin + boscalida proporcionou o maior controle (T4= 
78%), enquanto os demais não alcançaram 70% de controle. O tratamento T5 teve 
16,6% das plantas com os sinais do mofo-branco, não diferindo da Testemunha (T1= 
19,6%). Na terceira avaliação (estádio R6), foi observado aumento na incidência da do-
ença, como esperado, devido ao término do residual dos produtos. A maior incidência, 
28,6%, foi observada na Testemunha, que não diferiu estatisticamente dos demais tra-
tamentos, exceto do T4, que teve apenas 4,6% das plantas com mofo-branco, a menor 
incidência entre os tratamentos, com o maior controle (84%) (Tabela 2). 

A produtividade variou de 2.684 kg/ha a 3.403 kg/ha, sendo influenciada pelos tra-
tamentos. Os tratamentos T2, T3, T4 e T7 resultaram nas maiores produtividades de 
grãos, entre 52,3 e 56,7 sacos/ha, o que corresponde a 17% a 27% de aumento na 
produtividade em relação a Testemunha (T1). A massa de escleródios coletados nas 
plantas de soja da Testemunha (T1) foi igual a 5.050 g/ha, sendo significativamente 
igual a massa de escleródios dos demais tratamentos, exceto o tratamento T4, que 
teve a menor massa (933 g/ha), o que representa uma redução de 82% na produção 
dessas estruturas (Tabela 3). 

Tabela 3. Produtividade, aumento relativo na produtividade (AR) em relação ao tratamento 
Testemunha, massa de escleródios e redução na massa de escleródios (RE) em relação ao 
tratamento Testemunha. Formosa do Rio Preto/BA, safra 2020/21. 

Tratamento
Produtividade Massa de escleródio

kg/ha sacos/ha AR (%) g/ha RE (%) 

T1 - Testemunha 2.684 44,7 b - 5.050 a  - 

T2 - Sialex 3.161 52,7 a 18 3.803 a 25 

T3 - Frowncide 3.403 56,7 a 27 3.653 a 28 

T4 - Spot 3.370 56,2 a 26 933 b 82 

T5 - Fox Xpro + Serenade 
       Fox Xpro 2.804 46,7 b 4 4.487 a 11 

T6 - Fox Xpro 2.985 49,8 b 11 4.297 a 15 

T7 - Approve 3.141 52,3 a 17 4.030 a 20 

C.V. (%) 7,27   52,54 

Obs.: 1) T1 Testemunha= sem aplicação de fungicidas; 2) Médias seguidas por letras iguais na coluna não 
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 138
 VOLTAR AO ÍNDICE

Conclusões 

Nas condições em que foi conduzido o ensaio, pode-se concluir que: a) o T4 resulta 
em menor incidência de mofo-branco nas plantas de soja, com eficiência de contro-
le, entre 78% e 87%, enquanto no T2, T3 e T7 a menor incidência da doença ocorre 
até o estádio R5.3 e, a eficiência de controle proporcionada por estes fungicidas não 
atinge 70%; b) as maiores produtividades de grãos são obtidas com o T2, T3, T4 e T7; 
e c) o T4 proporciona redução significativa na produção de escleródios. 
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Resumo

Há uma grande variabilidade do fruto de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) quan-
to à forma, aroma e sabor. Porém, o fruto ao ser comercializado tem que atender as 
exigências dos consumidores quanto à qualidade. Os frutos destinados a redes de 
supermercados possuem maior exigências por parte dos consumidores. Já os frutos 
de feiras livres, que boa parte da produção provém de pequenos agricultores, não 
há tanta imposição qualitativa. Com isso, o objetivo do trabalho foi realizar análises 
químicas em frutos de tomate comercializados em diferentes feiras e supermerca-
dos da cidade de São Luís - MA. O delineamento utilizado foi inteiramente casuali-
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zado, com seis tratamentos representando os locais de compra dos frutos: T1: feira 
da Cidade Operária; T2: feira do João Paulo; T3: feira da Cohab; T4: Supermercado 
Mateus; T5: Supermercado Assaí; T6: Supermercado Universo, foram obtidos 12 fru-
tos de cada estabelecimento, totalizando 72 frutos. O experimento foi realizado na 
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), no Laboratório de Fitotecnia e Pós-
-Colheita, foram analisados: pH, Acidez total titulável (ATT), Sólidos solúveis totais 
(SST) e ratio químico. Entre os tratamentos, o que apresentou maior pH foi o T6. Em 
relação ao SST, apenas o T2 apresentou média aceitável, sendo superior a 5 °Brix. 
O T3 foi o que apresentou maior ATT, não diferindo do T2, T4 e T5. Em relação ao 
ratio, o T2 foi o que apresentou média mais elevada e por consequência interferindo 
diretamente no sabor do fruto, e na aceitação pelos consumidores.

Palavras-chave: Comercialização, Feira, Hortaliça, Supermercado. 

Chemical characterization of tomato fruits (Lycopersicon esculentum 
Mill) obtained from different establishments in the city of São Luís, 
Maranhão 

Abstract

There is great variability in tomato fruit (Lycopersicon esculentum Mill) in terms of form, aroma 
and flavor. However, the fruit to be sold has to meet the demands of consumers regarding qual-
ity. Fruits destined for supermarket chains have greater demands from consumers. On the other 
hand, the fruits of open markets, where a large part of the production comes from small farmers, 
there is not so much qualitative imposition. With that, the objective of the work was to carry out 
chemical analyzes in tomato fruits commercialized in different fairs and supermarkets in the city 
of São Luís - MA. The design used was completely randomized, with six treatments representing 
the places of purchase of the fruits: T1: Cidade Operária fair; T2: João Paulo fair; T3: Cohab fair; 
T4: Mateus Supermarket; T5: Assaí Supermarket; T6: Universe Supermarket, 12 fruits were ob-
tained from each establishment, totaling 72 fruits. The experiment was carried out at the State 
University of Maranhão (UEMA), in the Phytotechnics and Post-Harvest Laboratory, and analyzed: 
pH, total titratable acidity (TTA), total soluble solids (TSS) and chemical ratio. Among the treat-
ments, the one with the highest pH was T6. Regarding the SST, only T2 had an acceptable mean, 
being above 5 °Brix. T3 had the highest ATT, not differing from T2, T4 and T5. In relation to the 
ratio, T2 was the one with the highest average and therefore directly interfering with the flavor 
of the fruit and acceptance by consumers. 

Keywords: Marketing, Fair, Vegetables, Supermarket. 
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Introdução

O fruto do tomate está presente diariamente na alimentação, por suas propriedades 
antioxidantes naturais, compostos bioativos e/ou funcionais, carboidratos, proteínas 
e minerais. Os frutos em conserva constituem produtos processados de importância 
econômica. (SOBRINHO, 2020). 

O fruto do tomateiro possui enorme variabilidade de forma, cor, textura e várias 
outras características sensoriais como o aroma e sabor adocicados, frutados (frescos 
e intensos) ou ácidos. No entanto, o desconhecimento e/ou a preferência dos consu-
midores torna o mercado restrito, com oferta de poucos grupos deste produto. 

Todavia, o fruto ao ser comercializado, é necessário que ele atenda as exigências 
qualitativas dos consumidores. Quando a produção é destinada para os supermerca-
dos, há maior exigência na qualidade do produto. O principal desafio dos supermer-
cados é conseguir consolidar a qualidade do segmento de frutas, legumes e verdu-
ras, para que haja uma padronização e assim, refletir na comercialização de produtos 
com maior qualidade e maior retorno econômico (CHITARRA, 1998). 

Contudo, no mercado local ou regional, como é o caso das feiras livres, a demanda 
não apresenta muita exigência por partes dos consumidores, pois são formados por 
pessoas que moram próximo ao local e que procuram produtos frescos por hábito 
e comodidade (ROSA, et al., 2018). Dessa forma, o objetivo do trabalho foi realizar 
análises químicas em frutos de tomate comercializados em diferentes feiras e su-
permercados na cidade de São Luís, Maranhão. 

Material e métodos

O experimento foi conduzido no laboratório de Fitotecnia e Pós-Colheita da Univer-
sidade Estadual do Maranhão - UEMA. Os frutos de tomate italiano foram adquiridos 
de 3 supermercados e 3 feiras da cidade de São Luís – MA. Foram obtidos 12 frutos 
de cada de cada estabelecimento, totalizando 72 frutos. 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado - DIC, com seis tratamentos: 
T1: Frutos da feira da Cidade Operária; T2: Frutos da feira do João Paulo; T3: Frutos 
da feira da Cohab; T4: Frutos do supermercado Mateus; T5: Frutos do supermercado 
Assaí; T6: Frutos do supermercado Universo. 

Para realizar as análises, foram feitas 4 amostras por tratamento, contendo 3 frutos em 
cada amostra, totalizando 12 frutos por tratamento. As amostras foram processadas, 
homogeneizadas e congeladas para serem submetidas a avaliação química das polpas. 
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A leitura do pH das amostras foi realizada em pHmetro (mPA-210), A acidez to-
tal titulável (ATT) foi determinada por titulometria. Utilizou-se uma bureta digital, 
pHmetro (modelo mPA210) e agitador magnético para auxiliar na análise. Essa foi 
efetuada até o pH atingir a faixa de 8,10 a 8,19, e simula o ponto de viragem da 
fenolftaleína. A fatoração da solução de NaOH foi realizada semanalmente para a 
determinação da real normalidade da solução. 

As análises de Sólidos Solúveis Totais (SST) foram realizadas com o uso do refratô-
metro digital (NOVA DR 90), com leituras podendo variar somente até duas casas. A 
leitura é feita em ºBrix. 

O ratio químico representa a relação existente entre a concentração de sólidos so-
lúveis totais e a acidez total titulável. Assim para seu resultado dividiu-se os valores 
de SST pelos valores de ATT. 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de média Scott Knott 
com nível de 5% de probabilidade para as variáveis que apresentaram diferenças signi-
ficativas. Para a execução das análises estatísticas foi usado o programa InfoStat. 

Resultados e discussão

Houve efeito significativo (P<0,05) para as variáveis avaliadas no tomate, apesar do 
T6 ter apresentado o maior valor de pH (4,83) (Tabela 1), para os demais tratamentos 
encontraram-se valor de pH maior ou igual a 4,3, que é o mínimo exigido pelo MAPA 
(2018), Esses valores são semelhantes aos encontrados por Arbos et al. (2010) para 
tomates obtidos do sistema de cultivo orgânico. 

Tabela 1. Características químicas das polpas de frutos de tomate em diferentes feiras e 
supermercados da cidade de São Luís, Maranhão. 

 T1 T2 T3 T 4 T 5 T 6 P-valor CV 

pH 
4,36 ± 
0,08d 

 
4,43 ± 0,2d 4,67 ± 

0,08b 
4,54 ± 
0,10c 

4,49 ± 
0,06c 

4,83 ± 
0,20a <0,0001 3,13 

 SST 4,1 ± 0,2c 5,3 ± 0,4 a 4,6 ± 0,3 b 3,8 ± 0,2d 3,6 ± 0,4 d 3,9 ± 0,1 d <0,0001 9,91 

 
ATT 

0,2645 ± 
0,0314 b 

0,2814 ± 
0,0404 a 

0,3037 ± 
0,0178a 

0,2992 ± 
0,0470 a 

0,2905 ± 
0,1668a 

0,2371 ± 
0,0207b <0,0001 12,95 

 
Ratio 

15,84 ± 
1,64b 

19,14 ± 
3,3a 

15,06 ± 
1,59b 

12,92 ± 
1,74c 

12,39 ± 
1,03c 

16,38 ± 
1,33b <0,0001 13,42 

Em que: Letras minúsculas iguais na linha, não diferem estatisticamente entre si; T1: Frutos da feira da Cidade 
Operária; T2: Frutos da feira do João Paulo; T3: Frutos da feira da Cohab; T4: Frutos do supermercado Mateus; T5: 
Frutos do supermercado Assaí; T6: Frutos do supermercado Universo; pH- Potencial hidrogeniônico; SST- Sólidos 
solúveis totais; ATT- Acidez total titulável; Ratio – relação SST/ATT; CV - coeficiente de variação; p ≤0,05. 
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Apenas o T2 apresentou Sólidos solúveis totais (°Brix) dentro da faixa mínima acei-
tável (5,0) para tomates frescos exigido pelo MAPA (2018). Contudo, Oliveira et al. 
(2016) trabalhando com a avaliação da qualidade pós-colheita de hortaliças tipo 
fruto, encontraram valores de SST associados aos encontrados neste trabalho com 
3,60°Brix. Os elevados teores de ºBrix influenciam de forma positiva no sabor das 
hortaliças, logo quanto maior o ºBrix, maior a aceitação por parte dos consumidores. 

Também houve efeito significativo para Acidez total titulável (ATT), apesar do valor de 
acidez dos frutos de T3 serem superiores aos demais, este não diferiu estatisticamente 
da acidez dos frutos do T2, T4, T5. Oliveira et al. (2016) encontrou valores parecidos 
(0,2400) ao desse trabalho, já Chiumarelli e Ferreira (2006) avaliando a qualidade pós-
-colheita de tomate encontraram valores de ATT maiores ao desse trabalho (0,3302). 

O T2 foi o que apresentou o maio ratio (19,14) e diferiu estatisticamente dos demais 
tratamentos. O sabor do tomate é determinado em grande parte pelo conteúdo de 
sólidos solúveis e de compostos voláteis do fruto, ou seja, a relação das variáveis 
SST/ATT determina uma relação entre açucares e ácido, e um incremento o redução 
em um desses fatores pode levar a efeitos negativos ou positivos quanto à aceitabi-
lidade pelos consumidores (Malundo et al., 1995). 

Conclusões
Os tomates comercializados nos diferentes estabelecimentos da cidade de São Luís 
apresentaram boas qualidades químicas, exceto em relação aos sólidos solúveis to-
tais, em que somente o T2 apresentou média adequada, o que influenciou no ratio 
que apresentou média mais elevada. Por consequência, interfere no sabor do fruto, e 
na melhor apreciação pelos consumidores. 

Referências bibliográficas 
ARBOS, K. A.; FREITAS, R. J. S.; STERTZ, S. C.; CARVALHO, L.A. Segurança alimentar 
de hortaliças orgânicas: aspectos sanitários e nutricionais. Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, Campinas, v. 30, n.1, p.215-220, 2010. 

CHITARRA, M.I.F. Processamento mínimo de frutos e hortaliças. Viçosa: Centro de 
Produções Técnicas, 1998. 

CHIUMARELLI, M., FERREIRA, M. D. Qualidade pós-colheita de tomates’ Débora’ com 
utilização de diferentes coberturas comestíveis e temperaturas de armazenamento. 
Horticultura brasileira, v. 24, n. 3, p. 381-385. 2006. 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 144
 VOLTAR AO ÍNDICE

MALUNDO, T.M.M.; SHEWFELT, A.R.L.; SCOTT, J.W. Flavor quality of fresh tomato (Ly-
copersicon esculentum Mill.) as affected by sugar and acid levels. Postharvest Biology 
and Technology, Wageningen, v.6, p.103-110, 1995. 

OLIVEIRA, M. I. V.; PEREIRA, E. M.; PORTO, R. M.; LEITE, D. D. F.; Fidelis, V. R. L. Maga-
lhaes, W. B. Avaliação da qualidade pós-colheita de hortaliças tipo fruto, comerciali-
zadas em feira livre no município de Solânea-PB, Brejo Paraibano. Revista AGROTEC, 
v. 37, n. 1, p. 13-18, 2016. 

MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e abastecimento, Instrução Normativa nº 
37: Parâmetros analíticos e quesitos complementares aos padrões de identidade e 
qualidade de suco de fruta. Mapa, 2018. 

ROSA, C.I.L.F., MORIBE, A.M., YAMAMOTO, L.Y., and SPERANDIO, D. Pós-colheita 
e comercialização. In: BRANDÃO FILHO, J.U.T., FREITAS, P.S.L., BERIAN, L.O.S., and 
GOTO, R., comps. Hortaliças-fruto [online]. Maringá: EDUEM, 2018, pp. 489-526. ISBN: 
97865-86383-01-0. https://doi.org/10.7476/9786586383010.0017 . 

SOBRINHO, O. P. L.; Desenvolvimento, produtividade e qualidade de frutos de toma-
teiro submetido a doses e fontes de fósforo e lâminas de irrigação .(2020). Disserta-
ção de Mestrado (Ciências Agrárias - Agronomia). Disponível em: <https://repositorio.
ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/1255/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_%20Oswal-
do%20Palma%20Lopes%20Sobrinho.pdf#page=85>. Acesso em: 16 de Ago. De 2021. 

https://doi.org/10.7476/9786586383010.0017
https://doi.org/10.7476/9786586383010.0017


Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 145
 VOLTAR AO ÍNDICE

Sobrevivência e enraizamento de estacas de 
rosa-do-deserto em função do substrato 

Marques, M.C.G. 
E-mail: maria_clara_120@hotmail.com

Almeida, L. R.
E-mail: linconalmeida99@gmail.com

Silva, E.L.G.
E-mail: eduardosilva7784@outlook.com

Estudantes de graduação em Agronomia, UFTM – Campus Universitário de Iturama, Iturama/MG.

Seleguini, A. 
Professor, UFTM – Campus Universitário de Iturama, Iturama/MG.  
E-mail: alexsander.seleguini@uftm.edu.br 

Resumo

Apesar do enorme interesse da rosa do deserto (Adenium obesum) como planta 
ornamental pouco se sabe sobre o sistema de produção de mudas por estaquia. 
Logo, o objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de sobrevivência e de enraizamen-
to de estacas de rosa do deserto em função de diferentes substratos no leito de 
enraizamento (areia grossa, vermiculita e substrato comercial). O experimento foi 
conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em 
Iturama, MG, no período de abril a junho de 2021. O experimento foi conduzido no 
delineamento em blocos ao acaso, com cinco repetições de dez plantas por parcela. 
Foram avaliados a porcentagem de sobrevivência e enraizamento, além do número 
e comprimento de maior raiz. Os dados obtidos foram submetidos à análise de vari-
ância e as médias comparadas pelo do teste de Tukey a 5%. Ao final do experimento 
observou que, a areia grossa proporcionou maior sobrevivência de estacas, além de 
maior enraizamento e emissão de maior número de raízes por estacas. O melhor 
desempenho das estacas na areia grossa pode ser atribuída a sua excelente drena-
gem que desfavorece o acúmulo de água no leito de enraizamento, evitando-se as-
sim podridões de estacas. Diante dos resultados, recomenda-se a areia grossa como 
substrato no leito de enraizamento de rosas do deserto. 

Palavras-chave: Adenium obesum (Forssk.) Roem. e Schult., leito de enraizamento, areia 
grossa, vermiculita. 
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Survival and rooting of desert rose cuttings as a function of substrate 

Abstract

Despite the enormous interest of the desert rose (Adenium obesum) as an ornamental plant, 
little is known about the seedling production system by cuttings. Therefore, the objective of 
this work was to evaluate the survival and rooting rate of desert rose cuttings as a function of 
different substrates in the rooting bed (coarse sand, vermiculite and commercial substrate). The 
experiment was carried out in a greenhouse at the Federal University of Triângulo Mineiro, in 
Iturama, MG, from April to June 2021. The experiment was carried out in a randomized block de-
sign, with five replications of ten plants per plot. The percentage of survival and rooting, as well 
as the number and length of the longest root, were evaluated. The data obtained were subjected 
to analysis of variance and means were compared using the Tukey test at 5%. At the end of the 
experiment, it was observed that coarse sand provided greater survival of cuttings, in addition to 
greater rooting and emission of a greater number of roots per cuttings. The better performance 
of stakes in coarse sand can be attributed to their excellent drainage, which does not favor the 
accumulation of water in the rooting bed, thus preventing stake rots. In view of the results, coarse 
sand is recommended as a substrate in the bed of rooting of desert roses. 

Keywords: Adenium obesum (Forssk.) Roem. e Schult., root bed, coarse sand, vermiculite. 

Introdução

Adenium obesum (Forssk.) Roem. e Schult., também conhecida como rosa do de-
serto, pertence à família Apocynaceae, é nativa da África Oriental e é uma planta 
ornamental muito popular no Brasil por sua floração precoce e adundante, além da 
base caulinar que se espessa em formas únicas. Segundo Lázari e Azevedo (2018) 
embora a rosa do deserto seja uma planta de elevada demanda para paisagismo 
e jardinagem, ainda carece de conhecimentos técnicos científicos acerca das me-
todologias apropriadas para sua propagação. Dois são os elementos fundamentais 
e condicionantes à produção de mudas, sendo um deles o método de propagação 
(vegetativa/sexuada) e o outro a utilização de substratos que reúnam características 
apropriadas para o desenvolvimento inicial da planta de interesse. A propagação da 
rosa do deserto geralmente se dá por meio de sementes ou assexuadamente, por es-
taquia ou enxertia (KANCHANAPOOM et al. 2010). Por ser xerófita, nativas de regiões 
áridas o substrato de propagação/produção assume grande importância uma vez 
que podem alterar a sobrevivência/brotação, o enraizamento, o desenvolvimento de 
plantas, além da predisposição a incidência de doenças de colo e sistema radicular. 
Desta forma, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de diferentes substratos 
na sobrevivência e enraizamento de estacas caulinares apicais de rosa do deserto. 
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Materiais e métodos

O experimento foi conduzido de abril a junho de 2021, no interior de uma casa de 
vegetação, modelo arco, com 7x15m, e pé-direito de 4m, coberta como filme de PVC 
transparente de 150 micras de espessura e fechada lateralmente com tela branca, 
no campus Iturama da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. As estacas foram 
coletadas de plantas matrizes jovens de cerca de seis meses de idade que eram man-
tidas em potes nº 11. As estacas caulinares terminais foram seccionadas por meio de 
um corte com tesoura de poda, procurando-se manter pelo menos duas gemas acima 
do caudex da planta matriz. Após o seccionamento as estacas foram separadas em 
diferentes padrões de tamanho, e uniformizadas, quanto ao corte na base da estaca 
(bisel próximo a uma gema) e número de folhas (quatro folhas com redução de ½ do 
comprimento). Foi usado o delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições 
e 10 plantas por parcela. Utilizou-se como leito de enraizamento bandejas plásticas 
de 50 células preenchidas com os três substratos testados: areia média lavada, ver-
miculita média e substrato comercial Tropstato® contendo mistura de turfa, casca de 
pinus, pó de casca de coco seco. Após 60 dias, em casa de vegetação, foram avaliadas 
a porcentagem de sobrevivência, a percentagem de estacas enraizadas (%), o número 
de raízes por estaca e o comprimento da maior raiz. Os dados coletados foram subme-
tidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo Teste de Tukey, a de 5% de 
probabilidade, utilizando-se o programa Sisvar (Ferreira, 2011). 

Resultados e discussão

Pela avaliação da porcentagem de sobrevivência e porcentagem de enraizamento 
de estacas verificou-se melhor desempenho da areia grossa, frente às demais subs-
tratos testados, vermiculita e substrato comercial (Figura 1A). A porcentagem de 
sobrevivência de estacas no leito contendo areia grossa alcançou 72%, enquanto 
em substrato comercial atingiu 52% e em vermiculita apenas 36%. Já a percenta-
gem de enraizamento, mesmo sendo considerada baixa para todos os substratos 
testados, foi também significativamente superior quando do uso da areia grossa 
(28%) e significativamente iguais para vermiculita e substrato comercial (12%). Com 
relação ao parâmetro número de raízes por estaca, verificou-se que os substratos 
areia grossa (6,83 raízes/estaca) e substrato comercial (6,00 raízes/estacas) possi-
bilitaram o melhor enraizamento, sendo que o substrato vermiculita apresentou o 
pior desempenho, com emissão de somente 3,0 raízes/estacas (Figura 1C). Já o pa-
râmetro comprimento da maior raiz também evidenciou superioridade do substrato 
areia grossa que apresentou 4,83 cm de comprimento médio da maior raiz, diferindo 
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significativamente dos demais que foram semelhantes entre si. (Figura 1 D). O me-
lhor desempenho da areia grossa pode ser atribuída a sua excelente drenagem que 
provavelmente propiciou menor acúmulo de água no leito de enraizamento, evi-
tando-se assim podridões de estacas. Diferentemente a vermiculita por apresentar 
enorme retenção de água e espaço de ar, contribui para a alta taxa de mortalidade 
de estacas e insucesso no enraizamento. Vale destacar que segundo Taluskar (2012), 
a rosa do deserto é considerada uma planta suculenta xerófita muito adaptada a 
climas secos e que sobrevivem adequadamente em condições de ofertas de água 
reduzidas. Segundo Takane et al. (2013) as rosas do deserto não suporta excesso de 
água. Dessa forma, grande parte do material usado como parte da composição do 
substrato consiste em misturas contendo areia. 
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) B (   
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Figura 1. Porcentagem de sobrevivência (A) e enraizamento de estacas (B), número  
de raízes (C) e comprimento de maior raiz (D) em função do substrato do leito de  

enraizamento de estacas caulinares de rosa-do-deserto. 

Conclusões

Por sua excelente drenagem recomenda-se a areia grossa como substrato no leito 
de enraizamento de rosas do deserto. 
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Resumo 
A pesquisa teve como objetivo avaliar o controle de Spodoptera frugiperda de segun-
do, terceiro e quarto instares, pela ingestão de folhas de algodão pulverizadas com 
inseticidas químicos e biológicos. O delineamento experimental foi o inteiramente ao 
acaso, com 24 tratamentos (testemunha e 23 inseticidas) e quatro repetições. Os inse-
ticidas foram aplicados sobre folhas de algodão da cultivar BRS 369 RR, com uso de 
pulverizador pressurizado CO2, volume de calda equivalente a 150,0 L/ha. As lagartas 
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foram mantidas individualizadas, sendo alimentadas com folhas dos tratamentos, e 
mantidas a 25±1°C e 12 horas de fotófase, por 5 dias. As avaliações foram realizadas 
diariamente por 5 dias, determinando o número de lagartas vivas e mortas. Os va-
lores de mortalidade foram transformados em porcentagem e submetidos à análise 
de variância e comparação de médias pelo teste de Scott-Knott (1974) a 5% de pro-
babilidade utilizando o programa SISVAR. Os produtos Avatar®, Exalt®, Lannate® BR, 
Larvin® 800WG, Perito® 970SG, Pirate® (240,0 g e 288,0 g), Premio®, Supimpa® e Voraz® 
apresentaram valores acima de 90,0% de controle para os três instares após 5 dias. 
Xentari® (270,0 g e 378,0 g) apresentou baixa eficiência de controle dos três instares 
larvais, não superando 60,0% de controle aos 5 dias. 

Palavras-chave: Controle, Gossypium hirsutum, inseticida, lagarta-do-cartucho.

Control of three larval instares of Spodoptera frugiperda (J.E. 
Smith, 1797) by chemical and biological insecticides on cotton sheets 

Abstract 

The research aimed to evaluate the control of second, third and fourth instar Spodoptera fru-
giperda by ingesting cotton leaves sprayed with chemical and biological insecticides. The exper-
imental design was completely randomized, with 24 treatments (control and 23 insecticides) and 
four replications. The insecticides were applied on cotton leaves of cultivar BRS 369 RR, using 
a pressurized CO2 sprayer, spray volume equivalent to 150.0 L/ha. The caterpillars were kept 
individualized, being fed with leaves from the treatments, and kept at 25±1°C and 12 hours of 
photophase for 5 days. Assessments were performed daily for 5 days, determining the number of 
live and dead caterpillars. Mortality values were transformed into percentages and submitted to 
analysis of variance and comparison of means by the Scott-Knott test (1974) at 5% probability 
using the SISVAR program. Avatar®, Exalt®, Lannate® BR, Larvin® 800WG, Perito® 970SG, Pirate® 
(240.0 g and 288.0 g), Premio®, Supimpa® and Voraz® presented values above 90.0% of control 
for all three instars after 5 days. Xentari® (270.0 g and 378.0 g) showed low control efficiency of 
the three larval instars, not exceeding 60.0% of control at 5 days. 

Keywords: Control, Gossypium hirsutum, insecticide, fall armyworm. 

Introdução 
A cotonicultura é uma das mais importantes atividades agrícolas no Brasil e de 
extrema relevância no cenário mundial, entretanto, é alvo do ataque de um grande 
complexo de pragas que acomete durante todo o seu ciclo, refletindo na sua produ-
ção e qualidade da fibra (MARTINELLI; OMOTO, 2006). Dentre as inúmeras pragas, se 
destaca a Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) devido a magnitude do seu ataque, 
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associado à sua alta polifagia e mobilidade (SPECHT et al., 2015). Diante desse ca-
nário o seu controle tem sido efetuado por meio de inseticidas químicos e biológi-
cos, rotação de cultivares e cultivares transgênicos (SOUZA, 2015). O potencial de 
controle de alguns inseticidas químicos tem sido reduzido a cada safra, resultando 
no aumento de aplicações e eventualmente o surgimento de indivíduos resistentes 
(FANCELI, 2015). 

Neste contexto, a pesquisa teve como objetivo avaliar o controle de três instares lar-
vais de S. frugiperda, pela ingestão de folhas de algodão pulverizadas por inseticidas 
químicos e biológicos. 

Material e métodos 

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Entomologia Agrícola da Universidade do 
Estado da Bahia, Barreiras/BA, em delineamento inteiramente ao acaso, com quatro 
repetições de 10 lagartas e 24 tratamentos, sendo: 1) Testemunha (água), e os seguin-
tes produtos comerciais nas doses de ingrediente ativo por hectare: 2) Avatar® (indo-
xacarbe: 90,0 g); 3) Belt® (flubendiamida: 72,0 g); 4) Benevia® (ciantraniliprole: 500,0 
g); 5) Bold® (acetamiprido + fenpropatrina: 60,0 g + 90,0 g); 6) Curyon® 550 CE (pro-
fenofós + lufenuron: 500,0 g + 50,0 g); 7) Exalt® (espinetoram: 18,0 g); 8) Kaiso® 250 
CS (lambda-cialotrina: 50,0 g); 9) Klorpan® 480 EC (clorpirifós: 375,0 g); 10) Lannate® 

BR (metomil: 322,50 g); 11) Larvin® 800 WG (tiodicarbe: 480,0 g); 12) Perito® 970 SG 
(acefato: 970,0 g); 13) Pirate® (clorfenapir: 288,0 g); 14) Pirate® (240,0 g); 15) Pirephos® 

EC (fenitrotioa + esfenvalerato: 480,0 g + 24,0 g); 16) Polytrin® 400/40 EC (profenofós + 
cipermetrina: 400,0 g + 40,0 g); 17) Premio® (clorantraniliprole: 30,0 g); 18) Proclaim® 

50 (benzoato de emamectina: 12,50 g); 19) Supimpa® (tiodicarbe: 320,0 g); 20) Trinca 
Caps® (lambda-cialotrina: 50,0 g); 21) Voliam Targo® (clorantraniliprole + abamectina: 
31,50 g + 12,60 g); 22) Voraz® (metomil + novaluron: 220,0 g + 17,50 g); 23) Xentari® 

(Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai: 270,0 g) e 24) Xentari® (378,0 g). Foram utilizadas 
lagartas de segundo, terceiro e quarto instares criadas em laboratório utilizando dieta 
artificial modificada de Greene et al. (1976) como alimento. 

As aplicações dos tratamentos foram feitas com pulverizador pressurizado a CO2, 
volume de 150,0 L/ha, sobre folhas de algodão da cultivar BRS 369 RR, retidas de 
plantas com 20-30 dias de emergência. Após a aplicação, as folhas foram mantidas 
à sombra por 15 minutos para secagem da calda. Em seguida, cada folha, com a face 
pulverizada voltada para cima, foi colocada em um frasco transparente (5,0 cm x 
4,0 cm) contendo uma lagarta, e então mantida a 25±1ºC e 12 horas de fotófase por 
cinco dias. As folhas foram substituídos por outros não pulverizados no segundo dia 
de avaliação. 
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As avaliações foram realizadas diariamente, por 5 dias, determinando-se o número 
de lagartas vivas e mortas. Os valores de mortalidade acumulada foram transforma-
dos em porcentagem e, então, submetidos à análise de variância e comparação de 
médias por meio do teste de Scott-Knott (1974) a 5% de probabilidade, utilizando o 
programa SISVAR (FERREIRA, 1999). 

Resultados e discussão 

Na Testemunha (água) a mortalidade de lagartas dos três instares foi inferior a 3,0% 
aos 5 dias após início do ensaio, demonstrando que as condições nas quais os in-
setos foram expostos (ambiente, confinamento e alimentação) eram favoráveis à 
sobrevivência (Tabela 1). 

Para lagartas de segundo ínstar, 21 produtos foram muito eficientes no controle 
do inseto, com valores de mortalidade entre 86,94% e 100,0% aos 5 dias. Já para 
lagartas de terceiro e quarto instares, também aos 5 dias, houve redução no número 
de produtos eficientes, com 13 proporcionando entre 90,0% e 100,0% de mortos para 
o terceiro ínstar, e 14 com valores entre 80,0% e 100,0% no quarto ínstar (Tabela 1). 
Isso significa que para alguns inseticidas há redução de desempenho à medida que a 
lagarta cresce, o que torna o monitoramento de pragas uma etapa de grande impor-
tância para o manejo de S. frugiperda. 

Dez produtos apresentaram valores acima de 90,0% de controle para os três instares 
após 5 dias, sendo eles Avatar®, Exalt®, Lannate® BR, Larvin® 800WG, Perito® 970SG, 
Pirate® (240,0 g e 288,0 g), Premio®, Supimpa® e Voraz®. Já as duas doses de Xenta-
ri® (270,0 g e 378,0 g) apresentaram baixa eficiência de controle dos três instares 
larvais, não superando 60,0% de controle aos 5 dias e, também, não demonstraram 
efeito dose-resposta (Tabela 1). 

Apenas 4 produtos conferiram mortalidade acima de 90% para o segundo e terceiro 
instares na avaliação de 1 dia, sendo eles: Lannate® BR, Pirate® (288,0 g), Supimpa® e 
Voraz®. Destes apenas Lannate® BR e Supimpa® conferiram nos três instares (Tabela 1). 
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Tabela 1. Mortalidade acumulada de lagartas de 2°, 3° e 4° ínstar de Spodoptera frugiperda (J.E. 
Smith, 1797) em contaminação por ingestão, após 1 e 5 dias da aplicação. 

Tratamento 
Segundo ínstar Terceiro ínstar Quarto ínstar 

1º dia1 5º dia 1º dia 5º dia 1º dia 5º dia 

1. Testemunha 0,00 A 2,50 A 1,25 A 1,25 A 0,63 A 0,63 A 

2. Avatar® 50,00 C 100,00 C 95,00 D 100,00 E 45,83 B 100,00 D 

3. Belt® 50,00 C 95,00 C 10,28 A 59,17 C 5,00 A 52,50 B 

4. Benevia® 40,56 B 100,00 C 7,50 A 66,94 D 37,50 B 95,00 D 

5. Bold® 62,50 C 92,50 C 22,50 B 80,00 D 30,28 B 69,44 C 

6. Curyom® 550CE 60,00 C 97,50 C 17,78 B 41,11 B 12,50 A 53,89 B 

7. Exalt® 74,44 D 100,00 C 84,44 D 100,00 E 70,00 C 100,00 D 

8. Kaiso® 250CS 54,17 C 87,22 C 60,83 C 95,00 E 67,50 C 95,00 D 

9. Klorpan® 480EC 51,67 C 97,50 C 52,50 C 92,50 E 27,50 B 87,50 D 

10. Lannate® BR 97,50 E 100,00 C 100,00 D 100,00 E 100,00 D 100,00 D 

11. Larvin® 800WG 92,50 E 100,00 C 85,00 D 100,00 E 75,00 C 100,00 D 

12. Perito® 970SG 30,00 B 97,50 C 23,61 B 94,72 E 75,00 C 100,00 D 

13. Pirate® (240,0 g) 80,00 D 100,00 C 87,50 D 100,00 E 80,00 C 100,00 D 

14. Pirate® (288,0 g) 92,50 E 100,00 C 95,00 D 100,00 E 70,00 C 100,00 D 

15. Pirephos® EC 72,50 D 100,00 C 30,00 B 82,50 D 25,83 B 66,94 C 

16. Polytrin® 59,17 C 100,00 C 2,50 A 12,50 A 20,00 B 73,89 C 

17. Premio® 31,39 B 94,72 C 12,50 A 92,50 E 27,50 B 94,72 D 

18. Proclaim® 50 77,50 D 100,00 C 50,00 C 86,94 D 32,50 B 70,00 C 

19. Supimpa® 92,50 E 100,00 C 97,50 D 100,00 E 95,00 D 100,00 D 

20. Trinca Caps® 51,11 C 86,94 C 55,00 C 90,00 E 18,33 B 46,39 B 

21. Voliam Targo® 50,00 C 100,00 C 2,50 A 76,39 D 30,00 B 80,00 D 

22. Voraz® 92,50 E 100,00 C 95,00 D 100,00 E 71,67 C 94,72 D 

23. Xentari® (270,0 g) 0,00 A 23,61 B 0,00 A 54,17 C 0,00 A 53,89 B 

24. Xentari® (378,0 g) 7,78 A 23,06 B 20,28 B 30,56 B 2,78 A 58,61 B 

Conclusões 

Os produtos Avatar®, Exalt®, Lannate® BR, Larvin® 800WG, Perito® 970SG, Pirate® 
(240,0 g e 288,0 g), Premio®, Supimpa® e Voraz® são muito eficientes no controle nos 
três instares larvais de S. frugiperda. 

1 Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott & Knott (1974) ao nível de 5% de proba-
bilidade. 
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O inseticida biológico Xentari® é pouco eficiente no controle dos três instares larvais 
de S. frugiperda. 

O elevado número de produtos e ingredientes ativos que se destacaram no controle 
dos três instares larvais de S. frugiperda é favorável a implementação de programas 
de manejo de resistência que visem a rotação de modo de ação. 
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Resumo 

Com o objetivo de avaliar a eficiência de fungicidas no controle da ferrugem da soja, 
um ensaio, que faz parte dos ensaios cooperativos coordenados pela Embrapa, foi 
conduzido em Luís Eduardo Magalhães/BA, em DBC contendo dezesseis tratamentos 
e quatro repetições, que constaram: T1) Testemunha; T2) Aproach Prima (0,3L/ha); 
T3) Sphere Max (0,2L/ha); T4) Nativo (0,5L/ha); T5) Fox (0,4L/ha); T6) Fusão (0,725L/
ha); T7) Fezan Gold (2,5L/ha); T8) Audaz (1,2L/ha); T9) Blavity (0,3L/ha); T10) Elatus 
(0,2L/ha); T11) Vessarya (0,6L/ha); T12) Orkestra SC (0,35L/ha); T13) Ativum (0,8L/
ha); T14) Fox Xpro (0,5L/ha); T15) Cronnos (2,5L/ha); T16) Programa. Foram avalia-
dos: a) severidade da doença: escala de Canteri e Godoy (2003); b) eficiência de con-
trole: fórmula de Abbott (1925); c) AACPD: calculada utilizando a equação de Cam-
pbell & Madden (1990); d) desfolha: com a escala de Hirano et al. (2010); e) massa 
de 1000 grãos e, f) produtividade. Os dados foram submetidos à análise estatística 
por meio do Teste de Scott-Knott a 5% de significância. Entre os tratamentos, houve 
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diferenças estatísticas na severidade da doença e a AACPD da ferrugem na Testemu-
nha foi superior aos demais tratamentos (T1= 473). A maior desfolha ocorreu no T1, 
T2 e T12. A maior massa de grãos foi obtida no T8, T9 e T16 e, a maior produtividade 
no T8, T11 e T16. A aplicação de fungicidas, é importante para manter baixa a seve-
ridade das doenças, pois esta influencia na produtividade de grãos. 

Palavras-chave: AACPD, Glycine max, produtividade, severidade. 

Efficiency of fungicides registered to control asian rust 
(Phakopsora pachyrhizi) in soybean crop 

Abstract 

In order to evaluate the efficiency of fungicides in controlling soybean rust, a trial, which is part 
of the cooperative trials coordinated by Embrapa, was conducted in Luís Eduardo Magalhães/BA, 
in DBC containing sixteen treatments and four replications, which consisted of: T1) Witness; T2) 
Aproach Prima (0.3L/ha); T3) Sphere Max (0.2L/ha); T4) Native (0.5L/ha); T5) Fox (0.4L/ha); T6) 
Fusion (0.725L/ha); T7) Fezan Gold (2.5L/ha); T8) Audacious (1.2L/ha); T9) Blavity (0.3L/ha); T10) 
Elatus (0.2L/ha); T11) Vessarya (0.6L/ha); T12) Orkestra SC (0.35L/ha); T13) Ativum (0.8L/ha); 
T14) Fox Xpro (0.5L/ha); T15) Cronnos (2.5L/ha); T16) Program. The following were evaluated: a) 
disease severity: Canteri and Godoy (2003) scale; b) control efficiency: Abbott’s formula (1925); 
c) AUDPC: calculated using the equation of Campbell & Madden (1990); d) defoliation: with the 
scale of Hirano et al. (2010); e) mass of 1000 grains and, f ) productivity. Data were subjected to 
statistical analysis using the Scott-Knott test at 5% significance. Among the treatments, there 
were statistical differences in disease severity and the AUDPC of rust in the Control was higher 
than in the other treatments (T1= 473). The greatest defoliation occurred in T1, T2 and T12. The 
largest grain mass was obtained in T8, T9 and T16, and the highest yield in T8, T11 and T16. The 
application of fungicides is important to keep disease severity low, as this influences grain yield. 

Keywords: AUDPC, Glycine max, productivity, severity. 

Introdução 

Entre as doenças que afetam a cultura da soja, a ferrugem asiática (Phakopsora pa-
chyrhizi) é considerada uma das mais severas em diversas regiões do Brasil (GODOY, 
2009), podendo causar danos entre 10% e 90% (HARTMAN et al., 2015). A doença oca-
siona desfolha precoce das plantas, aborto e queda de vagens em estádios de forma-
ção dos grãos, tendo reflexos na produtividade dos grãos (YORINORI et al., 2009). Uma 
das estratégias de manejo para reduzir os riscos de perdas causados pela ferrugem, é 
a utilização do controle químico, contudo, existem diferenças dos fungicidas em rela-
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ção a eficiência de controle desta doença. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
a eficiência de diferentes fungicidas no controle da ferrugem asiática na cultura soja 
em Luís Eduardo Magalhães, região oeste da Bahia, na safra 2020/2021. 

Material e métodos 
O ensaio foi conduzido no ano agrícola 2020/2021 em condições de sequeiro na Estação 
Experimental da Círculo Verde, localizada no município de Luís Eduardo Magalhães/BA. 
O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados, com 16 tratamentos e 
quatro repetições (Tabela 1). Foram realizadas três aplicações em intervalos de 15 dias, 
nos estádios R2, R3 e R5.3, iniciando aos 52 dias após a emergência (DAE). As parcelas 
foram demarcadas em uma área comercial de soja, após o estabelecimento da cultura. 
A semeadura foi realizada em 31 de dezembro de 2020, utilizando-se a cultivar M8349 
IPRO, por ser representativa na região. Para as aplicações dos produtos, foi utilizado pul-
verizador costal pressurizado com CO2 e volume de calda equivalente a 150L/ha. 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos com os respectivos ingredientes ativos e doses do produto 
comercial (p.c.). Estação Experimental Círculo Verde, Luís Eduardo Magalhães/BA, safra 2020/2021. 

Tratamentos Fungicidas Dose p.c.  
(L ou kg/ha) 

T1 - Testemunha - - 

T2 - Picoxistrobina + ciproconazol Aproach Prima 0,3 

T3 - Trifloxistrobina + ciproconazol Sphere Max 0,2 

T4 - Trifloxistrobina + tebuconazol Nativo 0,5 

T5 - Trifloxistrobina + protioconazol Fox 0,4 

T6 - Metominostrobina + tebuconazol Fusão 0,725 

T7 - Tebuconazole + clorotalonil Fezan Gold 2,5 

T8 - Oxicloreto de cobre + fluxapiroxade Audaz/Aumenax 1,2 

T9 - Prothioconazol + fluxapiroxade Blavity 0,3 

T10 - Azoxistrobina + benzovindiflupir Elatus 0,2 
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Tratamentos Fungicidas Dose p.c.  
(L ou kg/ha) 

T11 - Picoxistrobina + benzovindiflupir Vessarya 0,6 

T12 - Piraclostrobina + fluxapiroxade Orkestra SC 0,35 

T13 - Piraclostrobina+ epoxiconazol+ fluxapyroxad Ativum 0,8 

T14 - Bixafen + protioconazol + trifloxistrobina Fox Xpro 0,5 

T15 - Mancozebe + picoxistrobina + tebuconazol Cronnos 2,5

T16 - Programa Fungicida

Obs.: 1) T1- Testemunha= sem aplicação de fungicidas; 2) Foi adicionado: a) Quid Oil (200mL/ha) ao Aproach 
Prima; b) Aureo (0,25% v/v) ao Sphere Max, Nativo, Fox e Fox Xpro; c) Iharol Gold (0,25% v/v) ao Fusão; d) 
Partner (50mL/ha) ao Fezan Gold; e) Orix (0,5L/ha) ao Audaz/Aumenax; f) Mess (0,25L/ha) ao Blavity e Ativum; 
g) Ochima (0,25L/ha) ao Elatus; h) Assist (0,5L/ha) ao Orkestra SC e i) Rumba (0,25L/ha) ao Cronnos; 3) T16- 
Programa: Fezan Gold (2,5L/ha) + Partner (50mL/ha) na 1ª aplic.; Blavity (0,3 L/ha) + Mees (0,25 L/ha) na 2ª 
aplic. e Vessarya (0,6L/ha) + Troia (1,5kg/ha) na 3ª aplic. 

Foram avaliados: 

a) severidade da doença: estimativa da porcentagem da área foliar coberta por 
sintomas da doença, em 10 folíolos coletados na metade inferior da planta, 
utilizando para a ferrugem a escala de Canteri e Godoy (2003) em pré-spray 
e aos 7 e 14 dias após a última aplicação dos tratamentos; 

b) eficiência de controle: calculada pela fórmula de Abbott (1925); 

c) área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD): calculada utilizando 
a equação de Campbell & Madden (1990); 

d) desfolha: estimada em R6, com a escala de Hirano et al. (2010); 

e) massa de 1000 grãos: pesagem de duas amostras de 100 sementes/parcela 
e correção da umidade a 13%; e 

f) produtividade: pesagem das sementes provenientes de cada parcela, trans-
formação dos dados para kg/ha e correção da umidade a 13%. Os dados 
foram submetidos à análise estatística por meio do Teste de Scott-Knott a 
5% de significância. 
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Resultados e discussão 

A ferrugem foi detectada a partir da segunda aplicação dos tratamentos na Testemu-
nha (T1), sendo estimada em 1,2%. Aos 7DA3, as menores severidades da ferrugem 
ficaram entre 5,1% e 11,0%, sendo estimada nos tratamentos T5, T8, T9, T10, T11, 
T13, T14, T15 e T16. Nos tratamentos T3, T4, T6 e T7, a severidade da ferrugem va-
riou de 12,2% a 15,9%, consideradas intermediárias, enquanto, a severidade no T1, 
estimada em 20,1% foi a maior entre todos os tratamentos não diferindo do T2 e 
T12. O controle entre os tratamentos que apresentaram as menores severidade, va-
riou de 46% a 75%, sendo os fungicidas T8, T9, T14, T15 e T6 os que proporcionaram 
controle da ferrugem ≥ 70%. Aos 14DA3 a severidade da ferrugem na Testemunha 
(T1) alcançou 48,1%, sendo a maior entre todos os tratamentos (Tabela 2). Os tra-
tamentos que apresentaram menor severidade da ferrugem na avaliação anterior, 
continuaram com a menor severidade (5,9% a 13,3%), sendo o controle da doença 
entre 72% e 88%. O T10, teve sua severidade estimada em 18,1%, considerada in-
termediária e, semelhante aos tratamentos T4= 18,8%, T6= 19,2% e T7= 18,2%. Os 
tratamentos T2=24,2%, T3=23,9% e T12=28,4%, tiveram as maiores severidades nos 
tratamentos com fungicidas. Quanto à área abaixo da curva de progresso da doença 
(AACPD), a Testemunha apresentou o maior valor (T1= 473), diferindo significativa-
mente dos demais tratamentos, que apresentaram valores inferiores a este, sendo os 
menores no T8, T9, T14, T15 e T16 (Tabela 2). 

A desfolha na Testemunha foi a maior (T1= 89%) entre os tratamentos, sendo se-
melhante ao T2 com 84% e ao T12 com 86%, enquanto as menores, foram obtidas 
com aplicações dos fungicidas dos tratamentos T14=35%, T15=24% e T16=29%. Os 
demais tratamentos apresentaram valores intermediários, com desfolha entre 40% 
e 58% e entre 68% e 75%. A maior massa de 1000 grãos foi obtida nos tratamentos 
T8, T9 e T16, enquanto, os grãos mais leves, nos tratamentos T1, T2 e T12. Os demais 
tratamentos tiveram a massa de 1000 grãos intermediária entre os tratamentos an-
teriormente citados. As maiores produtividades foram obtidas nos tratamentos T8, 
T11 e T16, e as menores ao T1 e T12, sendo obtidos valores intermediários a estes 
no demais tratamentos (Tabela 2). 

Conclusões 

Nas condições em que foi conduzido o ensaio, pode-se concluir que: a) menores 
severidades da ferrugem são verificadas em plantas tratadas com Audaz, Blavity, 
Cronnos, Fox Xpro e o Programa Fungicida sendo obtido controle sempre ≥ 70% até 
88%; b) menores desfolhas são obtidas com aplicações de Fox Xpro, Cronnos e o 
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Programa Fungicida; c) maior massa de 1000 grãos é verificada em plantas tratadas 
com Audaz, Blavity e o Programa Fungicida; d) maiores produtividades são verifica-
das em plantas tratadas com Audaz, Vessarya e o Programa Fungicida. 

Tabela 2. Severidade (%) da ferrugem-asiática (Phakopsora pachyrhizi) aos 7 e 14 dias após 
a terceira aplicação (7DA3 e 14DA3), eficiência de controle (EC%) e área abaixo da curva de 
progresso da doença (AACPD), desfolha, massa de 1000 grãos (P1000) e produtividade. Estação 
Experimental Círculo Verde, Luís Eduardo Magalhães/BA, safra 2020/2021. 

Trat. 
 Severidade da ferrugem (%) 

AACPD Desfolha
(%)

P1000
(g)

Produtividade

7DA3 EC (%) 14DA3 EC (%) kg/ha scs/ha

T1- 20,1 a - 48,1 a - 473 a 89 a 96 d 2.282 38,0 d 

T2- 17,0 a 0 24,2 b 50 331 c 84 a 102 d 2.906 48,4 c 

T3- 15,9 b 21 23,9 b 50 315 c 68 b 108 c 2.838 47,3 c 

T4- 12,5 b 38 18,8 c 61 246 c 68 b 105 c 2.878 48,0 c 

T5- 7,6 c 62 13,3 d 72 156 d 53 c 114 b 3.169 52,8 c 

T6- 14,7 b 27 19,2 c 60 280 c 75 b 108 c 3.141 52,4 c 

T7- 12,2 b 40 18,2 c 62 240 c 46 c 109 c 2.925 48,8 c 

T8- 5,3 c 74 5,9 d 88 97 e 44 c 123 a 3.755 62,6 a 

T9- 5,4 c 73 7,8 d 84 106 e 40 c 122 a 3.147 52,5 c 

T10- 11,0 c 46 18,1 c 62 222 d 73 b 109 c 2.985 49,8 c 

T11- 7,9 c 61 10,4 d 78 151 d 58 c 107 c 3.739 62,3 a 

T12- 19,4 a 0 28,4 b 41 380 b 86 a 101 d 2.685 44,8 d 

T13- 8,9 c 56 12,9 d 73 173 d 50 c 114 b 3.077 51,3 c 

T14- 6,0 c 70 11,1 d 77 126 e 35 d 113 b 3.274 54,6 b 

T15- 5,1 c 75 7,2 d 85 99 e 24 d 111 c 3.309 55,2 b 

T16- 5,7 c 72 7,5 d 84 109 e 29 d 123 a 3.627 60,5 a 

C.V. (%) 27,47 31,09 23,9 16,7 5,28 9,78 

Obs.: 1) T1-Testemunha= sem aplicação de fungicidas; 2) EC (%)= eficiência de controle calculada pela fórmula 
de Abbott (1925); 3) Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott 
a 5% de significância. 
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Resumo

O Kiwi, pertencente ao gênero Actinidia, tornou-se um sucesso entre os consumido-
res pelo seu sabor e suas qualidades nutricionais. O objetivo do trabalho foi realizar 
análises químicas em frutos de kiwi comercializados em diferentes bairros de São 
Luís – MA. O experimento foi conduzido no laboratório de Fitotecnia e Pós-Colheita 
da Universidade Estadual do Maranhão. Foram adquiridos frutos de kiwi código- 
4030 de supermercados em diferentes bairros da cidade de São Luís - MA. O deli-
neamento utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro tratamentos represen-
tando os bairros e três repetições, os tratamentos foram: T1= Cidade Operária, T2 = 
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Turu, T3 = Ipase, T4 = São Cristóvão. As qualidades químicas avaliadas foram: sólidos 
solúveis totais (SST); acidez total titulável (ATT); pH e ratio (SST/ATT). Os dados 
foram submetidos à análise de variância e teste de média Scott Knott do programa 
InfoStat com nível de 5% de probabilidade para as variáveis que apresentaram dife-
renças significativas. As características químicas dos frutos apresentaram diferenças 
significativas entre os tratamentos. Na ATT o T4 se sobressaiu e no SST o T2 apre-
sentou valor maior em relação ao T1 que em ambos foi considerado o menor valor 
da tabela. o ratio dos frutos apresentou valores adequados para comercialização in 
natura. Portanto, os frutos comercializados nos diferentes bairros da cidade tiveram 
bons atributos químicos o que indica que os compradores estão consumindo produ-
tos de qualidade. 

Palavras-chave: Actinidia deliciosa, consumo, qualidade do fruto, ratio. 

Chemical analysis of kiwi fruit sold in supermarkets in the city  
of São Luís – MA 

Abstract

The Kiwi belonging to the Actinidia genus has become a hit among consumers, due to its flavor 
and nutritional qualities. The objective of this work was to carry out chemical analyzes in kiwi 
fruits commercialized in different neighborhoods of São Luís – MA. The experiment was carried 
out in the Phytotechnics and Post-Harvest Laboratory of the State University of Maranhão. Kiwi 
fruit code-4030 was purchased from supermarkets in different neighborhoods of the city of São 
Luís - MA. The design used was completely randomized, with four treatments representing the 
neighborhoods and three replications, the treatments were: T1 = Cidade Operária, T2 = Turu, T3 
= Ipase, T4 = São Cristóvão. The chemical qualities evaluated were: total soluble solids (TSS); 
total titratable acidity (TT); pH and ratio (SST/ATT). Data were subjected to analysis of variance 
and Scott Knott’s mean test of the InfoStat program with a 5% probability level for the variables 
that showed significant differences. The chemical characteristics of the fruits showed signifi-
cant differences between treatments, in ATT, T4 stood out and in SST, T2 showed a higher value 
compared to T1, which in both was considered the lowest value in the table. The ratio of fruits 
presented adequate values for in natural commercialization. Therefore, the fruits sold in the dif-
ferent neighborhoods of the city had good chemical attributes, which indicates that buyers are 
consuming quality products. 

Keywords: Actinidia deliciosa, consumption, fruit quality, ratio. 
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Introdução
O kiwi é uma das culturas frutíferas mais importantes no comércio internacional, a 
produção mundial de kiwis chega a ultrapassar 2,4 milhões de toneladas por ano, 
sendo a China responsável por metade da produção total, países como Nova Ze-
lândia, Chile, Itália e Grécia também exportam quantidades consideráveis do fruto 
(MORGADO, 2016). Nos anos de 2016 e 2017 o Chile produziu cerca de 224.871,5 
toneladas de kiwi, o país é grande exportador para o Brasil, principalmente dos fru-
tos do código 4030, o qual os caracterizam como não orgânicos, cultivados de forma 
convencional e não modificados geneticamente, considerado como fruto tradicional 
(FAO, 2019). Por ser um fruto muito apreciado in natura tem-se a necessidade de 
conhecer como se apresentam os atributos que tanto atraem os consumidores, com 
isso objetivou-se realizar análises químicas em frutos de kiwi comercializados em 
vários supermercados da cidade de São Luís – MA. 

Material e métodos
O experimento foi conduzido no laboratório de Fitotecnia e Pós-Colheita da Universi-
dade Estadual do Maranhão, em que foram adquiridos frutos de kiwi código- 4030 de 
vários supermercados da cidade de São Luís - MA. O delineamento utilizado foi inteira-
mente casualizado - DIC, com quatro tratamentos referentes aos bairros e três repeti-
ções, T1: Cidade Operária, T2: Turu, T3: Ipase, T4: São Cristóvão. As qualidades químicas 
avaliadas foram: sólidos solúveis totais (SST) com o uso do refratômetro digital (NOVA 
DR 90) de acordo com a ISO 2173 (2003); Acidez total titulável (ATT), determinada 
por titulometria conforme a ISO 750 (1998), pH e Ratio químico, obtido pela divisão 
dos valores de SST pelos valores de ATT. Em cada tratamento foram avaliadas quatro 
amostras contendo três frutos por amostra, os quais foram triturados para em seguida 
serem realizadas as análises. Os dados avaliados foram submetidos à análise de va-
riância (ANOVA) e teste de média Scott Knott com nível de 5% de probabilidade para 
as variáveis que apresentaram diferenças significativas. Para a execução das análises 
estatísticas foi usado o programa InfoStat (BALZARINI et al., 2012). 

Resultados e discussão
Ao analisar as características químicas dos frutos notou-se que de modo geral houve 
diferença significativa entre os valores das variáveis analizadas em razão da diferen-
ça entre os supermercados. Os valores de pH encontrados no presente estudo não 
apresentaram variância significativa (3,37 – 3,54, com exceção do T2, que apresentou 
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o maior valor de pH (Tabela 1). Esses dados são semelhantes ao encontrado por Fat-
tahi et al. (2010) que relataram um pH de 3,60, Souza et al. (2012) relataram pH= 3,36 
em análise físico-química do néctar do kiwi. A análise da acidez total titulável (ATT) 
apresentou diferença significativa, os frutos do bairro São Cristóvão – T4 apresenta-
ram teor ácido aproximadamente 30% maior que a ATT dos frutos do bairro Cidade 
Operária – T1, que apresentaram o menor valor na tabela. No contexto geral apenas 
o T4 apresentou valor dentro do padrão mínimo exigido de 1,3 g/100g (MAPA, 2018). 

Tabela 1. Características químicas de frutos de Kiwi comercializados em vários supermercados da 
cidade de São Luís - MA. 

Variável T1 T2 T3 T4 Pr> CV % 

pH 3,37±0,19b 3,85±0,81a 3,54±0,09b 3,38±0,07b 0,0298 11,99 

ATT 1,0806± 
0,1634c 

1,0978± 
0,0746c 

1,2728± 
0,0473b 

1,3979± 
0,0687a <0,0001 8,05 

SST 11,9±1,8d 15,3±0,8a 13,9±0,5b 13,0±0,5c <0,0001 7,86 

RATIO 11,1±0,56b 14,00±1,26a 10,91±0,72b 9,28±0,35c <0,0001 6,80 

Letras iguais na linha não diferem estatisticamente entre si. T1: Cidade Operária, T2: Turu, T3: Ipase, T4: São 
Cristóvão; ATT – Acidez total titulável; SST – Sólidos solúveis totais; Ratio – Relação SST/ATT; CV – Coeficiente 
de Variação; p≤0,05; ± Desvio padrão. 

Houve diferença significativa na análise de sólidos solúveis totais (°Brix), um pa-
râmetro importante na determinação de maturação do kiwi e na determinação da 
qualidade dos frutos. Os frutos de kiwi do bairro Turu – T2 apresentaram o maior 
teor de sólidos solúveis totais (SST) entre os tratamentos, sendo 28,57% maior que 
o teor de SST dos frutos do bairro Cidade Operária – T1 (indicado como o menor). 
Apesar do T1 ter apresentado o menor valor de SST, ainda sim todos os tratamentos 
tiveram frutos que se encontram dentro do valor exigido pelas normas oficiais, que 
é de no mínimo 10°Brix (MAPA, 2018). 

Os resultados desse trabalho encontram-se em concordância com os observados por 
vários autores. Iesen et al. (2013) encontraram um valor médio de 13,53±0,88 ºBrix. 
Gomes et al. (2012) estudando a caracterização física e química de kiwi in natura 
e polpa, relataram teores de sólidos solúveis entre 13,8 e 15,2 ºBrix. Heiffig et al. 
(2006) também encontraram resultados semelhantes (entre 11,85 e 14,20) para SST 
de frutos de Kiwi minimamente processados. Em estudo comparativo com diferentes 
variedades de kiwi, Farias et al. (2017) obtiveram valores de SST menores aos encon-
trados nesse trabalho, sendo 10,05 ºBrix para var. Bruno, 9,56 °Brix para var. Monty 
e 8,76 ºBrix para var. Tomuri. 

O ratio, ou relação SST/ATT, é uma das melhores formas de avaliação do sabor, o 
qual mostra- se mais representativo que a medição isolada de açúcares ou de acidez, 
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visto que se reflete o balanço entre ambos (IENSEN et al., 2013). Estudos demons-
tram que na relação açúcar/ácido o ácido desempenha papel importante, pois quan-
do encontrado em grande quantidade poderá resultar em uma fruta mais aceitável. 

Observa-se que o tratamento 2 obteve maior valor para ratio, Heiffig et al. (2006) 
avaliando kiwi em armazenamento obteve resultados de ratio semelhantes ao en-
contrado nesse trabalho, variando de 9,87 a 10,89. De forma geral, os frutos apresen-
taram ratio aceitáveis para a comercialização in natura. 

Conclusões 

As características químicas diferiram entre os tratamentos, apesar dos frutos do 
bairro Turu terem apresentados os melhores atributos químicos, de modo geral, os 
frutos comercializados em todos os bairros tiveram boas qualidades químicas, o que 
permite incentivar o consumo desses frutos in natura. 
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Resumo

A laranjeira-doce pertencente à espécie Citrus sinensis (L.) é importante no mercado 
de frutas de mesa, as características de qualidade desses frutos são importantes 
para sua aceitação no mercado. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi realizar 
análises químicas em frutos de laranja comercializados em diferentes feiras e su-
permercados na cidade de São Luís, Maranhão. O experimento foi conduzido no 
laboratório de Fitotecnia e Pós-Colheita da Universidade Estadual do Maranhão. O 
delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com seis tratamentos repre-
sentando os frutos de diferentes estabelecimentos, T1: feira da Cidade Operária, T2: 
feira do João Paulo, T3: feira da Cohab, T4: Supermercado Mateus, T5: Supermerca-
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do Assaí, T6: Supermercado Universo. Para cada tratamento foram avaliadas quatro 
amostras em relação ao: pH, Acidez Total Titulável (ATT), Sólidos Solúveis Totais 
(SST) e Ratio químico (SST/ATT), cada amostra era composta de suco de 3 laranjas, 
extraído com uso de um espremedor de uso doméstico e manual. Os dados foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de média Scott Knott com nível 
de 5% de probabilidade para variáveis de diferenças significativas. Os tratamentos 
apresentaram pH entre 3,36 a 4,17. Frutos provenientes do tratamento 4 foram até 
71,5% mais doces e menos ácidos quando comparados aos outros tratamentos, pro-
veniente da proporção encontrada entre os ratios químicos o que conferiu a esses 
frutos melhores qualidades químicas em todos os aspectos avaliados, por tanto os 
frutos do supermercado Mateus apresentam melhores qualidades químicas, assim é 
permitido o incentivo comercial desses frutos, tanto para consumo in natura quanto 
para processamento industrial.

Palavras-chave: Análises químicas, Citrus sinensis, Comercialização, Qualidade dos frutos.

Chemical characterization of orange fruits marketed in fairs and 
supermarkets in São Luís - Maranhão

Abstract

The sweet orange tree belonging to the species Citrus sinensis (L.) is important in the table fruit 
market, the fruit quality characteristics are important for its acceptance in the market. Thus, the 
objective of the work was to perform analyzes on orange fruits sold in different fairs and super-
markets in the city of São Luís, Maranhão. The experiment was carried out in the Phytotechnics 
and Post-Harvest Laboratory of the State University of Maranhão. The design used was completely 
randomized, with six treatments representing the appropriate different fruits, T1: Cidade Operária 
fair, T2: João Paulo fair, T3: Cohab fair, T4: Mateus Supermarket, T5: Assaí Supermarket, T6: Universe 
Supermarket . For each treatment, the following were evaluated in relation to: pH, Total Titratable 
Acidity (TT), Total Soluble Solids (TSS) and Chemical Ratio (SST / ATT), each sample was composed 
of the juice of 3 oranges, extracted using a juicer. home and manual use. Data were prepared by 
analysis of variation (ANOVA) and Scott Knott mean test with a 5% probability level for the derived 
differences. The pH treatments dissipated between 3.36 to 4.17. Fruits from treatment 4 were up 
to 71.5% sweeter and less acidic when compared to the other treatments, resulting from the pro-
portion found between the chemical proportions, which gave these fruits better compounds in all 
aspects obtained, therefore the supermarket fruits Mateus has the best qualities, so commercial 
incentives are allowed for these fruits, both for fresh consumption and for industrial processing.

Keywords: Citrus sinensis, fair, fruit quality, marketing.
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Introdução

A laranjeira-doce pertence à espécie Citrus sinensis (L.) e à família Rutaceae. (OLI-
VEIRA; MENELAU, 2017). É Importante no mercado de frutas de mesa, assim como 
nas indústrias de processamento e agroindústrias familiares, para obtenção do suco 
de laranja concentrado e congelado (FCOJ) (CUNHA SOBRINHO et al., 2013). O Nor-
deste ocupa o segundo lugar na produção nacional de laranja doce, abaixo apenas 
do Sudeste, respondendo por cerca de 18,9% da área colhida e 11,3% da produção. 
A região produz cerca de 1.658.588 toneladas de frutas, com rendimento médio de 
13,67 toneladas de hectare-1(IBGE, 2017). As características de qualidade dos frutos 
cítricos são importantes atributos para sua aceitação no mercado, seja para o con-
sumo in natura, seja para o processamento industrial (CHITARRA, 1994). Contudo, no 
mercado local ou regional, como é o caso das feiras livres, a demanda não apresenta 
muita exigência por parte dos consumidores, pois são formados por pessoas que 
moram próximo ao local e que procuram produtos frescos por hábito e comodidade 
(ROSA, et al., 2018). Dessa forma, o objetivo do trabalho foi realizar a caracterização 
química de frutos de laranja-pêra comercializados em diferentes feiras e supermer-
cados na cidade de São Luís, Maranhão a fim de conhecer como se encontram os 
atributos químicos dos frutos que a população consome diariamente.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no laboratório de Fitotecnia e Pós-Colheita da Uni-
versidade Estadual do Maranhão - UEMA. Foram adquiridos frutos de laranja-pêra 
de supermercados e feiras livres na cidade de São Luís - MA. O delineamento uti-
lizado foi inteiramente casualizado - DIC, com seis tratamentos, T1:Frutos da feira 
da Cidade Operária T2: Frutos da feira do João Paulo, T3:Frutos da feira da Cohab, 
T4: Frutos do Supermercado Mateus, T5: Frutos do Supermercado Assaí, T6: Frutos 
do Supermercado Universo. Para cada tratamento foram avaliadas quatro amos-
tras, quanto ao pH, Acidez Total Titulável (ATT), Sólidos Solúveis Totais (SST), Ratio 
químico (relação SST/ATT). As amostras eram compostas de suco de três laranjas, 
extraído com uso de um espremedor de laranja de uso doméstico e manual. Os da-
dos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de média Scott Knott 
com nível de 5% de probabilidade para as variáveis que apresentaram diferenças 
significativas. Para a execução das análises estatísticas foi usado o programa In-
foStat (BALZARINI et al., 2012).
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Resultados e discussão

Os resultados obtidos das análises de pH, demonstrou que o T4 apresentou o valor 
maior comparados com os demais tratamentos, havendo então efeito significativo 
(P<0,05) para as variáveis avaliadas na laranja, apresentando valores de pH entre 
3,36 a 4,17 (Tabela 1). Os resultados obtidos para pH são semelhantes aos encontra-
dos por Santos et al. (2012), que obtiveram valores entre 3,33 e 4,46.

Tabela 1. Características químicas das polpas de frutos de laranja-pêra em diferentes feiras e 
supermercados da cidade de São Luís, Maranhão.

T1 T2 T3 T 4 T 5 T 6 P-valor CV

pH 3,87 ±
0,11b

3,73 ±
0,18c

3,94 ±
0,16 b

4,17 ±
0,22a

3,36 ±
0,13d

3,86 ±
0,10b <0,0001 7,56

SST 9,8 ± 0,7a 9,1 ± 0,9b 9,8 ± 0,9a 8,7± 0,3b 10,4± 0,5a 8,5 ± 0,3b <0,0001 9,91

ATT 0,7272 ±
0,1313b

0,7803 ±
0,0800b

0,6988 ±
0,0797b

0,5075 ±
0,1130 c

1,4447 ±
0,1668a

0,6873 ±
0,0651b <0,0001 38,9

Ratio 12,42 ±
1,15 b

11,72 ±
1,29 b

14,27 ±
2,35b

18,03 ±
0,57 a

7,24 ±
0,57 c

12,42 ±
1,47b <0,0001 30,12

Letras iguais na linha não diferem estatisticamente entre si. T1:Frutos da feira da Cidade Operária T2: Frutos da 
feira do João Paulo, T3:Frutos da feira da Cohab, T4: Frutos do Supermercado Mateus, T5: Frutos doSupermercado 
Assaí, T6: Frutos do Supermercado Universo. CV – Coeficiente de variação; p ≤0,05; ± Desvio padrão.

Em relação à análise de sólidos solúveis totais (SST), dentre os tratamentos, apenas 
o T5 apresentou o valor de 10,4, além de ter sido o maior valor obtido e foi o único 
que se enquadrou ao valor mínimo de 10,0 (ºBrix) para a comercialização de sucos 
de laranja em território nacional de acordo com o regulamento técnico geral para 
fixação dos padrões de identidade e qualidade para polpa de frutas (MAPA, 2018). 
Segundo Silva et al. (2007) esse é um parâmetro importante para avaliação da qua-
lidade das frutas, uma vez que arremete a quantidade de açúcar natural da fruta 
solúvel em água.

Quanto maior o valor do ratio químico, maior será a doçura (CHITARRA; CHITARRA, 
2005). Portanto pode-se dizer que os frutos provenientes do tratamento 4 Super-
mercado Mateus, foram até 71,5% mais doces, e menos ácidos quando comparado 
aos outros tratamentos, já que foi esta a proporção encontrada entre os ratios quí-
micos dos frutos o que conferiu a esses frutos melhores qualidades químicas em 
todos os aspectos avaliados. Enquanto que o tratamento 5, os frutos provenientes 
do Supermercado Assaí, apresentou menor ratio químico, e portanto, maior acidez. 
Os demais tratamentos não diferiram estatisticamente em relação a essa variável.
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Conclusões
Os frutos comercializados em feiras e supermercados de São Luís apresentaram boas ca-
racterísticas químicas. Porém os frutos do Supermercado Mateus apresentaram os melho-
res resultados quando comparados com os demais tratamentos, com um ratio químico, 
refletindo em frutos mais doces e menos ácidos. Dessa forma, é possível o incentivo co-
mercial desses frutos, tanto para consumo in natura quanto para processamento industrial.
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Resumo

O feijão-caupi (Vigna unguiculata(L.) Walp.) é uma leguminosa rica em proteínas, 
minerais e fibras, e junto com o arroz, formam a base da alimentação da população, 
principalmente nas regiões Norte e Nordeste onde sua produção é mais consumida, 
além de possuir grande importância para geração de emprego renda nessas regi-
ões. Porém, as doenças podem ser consideradas como um dos fatores limitantes na 
produtividade do feijão. Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento 
de diferentes leguminosas graníferas na mancha foliar de cercospora em campo. O 
experimento foi conduzido na área experimental do Programa de Pós-graduação em 
Agroecologia Da Universidade Estadual do Maranhão, no período de 04 de julho a 01 
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de agosto de 2019. Os tratamentos foram dispostos com 5 espécies de leguminosas: 
feijão-azuki, feijão-arroz, feijão-mungo, guandu, feijão-caupi cv Guariba, avaliando a 
severidade da doença a cada 8 dias. Foram avaliadas 10 plantas por inteira em cada 
parcela, ignorando a bordadura e os dados foram submetidos à análise de variância 
utilizando-se o software infostat, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. As 5 espécies de leguminosas graníferas foram pouco afetadas pela 
mancha foliar de cercospora em campo. Porém, entre as espécies, constatamos que 
houve diferença significativa entre elas. O Feijão-guandu e o feijão-mungo foram os 
que tiveram melhor comportamento em relação à cercosporiose, diferindo dos de-
mais,mostrando-se como alternativa principalmente aos agricultores familiares no 
que se diz respeito aos custos de produção. Já o feijão-caupi foi o que se mostrou 
menos resistente, seguido do azuki.

Palavras-chave: Cercosporiose, Doenças, Resistência.

Behavior of legumes graníferas to cercospora leaf spot (Cercospora 
Canescens ellis & martin) in São Luís-MA

Abstract

Cowpea (Vigna unguiculata(L.) Walp.) is a legume rich in proteins, minerals and fibers, and together 
with rice, form the basis of the population’s diet, especially in the North and Northeast regions 
where its production is more consumed, in addition to having great importance for the generation 
of employment and income in these regions. However, diseases can be considered as one of the 
limiting factors in bean yield. This work aimed to evaluate the behavior of different grain legumes 
on Cercospora leaf spot in the field. The experiment was carried out in the experimental area of the 
Postgraduate Program in Agroecology at the State University of Maranhão, from July 4th to August 
1st, 2019. The treatments were arranged with 5 species of legumes: azuki bean, bean. rice, mung 
bean, pigeon pea, cowpea cv Guariba, evaluating disease severity every 8 days. Ten plants were 
evaluated as a whole in each plot, ignoring the borders and the data were submitted to analysis of 
variance using the infostat software, and the means were compared by Tukey test at 5% probability. 
The 5 species of grain legumes were little affected by Cercospora leaf spot in the field. However, 
among species, we found that there was a significant difference between them. Pigeon peas and 
mung beans were the ones that had the best behavior in relation to brown eye spot, differing from 
the others, showing themselves as an alternative mainly to family farmers with regard to produc-
tion costs. The cowpea beans were the least resistant, followed by the azuki.

Keywords: Cercosporiosis, Illnesses, Resistance.
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Introdução

O feijão-caupi (Vigna unguiculata(L.) Walp.), teve início de sua produção no estado 
da Bahia e consequentemente logo foi se expandindo para as demais regiões do 
nordeste e resto do país. Possui extrema importância para geração de renda e em-
prego, é um alimento rico em proteína, minerais e fibras e ele, junto com o arroz, for-
ma a base da alimentação da população tanto urbanas como rurais, principalmente 
nas regiões Norte e Nordeste onde sua produção é mais consumidas (ROCHA et al., 
2016). Com o feijão-caupi é possível fazer uso de diferentes sistemas de produção, 
pois ele possui uma variabilidade genética grandiosa e é uma espécie bem adaptada 
às condições de clima e solo por ser rústica (SOUSA et al., 2015; BERTINI et al., 2009). 
Poreḿ, o não uso de sementes fiscalizadas, junto com as condições edafoclimáti-
cas que o trópico úmido proporciona, contribui para o aparecimento de doenças, 
principalmente as causadas por fungos (POLTRONIERI, et al., 1994).O feijão-caupi 
(V.unguiculata) é uma das espécies mais cultivadas pelos agricultores familiares, a 
diversificação com outras espécies de leguminosas como o feijão-azuki, feijão-ar-
roz, feijão-mungo-verde e feijão-guandu que também são usados para alimentação, 
pode ser uma boa opção para esses agricultores.. No entanto, a importância de se 
saber qual o genótipo melhor se comporta em relação a doenças, torna-se para 
esses agricultores uma das melhores formas de se reduzir custos em sua produção.
Portanto, o objetivo desse trabalho é avaliar o comportamento de diferentes legu-
minosas graniferas à mancha foliar de cercospora (Cercospora canescens Ellis & 
Martin) em campo.

Material e métodos

O experimento foi conduzido na área experimental do Programa de Pós-Graduação 
em Agroecologia Da Universidade Estadual do Maranhão, no período de 04 de ju-
lho a 01 de agosto de 2019. As variedades foram conduzidas em Delineamento em 
Blocos Casualizados (DBC) com quatro repetições. Os tratamentos foram dispostos 
com 5 espécies de leguminosas: feijão-azuki cv. Coimbra, feijão-arroz cv. Viçosa, fei-
jão-mungo-verde cv. Camaleão,feijão-guandu e feijão-caupi cv Guariba. A severidade 
da doença foi avaliada visualmente a cada 8 dias adaptada de Adebitan et al. (1992). 
Foram avaliadas 10 plantas por inteira em cada parcela ignorando a bordadura,os 
dados de severidade foram submetidos à análise de variância utilizando-se o sof-
tware Infostat. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabili-
dade,a curva de progresso da doença e a regressão foram calculadas utilizando o ex-
cel. Durante as avaliações, as precipitações acumuladas para o mês de julho e agosto 
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foram de 67 mm e 14 mm. Para identificação do fungo foi realizada a preparação de 
lâminas com corante para se obter o reconhecimento do fungo e a constatação dos 
sinais do fungo através das estruturas fúngicas com o auxílio do microscópio óptico.

Resultados e discussão

A doença detectada em campo durante as avaliações foi a mancha foliar de cer-
cospora cujo agente causal é Cercospora canescens Ellis & Martin(CABI, 2019). Os 
resultados das avaliações de resistência à cercosporiose, não apresentou diferença 
significativa entre o feijão guandu (Canajus cajan) e feijão-mungo (Vigna radiata L.), 
mostrando que ambos possuem resistência à doença em campo, porém eles diferem 
das demais espécies (Tabela 1).

Tabela 1. Comportamento de genótipos de feijão à cercosporiose.

Tratamentos Médias das notas

FEIJÃO GUANDU (Canajus cajan) 0 a

FEIJÃO-MUNGO (Vigna radiata) 0,15a

FEIJÃO-AZUKI (Vigna angularis) 0,4 b

FEIJÃO-CAUPI (Vigna unguiculada) 0,66 c

FEIJÃO-ARROZ (Vigna umbellata) 0,5 bc

CV 32,8

P 0,0001
Fonte: SOFTWARE INFOSTAT. Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade

O feijão-azuki (V.angularis) difere significativamente de todas as espécies, com exce-
ção do feijão-arroz. Já o feijão-caupi (V.unguiculata), diferiu significativamente com 
as demais espécies, com exceção do feijão-arroz. Foi o que se mostrou mais susce-
tível dentre as espécies, apresentando sintomas da doença desde o início da avalia-
ção até o ciclo final da cultura. A severidade (valores médios da área foliar infectada 
pelo fungo), da mancha foliar de cercospora foi crescendo ao longo do tempo exem-
plificado pelas avaliações realizadas a cada 8(oito) dias, em todas as espécies de 
leguminosas exceção do feijão guandu.Embora consideremos que mesmo nas de-
mais espécies a curva seja ascendente, esse crescimento não passa de 10% segundo 
a escala de avaliação utilizada na quantificação da severidade. Demonstrando que 
independente da diferença entre as espécies (p<0,0001).
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Conclusões

Portanto, dentro as cinco espécies de leguminosas graníferas avaliadas em campo, 
quanto a mancha foliar de cercospora, nenhuma delas foi severamente afetada por 
essa fitoenfermidade, pelo contrário,a máxima severidade mensurada foi apenas de 
10%, se fôssemos considerar padrões epidemiológicos diríamos que se encontra 
abaixo do limiar de dano econômico. o feijão-guandu e o feijão-mungo foram os que 
tiveram melhor comportamento em relação à cercosporiose. Por isso, vale salientar 
que o feijão guandu não foi afetado pela doença em nenhum estádio fenológico 
durante todo o seu ciclo, sendo uma importante fonte genética para melhoramento 
com variedades comestíveis, obviamente carecendo de mais estudos a esse respeito.
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Resumo 

Baixas concentrações de CO2 na atmosfera de armazenagem são igualmente aplica-
das para maçãs ‘Fuji’ de todos os pomares embora exista grande variabilidade entre 
eles quanto a susceptibilidade dos frutos ao dano por CO2. A separação de lotes de 
maçãs ‘Fuji’ quanto a susceptibilidade ao dano por CO2 poderiam reduzir custos de 
armazenagem. Esse estudo foi conduzido para analisar a relação entre teores mine-
rais na polpa e a incidência de dano por CO2 em maçãs ‘Fuji’ de diferentes pomares. 
Maçãs ‘Fuji’ de 47 pomares comerciais com concentrações de nitrogênio (N) na polpa 
entre 232 a 485 mg kg-1, teores de cálcio (Ca) entre 31 a 59 mg kg 

-1 e a relação N/Ca 
entre 4.8 a 13 foram selecionados para esse estudo. As maçãs foram colhidas no pe-
ríodo de colheita comercial. Uma amostra de 100 maçãs por pomar foi armazenada 
em atmosfera controlada com 1% de O2 e 2% de CO2 para induzir dano por CO2. As 
maçãs foram analisadas quanto a firmeza da polpa e incidência de distúrbios após 
sete meses de armazenagem. Embora as correlações entre os teores de N ou Ca e 
a incidência ou severidade de dano por CO2 tenham sido muito baixas, elas foram 
estatisticamente significativas. A incidência de dano por CO2 se correlacionou mais 
com a relação N/Ca do que com os teores de N ou Ca. Não houve correlação signi-
ficativa entre teores minerais e incidência de podridões e escurecimento difuso na 
polpa de maçãs ‘Fuji’ durante a armazenagem. 

Palavras-chave: Malus domestica, distúrbios fisiológicos, podridões, nitrogênio.
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Relationship between mineral content and occurrence of CO2 
injury in ‘Fuji’ apples 

Abstract 

Low concentrations of CO2 in the storage atmosphere of ‘Fuji’ apples are equally applied to all orchards, 
although there is significant variability among them regarding the susceptibility of the fruits to CO2 
injury. The segregation of ‘Fuji’ apples from different orchards by the susceptibility to CO2 injury could 
reduce storage costs. This study was conducted to analyze the relationship between mineral content 
in the fruit and the incidence of CO2 injury in ‘Fuji’ apples from different orchards. ‘Fuji’ apples from 47 
commercial orchards with nitrogen (N) concentrations in between 232 to 485 mg kg-1, calcium (Ca) 
contents between 31 to 59 mg kg-1, and the N/Ca ratio between 4.8 to 13 were selected for this study. 
Apples were harvested during P the commercial harvest period. A sample of 100 apples per orchard was 
stored in a controlled atmosphere with 1% O2R and 2% CO2 to induce CO2 injury. Apples were assessed 
for flesh firmness and incidence and severity of disorders after seven months of storage. Although the 
correlations between N or Ca contents and the incidence or severity of CO2 injury were very low, they 
were statistically significant. The correlation between CO2 injury and N/Ca was greater than between 
CO2 injury and N or Ca contents. There was no significant correlation between mineral contents and 
the incidence of fungal rot and diffuse browning in ‘Fuji’ apples during storage 

Keywords: Malus domestica, physiological disorders, rots, nitrogen. 

Introdução 
Maçã ‘Fuji’ é susceptível ao dano por CO2 caracterizado por manchas marrom-escuro na 
polpa (ARGENTA et al., 1994). Por isso, a concentração de CO2 na atmosfera de armaze-
nagem de ‘Fuji’ deve ser mantida abaixo de 0,5% e o estabelecimento de atmosfera con-
trolada (AC) com baixo oxigênio deve ser retardado por uma a quatro semanas depois do 
resfriamento (ARGENTA et al., 2000). Maçãs ‘Fuji’ colhidas em estádios mais avançados 
de maturação e mais afetadas por pingo de mel são mais susceptíveis ao dano por CO2 
(ARGENTA et al., 2002) e por isso, se recomenda maior tempo de retardamento da AC 
quando as maçãs são colhidas tardiamente para minimizar a incidência desse distúrbio. 

A incidência de dano por CO2 em maçãs é maior em regiões de maior altitude e em 
anos mais frios e varia entre pomares (ELGAR et al., 1999; LAU, 1998). Efeitos de po-
mares sobre a susceptibilidade de maçã a diferentes distúrbios fisiológicos pode estar 
relacionado em parte a variações nos teores minerais na polpa (WATKINS e MATTHEIS, 
2019). O papel dos teores minerais na polpa de maçãs ‘Fuji’ sobre a susceptibilidade a 
dano por CO2 não tem sido bem definido. Incidência de dano por CO2 em maçãs ‘Fuji 
pode aumentar em resposta a fertilização excessiva de potássio, dependendo do ano, 
mas, não é consistentemente afetada por doses de nitrogênio (ARGENTA et al., 2013). 
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Maçãs liberam CO2 na atmosfera de armazenagem como produto da respiração. A 
remoção do excesso de CO2 da atmosfera de armazenagem por equipamentos que 
circulam a atmosfera de armazenagem em colunas de carvão ativado e ou pela adi-
ção de cal no interior da câmara é dispendioso. Por isso, a identificação de lotes de 
maçãs (pomares) com maior ou menor tolerância ao dano por CO2 permitiria usara 
diferentes níveis de concentração de CO2 na atmosfera de armazenagem e redução 
dos custos de remoção do CO2 da atmosfera. 

Esse estudo foi conduzido para analisar a relação entre teores minerais na polpa 
e incidência de dano por CO2, escurecimento difuso e podridões em maçãs ‘Fuji’ de 
diferentes pomares. 

Material e métodos 
Maçãs cv. Fuji foram amostradas em 500 pomares comerciais (30 maçãs por pomar) de 
diferentes regiões de Santa Catariana 15 dias antes do ponto de colheita comercial, em 
2003. As concentrações de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio foram deter-
minadas nos frutos dessas amostras um dia após a colheita conforme descrito previa-
mente (ARGENTA et al., 2013). A partir dessas análises selecionou-se 47 pomares com 
concentrações crescentes de nitrogênio. No período de colheita comercial (16 e 28 de 
abril) colheu-se 120 maçãs de cada pomar selecionado. Uma subamostra de 20 maçãs 
foi analisada um dia após a colheita quanto a maturação e teores minerais da polpa 
e uma subamostra de 100 maçãs foi resfriada em 24 h após a colheita, submetidas a 
1,5 % de O2 e 2% de CO2 em três dias após a colheita e mantida nessas concentrações 
(AC, atmosfera controlada) por sete meses. A alta concentração de CO2 foi usada para 
induzir dano por CO2. A incidência e severidade de dano por CO2, escurecimento difuso 
da polpa (senescência) e a firmeza da polpa foram determinadas após a armazenagem 
mais um sete de maturação a 23 o C conforme descrito em (ARGENTA et al., 2020). 

Os dados foram submetidos ANOVA e as relações entre teores minerais e a incidên-
cia de distúrbios fisiológicos e podridões foram determinadas pelo teste de correla-
ção de Pearson e a significância das correlações pelo teste F. 

Resultados e discussão 
Na colheita, as maçãs apresentaram firmeza da polpa média de 17,1±2 lb e índice 
de amido médio de 6,1±1,9 (escala 1-9). Os teores de nitrogênio (N) na polpa dos 
frutos dos 47 pomares avaliados variaram de 232 a 485 mg kg-1 enquanto os teores 
de cálcio (Ca) variaram de 31 a 59 e a relação N/Ca variou de 4.8 a 13 (Figura 1). 
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A incidência de frutos com dano por CO2 variou de 0% a 18%, foi maior ou igual a 2% 
em aproximadamente 54% dos pomares e maior ou igual a 4% em 36% dos pomares 
(Figura 2). 

Embora as correlações entre os teores de N ou Ca e a incidência ou severidade de 
dano por CO2 tenham sido muito baixas, elas foram estatisticamente significativas 
(Tabela 1). Os dados mostram que a incidência de dano por CO2 se correlacionou 
mais com a relação N/Ca do que com os teores de N ou Ca. Apesar da baixa correla-
ção entre dano por CO2 e relação N/Ca considerando a análise de todos os pomares 
(Tabela 1) essa correlação aparentemente pode ser maior se considerar apenas po-
mares com incidência de dano por CO2 maior ou igual a 5% e relação N/Ca maior 
que sete (Figura 2, símbolos verdes). A incidência de dano por CO2 não se correlacio-
nou significativamente com os teores de potássio, fósforo ou magnésio (dados não 
apresentados). 

Não houve correlação significativa entre teores de minerais e a incidência ou seve-
ridade de podridões e escurecimento difuso na polpa (Tabela 2) nem entre teores de 
minerais e taxa de perda de firmeza da polpa durante a armazenagem (dados não 
apresentados). 

Maçãs podem desenvolver vários distúrbios fisiológicos em resposta a estresses por 
excesso de CO2, por deficiência de O2, baixa temperatura e por deficiência ou excesso 
de umidade na atmosfera de armazenagem. Fatores pré-colheita (“fatores de po-
mar”) incluído a deficiência e ou excesso de minerais podem aumentar ou diminuir 
os riscos de desenvolvimento desses distúrbios e podridões (FALLAHI et al., 1997). A 
baixa correlação entre teores minerais e a incidência de dano por CO2 observada no 
presente estudo indica que outros fatores pré-colheita tais como maturação dos fru-
tos na colheita, idade do pomar, carga de frutos por planta, microclima e a interação 
entre esses fatores podem preponderar para a variabilidade entre pomares quanto 
a incidência desse distúrbio. No caso de podridões, a preponderância de outros fa-
tores pré-colheita tais como carga de inóculo, alterações anatômicas na epiderme, 
etc. ficaram evidentes. 

Conclusões 

Houve correlação significativa embora baixa entre incidência e severidade de dano 
por CO2 nas e a teores minerais na polpa de maçãs e ‘Fuji’. 

Não houve correlação significativa entre teores minerais e incidência ou severidade 
de podridões e escurecimento difuso na polpa de maçãs ‘Fuji’ durante a armazenagem. 
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Figura 1. Teores de nitrogênio e relação Nitrogênio/Cálcio (N/Ca) na polpa de maçãs  
cv. Fuji de 47 pomares. As análises foram feitas um dia após a colheita numa amostra  

de 20 frutos por pomar. 

 

Figura 2. Incidência de frutos (%) e severidade de dano por CO2 (escala 1 a 4) e em  
função da relação Nitrogênio/Cálcio (N/Ca) na polpa de maçãs cv. Fuji de 47 pomares.  
A análise do distúrbio fisiológico foi realizada após sete meses de armazenagem sob  

AC (1.5 % O2 + 2% CO2) mais 7 dias a 23oC em amostra de 100 frutos por pomar. 
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Tabela 1. Coeficiente de correlação de Pearson entre os teores de nitrogênio (N), cálcio (Ca) ou 
relação N/Ca e a incidência ou severidade de distúrbios fisiológicos dano por CO2 e escurecimento 
difuso em maçãs cv. Fuji de 47 pomares. Teores minerais analisados um dia após a colheita e 
distúrbios fisiológicos analisados após sete meses de armazenagem em AC (1.5 % O2 + 2% CO2) 
mais sete dias a 23oC.        

Teores Dano CO2 Escurecimento  
difuso da polpa

Minerais
(mg kg-1

 )
Escurecimento da polpa Número de 

Cavidades% de frutos Severidade % de frutos Severidade

N 0.36 0.45 0.22 0.31 0.30

p(F) * * NS * *

Ca -0.38 -0.38 -0.43 -0.12 -0.10

p(F) *** ** ** ns ns

N/Ca 0.53 0.59 0.47 0.29 0.27

p(F) *** *** *** ns ns

Correlação não significativa (ns) ou significativa: P < 0.001 (***), P < 0.01 (**), P < 0.05 (*). 

Tabela 2. Coeficiente de correlação de Pearson (p(f)) entre os teores de nitrogênio (N), cálcio 
(Ca) ou relação N/Ca e a incidência ou severidade de podridões em maçãs cv. Fuji de 47 pomares. 
Teores minerais analisados um dia após a colheita e podridões analisadas após sete meses de 
armazenagem em AC (1.5 % O2 + 2% CO2) mais sete dias a 23oC.

Teores Podridões

Minerais
(mg kg-1

 )
Podridão Carpelar Podridão Externa

% de frutos Severidade % de frutos Severidade

N 0.23 0.28 0.18 0.10 

p(F) ns ns ns ns 

Ca 0.05 0.03 -0.11 -0.03 

p(F) ns ns ns ns 

N/Ca 0.12 0.17 0.19 0.07 

p(F) ns ns ns ns 

Correlação não significativa (ns) ou significativa: P < 0.001 (***), P < 0.01 (**), P < 0.05 (*). 
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Resumo 

O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de fungicidas aplicados no estádio ve-
getativo para o controle do complexo de doenças na cultura da soja em Luís Eduardo 
Magalhães/BA. O delineamento foi de blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro 
repetições, sendo: T1) Testemunha Absoluta (sem aplicação de fungicidas); T2- Testemu-
nha Vegetativo (sem aplicação de fungicidas no estádio vegetativo); T3) Score Flexi; T4) 
Nativo; T5) Orkestra SC e T6) Armero, sendo que os tratamentos de T2 a T6 receberam 
Elatus + Bravonil 720 em R1, Fox Xpro em R1 + 15 e Cronnos em R1 +30. Para aplicação 
dos tratamentos utilizou-se uma barra de CO2 e volume de calda de 150L/ha. As parcelas 
foram de seis linhas de sete metros e 0,50m de espaçamento entre linhas. Utilizou-se 
a cultivar C2827 IPRO semeada em 08/11. Foram avaliadas a severidade das doenças, 
AACPD, desfolha, massa de 1000 grãos e produtividade. A mancha alvo foi menor nos 
tratamentos que receberam fungicidas, assim como a desfolha que variou de 56% a 90%. 
A massa de 1000 de grãos variou de 149g a 164g, sendo maior nos tratamentos com 
fungicidas. Os tratamentos foram semelhantes na produtividade que variou de 4.292 kg/
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ha a 4.597 kg/ha. As menores severidades da mancha alvo e menor desfolha são obtidas 
quando a primeira aplicação é realizada em V6; maior massa de 1000 grãos é obtida com 
aplicação de fungicidas e, a produtividade de grãos não é influenciada pela aplicação de 
fungicidas quando a ocorrência da doença é tardia. 

Palavras-chave: Glycine max, fitossanidade, Mancha alvo, manejo.

Efficiency of fungicides when applied in the vegetative stage and 
control of foliar diseases in soybean crop 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate the efficiency of fungicides applied in the vegetative 
stage to control the complex of diseases in soybean crop in Luís Eduardo Magalhães/BA. The 
design was randomized blocks with six treatments and four replications, as follows: T1) Absolute 
Control (without application of fungicides); T2- Vegetative Control (without application of fungi-
cides in the vegetative stage); T3) Score Flexi; T4) Native; T5) Orkestra SC and T6) Armero, with 
treatments from T2 to T6 receiving Elatus + Bravonil 720 in R1, Fox Xpro in R1 + 15 and Cronnos 
in R1 +30. To apply the treatments, a CO2 bar and a volume of spray solution of 150L/ha were 
used. The plots consisted of six lines of seven meters and 0.50 m of spacing between lines. The 
cultivar C2827 IPRO sown on 11/08 was used. Disease severity, AUDPC, defoliation, 1000 grain 
mass and yield were evaluated. The target spot was smaller in treatments that received fungi-
cides, as well as the defoliation that ranged from 56% to 90%. The mass of 1000 grains ranged 
from 149g to 164g, being higher in treatments with fungicides. The treatments were similar in 
yield, which ranged from 4,292 kg/ha to 4,597 kg/ha. The lowest severities of the target spot and 
the lowest defoliation are obtained when the first application is carried out in V6; greater mass 
of 1000 grains is obtained with the application of fungicides, and the grain yield is not influenced 
by the application of fungicides when the occurrence of the disease is late. 

Keywords: Glycine max, plant health, target spot, management. 

Introdução 

As doenças estão entre os fatores que limitam a produtividade da cultura da soja, com 
perdas anuais estimadas de 15% a 20%, podendo algumas doenças causar perdas de 
até 100%, dependendo das condições climáticas da safra e da região de ocorrência 
(TECNOLOGIAS..., 2020). Entre as doenças da soja, está incluída a mancha alvo cau-
sada pelo fungo Corynespora cassiicola que infecta mais de 400 espécies de plantas 
(FARR; ROSSMAN, 2019), entre elas a soja e o algodão, que são culturas de grande im-
portância no oeste da Bahia, perfazendo 78% da área cultivada na região (AIBA, 2021). 
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O dano causado por esta doença é a diminuição na produtividade de grãos, pois, quando 
a doença ocorre nas folhas, o resultado pode ser a desfolha prematura; quando ocorre 
nas raízes pode ser observado o apodrecimento e, quando a infecção é nas sementes, 
pode ser verificado a abertura das vagens (AMTHAUER, 2015). As perdas podem alcançar 
até 50% (GODOY et al., 2018). Deste modo, visando reduzir e/ou evitar perdas na produti-
vidade, várias estratégias são recomendadas para o controle desta doença, como: uso de 
cultivares resistentes, tratamento de sementes, rotação/sucessão de culturas com milho 
e espécies gramíneas e, o uso de fungicidas (GODOY et al., 2018), sendo este último, o 
mais utilizado pelos produtores. No entanto, existem diferenças dos fungicidas em rela-
ção a eficiência de controle da mancha alvo, o que segundo Campos et al. (2005) pode 
ser atribuído a diferença de isolados presentes em cada região. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de diferentes fungicidas apli-
cados no estádio vegetativo para o controle do complexo de doenças na cultura da 
soja em Luís Eduardo Magalhães/BA. 

Material e métodos 

O ensaio foi conduzido durante a safra 2020/2021 em uma fazenda localizada no 
município de Luís Eduardo Magalhães/BA adotando-se o delineamento experimen-
tal de blocos casualizados com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 
foram: T1) Testemunha Absoluta, sem aplicação de fungicidas; T2) Testemunha Ve-
getativo, sem aplicação de fungicidas em V6; T3) Score Flexi (0,2 L/ha) aplicado em 
V6; T4) Nativo (0,5 L/ha) + Aureo (0,25% v/v) aplicado em V6; T5) Orkestra SC (0,3 L/
ha) + Assist (0,5 L/ha) aplicado em V6 e T6) Armero (2,25L/ha) + Rumba (0,25L/ha) 
aplicado em V6. Os tratamentos T2 a T6 receberam aplicações de Elatus 0,2 kg/ha 
+ Ochima (0,25 L/ha) + Bravonil 720 (1,5 L/ha) no estádio R1; Fox Xpro (0,5 L/ha) + 
Aureo (0,25% v/v) em R1 + 15 dias e, Cronnos (2,25 L/ha) + Rumba (0,5%v/v) em R1 
+ 30. Para aplicação dos tratamentos foi utilizada uma barra de CO2 composta por 
quatro pontas de pulverização Magnum 110015 espaçadas em 0,50m e volume de 
calda equivalente a 150L/ha. As parcelas foram constituídas por seis linhas de sete 
metros de comprimento e 0,50m de espaçamento entre linhas, sendo considerada 
como área útil as quatro linhas centrais com seis metros de comprimento. Estas fo-
ram demarcadas após a semeadura da cultivar de soja C2827 IPRO, realizada no dia 
08/11 com semeadora-adubadora. 

Foram avaliadas: a) severidade das doenças: estimada em 10 folíolos coletados na 
metade inferior da planta, utilizando a escala de Soares et al. (2009). Avaliação rea-
lizada em pré-spray das aplicações e aos 15 e 21 dias após a última aplicação dos 
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tratamentos; b) área abaixo da curva de progresso da doença: de acordo com a fór-
mula de Campbell & Madden (1990); c) desfolha: estimada no estádio R6; d) massa 
de 1000 grãos: pesagem de quatro amostras de 100 sementes/parcela e correção 
da umidade para 13% e e) produtividade de grãos: determinada após a colheita das 
plantas da área útil da parcela e trilha manual, correção da umidade para 13% e 
transformação dos dados de kg/parcela para kg/ha. 

Os dados obtidos para as variáveis estudadas na área útil de cada parcela foram sub-
metidos à análise estatística por meio do Teste de Scott-Knott a 5% de significância, 
para comparação de médias. 

Resultados e discussão 

A doença predominante no ensaio foi a mancha alvo (Corynespora cassiicola), que 
foi observada no ensaio no momento da terceira aplicação dos tratamentos (0DA3), 
sendo seu progresso mais acentuado a partir dos 15 dias após a quarta aplicação 
dos fungicidas (15DA4), quando a severidade estimada na Testemunha Absoluta (T1), 
que não recebeu aplicação de fungicidas foi igual a 12,9% e, aos 21DA4 igual a 
29,0% (Tabela 1). 

Tabela 1. Severidade da mancha alvo (Corynespora cassiicola) no momento da terceira e quarta 
aplicação dos fungicidas (0DA3 e 0DA4) e aos 15 e 21 dias após a quarta aplicação (15DA4 e 
21DA4) e, área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD). 

Tratamento
Severidade da Mancha Alvo (%) 

AACPD
0DA3 0DA4 15DA4  21DA4 

T1 - Testemunha Absoluta 0,1 a 4,2 a 12,9 a 29,0 a 277 a 

T2 - Testemunha Vegetativo 0,1 a 2,9 b 7,9 b 11,9 b 158 b 

T3 - Score Flexi 0,1 a 0,5 c 7,5 b 9,4 b 104 c 

T4- Nativo 0,0 a 1,1 c 6,4 b 5,4 b 94 c 

T5 - Orkestra SC 0,0 a 1,1 c 6,1 b 7,6 b 94 c 

T6 - Armero 0,0 a 0,8 c 8,2 b 7,5 b 113 c 

C.V. (%) 182,18 39,20 33,56 30,73 19,80

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott a 5% de significância. 

Os tratamentos que receberam fungicidas (T2 a T6) foram eficientes em manter a 
mancha alvo com severidade inferior a não aplicação destes produtos (T1- Testemu-
nha Absoluta), como pode ser visualizado nas avaliações de severidade realizada na 
quarta aplicação (0DA4) e aos 15 e 21 dias após esta aplicação (15DA4 e 21DA4) 
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(Tabela 1). Considerando a área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), 
que resume as severidades ao longo do tempo em um único valor, observa-se que 
todos os tratamentos que receberam fungicidas desde o estádio V6 (T3 a T6) tiveram 
valores da AACPD entre 94 e 113, sendo estes os menores valores entre todos os 
tratamentos, significativamente inferiores à Testemunha Vegetativo (T2= 158), que 
por sua vez foi estatisticamente inferior a Testemunha Absoluta (T1= 277), como 
apresentado na Tabela 1. 

A desfolha estimada nas plantas de soja no estádio R6 variaram de 56% a 90%. A aplica-
ção de Score Flexi (T3), Nativo (T4), Orkestra SC (T5) e Armero (T6) resultaram em menor 
desfolha das plantas, respectivamente igual a 60%, 54%, 56% e 56%. Quando não foi 
aplicado fungicida no estádio V6 (T2- Testemunha Vegetativo) a desfolha foi igual a 73% 
e considerada intermediária, sendo significativamente superior aos tratamentos T3, T4, 
T5 e T6 e, significativamente inferior a Testemunha Absoluta (T1), que não recebeu apli-
cação de fungicidas em nenhum momento e teve desfolha de 90% nesta data. 

Em relação a massa de 1000 grãos, os tratamentos que receberam a primeira aplica-
ção de fungicidas no estádio vegetativo (T3, T4, T5 e T6) ou no estádio reprodutivo 
(T2) tiveram os grãos com 159g (T3- Score Flexi), 164g (T4- Nativo), 159g (T5- Orkes-
tra SC), 160g (T6- Armero) e 158g (T2- Testemunha Vegetativo), sendo estes significa-
tivamente superior a não aplicação de fungicidas (T1- Testemunha Absoluta= 149g). 

Mesmo com as diferenças significativas registradas na severidade da mancha alvo, na 
desfolha das plantas e na massa de 1000 grãos, os tratamentos não influenciaram na 
produtividade de grãos, sendo obtido 4.292 kg/ha no T1, 4.335 kg/ha no T2, 4.337 kg/ha 
no T3, 4.597 kg/ha no T4, 4.388 kg/ha no T5 e 4.432 kg/ha no T6. Mesmo com a igual-
dade na produtividade observou-se que houve aumento neste parâmetro quando se 
comparou os tratamentos com a Testemunha Absoluta (T1, sem aplicação de fungicidas) 
e, esse aumento relativo na produtividade foi de 1,0% para a Testemunha Vegetativo 
(T2), 1,1% para o Score Flexi (T3), 7,1% para o Nativo (T4), 2,2% para o Orkestra SC (T5) e 
3,3% para o Armero (T6). Um dos fatores para a igualdade na produtividade de grãos nos 
diferentes tratamentos pode ter sido ocasionado pelo aparecimento e evolução tardia 
da mancha alvo no ensaio, quando os grãos já estavam formados (após o estádio R6). 

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que: a) os fungicidas são importan-
tes para a manutenção da mancha alvo em baixa severidades. As menores severidades 
são obtidas quando a primeira aplicação é realizada no estádio vegetativo (V6) quando 
comparada a primeira aplicação no estádio reprodutivo (R1); b) menor desfolha das 
plantas de soja são obtidas quando a primeira aplicação dos fungicidas é realizada no 
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estádio vegetativo (V6); c) maior massa de 1000 grãos é obtida com aplicação de fungi-
cidas, independente da primeira aplicação ter sido realizada no estádio vegetativo (V6) 
ou no reprodutivo (R1) e d) a produtividade de grãos não é influenciada pela aplicação 
de fungicidas quando a ocorrência da doença é tardia. 
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Resumo 

O escurecimento da polpa em maçãs é a segunda principal causa de perda da produ-
ção de maçãs da cultivar ‘Gala’ durante e após a armazenagem. Esse estudo analisou 
a relação entre os teores minerais na polpa e o desenvolvimento de escurecimento 
da polpa em maçãs ‘Gala’. Concentrações de N, P, K, Ca e Mg foram determinadas em 
amostras de maçãs ‘Gala’ de aproximadamente 600 pomares comerciais de SC, 15 
dias antes do período de colheita comercial em 2003. Os minerais foram analisados 
novamente no período de colheita comercial em amostras de 69 pomares seleciona-
dos os quais apresentavam concentrações crescentes de cálcio na primeira análise. 
Uma amostra de 100 maçãs de cada um dos 69 pomares foi armazenada sob atmos-
fera controlada a 0,8oC por sete meses e analisada depois da armazenagem mais 
sete dias a 23oC. Houve correlação significativa entre severidade de escurecimento 
da polpa, firmeza da polpa determinada após a armazenagem e a relação K+Mg/Ca 
embora os coeficientes de correlação tenham sido baixos. Entretanto, ao desenvol-
vimento de escurecimento da polpa não se correlacionou com os teores individuais 
dos minerais. Nesse estudo, as maçãs da maioria dos pomares não foram afetadas 
por bitter pit e rachadura senescente e não houve correlação desses distúrbios com 
os teores minerais. 

Palavras-chave: Malus domestica, distúrbios fisiológicos, bitter pit, cálcio.
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Relationship between mineral content and occurrence of flesh 
browning in ‘Gala’ apples 

Abstract 

The flesh browning is the second major cause of ‘Gala’ apple production losses during and after 
storage. This study analyzed the relationship between mineral content in the fruit and the devel-
opment of flesh browning in ‘Gala’ apples. Concentrations of N, P, K, Ca, and Mg were determined 
in samples of ‘Gala’ apples from approximately 600 commercial orchards of SC, 15 days before 
the commercial harvest period in 2003. The minerals were determined again in the commercial 
harvest period in samples from 69 selected orchards which presented increasing calcium concen-
trations in the first analysis. A sample of 100 apples from each selected orchard was stored in a 
controlled atmosphere at 0.8oC for seven months and assessed after storage plus seven days at 
23oC. There was a significant correlation between flesh browning, fruit firmness determined after 
storage, and the K+Mg/Ca ratio, although the correlation coefficients were low. However, the de-
velopment of flesh browning did not correlate with unique mineral content. In this study, apples 
from most orchards were not affected by the bitter pit and senescent cracking, and there was no 
correlation of these disorders with mineral content. 

Keywords: physiological disorders, rots, calcium. 

Introdução 

O escurecimento da polpa em maçãs é a segunda principal causa de perda da pro-
dução de maçãs da cultivar ‘Gala’ durante e após a armazenagem (ARGENTA et al., 
2021a). Esse distúrbio aumenta com a colheita tardia, com o tempo de armazenagem 
e de prateleira após a armazenagem indicando que possivelmente é um dano por 
senescência (ARGENTA e MONDARDO, 1994; LEE et al., 2016; 2016; ARGENTA et al., 
2018). Entretanto, outros estudos apontam que o escurecimento da polpa de maçãs 
‘Gala’ pode ser uma expressão de dano por frio (BRACKMANN et al., 1996; MAZZU-
RANA et al., 2016). De maneira geral, a incidência e severidade de muitos distúrbios 
fisiológicos em maçãs, incluindo aqueles relacionados a senescência e estresses 
por temperatura e concentrações de gases da atmosfera de armazenagem, podem 
aumentar devido a desequilíbrios nos teores minerais nos frutos especialmente de 
cálcio (WATKINS e MATTHEIS, 2019). Esse estudo objetivou avaliar a relação entre 
os teores minerais na polpa e o desenvolvimento de escurecimento da polpa em 
maçãs ‘Gala’. 
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Material e métodos 

Maçãs cv. Gala e seus clones mutantes foram amostradas em aproximadamente 
600 pomares comerciais (30 maçãs por pomar) de diferentes regiões de Santa Ca-
tariana 15 dias antes do ponto de colheita comercial, em 2003. As concentrações 
de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio foram determinadas nos frutos 
dessas amostras um dia após a colheita, conforme descrito previamente (SOUZA 
et al., 2013). A partir dessas análises selecionou-se 69 pomares com concentrações 
crescentes de cálcio. No período de colheita comercial, colheu-se 120 maçãs de 
cada pomar selecionado. Uma subamostra de 20 maçãs foi analisada um dia após a 
colheita quanto a firmeza da polpa e teores minerais da polpa. Uma subamostra de 
100 maçãs foi resfriada em 24 h após a colheita, submetidas a 0,8 oC, 1.8% de O2 e 
2.0% de CO2 três dias após a colheita e mantida nessas concentrações (AC, atmosfera 
controlada) por sete meses. A firmeza da polpa e a incidência e severidade dos dis-
túrbios escurecimento da polpa, rachadura senescente, bitter pit e podridões, foram 
analisadas após a armazenagem e período de maturação a 23 o

P C (7 dias), conforme 
descrito P em Argenta et al., 2021. Escore 1 significa ausência de distúrbio enquanto 
os escores 3 (para podridões e rachadura) ou 4 (para escurecimento da polpa e bitter 
pit significam severidade máxima do distúrbio. 

Os dados foram submetidos ANOVA e as relações entre teores minerais e a incidên-
cia de distúrbios fisiológicos e podridões foram determinadas pelo teste de correla-
ção de Pearson e a significância das correlações pelo teste F. 

Resultados e discussão 

Na colheita, as maçãs apresentaram firmeza da polpa média de 17,6±1 lb. Os teores 
de cálcio (Ca) na polpa dos frutos dos 69 pomares avaliados variaram de 32.0 a 63.4 
mg kg-1

P enquanto a relação K+Mg/Ca variou de 16.7 a 33.3 (Figura 1). A incidência 
de frutos com escurecimento da polpa foi alta para a maioria dos pomares e a seve-
ridade média de cada pomar variou de 1 (ausência de dano) a 2.3. 

Houve correlação significativa entre severidade de escurecimento da polpa, firmeza 
da polpa determinada após a armazenagem e a relação K+Mg/Ca, embora os coe-
ficientes de correlação tenham sido baixos (Tabela 1 e Figura 2). Ou seja, quanto 
maior a relação K+Mg/Ca, maior severidade do escurecimento da polpa e menor a 
firmeza da polpa. No entanto, não houve correlação significativa da firmeza da polpa 
e severidade do escurecimento da polpa com o teor de cálcio. Também não houve 
correlação significativa entre a incidência de bitter pit e a concentração de cálcio ou 
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relação K+Mg/Ca (Tabela 1, Figura 2). Isso se deve ao fato de que na safra de 2003, 
os teores de cálcio dos frutos estavam relativamente altos e a incidência de bitter 
pit foi zero na maioria dos pomares (Figura 2). Da mesma forma, não ocorreu racha-
dura senescente nos frutos da maioria dos pomares e não houve correlação entre a 
incidência desse distúrbio e os terrores minerais. O desenvolvimento de podridões 
não se correlacionou com os teores de Ca nem com a relação K+Mg/Ca (Tabela 1). 

Nesse estudo, não houve correlação significativa entre teores de nitrogênio, fósforo 
ou potássio com a severidade dos distúrbios fisiológicos, podridões e firmeza na 
polpa (dados não apresentados). 

Conclusões 

O risco de desenvolvimento de escurecimento da polpa em maçãs cv. Gala aumenta 
quando as maçãs apresentam alta relação K+Mg/Ca. 

Nesse estudo não se observou correlação significativa entre incidência de escureci-
mento da polpa e teores de N, P, K, Ca e Mg. 
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Figura 1. Teores de cálcio e relação potássio + magnésio/cálcio (K+Mg/Ca)  
na polpa de maçãs cv. Gala de 69 pomares. As análises foram feitas um dia após  

a colheita numa amostra de 20 frutos por pomar. 
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Figura 2. Firmeza da polpa e severidade de distúrbios escurecimento da polpa, bitter pit e 
rachadura senescente e em função da relação potássio + magnésio/cálcio (K+Mg/Ca) na 
polpa de maçãs cv. Gala de 69 pomares. Dados referentes a análises realizadas após sete 

meses de armazenagem sob AC (1.8 % O2 + 2% CO2) mais 7 dias a 23oC em amostra de 100 
frutos por pomar. O índice de P severidade 1 indica ausência do distúrbio. 

Tabela 1. Coeficiente de correlação de Pearson entre os teores de cálcio (Ca) ou relação potássio + 
magnésio/cálcio (K+Mg/Ca), a firmeza da polpa e severidade de distúrbios fisiológicos em maçãs 
cv. Gala de 69 pomares. Teores minerais analisados um dia após a colheita e distúrbios fisiológicos 
analisados após sete meses de armazenagem em AC (1.8 % O2 + 2% CO2) mais sete dias a 23o

 C. 

Teor de Ca Relação K+Mg/Ca 

Firmeza da polpa na colheita 0.224ns -0.297* 

Firmeza da polpa após a armazenagem 0.356ns -0.514** 

Escurecimento da polpa 0.170* 0.523*** 

Bitter pit -0.217ns 0.269ns 

Rachadura senescente da polpa 0.099ns 0.053ns 

Podridão -0.110ns 0.362ns 

Correlação não significativa (ns) ou significativa: P < 0.001 (***), P < 0.01 (**), P < 0.05 (*). 
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Resumo 

O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência do Fox® Xpro aplicado isolado ou as-
sociado a multissítios no controle da ferrugem da soja, na safra 2020/2021, sendo 
um dos ensaios do Programa Fitossanitário da Bahia. O delineamento experimental 
foi em blocos ao acaso, com 14 tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 
constaram de Fox Xpro (0,5L/ha) + Aureo (0,25% v/v) aplicado nos estádios R2, R3, 
R5.2 e R6, associados ou não a multissítios (Unizeb Gold= 1,5kg/ha ou Previnil 720 
SC= 1,5L/ha) em diferentes posicionamentos, além de uma Testemunha, sem apli-
cação de fungicidas. As parcelas foram de seis linhas de sete metros e 0,50m de 
espaçamento entre linhas. Utilizou-se a cultivar M8349 IPRO semeada em 31/12. 
Foram avaliadas a severidade da ferrugem, eficiência de controle, AACPD, desfolha, 
massa de 1000 grãos e produtividade. A severidade da ferrugem foi menor nos tra-



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 199
 VOLTAR AO ÍNDICE

tamentos que receberam fungicidas. A desfolha variou de 20% a 93%, sendo menor 
nos tratamentos com fungicidas. A massa de 1000 de grãos variou de 99g a 125g e a 
produtividade de 2.558 kg/ha a 3.623kg/ha, sendo ambos maiores nos tratamentos 
com fungicidas. Quatro aplicações de Fox Xpro quando associado ao Unizeb Gold 
nas quatro, nas duas primeiras, nas duas do meio e nas três primeiras, assim como, 
associado ao Previnil 720 SC nas três primeiras e nas três últimas aplicações propor-
cionaram menor desfolha das plantas, maior massa de 1000 grãos e maior produti-
vidade. Nos demais tratamentos com fungicidas a produtividade foi intermediária e 
na Testemunha, foi menor. 

Efficiency of Fox® Xpro associated with multisite at different times 
of application to control soybean rust 

Abstract

The objective of this work was to evaluate the efficiency of Fox® Xpro applied alone or associated 
with multisites in the control of soybean rust, in the 2020/2021 harvest, being one of the trials 
of the Phytosanitary Program of Bahia. The experimental design was randomized blocks, with 14 
treatments and four replications. The treatments consisted of Fox Xpro (0.5L/ha) + Aureo (0.25% 
v/v) applied in stages R2, R3, R5.2 and R6, associated or not with multisites (Unizeb Gold = 1.5kg/ 
ha or Previnil 720 SC = 1.5L/ha) in different positions, in addition to a Witness, without applica-
tion of fungicides. The plots consisted of six lines of seven meters and 0.50 m of spacing between 
lines. The cultivar M8349 IPRO sown on 12/31 was used. Rust severity, control efficiency, AUDPC, 
defoliation, 1000 grain mass and yield were evaluated. The rust severity was lower in treatments 
that received fungicides. Defoliation ranged from 20% to 93%, being lower in treatments with 
fungicides. The mass of 1000 grains ranged from 99g to 125g and yield from 2,558 kg/ha to 
3,623kg/ha, both being higher in treatments with fungicides. Four applications of Fox Xpro when 
combined with Unizeb Gold in the four, the first two, the middle two and the first three, as well 
as, associated with Previnil 720 SC in the first three and last three applications, provided less 
plant defoliation, greater mass 1000 grains and greater productivity. In the other treatments with 
fungicides, the productivity was intermediate and, in the Control, it was lower. 

Keywords: Glycine max, multisite, Phakopsora pachyrhizi, site-specific. 

Introdução 

As doenças estão entre os fatores que limitam a produtividade da cultura da soja, com 
perdas anuais estimadas de 15% a 20%, podendo algumas doenças causar perdas 
de até 100%, dependendo das condições climáticas da safra e da região de ocorrên-
cia (TECNOLOGIAS..., 2020). Entre estas doenças a ferrugem-asiática da soja, causada 
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pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, é uma das mais severas, com danos variando de 10% 
a 90% nas diversas regiões geográficas onde foi relatada (HARTMAN et al., 2015). 

Entre as estratégias de manejo que visam o controle da ferrugem podem ser cita-
das o vazio sanitário, a utilização de cultivares de ciclo precoce e semeaduras no 
início da época recomendada, a utilização de cultivares com genes de resistência, 
o monitoramento da lavoura desde o seu início de desenvolvimento e a utilização 
de fungicidas (GODOY et al., 2020). No entanto, o método mais utilizado pelos 
sojicultores para o controle da ferrugem ainda é o químico. Por já existir casos 
relatados de resistência do fungo a determinados fungicidas e, como as safras são 
diferentes em relação às condições climáticas, se tornam importante pesquisas 
que avaliem a eficiência de fungicidas aplicados isolados e/ou associados a mul-
tissítios e momento de aplicação, que são cada vez mais necessários para orientar 
sua correta utilização no campo. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do Fox® Xpro aplicado isola-
do ou associado a multissítios no controle da ferrugem da soja. 

Material e métodos 

O ensaio foi conduzido durante a safra 2020/2021 na Estação Experimental da 
Círculo Verde Assessoria Agronômica e Pesquisa, localizada no município de Luís 
Eduardo Magalhães/BA, em condições de sequeiro. A cultivar utilizada foi a M8349 
IPRO, semeada dia 31/12/2020. O delineamento experimental foi em blocos ao 
acaso, com 14 tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos constaram de bi-
xafem + protioconazol + trifloxistrobina (Fox® Xpro= 0,5L/ha) + Aureo (0,25% v/v) 
aplicado quatro vezes, nos estádios R2, R3, R5.2 e R6, associados ou não ao manco-
zebe (Unizeb Gold= 1,5kg/ha) ou ao clorotalonil (Previnil 720 SC= 1,5L/ha), em di-
ferentes posicionamentos: T1) Testemunha, sem aplicação de fungicidas; T2) Fox® 
Xpro; T3) Fox® Xpro com mancozebe em todas as aplicações; T4) Fox® Xpro com 
mancozebe na 1ª e 2ª aplicação; T5) Fox® Xpro com mancozebe na 2ª e 3ª aplica-
ção; T6) Fox® Xpro com mancozebe na 3ª e 4ª aplicação; T7) Fox® Xpro com man-
cozebe nas três primeiras aplicações; T8) Fox® Xpro com mancozebe nas três últi-
mas aplicações; T9) Fox® Xpro com clorotalonil em todas as aplicações; T10) Fox® 
Xpro com clorotalonil na 1ª e 2ª aplicação; T11) Fox® Xpro com clorotalonil na 2ª e 
3ª aplicação; T12) Fox® Xpro com clorotalonil na 3ª e 4ª aplicação; T13) Fox® Xpro 
com clorotalonil nas três primeiras aplicações e T14) Fox® Xpro com clorotalonil 
nas três últimas aplicações. Para aplicação dos tratamentos foi utilizada uma barra 
de CO2 composta por quatro pontas de pulverização Magnum 110015 espaçadas 
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em 0,50m e volume de calda equivalente a 150L/ha. Cada parcela experimental foi 
constituída por seis linhas de sete metros de comprimento, espaçadas em 0,50m, 
considerando-se como área útil as quatro linhas centrais de seis metros de com-
primento. Foram avaliados: a) severidade da ferrugem: estimada em pré-spray e 
aos 7 e 14 dias após a última aplicação, com auxílio da escala de Canteri e Godoy 
(2003); b) eficiência de controle: calculada pela fórmula de Abbott (1925); c) área 
abaixo da curva de progresso da doença: calculada com a fórmula de Campbell & 
Madden (1990); d) desfolha: estimada em R6; e) massa de 1000 grãos: pesagem 
de duas amostras de 100 sementes/parcela e correção da umidade a 13% e f) pro-
dutividade: pesagem das sementes das parcelas e correção da umidade a 13%. Os 
dados foram submetidos a Anova e quando significativos, a comparação de médias 
pelo Teste de Scott-Knott a 5% de significância. 

Resultados e discussão 

Os primeiros sinais da ferrugem foram observados tardiamente no ensaio, na tercei-
ra aplicação dos fungicidas (R5.2). Todos os tratamentos apresentaram severidade 
menor do que a Testemunha (T1) em todas as avaliações. Aos 0DA3 a severidade na 
Testemunha (T1) foi 5,3%. O Fox® Xpro isolado (T2) proporcionou 72% de controle e 
associado a multissítios o controle aumentou, sendo > 90%. Os resultados verifica-
dos aos 0DA4 foram semelhantes aos do 0DA3, com a Testemunha (T1) com a maior 
severidade (T1= 15,7%) e os demais tratamentos estatisticamente semelhantes en-
tre si (T2 a T14). Quanto ao controle, o fungicida sítio-específico sozinho (T2) pro-
porcionou percentual de 70%, aumentando para valores entre 77% e 90% quando 
misturado com os multissítios. Aos 7DA4, com a evolução da ferrugem, as menores 
severidades foram verificadas nos tratamentos T4, T7, T8, T9, T10, T12, T13 e T14, 
sendo o controle médio de 86%. Esses tratamentos mais o tratamento T3 foram 
os que tiveram as menores severidades aos 14DA4, última avaliação, com controle 
médio igual a 90% (Tabela 1). Na avaliação da AACPD foi verificado o maior valor 
no tratamento Testemunha (T1= 949). Isolado, o Fox® Xpro (T2) apresentou AACPD 
de 183, o que representa redução de 81% em relação ao valor da Testemunha (T1). 
As menores AACPD foram verificadas nos tratamentos T4 (98), T7 (104), T8 (121), T9 
(89), T10 (82), T13 (115) e T14 (124), todos esses tiveram associação do fungicida sí-
tio-específico com o multissítio. Esses resultados refletiram na desfolha das plantas, 
que foi maior na Testemunha (T1= 93%) e menor nos demais tratamentos (T2 a T14), 
com variação de 20% a 43% (Tabela 1). 
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Tabela 1. Severidade da ferrugem na terceira e quarta aplicação (0DA3 e 0DA4) e aos sete e 14 dias 
após a quarta aplicação (7DA4 e 14DA4), eficiência de controle (EC%) e área abaixo da curva de 
progresso da doença (AACPD) nos diferentes tratamentos (Trat.). 

Trat. 
Severidade da ferrugem (%) 

AACPD   EC% 
0DA3 EC% 0DA4 EC% 7DA4 EC% 14DA4 EC% 

T1 5,3 a - 15,7 a - 55,2 a - 100 a - 949 a - 

T2 1,5 b 72 4,7 b 70 10,5 b 81 13,5 b 87 183 b 81 

T3 0,2 b 96 3,1 b 80 10,4 b 81 11,4 c 89 148 b 84 

T4 0,2 b 97 1,6 b 90 6,9 c 88 8,8 c 91 98 c 90 

T5 0,3 b 94 3,6 b 77 12,5 b 77 16,0 b 84 184 b 81 

T6 0,3 b 95 2,2 b 86 11,4 b 79 13,5 b 86 154 b 84 

T7 0,3 b 95 2,0 b 88 7,2 c 87 8,8 c 91 104 c 89 

T8 0,2 b 97 1,9 b 88 8,7 c 84 10,8 c 89 121 c 87 

T9 0,2 b 97 1,3 b 92 6,6 c 88 7,9 c 92 89 c 91 

T10 0,2 b 96 1,7 b 89 5,5 c 90 6,9 c 93 82 c 91 

T11 0,2 b 96 2,0 b 87 9,9 b 82 13,6 b 86 141 b 85 

T12 0,6 b 89 3,0 b 81 8,6 c 84 10,7 c 89 134 b 86 

T13 0,3 b 94 2,3 b 85 7,9 c 86 9,1 c 91 115 c 88 

T14 0,3 b 95 1,8 b 89 8,9 c 84 11,3 c 89 124 c 87 

C.V. (%) 193,19 50,97 21,76 19,85 22,00

Obs.: 1) T1- Testemunha= sem fungicida; 2) EC%= eficiência de controle calculada pela formula de Abbott 
(1925); 3) Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott a 5% de 
significância. 

Todos os tratamentos com aplicações de fungicidas apresentaram massa de mil 
grãos (P1000) e produtividade superior à Testemunha (T1). Em relação ao P1000, 
destacaram-se os tratamentos T3 ao T7, T13 e T14 que tiveram as maiores massas 
(121g a 127g). Os tratamentos T2, T8 a T12 apresentaram P1000 intermediária, en-
tre 114g e 120g, enquanto o T1, teve a menor massa (99g). Quanto à produtividade, 
destacaram-se os tratamentos T3 (3.451kg/ha), T4 (3.409 kg/ha), T5 (3.304 kg/ha), 
T7 (3.284 kg/ha), T8 (3.623 kg/ha), T9 (3.363 kg/ha), T10 (3.371 kg/ha), T11 (3.542 
kg/ha), T13 (3.394 kg/ha) e T14 (3.477kg/ha). Produtividades intermediárias foram 
registradas no T2 (3.072 kg/ha), T6 (3.094 kg/ha) e T12 (3.145 kg/ha) e menor, no T1 
(2.558 kg/ha). 
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Conclusões 

Nas condições em que foi conduzido o ensaio conclui-se que: 1) com base na AA-
CPD, os maiores controles da ferrugem ocorrem quando o Fox® Xpro é combinado: 
a) ao mancozebe na 1ª e 2ª aplicação (T4), nas três primeiras (T7) e nas três últimas 
aplicações (T8) e b) ao clorotalonil em todas as aplicações (T9), na 1ª e 2ª aplicação 
(T10), nas três primeiras (T13) e nas três últimas aplicações (T14); 2) a desfolha é 
menor nos tratamentos com fungicidas em relação à Testemunha, mas a adição de 
multissítios ao Fox Xpro não influencia na desfolha; 3) a massa de mil grãos é maior 
quando o Fox® Xpro é combinado: a) ao mancozebe em todas as aplicações (T3), na 
1ª e 2ª aplicação (T4), na 2ª e 3ª aplicação (T5), na 3ª e 4ª aplicação (T6), nas três 
primeiras aplicações (T7) e b) ao clorotalonil nas três primeiras (T13) e nas três úl-
timas aplicações (T14); 4) a produtividade de grãos é maior quando o Fox® Xpro é 
combinado a) ao mancozebe em todas as aplicações (T3), na 1ª e 2ª aplicação (T4), 
na 2ª e 3ª aplicação (T5), nas três primeiras (T7) e nas três últimas aplicações (T8) e 
b) ao clorotalonil em todas as aplicações (T9), na 1ª e 2ª aplicação (T10), na 2ª e 3ª 
aplicação (T11), nas três primeiras (T13) e nas três últimas aplicações (T14) e 5) A 
adição de multissítios ao Fox® Xpro na 3ª e 4ª aplicação proporciona produtividade 
semelhante à aplicação deste fungicida isolado. 

Referências bibliográficas 

ABBOTT, W.S. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of 
Economic Entomology, College Park, v.18, p.265-266, 1925. 

CANTERI, M. G.; GODOY, C. V. Escala diagramática para ferrugem da soja (P. pachyrhizi). 
Summa Phytopathologica, Araras, v.1, p.32, 2003. 

CAMPBELL, C. D.; MADDEN, L. V. Introduction to plant disease epidemiology. New 
York: J. Willey, 1990. 532p. 

GODOY, C. V.; SEIXAS, C. D. S.; MEYER, M. C.; SOARES, R. M. Ferrugem-asiática da soja: 
bases para o manejo da doença e estratégias antirresistência. Londrina: Embrapa 
Soja, 2020. 39p. (Embrapa Soja. Documentos, 428) 

TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE SOJA. Londrina: Embrapa Soja, 2020. 347p. (Siste-
mas de Produção / Embrapa Soja, ISSN 2176-2902, n.17). 

HARTMAN, G. L.; SIKORA, E. J.; RUPE, J. C. Rust. In: HARTMAN, G. L.; RUPE, J. C.; SIKORA, 
E. J.; DOMIER, L. L.; DAVIS, J. A.; STEFFEY, K. L. (Ed.). Compendium of soybean diseases 
and pests. 5th ed. Saint Paul: APS Press, 2015. p.56-59. 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 204
 VOLTAR AO ÍNDICE

Produção vegetal de variedades de mucuna 
cultivadas no inverno em abrigos de cultivo, 
com e sem o uso de composto orgânico como 
fertilizante 

Morales, R.G.F., Cantú, R.R., Visconti, A., Schallenberger, E. 
Engenheiro-Agrônomo, Pesquisador da Epagri de Itajaí.  
E-mail: rafaelmorales@gmail.com 

Resumo

Apesar de serem reconhecidamente plantas de clima quente, de cultivo preferen-
cial no verão, pouco se sabe sobre a adaptabilidade das diferentes variedades de 
mucuna a locais o qual o inverno não é rigoroso. Nesse sentido, o presente estudo 
teve como objetivo avaliar a produção de massa verde de quatro variedades de 
mucuna, cultivadas na cidade de Itajaí, SC, durante o período de inverno, com e 
sem o uso de adubação de base com composto orgânico. Os tratamentos foram 
distribuídos num fatorial (4x2), sendo quatro variedades da mucuna (Anã, Cinza, 
Preta e Verde), cultivados com e sem o uso de adubação com composto na base. 
Os dados de massa verde foram submetidos à análise de variância as médias com-
paradas pelo teste de Tukey (p<0,05). Não houve interação entre a produção de 
massa verde das variedades de mucuna e a adubação com composto orgânico. As 
variedades de mucuna quando adubadas com composto aumentaram a produção 
de massa verde por área, de 9,18 para 14,32 Mg ha-1, incremento na produção de 
56%. Com relação à produção de massa verde das quatro variedades, as mucunas 
verde e preta foram as mais produtivas, com 18,64 e 15,94 Mg ha-1, respectivamen-
te, não havendo diferença ambas. Com base nesses resultados pode-se concluir 
que as mucunas verde e preta toleram o cultivo de inverno na região de Itajaí; e 
o uso da adubação de base com composto orgânico incrementa a produção das 
variedades de mucuna. 

Palavras-chave: adubação verde, cobertura de solo, Fabaceae, plantas de cobertura. 
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Vegetal production of velvet bean varieties grown in winter in 
cultivation shelters, with and without the use of organic compost  
as fertilizer 

Abstract

Although they are known to have warm climate plants, preferential cultivation in the summer, little 
is known about the adaptability of different varieties of velvet bean to places where winter is not 
harsh. In this sense, the present study aimed to evaluate the production of green mass of four vari-
eties of velvet bean, cultivated in the city of Itajaí, SC, during the winter period, with and without the 
use of basic fertilization with organic compost. The treatments were distributed in a factorial (4x2), 
with four varieties of velvet bean (Dwarf, Gray, Black and Green), cultivated with and without the use 
of fertilizer with compost at the base. Green mass data were subjected to analysis of variance and 
means compared by Tukey test (p<0.05). There was no interaction between the production of green 
mass of the velvet bean varieties and the response to fertilization with organic compost. Velvet bean 
varieties, when fertilized with compost, increased the production of green mass per area, from 9.18 
to 14.32 Mg ha-1, an increase in production of 56%. Regarding the production of green mass of the 
four varieties, green and black velvet bean were the most productive, with 18.64 and 15.94 Mg ha-1, 
respectively, with no difference both. Based on these results, it can be concluded that green and 
black velvet bean tolerate winter cultivation in the region of Itajaí; and the use of basic fertilization 
with organic compost increases the production of the varieties of velvet bean. 

Keywords: green manure, ground cover, Fabaceae, cover crops.. 

Introdução 
Muitas famílias de plantas podem ser utilizadas com a finalidade de adubação verde 
em sistemas agropecuários, como Fabaceae (Leguminosas) (ex: ervilhaca - Vicia sativa), 
Poaceae (Gramíneas) (ex: aveia branca - Avena sativa), Brassicaceae (ex: nabo forragei-
ro - Raphanus sativus), Caryophyllaceae (ex: espergula - Spergula arvensis), Asteraceae 
(Compositae) (ex: girassol - Helianthus annuus), entre tantas outras, compondo hoje 
mais de 60 espécies reconhecidas e recomendadas para esse uso. Dentre estas famí-
lias, destacam-se as leguminosas, pois tem como particularidade o fato de formar de 
forma muito eficiente às associações simbióticas com bactérias dos gêneros Rhizo-
bium e Bradyhizobium, fixadoras de nitrogênio atmosférico (SILVA et al., 2011). 

Nas regiões tropicais existem inúmeras espécies de leguminosas herbáceas e se-
miarbustivas com potencial de uso como adubo verde, mas, poucas são estudadas ou 
são usadas na agricultura (SILVA et al., 2011). Dentre as espécies tropicais e que se 
destacam como de potencial uso, destacam-se as mucunas. Contudo, existem muitas 
espécies da planta conhecida popularmente como mucuna. As mais importantes e 
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cultivadas em Santa Catarina são: Anã e Rajada (Mucuna deeringiana), Cinza (M. Ni-
vea), Preta e Preta precoce (M. Aterrima) e Verde (M. Pruriens). 

O cultivo destas espécies de mucuna é realizado com a finalidade de incrementar a 
matéria orgânica do solo, os teores de nitrogênio, ciclar nutrientes, reduzir o poten-
cial de inóculo das principais pragas e doenças das plantas cultivadas, dentre outros 
benefícios associados ao cultivo de uma planta de cobertura. Normalmente, nestas 
condições, não é realizada a fertilização do cultivo. Assim, existem poucas informa-
ções na literatura sobre a resposta produtiva destas espécies quando adubadas em 
pré-cultivo, ainda mais se considerar como fonte de nutrientes um composto orgâ-
nico, podendo ocorrer diferentes respostas entre as variedades de mucuna. 

Apesar de serem reconhecidamente plantas de clima quente, de cultivo preferencial 
no verão, pouco se sabe sobre a adaptabilidade das diferentes variedades de mucuna 
a locais o qual o inverno não é rigoroso, como é o caso do litoral norte de Santa Ca-
tarina. Para tal, as plantas devem tolerar as baixas temperaturas nos meses mais frios 
(junho e julho), sem a ocorrência de queima e mortalidade de plantas. Nesse sentido, 
o presente estudo teve como objetivo avaliar a produção de massa verde de quatro 
variedades de mucuna, cultivadas na cidade de Itajaí, SC, em abrigo de cultivo durante 
o período de inverno, com e sem adubação de base com composto orgânico. 

Material e métodos 
O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Epagri (EEI), localizada no 
município de Itajaí, SC, durante os meses de abril à novembro de 2019. O local está 
situado a 26°56’33.1”S 48°45’31.6”W de Greenwich e altitude de 5m. De acordo com 
Köeppen, o clima do local é subtropical, do tipo Cfa com chuvas bem distribuídas e 
verão quente e úmido. 

Os tratamentos foram distribuídos num fatorial (4x2), sendo quatro variedades da mucu-
na (Anã, Cinza, Preta e Verde), cultivados com e sem o uso de adubação com composto na 
base (2 kg m2). As parcelas tinham área útil de 6 m2 (3 x 2m), com três repetições. 

A área em que foi realizado o estudo segue as normas de produção orgânica por 
mais de 15 anos. O cultivo foi realizado dentro de abrigo modelo Pampeano Epagri-
-EEI, coberto com plástico de polietileno de baixa densidade (PEBD), de 150 micras 
de espessura, sem o uso de telas e plásticos nas laterais do abrigo com dimensões 
de 10 metros de largura, comprimento de 25 metros e altura do pé direito de 2,80m. 

As plantas foram adubadas com composto orgânico feito de resíduos da agroindús-
tria frigorífica, elaborado na unidade de compostagem automatizada Lauro Pamplo-
na, localizada no município de Trombudo Central - SC. Foi realizada uma combinação 
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de diferentes resíduos, buscando uma relação carbono/nitrogênio inicial de 22/1. 
A matéria prima para a elaboração do composto foram os resíduos dos frigoríficos 
(aparelhos digestivos do abate de suínos e bovinos), entre outros rejeitos provenien-
tes desse processo (Tabela 1). 

Tabela 1. Principais características dos resíduos utilizados na compostagem e do composto final de 
resíduos da agroindústria frigorífica (CRAF). 

Tratamento pH  P  K  N  Ca  Mg Umidade Relação C/N 

 ....................................g kg -3................................ %  

CRAF 7,1 20,0  7,5  26,0  22,0  7,0 18,1 14,0 

A semeadura das mucunas ocorreu em 28/04/2021, numa densidade equivalente a 60 
kg ha-1. A colheita foi realizada em 05/08/2021, quando os cultivos completaram 100 
dias de desenvolvimento a campo. Para a colheita e mensuração da massa verde as 
plantas foram capadas rentes ao solo, desconsiderando-se nesse caso a massa de raízes, 
e a massa verde foi estimada em balança digital com duas casas decimais de precisão. 

Os dados de massa verde foram submetidos à análise de variância, levando-se em 
consideração o fatorial 3 x 2 (Adubação x Variedades) e, quando significativas pelo tes-
te F, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Resultados e discussões 

Não houve interação significativa entre a produção de massa verde das variedades de 
mucuna e a resposta à adubação com composto orgânico (p=0,1233). Nesse caso, as va-
riedades de mucuna quando adubadas com composto aumentaram a produção de massa 
verde por área, de 9,18 para 14,32 Mg ha-1, incremento na produção de 56% (Tabela 2). 

Tabela 2. Produção de massa verde de quatro cultivares de mucuna, cultivadas como cobertura de solo 
de inverno em cultivo protegido, com e sem o efeito de adubação de base com composto orgânico. 

Cultivares/Adubação Massa verde (Mg ha-1) Incremento em relação a menor 
produção

Anã 3,46 b* - -

Cinza 8,96 b  159% 

Preta 15,94 a 361%

Verde 18,64 a 439% 

Com adubação na base 14,32 a 56%

Sem adubação na base  9,18 b -

*Médias seguidas pela mesma letra, dentro de um mesmo fator analisado, não diferem entre si  
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
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Com relação à produção de massa verde das quatro variedades, as mucunas verde 
e preta foram as mais produtivas, com 18,64 e 15,94 Mg ha-1, respectivamente, não 
havendo diferença entre ambas. A variedade de mucuna Anã foi a menos produti-
va, com apenas 3,46 Mg ha-1, não diferindo da Mucuna Cinza, com 8,96 Mg ha-1. O 
incremento observado entre as Mucunas Verdes (439%) e Preta (361%) em relação 
a mucuna Anã, indica maior capacidade de adaptação dessas variedades em condi-
ções do inverno de Itajaí. Contudo, mesmo assim, a produtividade é muito inferior 
ao observado quando a cultura é cultivada no verão, que é a estação de melhor de-
senvolvimento das mucunas. As produções observadas neste estudo são inferiores 
ao potencial da cultura quando cultivada no verão. Silva et al. (2011) observaram 
produções equivalentes a 100 Mg ha-1 de massa verde da variedade verde no cultivo 
realizado em dezembro, no Estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, Sodré Filho et 
al. (2004) observaram produção de 8,78 Mg ha-1 de massa verde de mucuna (Mucuna 
cochinchinensis), num cultivo feito em Planaltina, DF, sendo esta a melhor dentre 
sete espécies avaliadas como cobertura de solo. 

A realização do experimento para ver a adaptabilidade das mucunas ao inverno do 
litoral norte de Santa Catarina teve êxito ao considerar que o inverno de 2021 foi o 
mais rigoroso na região nos últimos 60 anos. A temperatura média histórica (últimos 
30 anos) nos meses de junho, julho e agosto é de 13.0 °C; 12.3 °C; 13.2 °C; respec-
tivamente, média de 12.8°C. No ano de 2021 a temperatura mínima nos três meses 
de cultivo foi de 0.0°C; 0.2 °C; -0.5°C, respectivamente. Assim, mesmo registrando 
temperatura negativa, ocorrência pouco comum para a região, a mucuna apresen-
tou neste estudo produções satisfatórias, principalmente as mucunas verde e pre-
ta. Além disso, como neste estudo o corte da mucuna foi feito aos 100 dias, antes 
mesmo da formação de flores pela planta, os valores de produção de massa vegetal 
ficaram aquém do potencial da cultura. 

Conclusões 

 � As mucunas verde e preta toleram o cultivo de inverno na região de Itajaí, 
podendo ser recomendadas para o uso nestas condições. 

 � O uso da adubação de base com composto orgânico incrementa a produção 
das quatro variedades de mucuna. 
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Resumo

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito de reduções de doses de ditianona 
sobre o controle da sarna e severidade do russeting da macieira. Para isso, plantas de 
macieira ‘Gala’ em condições de casa de vegetação e campo foram pulverizadas com 
diferentes doses de ditionana (50, 70 e 100 g/100 L) e infectadas por Venturia inae-
qualis. Os índices de controle foram comparados com a testemunha (controle positi-
vo) e os fungicidas padrões Triflumizol, Piraclostrobina + Fluxapiroxade e Tiofanato 
Metílico + Fluazinam. As doses de 70 e 100 g de ditionona controlaram a sarna, mas 
aumentaram o russeting, embora a menor dose do fungicida (50 g) reduziu os níveis 
de doença sem agravamento do distúrbio camada de cortiça em frutos. 

Palavras-chave: Malus domestica, Venturia inaequalis, Spilocaea pomi.
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Effect of reduced doses of dithianone on apple scab and russeting 
in apple fruit in the 2018/2019 cycle 

Abstract

The aim of the present study was to evaluate the effect of reduced doses of dithianone on control 
of apple scab and russeting severity of the apple plants. For this purpose, ‘Gala’ apple plants under 
greenhouse and field conditions were sprayed with different doses of dithionan (50, 70 and 100 
g/100 L) and infected by Venturia inaequalis. The control indexes were compared with the con-
trol standards (positive control) and fungicides Triflumizole, Pyrclostrobin + Fluxapyroxade and 
Thiophanate Methyl + Fluazinam. The 70 and 100 g doses of dithionone can control apple scab 
but increased russeting, although the lower dose of the fungicide (50 g) reduced disease levels 
without aggravating of the cork layer disorder in fruits. 

Keywords: Malus domestica, Venturia inaequalis, Spilocaea pomi. 

Introdução 

A sarna da macieira é a principal doença de primavera e o controle desta é funda-
mentado na aplicação de fungicidas. No entanto, nos últimos anos a ineficiência de 
alguns produtos, devido à seleção de populações de Venturia inaequalis resistentes 
aos fungicidas sítio-específicos tem impulsionado o desenvolvimento de medidas 
alternativas de controle. Dentre as medidas usadas para contornar este problema 
são a utilização de fungicidas multisítios aplicados antes de períodos chuvosos e 
uso de bioestimulantes, indutores de resistência e produtos biológicos. No entanto, 
no estádio de botão vermelho até frutos com aproximadamente 2 cm de diâmetro, 
alguns fungicidas e misturas de produtos que são eficientes no controle da sarna 
podem agravar o problema de russeting em frutos. O “russeting” da maçã é carac-
terizado pela presença de uma camada de cortiça formada nas células da epider-
me que deprecia o valor de mercado do fruto. O fungicida ditianona utilizado em 
dose comercial é caracterizado por aumentar a severidade deste distúrbio em frutos, 
embora trabalhos realizados fora do Brasil indicam que a redução de doses pode 
controlar a sarna, sem causar russeting (Araujo et al., 2016, 2018, 2020). Assim, o 
objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito de reduções de doses de ditianona 
sobre o controle da sarna e severidade do russeting da macieira. 
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Material e métodos

Em condições casa de vegetação foi testado o efeito de redução de doses de ditiano-
na e posicionamento deste fungicida. Para testar o efeito preventivo dos fungicidas 
mudas de macieira copa ‘Gala’ enxertadas sobre o porta-enxerto M.9 de um ano de 
idade receberam os seguintes tratamentos: 1 = Testemunha (Não foi realizado ne-
nhuma pulverização), 2 = Triflumizol (Tflz, 70g/100 L, Trifmine®), 3 = Piraclostrobina 
+ Fluxapiroxade (PiFlu, 40 mL/100 L, Orkestra SC®), 4 = Ditianona (D50, 50g/100 L, 
Delan®), 5 = Ditianona (D70, 70g/100 L, Delan®), 6 = Ditianona (D100, 100g/100 L, 
Delan®). Mudas foram inoculadas com uma suspensão de 105 conídios/mL de V. inae-
qualis, 24 horas após os tratamentos. Para verificar o efeito curativo dos fungicidas, 
outro grupo de mudas de macieira foram inoculadas e 24 horas após pulverizadas 
com os mesmos tratamentos descritos anteriormente. Foi avaliada severidade da 
sarna em quatro folhas com auxílio de escala diagramática e calculado o índice de 
controle dos tratamentos em relação a testemunha, vinte dias após a inoculação. O 
delineamento foi inteiramente ao acaso, com quatro repetições por tratamento. 

Em condições de campo no ciclo 2018/2019 o experimento foi conduzido em um 
pomar de maçã copa ‘Gala’ enxertada sobre o porta-enxerto Marubakaido com oito 
anos de idade. Entre um e dois dias antes de um período chuvoso foram pulve-
rizados de setembro a novembro os seguintes tratamentos: 1 = Testemunha, 2 = 
Tiofanato Metílico + Fluazinam (TmF100 g/100 L, Approve®), 3 = PiFlu, 4 = D50, 5 = 
D70, 6 = D100. Folhas e frutos com sintomas da sarna foram infectadas por V. inae-
qualis em condições naturais de campo. Na avaliação da sarna em dezembro foram 
selecionados 10 ramos terminais ao acaso/planta e foi determinado a incidência da 
doença em 10 folhas/ramo e 30 frutos/planta. Também foi avaliado a severidade do 
russeting em frutos com auxílio de escala diagramática. Utilizou-se o delineamento 
em blocos casualizados, com quatro repetições 

Resultados e discussão

Em condições de casa de vegetação todos tratamentos reduziram a severidade da sar-
na em mudas de macieira independente do posicionamento dos fungicidas, embora 
os maiores índices de controle próximo a 90% foram registrados quando as diferentes 
doses de ditionona e PiFlu foram realizados de forma preventiva (antes inoculação) 
(Fig. 1A). Em condições de campo todos tratamentos reduziram de forma significativa 
a incidência da sarna em folhas e frutos em comparação a testemunha (Fig.1B). Os 
índices de controle ficaram entre 97 e 100% em folhas, e entre 87 e 94% em frutos 
(Fig.1B). Os tratamentos D70 e D100 aumentaram a severidade do russeting em com-
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paração a testemunha (Fig.1C). Os tratamentos D50, TmF e PiFlu apresentaram níveis 
de russeting semelhantes a testemunha (Fig.1C). A exemplo do que é relatado na lite-
ratura, os fungicidas TmF e PiFlu apresentam bom efeito no controle da sarna, sem au-
mento na severidade do russeting (Araujo et al., 2016, 2018, 2020). Doses maiores de 
Delan (70 e 100 g/100 L) controlaram a sarna, mas aumentaram o russeting, embora a 
menor dose de ditianona reduziu os níveis de doença sem agravamento do distúrbio 
de camada de cortiça em frutos, comparado a testemunha. 
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Figura 1. Índice de controle sobre a severidade (A) e incidência (B) da sarna em folhas (A, 
B) e frutos (B) de macieira submetidas a diferentes tratamentos de forma preventiva (PRO) 
ou curativa (CUR) em condições de casa de vegetação (A), ou antes de períodos chuvosos 

em condições de campo (B). Severidade do russeting em frutos de macieira tratados a 
campo (C). Em condições de casa de vegetação e campo plantas foram infectadas artificial-
mente ou naturalmente por Venturia inaequalis, respectivamente. Doses ditionona testadas 

(50, 70 and 100 g/100 L; Delan®). Médias com mesmas letras minúsculas e maiúsculas 
indicam que não há diferença estatística (Tukey; p≤0,05). 

Conclusões

A menor dose de ditianona testada (50 g/100 L) reduziu os níveis de sarna em folhas 
e frutos sem agravamento da severidade de russeting. Assim, novos estudos com 
misturas de outros produtos com esta dose de ditianona (50 g/100 L) devem ser 
realizados para confirmação dos dados obtidos no presente trabalho. 
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Resumo

O objetivo do presente estudo foi verificar a eficiência de alguns tratamentos al-
ternativos utilizados pelos fruticultores em pomares comerciais para controle do 
cancro europeu sobre lesões em ramos de macieira. Cancros foram pincelados com 
diferentes tratamentos e 12 meses após avaliou-se o número de cancros/planta, 
tamanho da lesão e número de esporos nas lesões. O pincelamento de lesões de 
cancro europeu com fertilizantes foliares, ou mesmo fungicida padrão (controle 
positivo) não reduziram os componentes epidemiológicos da doença, comparado a 
testemunha não tratada. Assim a recomendação da pesquisa é a eliminação ou er-
radicação de qualquer tecido sintomático da macieira, independentemente do nível 
da área afetada. 

Palavras-chave: Cancro Europeu, Cylindrocarpon heteronema, Malus domestica, praga 
quarentenária.
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Brushing of foliar fertilizers on cankers of Neonectria ditissima in 
apple tree plants in the 2019/2020 cycle 

Abstract

The aim of the present study was to verify the efficiency of some alternative treatments used by 
fruit growers in commercial orchards to control of European canker on lesions in apple branches. 
Cankers were brushed with different treatments and 12 months later the number of cankers/
plant, lesion size and number of spores in the lesions were evaluated. The brushing of European 
canker lesions with foliar fertilizers, or standard fungicide (positive control) did not reduce the 
epidemiological components of the disease, compared to untreated control. Thus, the research 
recommendation is the elimination or eradication of any symptomatic apple tissue, regardless of 
the level of the affected area. 

Keywords: European canker, Cylindrocarpon heteronema, Malus domestica, quarantine pest. 

Introdução 

Atualmente o cancro europeu da macieira, causado por Neonectria ditissima é consi-
derado a principal preocupação dos fruticultores de maçã no sul do Brasil. A princi-
pal estratégia de manejo da doença é a erradicação de ramos e plantas sintomáticas, 
bem como a proteção dos ferimentos e aberturais naturais com a aplicação de fun-
gicidas (Araujo et al., 2016). No entanto, muitos fruticultores são reticentes a ideia 
de eliminar um ramo, ou uma planta e para evitar esta estratégia utilizam produtos 
alternativos nos cancros, a exemplo de fertilizantes foliares. Nesse sentido, o pre-
sente estudo tem como objetivo verificar a eficiência destes produtos alternativos 
no controle do cancro europeu sobre lesões em ramos de macieira. 

Material e métodos 

Foram selecionadas plantas sintomáticas com dois ou três cancros no tronco principal 
ou ramos grossos em um pomar de macieira ‘Gala’, enxertada sobre o portaenxerto 
Marubakaido com alta incidência de cancro europeu. Nestas plantas com auxílio de 
um paquímetro foram registrados medidas de comprimento e diâmetro das lesões 
na implantação do experimento. Nos cancros/lesões foram pincelados os seguintes 
tratamentos: T1: Testemunha (não foi realizado nenhum tratamento); T2: Ácido pera-
cético 5% (AP, Monix®) sem utilização de tinta acrílica (TA); T3: AP 5% + TA; T4: Fosfito 
de potássio 10% (FK, Fitofos-K Plus®) sem utilização de TA; T5: FK 10% + TA; T6: Óleo 
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mineral (OM) de motor de carro reutilizado; T7: TA; T8:Tebuconazol 10% (Alterne®; 
controle positivo) + TA; e T9: Proteção das lesões com filme PVC. As aplicações dos 
produtos foram repetidas aos 30 e 60 dias após o primeiro tratamento. O delineamen-
to experimental foi completamente casualizado com quatro repetições, e as médias 
submetidas ao teste de Duncan a 5% de probabilidade. O experimento foi implantado 
em 30/07/2020 e avaliações dos componentes epidemiológicos em 02/08/2021. Ava-
liou-se o número de cancros/planta, expansão do tamanho da lesão (cm/ano; Medida 
final – medida inicial) e número de esporos (conídios e ascósporos) nas lesões (todas 
lesões/repetição/tratamento foram destacadas e lavadas em 200 mL de água, e em 
seguida mensurado o número de esporos/mL com auxílio de um microscópio). 

Resultados e discussão 

Após 12 meses da implantação do experimento, o único tratamento que reduziu o 
número de cancros em relação a testemunha foi a proteção das lesões com filme 
PVC (T9) (Fig 1A). Nos tratamentos T3, T5 e T6 foi observado maior número de 
cancros em comparação a testemunha (Fig. 1A). A proteção das lesões com filme 
PVC (T9) apresentou os menores índices de diâmetro em comparação a testemu-
nha (Fig. 1B). No tratamento com OM foi observado os maiores comprimentos de 
lesão em relação a testemunha (Fig. 1B). Nos demais tratamentos não foi obser-
vado diferenças significativas na expansão de tamanho de lesão, comparado a 
testemunha (Fig 1B). Lesões que receberam os tratamentos OM mostravam mais 
esporos do fungo comparado aos demais tratamentos (1C). Nos demais tratamen-
tos não foi observado diferenças significativas no número de esporos comparado 
a testemunha (Fig 1C). De acordo com a IN20 (Brasil, 2013) em pomares com mais 
de 1% de incidência do cancro europeu é permitido o manejo da doença. Um dos 
artigos da IN 20 permite que quando o tronco esteja comprometido em até 50% 
(cinquenta por cento) do perímetro pela necrose do fungo é facultado a aplicação 
de pastas fungicidas na lesão. No entanto, os dados do presente estudo indicam 
que o pincelamento de alguns tratamentos alternativos nas lesões usados pelos 
fruticultores nos pomares comerciais não apresentam efeitos positivos no contro-
le dos parâmetros epidemiológicos do cancro europeu (Brasil, 2013). 
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Figura 1. Número de cancros (A), expansão do tamanho de lesão (B) e número de esporos (C) 
de Neonectria ditissima (conídios e ascósporos) em plantas de macieira ‘Gala’, 12 meses após o 
pincelamento de diferentes tratamentos em lesões de cancro europeu. Médias com mesmas 
letras minúsculas e maiúsculas indicam que não há diferença estatística (Duncan; p≤0,05). 

Conclusões 

O pincelamento de lesões de cancro europeu com fertilizantes foliares, ou mesmo 
fungicida padrão (controle positivo) não reduziram o aumento do número de can-
cros, tamanho da lesão e número de esporos comparado a testemunha não tratada. 
Assim a recomendação da pesquisa é a eliminação ou erradicação de qualquer teci-
do sintomático da macieira, independentemente do nível da área afetada. 
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Resumo
O Brasil ocupa o posto de maior produtor e consumidor mundial de maracujá, porém 
com baixas produtividades, o que pode ser melhorado observando os fatores limi-
tantes da cultura e a ampla variabilidade presente em espécies do gênero Passiflora 
que possa refletir a necessidade do melhoramento genético no desenvolvimento de 
cultivares para caracteres fenotípicos desejáveis. O objetivo visa quantificar a va-
riabilidade estimando os parâmetros genéticos para caracteres morfo-agronômico 
entre cultivares melhoradas de maracujá. No estudo avaliou-se 12 caracteres mor-
fo-agronômicos para cinco genótipos de cultivares de Passiflora sp. em um delinea-
mento experimental em blocos ao acaso com quatro repetições e parcelas perdidas 
realizados na Fazenda Novo Sabor, Conceição do Araguaia-PA. A análise de variância 
mostrou-se significativo a 1% de probabilidade para os caracteres CLF1 e CTF1, com 
reflexos em baixos valores de CVe% (<10%) para CLF1 (7,46%), RLT1 (7,75%), CLF2 
(8,32%) e CTF2 (7,13%). Enquanto que a h2

m apresentou valores altos (>40%) para 
variáveis CLF1 (85,10%), CTF1 (84,17%), RLT1 (74,15%), CLF2 (79,02%), ESC (78,47%) 
e REP (78,07%). Para o teste de comparação de médias de Tukey a 5% de probabi-
lidade, a cultivar em destaque foi a Gigante Amarelo para os descritores CLF1 e 
CTF1. Assim, conclui-se que a variabilidade observada para os caracteres estudados 
podem ser objeto de seleção para futuros programas de melhoramento. 

Palavras-chave: análise univariada, cultivares, descritores fenotípicos, parâmetros 
genéticos. 
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Estimation of genetic parameters for morpho-agronomic 
characters among cultivars of passion fruit (Passiflora sp.) 

Abstract

Brazil is the world’s largest producer and consumer of passion fruit, but with low yields, which 
can be improved by observing the limiting factors of the crop and the wide variability present in 
species of the Passiflora genus that may reflect the need for genetic improvement in develop-
ment of cultivars for desirable phenotypic characters. The objective is to quantify the variability 
by estimating the genetic parameters for morpho-agronomic traits among improved passion fruit 
cultivars. The study evaluated 12 morpho-agronomic characters for five genotypes of cultivars 
of Passiflora sp. in a randomized block experimental design with four replications and lost plots 
carried out at Fazenda Novo Sabor, Conceição do Araguaia-PA. The analysis of variance was 
significant at 1% probability for the characters CLF1 and CTF1, with reflections in low values of 
CVe% (<10%) for CLF1 (7,46%), RLT1 (7,75%), CLF2 (8,32%) and CTF2 (7,13%). While h2

m presented 
high values (>40%) for variables CLF1 (85,10%), CTF1 (84.17%), RLT1 (74,15%), CLF2 (79,02%), 
ESC (78,47%) and REP (78,07%). For the Tukey mean comparison test at 5% probability, the cul-
tivar highlighted was the Yellow Giant for the descriptors CLF1 and CTF1. Thus, it is concluded 
that the variability observed for the studied characters can be the object of selection for future 
breeding programs. 

Keywords: univariate analysis, cultivars, phenotypic descriptors, genetic parameters. 

Introdução 

O Brasil tem posição de destaque na fruticultura mundial no cultivo de maracujá, 
principalmente com o lançamento de cultivares melhoradas que possibilitaram a 
expansão de novas fronteiras agrícolas. Porém algumas limitações que desenca-
deiam baixa produtividade em frutos de maracujá estão associadas ao uso inade-
quada de variedades, mudas contaminadas por fungos e de origem duvidosa, falta 
de esquema apropriado de adubação e corretivos para acidez do solo, e manejos 
inadequados ou falta deles para irrigação, pragas, doenças e polinização manual. 
Assim, na tentativa de alcançar altas produtividades é necessário considerar aqueles 
fatores limitantes, bem como a ampla variabilidade presente em espécies do gêne-
ro Passiflora que possam refletir a necessidade do melhoramento genético no de-
senvolvimento de variedades com atributos agronômicos desejáveis, seja para sua 
introdução direta nos sistemas de produção, assim como para aqueles passíveis de 
serem utilizados em programas de melhoramento. Então, o objetivo deste trabalho 
visa quantificar a variabilidade estimando os parâmetros genéticos para caracteres 
morfo-agronômico entre cultivares melhoradas de maracujá. 
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Material e métodos

O material utilizado foram sementes de frutos de maracujá (Plassiflora sp.) de quatro 
cultivares melhoradas da Embrapa Cerrados/DF, entre eles estão BRS Gigante Ama-
relo, BRS Pérola do Cerrado, BRS Rubi do Cerrado, BRS Mel do Cerrado e uma teste-
munha de ocorrência natural da região objeto do estudo. O delineamento empregado 
foi o blocos ao acaso com quatro repetições e cinco tratamentos distribuídos em 20 
parcelas localizada na Fazenda Novo Sabor, município de Conceição do Araguaia/PA. 

Os descritores morfo-agronômicos empregados na caracterização foram: compri-
mento longitudinal das folhas (CLF1); comprimento transversal das folhas (CTF1); 
relação do comprimento longitudinal e transversal das folhas (RLT1); comprimento 
do pecíolo, (CPE); comprimento longitudinal do fruto (CLF2); comprimento trans-
versal do fruto (CTF2); relação do comprimento longitudinal e transversal do fruto 
(RLT2); espessura da casca (ESC); massa média do fruto (MMF); massa média da cas-
ca (MMC); massa média da polpa (MMP); e rendimento de polpa (REP). 

Os dados foram submetidos à análise variância (ANAVA) ao programa estatístico GE-
NES (CRUZ, 2008), opção “blocos casualizados com parcelas perdidas”, resultando em 
quadrados médios entre amostras, confrontando-os com testes de hipóteses e com-
paração de médias (teste Tukey a 5% de probabilidade), gerando também a média 
geral e as estimativas componentes de variância associados aos efeitos de variância 
genética (Vg); ambiental (Ve); e fenotípica (Vf), bem como parâmetros genéticos para 
herdabilidade da média de genótipos (h2

m); coeficiente de variação genética (CVg%); 
e ambiental (CVe%). 

Resultados e discussão 

A análise de variância apresentou valores para quadrados médios altamente signifi-
cativos a 1% de probabilidade para os caracteres CLF1 e CTF1, e significativos a 5% 
de probabilidade para os caracteres RLT1, CTF2, ESC e REP, quanto submetidos ao 
teste F, Fisher (Tabela 1). Outra variação notável foi aquela que garante precisão ao 
ensaio, como o coeficiente de variação ambiental (CVe%), o que exibiu valores abaixo 
de 10% para os caracteres CLF1 (7,46%), RLT1 (7,75%), CTF2 (8,32%) e CLF2 (7,13%), 
sendo assim considerados de ótima acurácia. 

Jesus et al. (2014) encontraram resultados muitos próximas desta pesquisa quando 
obtiveram variações para características morfo-agronômica com valores médios de 
10,74 cm para comprimento da planta; e 13,02 cm para largura da planta, estan-
do as duas características associadas a atividade fotossintética, bem como valores 
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médios de 5,75 cm para diâmetro transversal do fruto; e 31,57%, de rendimento de 
polpa, essas variáveis estão diretamente relacionadas a produtividade e consequen-
temente irão produzir frutos com melhor competitividade no mercado. 

Tabela 1. Quadrados médios, componentes de variância e estimativas de parâmetros genéticos 
entre 12 carateres morfo-agronômicos em cinco cultivares de maracujá (Passiflora sp.). Fazenda 
Novo Sabor, Conceição do Araguaia-PA, 2019. 

Fonte de 
variação2

Quadrado Médios (QM)1 

GL CLF1 
(cm) 

CTF1 
(cm) 

RLT1 
(cm)

CPE 
(cm) 

CLF2 
(mm) 

CTF2 
(mm)

Tratamento 4 19,6455** 75,2382** 0,0847* 3,03823NS 152,1278NS 697,3201* 

Bloco 3 0,5984 1,6625 0,0013 0,7214 25,9303 196,8960 

Resíduo 12 2,9269 11,9038 0,0219 1,4014 93,61414 146,3205 

Vg - 4,1796 15,8336 0,0157 0,4091 16,3294 153,7673 

Vf - 4,9113 18,8095 0,0211 0,7595 42,4542 194,6009 

Ve - 0,7317 2,9759 0,0054 0,3503 26,1248 40,8336 

h2m - 85,10 84,18 74,15 53,87 38,46 79,02 

CVg% - 17,83 23,78 13,23 16,56 5,64 16,15 

CVe% - 7,46 10,31 7,75 15,33 7,13 8,32 

Média geral - 11,4598 16,731 0,947 3,860 71,589 76,773 

Fonte de 
variação2

Quadrado Médios (QM)1 

GL RLT2 
(cm) 

MMF 
(g) 

ESC 
(mm)

MMC 
(g) 

MMP 
(g) 

REP 
(%) 

Tratamento 4 0,1332NS 6718,2724NS 22,9704* 2222,1491NS 583,8889NS 619,5889* 

Bloco 3 0,0634 1026,0667 12,9807 242,6195 495,0509 116,0014 

Resíduo 12 0,0888 4527,4736 4,9454 1412,3435 642,0381 135,8664 

Vg - 0,0123 611,3857 5,0302 225,9922 14,5373 29,7375 

Vf - 0,0371 1874,8667 6,4103 620,1346 145,9722 172,9085 

Ve - 0,0248 1263,4810 1,3801 394,1423 160,5095 37,9162 

h2m - 33,28 32,61 78,47 36,44 9,95 17,18 

CVg% - 10,09 18,57 26,55 18,88 8,19 13,96 

CVe% - 14,33 26,70 13,91 24,93 27,21 15,76 

Média geral - 1,0988 133,1105 8,4461 79,6183 46,5555 39,0705 
1/Comprimento longitudinal da folha (CLF1); comprimento transversal da folha (CTF1); relação do comprimento 
longitudinal e transversal da folha (RLT1); comprimento do pecíolo (CPE); comprimento longitudinal do fruto 
(CTF2); comprimento transversal do fruto (CTF2); relação do comprimento longitudinal e transversal do fruto 
(RLT2); massa média do fruto (MMF); espessura da casca (ESC); massa média da casca (MMC); massa média 
da polpa (MMP); e rendimento de polpa (REP).2 variância genotípica (Vg); variância ambiental (Ve); variância 
fenotípica (Vf); herdabilidade da média de genótipos (h2

m); coeficiente de variação genética (CVg%); coeficiente 
de variação residual (CVe%); e média geral. 
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Quanto as estimativas de parâmetros genéticos constatou-se considerável varia-
bilidade genética em vista da magnitude da variância genética (Vg) e coeficiente 
de variação genética (CVg%) para os caracteres CLF1, CTF1, RLT1, CTF2 e ESC. Já a 
herdabilidade média de genótipos (h2

m), este serve para indicar o quanto da variação 
fenotípica é de origem genética, e que valores maiores que 40% são vistos como 
excelentes para fins de seleção de indivíduos. Assim, os resultados na tabela 1 de-
mostraram h2

m alta para os caracteres CLF1 (85,10%), CTF1 (84,18%), RLT1 (74,15%), 
CTF2 (79,02%) e ESC (78,47%), o que pode ser explicado pela variabilidade genética 
expressa pelo CVg% associada ao baixo valor do CVe%. 

Gonçalves et al. (2007) estimaram coeficientes de herdabilidade alta em uma po-
pulação de maracujá-amarelo com 85,33% e 69,83% para os descritores largura do 
fruto e espessura da casca, respectivamente, demonstrando semenhança aos carac-
teres CTF2 e ESC neste estudo. 

Para análise de comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
foi evidenciado diferenças entre os tratamentos para os caracteres CLF1, CTF1, RLT1, 
CTF2, ESC e REP (Tabela 2), com a cultivar Gigante Amarelo obtendo média diferen-
ciada das demais cultivares para os caracteres CLF1 e CTF1, enquanto que a cultivar 
Mel do Cerrado se destacou para os descritores RLT1 e ESC. 

Ataídes et al. (2004) também observaram diferenças não significativas para o caráter 
massa da casca (MC) e diâmetro longitudinal dos frutos (DL) se comparadas as mé-
dias dos cultivares FB-100, FB-200, BRS Rubi do Cerrado, BRS Ouro Vermelho, BRS 
Sol do Cerrado, BRS Gigante Amarelo quando avaliados no ano/safra em 2012, o que 
evidenciou similaridade com a pesquisa para os descritores MMC e CLF2. 

Tabela 2. Comparação de médias entre 12 caracteres morfo-agronômicos em cinco cultivares de 
maracujá (Passiflora sp.) pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Fazenda Novo Sabor, Conceição 
do Araguaia-PA, 2019. 

 CLF1 CTF1 RLT1 CPE 

Trat.1 Médias (cm) Trat.1 Médias (cm) Trat.1 Médias (cm) Trat.1 Médias (cm) 

1 18,19 a 1 22,65 a 3 1,18 a 1 5,35 a 

4 15,86 ab 4 19,57 ab 2 0,99 ab 4 3,83 a 

3 14,64 ab 5 15,87 ab 1 0,86 ab 2 3,55 a 

5 13,42 b 2 12,88 b 5 0,85 b 3 3,38 a 

2 12,52 b 3 12,66 b 4 0,84 b 5 3,17 a 
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 CLF2 CTF2 RLT2 MMF 

Trat.1 Médias (mm) Trat.1 Médias (mm) Trat.1 Médias (mm) Trat.1 Médias (g) 

1 80,64 a 2 86,83 a 2 1,37 a 1 195,29 a 

4 73,74 a 1 83,13 a 5 1,19 a 3 136,25 a 

2 71,15 a 5 83,09 a 4 1,07 a 5 134,44 a 

5 64,92 a 4 77,37 a 1 1,03 a 4 113,82 a 

3 64,77 a 3 48,70 b 3 0,78 a 2 73,78 a 

ESC MMC MMP REP 

Trat.1 Médias (mm) Trat.1 Médias (g) Trat.1 Médias (g) Trat.1 Médias (%) 

3 12,37 a 1 98,55 a 1 66,78 a 2 65,64 a 

4 10,05 ab 3 95,01 a 2 47,26 a 5 38,89 b 

1 7,78 bc 4 87,71 a 5 45,10 a 1 35,23 b 

5 6,84 bc 5 76,36 a 3 38,7 a 4 33,57 b 

2 5,31 c 2 31,29 a 4 35,31 a 3 27,90 b 

1/Tratamentos: Gigante Amarelo (1); Pérola do Cerrado (2); Mel do Cerrado (3); Rubi do Cerrado (4); Maracujá 
nativo (5). 

Conclusões 
As avaliações do material genético são promissoras para os caracteres CLF1, CTF1, 
RLT1, CTF2, ESC e REP, tendo a estimativa de herdabilidade das cultivares Gigante 
do Cerrado, Mel do Cerrado e Pérola do Cerrado como boa indicação para seleção de 
indivíduos superiores e criação de nova variabilidade genética. 
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Resumo 

O cultivo de alho no Brasil tem apresentado crescimento nos últimos anos, princi-
palmente em função do plantio de variedades de alho nobre com uso de técnicas 
de manejo mais adequadas. A vernalização é umas das técnicas que possibilitou o 
aumento da área cultivada, em áreas consideradas desfavoráveis para o cultivo do 
alho, permitindo o seu plantio e aumento da produtividade. A vernalização consiste 
no uso de temperaturas baixas de armazenamento de “alho semente” para superação 
de dormência e para o suprimento de frio necessário para o desenvolvimento da cul-
tura. No entanto, há uma carência de informações em relação ao uso de temperaturas 
negativas durante a vernalização, a qual pode aumentar o vigor das sementes, o de-
senvolvimento e a produtividade da cultura. Foi conduzido um experimento na safra 
2020, no município de Fraiburgo-SC, com objetivo avaliar o tempo e a temperatura de 
vernalização do alho semente. Os tratamentos consistiram em quatro temperaturas 
de vernalização -2, 0, 2 e 4 ºC, e quatro tempos de vernalização 10, 20, 30 e 40 dias, 
mais tratamento adicional (sem vernalização). A vernalização foi realizada em câmara 
fria tipo BOD com variação de ±0,5 ºC. Foram avaliadas a produção total, comercial 
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e classificação dos bulbos de alho. As maiores produtividades comercial, total e por-
centagem de alho classe sete, foram obtidas com tempo de 21 dias de vernalização. 
Em relação ás temperaturas não houve diferenças significativas entre os tratamentos. 

Palavras-chave: temperatura negativa; bulbificação; fotoperíodo; alho nobre. 

Abstract 

The cultivation of garlic in Brazil has shown growth in recent years, mainly due to the planting 
of noble garlic varieties using more appropriate management techniques. Vernalization is one of 
the techniques that made it possible to increase the cultivated area, in areas considered unfavor-
able for the cultivation of garlic, allowing its planting and increased productivity. Vernalization 
consists of the use of “garlic seed” at low storage temperatures to overcome dormancy and to 
supply the necessary cold for the development of the culture. However, there is a lack of informa-
tion regarding the use of negative temperatures during vernalization, which can increase seed 
vigor, development and crop productivity. An experiment was conducted in the 2020 harvest, in 
the city of Fraiburgo-SC, with the objective of evaluating the time and temperature of vernaliza-
tion of the garlic seed. The treatments consisted of four vernalization temperatures -2, 0, 2 and 
4 ºC, and four vernalization times of 10, 20, 30 and 40 days, plus additional treatment (without 
vernalization). Vernalization was performed in a BOD-type cold room with a variation of ±0.5 ºC. 
Total and, commercial production and classification of garlic bulbs were evaluated. The highest 
commercial productivity, total and percentage of seven class garlic, was obtained with 21 days of 
vernalization. Regarding temperatures, there were no significant differences between treatments. 

Keywords: negative temperature; bulbification; photoperiod; noble garlic. 

Introdução 

A área de cultivo do alho no Brasil cresceu de 9.638 hectares em 2014 para 13.500 
em 2020. Minas Gerais é o estado em que mais se cultiva o alho e, em 2020, foram 
plantados 5.300 hectares. Em segundo lugar aparece Goiás com 3.000 hectares. San-
ta Catarina com 2.000 ha, Rio Grande do Sul com 1.900 ha e Bahia com 500 hectares 
plantados em 2020 ficam com o terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente, 
(ANAPA 2021, informações não publicadas). É nítida a importância produtiva e eco-
nômica dessa cultura não só a nível nacional, mais também mundial. O alho é uma 
espécie altamente dependente de manejo em todas a fases de desenvolvimento 
sendo, portanto, indispensável o uso das melhores técnicas de cultivo para a obten-
ção de melhores rendimentos, entre elas, o conhecimento dos efeitos de tempera-
turas e necessidade de frio das sementes utilizadas no plantio. Por ser uma cultura 
de clima temperado, resistente a temperaturas baixas e geadas não muito intensas, 
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a produção de alho nobre requer a vernalização do alho semente antes do plantio, 
principalmente nas regiões onde as condições de fotoperíodo e temperatura não 
satisfazem as exigências da cultura, caso da região CentroOeste do Brasil em que 
o cultivo somente é possível com o uso dessa técnica. Por outro lado, na região sul 
também se faz a vernalização, porém não se aplica o mesmo manejo utilizado na re-
gião do Centro Oeste do país. A vernalização altera as exigências da cultura do alho 
e necessidades climáticas, reduzindo o ciclo da cultura do alho. Uma dose excessiva 
de tratamento a frio pode promover a brotação precoce, aumentar o crescimento 
vegetativo e, consequentemente, o desenvolvimento precoce, resultando em peque-
nos bulbos e baixos rendimentos. A submissão de bulbilhos à temperatura entre 0 
e 10°C por 30 a 60 dias aceleram a bulbificação, o que substitui as exigências cli-
máticas iniciais, antecipa a formação do bulbo, e quebra a dormência dos bulbilhos. 
Recentemente alguns produtores têm usado a vernalização negativa (temperaturas 
abaixo de 0ºC) para a superação da dormência de sementes, porém, destaca-se a 
necessidade e importância de estudos para adequar a cultivar e o período de verna-
lização, que resulte maior rendimento e qualidade da cultura. O objetivo do trabalho 
foi avaliar os efeitos da aplicação de diferentes níveis de temperatura e períodos de 
vernalização na produtividade do alho. 

Material e métodos 

Foi conduzido um experimento na safra 2020 no município de Fraiburgo-SC em 
propriedade situada a 27°05’36.4”S 50°52’32.2”W e a 1.067 metros de altitude. Os 
tratamentos foram constituídos de quatro tempos de vernalização (10, 20, 30, 40 
dias) e quatro temperaturas (-2, 0, 2 e 4 graus ºC) mais um tratamento adicional 
(sem vernalização). Os tratamentos foram distribuídos num delineamento em blocos 
casualizados em um esquema fatorial 4x4+1, com quatro repetições. 

A calagem e adubação foi de acordo com Comissão de química e fertilidade do solo 
do RS/SC (2016). O preparo do solo foi realizado com aração e gradagem, formação 
dos canteiros a 0,20 m do nível do solo, e marcação de três linhas duplas sobre os 
canteiros distanciadas entre si de 0,20 m entre duplas e 0,12 entre linhas duplas e 
0,10 cm entre bulbilhos. 

A adubação de plantio e cobertura foi realizada em área total, aplicando-se nitro-
gênio, fósforo, potássio, zinco e boro para todos os tratamentos, em quantidades 
recomendadas pela Comissão de Química e Fertilidade do Solo do RS/SC (2016) e 
baseadas na análise de solo da área experimental. 
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O plantio foi realizado no dia 09/07/2020. Foi utilizada a cultivar de alho nobre São 
Valentin, caracterizada por possuir ciclo tardio, entre 150 a 170 dias, do plantio a 
colheita, bulbos com formato elíptico, túnicas brancas e bulbilhos de coloração roxa. 
Foram utilizados bulbos da classe 6, e bulbilho com peso médio de 4 gramas. O 
controle fitossanitário foi realizado de acordo com as recomendações para a cultura. 

O manejo da irrigação foi realizado por meio da estimativa diária da evapotranspi-
ração da cultura (ETc). A evaporação de referencia (ETo) foi estimada utilizando-se 
os dados diários da estação meteorológica da EPAGRI/CIRAM. Os coeficientes de 
cultura (Kc) utilizados foram os propostos pela FAO para alho (ALLEN et al., 1998): 

A colheita foi realizada quando os bulbos atingiram a maturidade fisiológica, consta-
tada pela senescência das folhas, e os parâmetros avaliados foram: classificação dos 
bulbos e produtividade nas diferentes classes. Foi utilizado o programa SAS (versão 
9.0) e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Resultados e discussão 

Houve diferença significativa somente para o tempo de vernalização para as caracte-
rísticas de produção total, comercial e porcentagem de alho na classe 7 (Tabela 1). A 
análise de regressão ajustou um modelo quadrático para as três características (Figura 
1). O tempo que proporcionou a maior produtividade total, comercial e porcentagem de 
alho na classe 7, foi de 21 dias para as três características, independente da temperatura. 

Entre os primeiros trabalhos que citam o uso da vernalização de bulbilhos de alho 
no préplantio, Ferreira et al. (1986) e Biasi et al. (1999) observaram que bulbilhos 
armazenados sob temperatura de 5 a 10 ºC produziram plantas com crescimento 
inicial mais rápido, bulbificação antecipada e produção de maior número de bulbi-
lhos. Entretanto, na mesma região produtora de Curitibanos com cultivar São Valen-
tin, Wilpert (2019), não observou efeito do tempo de vernalização, quando utilizou 
temperatura de 4,2 ºC, para três ciclos de cultivo. Porém, quando trabalhou com a 
cultivar Chonan e Ito, com a mesma temperatura de vernalização, os períodos de 
30 e 45 dias proporcionaram maior produtividade. Na região do centro oeste, com 
a cultivar ITO Azevedo (2019), verificou um aumento de 4 t ha-1 quando utilizou 
vernalização negativa. Por outro lado, essa resposta depende da época de plantio e 
do índice visual de dormência (IVD) que o alho foi submetido a vernalização. Para 
a época de plantio de março a temperatura que resultou em maior produtividade 
foi -1 a 3 ºC, já o alho plantado em abril não apresentou diferenças entre as tem-
peraturas testadas e para plantio de maio a temperatura de -1 a 3 ºC apresentou as 
maiores produtividades. 
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O tamanho ou classe dos bulbos são resultados de práticas de manejo adotadas e 
fortemente influenciados pelo clima durante a safra da cultura. As médias de produ-
tividade vêm apresentando crescimento com o passar dos anos, porém existe gran-
de diferença de produtividade entre regiões brasileiras, devido a inúmeros fatores 
como uso de tecnologias, como a vernalização, clima, manejos por parte dos produ-
tores, entre outros fatores. O estado de Santa Catarina possui as melhores médias de 
produtividade da região Sul, com média na safra 2019/2020 de 10,2 t ha-1 (EPAGRI, 
2021), inferior 58,9 % a produtividade obtida no experimento. 

Esse resultado é de grande importância para os produtores, sendo que a produti-
vidade da lavoura, seguido da classificação, que se refere ao tamanho do bulbo, re-
presenta a produção estratificada em cada classe, possibilitando o produtor analisar 
os diferentes manejos que interferiram na produtividade. Além disso o produtor no 
momento da comercialização recebe pelo número (classe) e um adicional sobre esse 
número. Em anos que ocorre queda nos preços a maioria das vezes o produtor recebe 
o valor referente ao número (classe) do alho. Isso ocorre pela demanda de mercado 
por bulbos grandes, que se encaixam nas classes 5, 6 e 7. Diante disso, recomenda-se 
a temperatura de 0 ºC por um tempo de vernalização de 21 dias, tratamento que 
apresentou as maiores produções. 

Tabela 1. Efeito da temperatura e tempo de vernalização na produtividade total (PT t ha-1), 
produtividade comercial (PC t ha-1) e porcentagem de distribuição nas diferentes classes (C)  
de produção do alho. Epagri, 2020. 

Temperatura (ºC) PT PC C3 C4 C5 C6 C7 

-2 15,2 14,9 2,6 16,4 28,6 43,0  7,5ab 

0 16,2 16,1 1,5 10,3 22,9 47,9 15,8a 

2 15,4 15,2 1,6 13,1 29,3 45,2  9,0ab 

4 15,9 15,5 1,9 12,8 26,3 46,3 10,7ab 

Sem vernalização 14,6 14,4 2,2 14,4 28,8 47,7  5,1b 

Tempo (dias)        

0 14,6 b* 14,4b 2,2 14,4 28,9 47,7  5,0b 

10 15,0 b 14,9ab 2,3 15,8 27,7 43,5  9,7ab 

20 17,3 a 17,2a 1,0  8,1 20,9 51,8 17,1a 

30 15,1 ab 14,7b 2,1 14,8 29,2 43,2  8,3b 

40 15,2 ab 14,9ab 2,3 13,8 29,3 44,3  8,0b 

CV (%) 11,7 11,6 109 69 27 24 64 

*Letras minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (0,05%) 
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Resumo

O cultivo protegido é uma das técnicas mais pesquisadas atualmente para poten-
cializar a produtividade e a qualidade dos frutos, aliadas a preservação do meio 
ambiente. O objetivo do trabalho foi conhecer a influência da cobertura plástica 
e da tela antigranizo na produtividade, qualidade e fenologia de pessegueiros, da 
cultivar Planalto, conduzidos em murro frutal, para as condições do Alto Vale do Rio 
do Peixe, SC. Os tratamentos utilizados foram: T1 – testemunha, sem cobertura; T2 
– lona plástica trançada de polipropileno branco, com espessura de 150 micras e 
2,7 metros de largura; T3 – tela antigranizo vermelha com 18% de sombreamento. 
Foram avaliados o número de frutos por planta, produção por planta (Kg), massa 
média de frutos (g), firmeza de polpa (N), sólidos solúveis (ºBrix), acidez total (meq.
L1) e ciclo fenológico. Conclui-se que a cobertura plástica e a tela antigranizo não 
influenciaram a produtividade, e a qualidade de frutos, embora o uso destas cober-
turas possibilitou prolongar a janela de colheita e atrasar a queda de folhas. 

Palavras-chave: Cultivo protegido, palmeta, pêssego, produtividade. 
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Influence of plastic covering and hail net on the agronomic behavior 
of peach trees conducted in fruit wall in the Vale do Rio do Peixe-SC 

Abstract

Protected cultivation is one of the most researched cultivation techniques currently to enhance 
productivity and quality at the expense of environmental preservation. The objective of this work 
was to know the influence of plastic covering and hail net on productivity, quality and phenology of 
peach trees, cultivar Planalto, conducted in fruit wall, for the conditions of Alto Vale do Rio do Peixe, 
SC. The treatments used were: T1 – control, without coverage; T2 – white polypropylene braided 
plastic canvas, 150 microns thick and 2.7 meters wide; T3 – red hail screen with 18% shading. The 
number of fruits per plant, production per plant (Kg), average fruit weight (g), flesh firmness (N), sol-
uble solids (º Brix), total acidity (meq.L-1) and cycle were evaluated phenological. It was concluded 
that both plastic covering and anti-hail net did not influence yield and fruit quality, although the 
use of these coverings made it possible to prolong the harvest window and delay leaf fall. 

Keywords: Protected cultivation, palm, peach, productivity. 

Introdução 

A fruticultura moderna possui como principais desafios o aumento da produtivida-
de, qualidade e segurança alimentar em conjunto com a minimização dos impactos 
ambientais (ROBINSON, 2004). Atualmente, diversos trabalhos de pesquisa são reali-
zados com o objetivo melhorar as condições econômicas, técnicas e sociais dos em-
preendimentos frutícolas. Neste sentido, o cultivo protegido é uma alternativa para 
superar os principais desafios do setor. Dentre os tipos de cobertura que podem ser 
utilizados na persicultura brasileira, se destacam as telas antigranizo haja visto que 
protegem os pomares de granizos e geadas pontuais com razoável custo-benefício. 
No Brasil, o uso de cobertura plástica em frutíferas de clima temperado é bem con-
solidado na viticultura (HERNANDES et al., 2013), enquanto no cenário internacional 
há uma tendência de adaptar o cultivo do pessegueiro em sistemas de murro frutal 
sob cobertura plástica com o objetivo de minimizar o uso de mão de obra e riscos 
de perdas por intempéries climáticas, pragas e doenças fúngicas (LAYNE et al., 2013). 

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi conhecer a influência da cobertura 
plástica e da tela antigranizo em pessegueiros, considerando à produtividade, quali-
dade de frutos e a fenologia da cultivar Planalto, para as condições do Alto Vale do 
Rio do Peixe, SC. 
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Material e métodos 
O experimento foi realizado durante as safras 2016 e 2017 em pomar implantado em 
sistema de murro frutal com condução em palmeta, localizado na Estação Experimental 
da Epagri de Videira, SC. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com 
quatro repetições de três plantas. A cultivar avaliada foi a “Planalto”, enxertada sobre o 
porta-enxerto Capdebosq, com espaçamento de plantio de 2 metros entre plantas e 3,3 
metros entre fileiras. Os tratamentos utilizados foram: T1 – testemunha, sem cobertura; 
T2 – lona plástica trançada de polipropileno branco, com espessura de 150 micras e 
2,7 metros de largura; T3 – tela antigranizo vermelha com 18% de sombreamento. Para 
cada tratamento, as variáveis resposta avaliadas foram o número de frutos por planta, 
produção por planta (Kg), massa média de frutos (g), firmeza de polpa (N), sólidos solú-
veis (ºBrix), acidez total (meq.L-1) e ciclo fenológico. Quanto a fenologia, foram anotadas 
as datas de ocorrência de início e fim de floração, colheita e queda de folhas. 
Os dados de produtividade e qualidade de frutos foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA) e as médias foram comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de pro-
babilidade de erro, utilizando o programa RStudio 3.6.1 (R CORE TEAM, 2019). 

Resultados e discussão 
Nas duas safras analisadas não foi constatada diferença significativa no número de 
frutos e produção por planta, juntamente com o peso médio de fruto da safra de 
2016. Para a safra de 2017 o peso de fruto foi menor nas plantas sem cobertura, não 
se diferenciando entre a tela vermelha e a lona plástica (Tabela 1). 

Tabela 1. Número de frutos, produção e massa média de frutos de pessegueiro cv. Planalto 
submetidos à cobertura com lona, tela vermelha e testemunha, nas safras 2016 e 2017. 

2016 
Tipo de cobertura Nº de frutos Produção por planta (Kg) Massa média de frutos (g) 
Sem cobertura 43,0 ns 8,5 ns  157,6 ns 

Lona Plástica 77,8 13,6 154,8 

Tela Vermelha 51,2 9,7 154,5 

CV (%) 29,6 26,0 4,5 

2017 
Tipo de cobertura Nº de frutos Produção por planta (Kg) Massa média de frutos (g) 
Sem cobertura 144,8 ns 16,9 ns 116,7 b*

Lona Plástica 84,8 9,2  130,7 a

Tela Vermelha  70,4  10,8  127,7 a 

CV (%) 26,6  25,3  1,0 
*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey com nível de significância de 5%. ns: 

não significativo. 
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Quanto às características dos frutos, não foi observada diferença nas duas safras 
estudadas para a firmeza de polpa, sólidos solúveis e acidez total (Tabela 2). Tanto o 
sistema de condução quanto o manejo de poda verde e adubação, quando realizados 
de maneira equilibrada, proporcionam frutos de alta qualidade mesmo sob cober-
tura (ZHANG et al., 2005). Nas safras avaliadas não houve ocorrência de granizo na 
área do experimento, o que contribui para a não diferenças entre os tratamentos. 
Ainda, a cultivar Planalto tem a brotação considerada mais tardia, sendo menos afe-
tada pela ocorrência de geadas. 

Tabela 2. Firmeza de polpa, sólidos solúveis, e acidez total de frutos de pessegueiro da cv. Planalto 
submetidos à cobertura com lona, tela vermelha e testemunha nas safras 2016 e 2017. 

2016

Tipo de cobertura Firmeza de polpa (N) Sólidos solúveis (ºBrix) Acidez total (meq.L-1) 

Sem cobertura 11,0 ns* 9,8 ns 59,2 ns 

Lona Plástica 10,8 9,4 56,5 

Tela Vermelha 12,1 10,2 61,7 

CV (%) 8,3 9,8 6,4 

2017

Tipo de cobertura Firmeza de polpa (N) Sólidos solúveis (ºBrix) Acidez total (meq.L-1) 

Sem cobertura 9,8 ns 11,3 ns 33,1 ns 

Lona Plástica  10,5 10,5 31,5 

Tela Vermelha  10,4 10,6 32,3 

 CV (%) 6,6 5,9 15,5 
ns: não significativo. 

De acordo com Tustin et al. (2018), plantas conduzidas em murro frutal, otimizam a in-
terceptação de luz de modo a potencializar altas produtividades e alta qualidade dos 
frutos, diferentemente dos sistemas tradicionais de condução. Desta maneira por mais 
que exista um sombreamento de aproximadamente 18% sobre a copa das plantas os 
efeitos indesejáveis da cobertura para a cultivar Planalto foram atenuados. 

O aspecto que demonstrou maior diferença entre os tipos de cobertura foi em rela-
ção a fenologia. Foi observado prolongação do ciclo em relação à testemunha, com 
atraso médio de 10 dias para a tela vermelha e 13 dias para a cobertura plástica 
(Figura 1). O atraso da queda de folhas pode atrasar o início do ciclo subsequente de 
modo a mitigar indiretamente efeitos de geadas. A diminuição do molhamento foliar 
sob a cobertura induz maior sanidade à copa alterando a data de queda de folhas 
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(HERNANDES et al., 2013). Ainda, na safra de 2016, foi constatado que a duração da 
floração foi menor na testemunha, provavelmente devido ao maior volume de chu-
vas durante este estágio (dados não apresentados). O atraso na brotação é vantajoso 
para evitar geadas que ocorrem normalmente no mês de setembro. 

 

Figura 1. Durações cronológicas (dias) de cada estágio fenológico da cultivar Planalto sub-
metida à cobertura com lona, tela vermelha e sem cobertura nas safras de 2016 e 2017. 

O uso de cobertura contribuiu para uma maior janela de colheita nas duas safras (de 
714 dias). O cultivo protegido tem como grande vantagem a possibilidade de esca-
lonar a colheita permitindo a otimização da mão de obra (LAYNE et al., 2013), o que 
é interessante devido ao curto tempo de prateleira do pêssego. Além disso, o atraso 
na queda de folhas proporciona um melhor acúmulo de carboidratos nos ramos e 
raízes que contribuirão para o bom estado nutricional das plantas. 

Conclusões 

A cobertura plástica e a tela antigranizo em pessegueiros, não afetaram negativa-
mente a produtividade e a qualidade de frutos da cultivar Planalto, embora, para 
as condições do Alto Vale do Rio do Peixe, SC, o cultivo protegido de pessegueiros 
possibilitou alongar a janela de colheita e atrasar a queda de folhas. 
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Resumo
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência de diferentes porta-enxertos 
e espaçamentos sobre as características produtivas de videiras da variedade Vermen-
tino em região de altitude no estado de Santa Catarina. O experimento foi conduzido 
em um vinhedo localizado no município de Água Doce – SC. O delineamento utilizado 
foi de blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 3 (cinco porta-enxertos e três 
espaçamentos). Os tratamentos estudados figuram a combinação de cinco porta-en-
xertos (101-14 Mgt, IAC 572, Paulsen 1103, Harmony e VR 043-43) com a variedade 
copa Vermentino e três espaçamentos entre plantas (1,0; 1,2 e 1,5m). Foram avalia-
dos os parâmetros produtivos de número de cachos, peso médio do cacho, produção 
por planta e produtividade estimada nas safras 2018/19 e 2019/20. Os dados foram 
submetidos à análise de variância, e em caso de significância estatística à análise de 
médias pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade de erro. Na safra 2018/19 o por-
ta-enxerto Paulsen 1103 apresentou os maiores resultados, independente do espaça-
mento utilizado, e o espaçamento de 1,0 metro entre plantas a maior produtividade 
estimada, independente do porta-enxerto utilizado. Na safra 2019/20 o porta-enxerto 
IAC 572 apresentou os menores índices de produtividade e o espaçamento de 1,0 
metros entre plantas a maior produtividade, independente do porta-enxerto utilizado. 
Conclui-se que o porta-enxerto Paulsen 1103 contribui para a maior produtividade 
inicial das vinhas cultivadas com a variedade Vermentino e que o espaçamento de 1,0 
metro entre plantas proporciona a maior produtividade do vinhedo. 

Palavras-chave: Espaçamento entre plantas, Santa Catarina, Viticultura de altitude, Vitis 
vinifera. 
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Rootstock and planting density on the early performance of 
Vermentino variety wine grapes 

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the influence of different rootstocks and spacing on 
the productive characteristics of vines of the Vermentino variety in altitude region in the Santa 
Catarina state. The experiment was conducted in vineyard located in Água Doce – SC. The design 
used was randomized blocks 5 x 3 factorial scheme (five rootstocks and three spacings). The 
treatments are five rootstocks (101-14 Mgt, IAC 572, Paulsen 1103, Harmony and VR 043-43) with 
the variety Vermentino and three spacings between plants (1.0; 1.2 and 1 ,5 m). The productive 
parameters were number of bunches, weight of the bunch, production per plant and estimated 
yield in the 2018/19 and 2019/20 harvests. Data were subjected to analysis of variance and, in 
case of statistical significance, to analysis of means by Duncan’s test, at 5% probability of error. 
In the 2018/19 season the Paulsen 1103 rootstock showed the highest results regardless of the 
spacing used, and the 1.0 meter spacing between plants the highest estimated yield regardless 
of the rootstock used. In the 2019/20 season, the IAC 572 rootstock had the lowest yield indexes 
regardless of the spacing used, and the 1.0 meter spacing between plants had the highest yield 
regardless of the rootstock used. It is concluded that the Paulsen 1103 rootstock contributes to 
the highest initial productivity of vines cultivated with the Vermentino variety and that the 1.0 
meter spacing between plants provides the highest productivity of the vineyard. 

Keywords: Plant spacing, Santa Catarina, High altitude viticulture, Vitis vinifera. 

Introdução 
No estado de Santa Catarina, as regiões tradicionalmente produtoras situam-se no 
Vale do Rio do Peixe e Vales da Goethe com predominância de produção de uvas 
comuns e hibridas, no entanto, novas regiões voltadas a produção de uvas finas 
vem surgindo nas regiões de elevada altitude do estado (CALIARI, 2018). A Varieda-
de Vermentino demonstrou-se produtiva nas regiões de altitude elevada de Santa 
Catarina, sendo recomendada para produção de vinhos e espumantes (SOUZA et al., 
2017; WÜRZ et al., 2017). 

É característico das variedades viníferas, a grande influência das condições ambien-
tais sobre as características fenológicas e produtivas, além disso, deve-se considerar 
a relação da variedade copa com o porta-enxerto, uma vez que esta pode influenciar 
o vigor das plantas e assim as características de produtividade e qualidade das uvas 
(BRIGHENTI et al., 2010). 

Na introdução de novas variedades, o conhecimento das interações entre porta-en-
xerto e copa devem ser conhecidos para cada combinação, assim como as caracterís-
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ticas agronômicas da cultivar copa são influenciadas pelo porta-enxerto, a interação 
entre elas e a região de produção pode sofrer variações, fazendo-se necessário tra-
balhos de pesquisa de forma a facilitar a escolha mais adequada para cada região. 

Além disso a densidade de plantio deve ser ajustada de acordo com a combinação 
copa-porta-enxerto utilizada, uma vez que esta relação está ligada diretamente ao 
vigor das vinhas e influência a produtividade da área e qualidade das uvas, alteran-
do a circulação de ar e radiação solar entre as plantas, e ainda, a ocorrência de com-
petição intraespecífica no solo, por água e nutrientes, quando espaçamentos muito 
reduzidos (MARTINS; JÚNIOR, 1999). 

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência de diferentes 
porta-enxertos e espaçamentos sobre as características produtivas de videiras da 
variedade Vermentino em região de altitude no estado de Santa Catarina. 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido em um vinhedo instalado no ano de 2016, localizado 
no município de Água Doce – SC (1250 metros de altitude), na vinícola Villaggio 
Grando. As plantas foram conduzidas na forma de espaldeira com sistema de poda 
em duplo cordão esporonado, com espaçamento entre fileiras de 2,9 metros e entre 
plantas variando de acordo com o tratamento. O clima da região, segundo a classifi-
cação de Koeppen, é do tipo Cfb, mesotérmico, úmido, sem estação seca, com verão 
fresco (PESSENTI et al., 2019). 

O delineamento utilizado foi de blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 3 
(cinco porta-enxertos e três espaçamentos), com quatro repetições, sendo avaliado 
duas plantas por parcela. Os tratamentos estudados figuram a combinação de cinco 
porta-enxertos (101-14 Mgt, IAC 572, Paulsen 1103, Harmony e VR 043-43) com a 
variedade copa Vermentino e três espaçamentos entre plantas (1,0; 1,2 e 1,5m). 

A avaliação dos parâmetros produtivos foram realizadas nas safras 2018/19 e 
2019/20, com a mensuração do número de cachos, contado individualmente nas 
plantas marcadas e realizado a média por planta; o peso médio do cacho, obtido 
pela média da pesagem dos cachos colhidos por planta (Kg); a produção por planta, 
a partir da pesagem dos cachos no momento da colheita (kg); e a produtividade 
estimada por hectare, através da multiplicação da produção por planta pelo número 
de plantas por hectare (t.ha-1). 

Os dados foram submetidos à análise de variância, e em caso de significância es-
tatística à análise de médias pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade de erro. 
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Resultados e discussão 

Os parâmetros produtivos da safra 2018/19 tiveram significância estatística apenas 
para os fatores isolados de tratamentos. Considerando o fator porta-enxerto, Paul-
sen 1103 se destacou dos demais em todas as variáveis respostas avaliadas. E em 
relação ao espaçamento, quando utilizado 1,0 metro entre plantas, o desempenho 
foi superior também em todas as variáveis respostas analisadas (Tabela 1). 

Tabela 1. Parâmetros produtivos variedade Vermentino em função de diferentes porta-enxertos e 
densidades de plantio, safra 2018/19. 

Porta-enxerto1/ Número  
de cachos 

Peso  
do cacho 

Produção  
por planta 

Produtividade  
estimada 

Paulsen1103 17,8a 0,3a 4,1a 11,7a 

IAC572 10,7b 0,2b 1,9b 5,9b 

VR043-43 10,0b 0,2b 1,8b 5,6b 

101-14Mgt 8,4b 0,2b 1,5b 4,7b 

Harmony 8,3b 0,2b 1,5b 4,6b 

Espaçamento 

1,0 m 14,9a 0,2a 3,0a 10,8a 

1,2 m 10,8b 0,2a 2,2b 6,3b 

1,5 m 8,3b 0,1b 1,5b 3,4c 

C.V. 44,3 21,5 49,1 45,8 

1/Mesma letra minúscula na coluna não difere entre si pelo teste de Duncan (p≤0,05). Peso de cacho (Kg), 
Produção por planta (Kg) e Produtividade estimada (t.ha-1).

Na safra 2019/20, novamente os parâmetros produtivos tiveram significância ape-
nas para os fatores isolados de porta-enxerto e espaçamento, exceto para número de 
cachos que não apresentou significância estatística para amos os fatores (Tabela 2). 
Os porta-enxertos VR04343 seguido por IAC 572 apresentaram as menores médias 
em produção por planta e produtividade. Em relação ao espaçamento, novamente 
quando utilizado 1,0 metro entre plantas os parâmetros produtivos foram maiores. 
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Tabela 2. Parâmetros produtivos variedade Vermentino em função de diferentes porta-enxertos e 
densidades de plantio, safra 2019/20. 

Porta- enxerto1/ Número  
de cachos 

Peso  
do cacho 

Produção  
por planta 

Produtividade  
estimada 

Paulsen1103 12,9ns 0,2a 2,3a 6,3a 
IAC572 10,1 0,1b 1,2c 3,5c 
VR043-43 10,0 0,2a 1,6bc 4,8bc 
101-14Mgt 11,2 0,2a 1,7abc 5,2ab 
Harmony 11,9 0,2a 1,8ab 5,4ab 

Espaçamento 

1,0 m 11,1ns 0,2a 2,0a 6,9a 
1,2 m 11,4 0,2b 1,9ab 5,0b 
1,5 m 11,0 0,1c 1,5b 3,3c 

C.V. 24,7 22,3 34,9 31,2 
1/Mesma letra minúscula na coluna não difere entre si pelo teste de Duncan (p≤0,05). Peso de cacho (Kg), 
Produção por planta (Kg) e Produtividade estimada (t.ha-1).

Embora a primeira safra de produção ter apresentado maior valores em todos os 
parâmetros, a segunda safra ainda teve bons índices de produção. Brighenti et al. 
(2014) encontrou para variedade Vermentino produzida em São Joaquim – SC com 
plantas de quarta safra valores médios de 11,9 cachos por planta e produtividade 
média de 5,58 t.ha-1. Würz et al. (2017), em plantas com 8 anos de idade na mesma 
região observou médias de 23 cachos por planta e produtividade entre15,4 t.ha-1. 
O porta-enxerto Paulsen 1103 apresentou bons resultados iniciais nas duas safras 
avaliadas, é um porta enxerto vigoroso, que imprime maior desenvolvimento inicial 
a cv. Vermentino sobre ele enxertada (NARDELLO et al., 2019), o que pode estar 
relacionado ao bom desempenho observado, com médias próximas de produção as 
vinhas mais desenvolvidas, como comentado anteriormente. 
Em relação aos espaçamentos utilizados, em ambas as safras o espaçamento de 1,0 
metro entre plantas proporcionou bons rendimentos, tanto em produção por planta 
quanto em produtividade estimada. O controle do dossel vegetativo é importante 
pois o excesso de desenvolvimento vegetativo pode levar a um desequilíbrio entre 
parte aérea e raízes ou mesmo infertilidade de gemas causado pelo excesso de som-
breamento (Dalbó & Feldberg, 2019). 

Conclusões 
Conclui-se que o porta-enxerto Paulsen 1103 contribui para a maior produtividade 
inicial das vinhas cultivadas com a variedade Vermentino. 

O espaçamento de 1,0 metro entre plantas contribui para a maior produtividade do 
vinhedo. 
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Resumo 

O abrigo modelo ‘Pampeano’ desenvolvido pelo Projeto Hortaliças da Epagri-EEI, 
apresenta características estruturais próprias para o cultivo de hortaliças no litoral 
norte catarinense, diminuindo o excesso de água sobre as folhas, com redução de 
doenças foliares. A avaliação de cultivares de hortaliças para cultivos orgânicos de 
hortaliças também se enquadra nas prioridades. O obejtivo deste trabalho foi avaliar 
a severidade de C. capsici nos pimentões ‘Casca Dura EEI’, ‘Verde Luz EEI’, ‘Casca Dura 
Ikeda’, ‘Hibrido Bárbaro Isla’ e ‘Itapuã Isla’ cultivados a céu aberto e sob cultivo prote-
gido. O experimento foi conduzido em solo Gleissolo Háplico. Mudas dos pimentões, 
com 30 dias, foram transplantadas simultaneamente, na área a céu aberto e sob o 
abrigo, seguindo as normas preconizadas para sistemas orgânicos de produção de 
hortaliças. Aos 120 dias foram coletadas três folhas de cada planta da parcela, di-
gitalizadas e submetidas ao software ASSESS 2.0 para determinação do percentual 
médio de severidade. O delineamento experimental foi em arranjo fatorial 5X2, para 
cultivar e tipo de ambiente. Os resultados foram submetidos à análise de variância e 
comparação de médias (Skott Knott 5%). A interação cultivar x ambiente foi siginifi-
cativa para a severidade com diferença do Casca Dura e Verde Luz da EEI em relação 
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aos pimentões Casca Dura Ikeda, Hibrido Bárbaro e Itapuã da Isla, com os valores 
entre 2,03 e 1,32. Sob cultivo protegido a severidade não diferiu. O comportamento 
das cultivares dentro de ambiente de cultivo, reduziu a severidade sob cultivo pro-
tegido (S=0,11%) em relação ao cultivo a céu aberto (S=1,59%). 

Palavras-chave: cultivo protegido, Capsicum annuum, cercosporiose, sistemas orgânicos. 

Greenhouse ‘Pampeano’ reduce the severity of Cercospora capsici 
in bell pepper

Abstrat

The greenhouse ‘Pampeano’, developed by Projeto Hortaliças of Epagri-EEI, show up the particular 
characteristics for the cultivation of vegetables on north coast of Santa Catarina, reducing excess wa-
ter on the leaves, with reduction of leaf diseases. The evaluation of vegetable cultivars for organic veg-
etable crops is also a priority. The aim of this work was to evaluate the severity of C. capsici on ‘Casca 
Dura EEI’, ‘Verde Luz EEI’, ‘Casca Dura Ikeda’, ‘Hibrido Bárbaro Isla’ and ‘Itapuã Isla’ bell peppers cultivat-
ed outdoor and under protected cultivation. The experiment was carried out in Gleissolo Haplico soil. 
Pepper seedlings, 30 days years old, were transplanted simultaneously, in the open area and under the 
cover, following the recommended rules for vegetable production systems. At 120 days, three leaves 
were collected from each plant in the plot, scanned and submitted to the ASSESS 2.0 software to 
determine the mean percentage of severity. The experimental design was in a 5X2 factorial arrange-
ment, for cultivar and type of environment. The results were found through the analysis of variation 
and comparison of means (Skott Knott 5%). The cultivar x environment interaction was significant for 
the severity with difference of Casca Dura and Verde Luz of EEI in relation to the peppers Casca Dura 
Ikeda, Hibrido Bárbaro and Itapuã of Isla, with values between 2,03 and 1,32. Under protected culti-
vation the severity did not differ. The behavior of cultivars within the cultivation environment reduced 
the severity under protected cultivation (S=0.11%) compared to cultivation and open sky (S=1.59%). 

Keywords: protected cultivation, Capsicum annuum, brown eye spot, organic systems. 

Introdução
Os abrigos de cultivo são estruturas indispensáveis na produção de hortaliças em sis-
tema orgânico de produção. O cultivo nos abrigos permite a programação adequada 
e garantida da produção de hortaliças, além de melhorar sua qualidade; e o modelo 
‘Pampeano’ desenvolvido na Epagri, Estação Experimental de Itajaí-EEI, apresenta ca-
racterísticas estruturais próprias para o cultivo nas condições edafoclimáticas do litoral 
catarinense. No manejo fitossanitário de doenças, o abrigo atua como um ‘guarda-chuva’ 
impedindo o excesso de água sobre as folhas (molhamento foliar), com consequente 
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redução de diversas doenças foliares. Além da estrutura de cultivo, são desenvolvidas na 
EEI, estratégias para o manejo integrado de hortaliças em sistemas orgânicos de produ-
ção, dentre elas, o desenvolvimento e avaliação de cultivares de hortaliças adaptadas 
para o cultivo a céu aberto e sob cultivo protegido de hortaliças. No rol de espécies em 
avaliação, o pimentão (Capsicum annuum L.) destaca-se como uma das prioritárias, tanto 
no desenvolvimento de um cultivar quanto na avaliação do comportamento de genóti-
pos disponíveis no mercado ao produtor rural. A avaliação do comportamento de genóti-
pos de pimentão às doenças de ocorrência no litoral catarinense é uma das prioridades. 
A disponibilidade, ao produtor rural, de cultivares adpatadas compõe-se como uma das 
principais estratégias de controle fitossanitário para o manejo integrado da cultura. Den-
tre as doenças foliares do pimentão a cercosporiose, cujo agente etiológico é fungo Cer-
cospora capsici Heald & Wolf, promove intensa redução da área foliar comprometendo o 
seu processo fotossintético. É uma doença de ocorrência comum na cultura do pimentão, 
em regiões quentes ou durante o verão, pois é favorecida por temperaturas acima de 
25 ºC e umidade do ar acima de 90%. Os sintomas podem também ser observados no 
caule, ramos e pedúnculos dos frutos, onde as lesões tendem a ser maiores e mais alon-
gadas (MATSUOKA et al., 1996). As perdas ocasionadas pela cercosporiose podem ser 
grandes, principalmente após as primeiras colheitas. Os frutos das plantas atacadas são 
geralmente inadequados para comercialização, pois são pequenos, retorcidos e muitas 
vezes apresentam queimaduras por sol (MONTEIRO et al., 2000). Segundo Hernández & 
Mendes (2016) não há variedades resistentes a doença, o que reforça a adoção do uso de 
estratégias alternativas ao manejo da doença em sistemas orgânicos. O obejtivo deste 
trabalho foi avaliar a severidade de C. capsici nos pimentões ‘Casca Dura EEI’, ‘Verde Luz 
EEI’, ‘Casca Dura Ikeda’, ‘Hibrido Bárbaro Isla’ e ‘Itapuã Isla’ cultivados a céu aberto e sob 
cultivo protegido em abrigo ‘Pampeano’. 

Material e métodos
O experimento foi conduzido nas instalações do Projeto Hortaliças da Epagri, Estação 
Experimental de Itajaí-EEI, em Itajaí/SC, situada a 27º34’ de latitude Sul, 48º30’ de lon-
gitude Oeste de Greenwich e altitude de 5m. De acordo com Köeppen (1948) o clima do 
local é subtropical, com chuvas bem distribuídas e verão quente e úmido, do tipo Cfa. O 
solo onde foram instalados os experimentos é classificado como Gleissolo Háplico (Ta-
bela 1). Mudas dos pimentões, com 30 dias de idade, foram transplantadas simultanea-
mente, na área a céu aberto e sob o abrigo, no espaçamento de 1 metro entre linhas e 60 
cm entre plantas no delineamento quadrado latino com cinco tratamentos (cultivares) 
e cinco repetições com 10 plantas por repetição. Para adubação de base foi adotado o 
composto orgânico (Tabela 1) na dose de 2,5 kg m-2. O suprimento hídrico foi através de 
gotejamento em fita dupla. O manejo da cultura (tutoramento, capinas, desbrotas) obe-
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deceu as normas preconizadas pela Epagri-EEI para sistemas orgânicos de produção de 
hortaliças. A severidade foi avaliada aos 120 dias de cultivo pela coleta aleatória de três 
folhas, uma no topo, a segunda no meio e a terceira na parte de baixo de cada planta da 
parcela. Em seguida as folhas foram alinhadas em fundo azul e fotografadas com câme-
ra digital (Canon EOS Rebel T5). Para determinação da severidade as fotografias foram 
submetidas ao software ASSESS 2.0. (LAMARI, 2008) obtendo-se, ao final, o percentual 
de severidade médio de 30 folhas para cada repetição. O delineamento experimental foi 
o de arranjo fatorial (5 X 2) para cultivar e ambiente (céu aberto e sob cultivo protegido) 
com as 5 repetições. Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste de 
comparação de médias. (Skott Knott 5%). 

Tabela 1. Atributos do solo e composto orgânico utilizado no experimento. 

Material pH P K N MO** Umidade Relação C/N 
. . . . . . . . . . . . . . . .mg kg-1...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%...... . . . .

Composto* 6,8 1720 790 2620 - 18 14 

Solo 5,8 132,3 280 - 2,8 - - 

*Composto orgânico de resíduos do abate e da criação de suínos; ** Matéria orgânica. 

Resultados e discussões
A interação cultivar x ambiente foi siginificativa para a severidade (Skott Knott 5%). 
No cultivo a céu aberto o comportamento entre as cultivares demonstrou maior 
severidade nos pimentões Casca Dura e Verde Luz da EEI em relação aos pimentões 
Casca Dura Ikeda, Hibrido Bárbaro e Itapuã da Isla, com os valores 2,03; 1,91; 1,32; 
1,34 e 1,34; respectivamente (Tabela 2). Sob cultivo protegido a severidade de C. 
capsici não diferiu entre as cultivares testadas (Tabela 2). 

Tabela 2. Severidade de Cercospora capsici em pimentões cultivados à céu aberto e sob cultivo 
protegido modelo ‘Pampeano’ na Epagri-EEI. 

Cultivar
Severidade de Cercospora capsici (%)a

Cultivo Protegido Céu Aberto

Casca Dura EEI 0,17±0,06*aA 2,03±0,20bB 

Verde Luz EEI 0,09±0,03aA 1,91±0,26bB 

Casca Dura IKEDA 0,11±0,03aA 1,32±0,18bA 

Hibrido Bárbaro – ISLA 0,07±0,02aA 1,34±0,10bA 

Itapuã – ISLA 0,12±0,07aA 1,34±0,18bA 

Média 0,11±0,02 1,59±0,09 

CV(%) = 171,23     n = 1077 

a = Médias seguida da mesma letra minúscula e maiúscula não diferem entre si, na linha e na coluna, 
respectivamente, pelo teste de Skott Knott a 5%. 

* = Erro padrão da amostra. 
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O comportamento das cultivares dentro de ambiente de cultivo, demonstrou forte 
redução da severidade de C. capsici sob cultivo protegido com valor médio de 0,11% 
em relação a severidade observada nos cultivo a céu aberto com valor médio de 
1,59%, (Tabela 2). 

A redução da severidade de C. capsici sob o abrigo ‘Pampeano’, demonstrou que o cul-
tivo protegido é uma importante estratégia no controle da cercosporiose em pimen-
tões cultivados em sistemas orgânicos de produção, nas condições edafoclimáticas 
do litoral norte catarinense. 

Conclusão

O abrigo de cultivo modelo ‘Pampeano’ reduziu a severidade Cercospora capsici nos 
pimentões ‘Casca Dura EEI’, ‘Verde Luz EEI’. ‘Casca Dura Ikeda’, ‘Itapoã Isla’ e ‘Hibrido 
Bárbaro Isla’cultivados em sistema orgânico, em relação ao cultivo a céu aberto. 
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito de diferentes dosagens de proteína 
hidrolisada juntamente com produto a base de extrato de algas marinhas nos parâ-
metros produtivos da soja. O experimento foi conduzido na cidade de Ubiratã -PR, com 
a variedade BS 2606 IPRO, em DBC, com 8 tratamentos com diferentes combinações 
e doses dos produtos e 3 repetições de cada. Foram avaliadas as variáveis: produtivi-
dade (Kg ha-1), altura de planta (cm), número de vagens por planta e grãos por vagem. 
Concluiu-se que em relação à altura de plantas, massa de mil grãos, número de vagens 
por plantas e número de grãos por vagens não houve resultados significativos posi-
tivos com o uso dos produtos, já na produtividade em ha-1 o uso do produto a base 
de extratos de algas e a proteína hidrolisada utilizados separadamente, demostraram 
ganhos significativos para a cultura da soja nas condições deste experimento. 

Palavras-chave: bioestimulantes, Glycine max; produtividade, sementes. 

Abstract

This work aims to evaluate the effect of different dosages of hydrolyzed protein together with a sea-
weed extract-based product on soybean production parameters. The experiment was conducted in 
the city of Ubiratã -PR, with the variety BS 2606 IPRO, in DBC, with 8 treatments with different combi-
nations and doses of the products and 3 repetitions of each. The following variables were evaluated: 
yield (Kg ha-1), plant height (cm), number of pods per plant and grains per pod. It was concluded that in 
relation to plant height, mass of 1000 grains, number of pods per plant and number of grains per pod, 
there were no significant positive results with the use of the products, whereas in productivity in ha-1 
the use of the product a seaweed extracts base and the hydrolyzed protein used separately, showed 
significant gains for the soybean crop under the conditions of this experiment. 

Keywords: biostimulants, Glycine max, productivity, seeds. 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 253
 VOLTAR AO ÍNDICE

Introdução
A soja é um produto de sustentação da balança comercial brasileira, amplamente 
disseminada pelo mundo. O Brasil é o maior exportador e também maior produtor 
de soja do mundo, graças a safra recorde no ano de 2020, o Brasil produziu cerca de 
125 milhões de toneladas de soja, com a ocupação de aproximadamente 37 milhões 
de hectares de área plantada, conforme demonstra o estudo da Companhia Nacional 
de Abastecimento (CONAB, 2021). 

Para se obter altas produtividades, o agricultor precisa buscar diferentes técnicas e 
manejos, um deles seria o uso de produtos que estimulem o desempenho produtivo 
da cultura. O termo bioestimulante se refere à combinação de produtos à base de 
hormônios, micronutrientes, aminoácidos e vitaminas. No entanto, pouco se sabe 
sobre o verdadeiro efeito desses produtos, assim a necessidade de procurar bio-
estimulantes e fertilizantes mais eficientes tem levado as empresas a utilizar alta 
tecnologia para desenvolver produtos com com melhores eficiências e preços mais 
acessíveis (BOURSCHEIDT, 2011). 

Os nutrientes indispensáveis aos vegetais podem ter diversas origens, uma delas é 
a obtenção dos mesmos através das algas. Segundo Silva et al. (2008), as algas têm 
grande valor na indústria de fertilizantes por apresentarem grande bainha de mu-
cilagem, sendo que algumas algas atuam diminuindo a compactação do solo e na 
aglomeração de solos arenosos. 

A Proteína harpin, originalmente extraída de Erwinia amylovora, é um bioestimulante 
que tem se tornado comum nas práticas agrícolas. Segundo Akbudak, et al (2006), 
quando aplicada, a proteína harpin se liga a receptores de plantas que ativam várias 
vias bioquímicas relacionadas ao crescimento e aumento da resistência por meio de 
uma via de resistência adquirida sistêmica. 

Assim, este trabalho objetiva avaliar o efeito de diferentes dosagens da proteína 
hidrolisada juntamente com produto a base de extrato de algas nos parâmetros 
produtivos da soja. 

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido em Ubiratã, PR, na altitude de 490 metros, a latitude de 
24º28’43’’S e a longitude de 52º56’10’’W. De acordo com a classificação de Koeppen, o 
clima é Cfa: subtropical super úmido mesotérmico, cujo caracteriza-se pelas estações 
bem definidas. A temperatura média em meses quentes é de 26°C e 16°C nos meses 
frios, junto a uma precipitação pluviométrica média anual de 1.913 mm (IAPAR, 2019). 
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O tipo de solo é o Latossolo Vermelho Distroférrico, de textura argilosa (EMBRAPA, 
2018). Antes da implantação do experimento, a área foi corrigida com calcário gra-
nulado, de acordo com a análise de solo. A variedade de soja utilizada foi BS 2606 
IPRO, o experimento montado em delineamento de blocos casualizados (DBC), 
com 24 unidades experimentais, formadas 8 tratamentos e 3 repetições cada. As 
parcelas foram constituídas por 3,15m de largura e 4 m de comprimento totali-
zando 12,6 m2. 

O produto de extrato de algas utilizado nos tratamentos na dosagem de 1,5g/ Kg 
de semente é composto por: Ascophyllum nodosum - 10%, Trichoderma harzianum 
10^6 cfu/g, Bacillus subtilis 10^7 cfu/g, ácidos húmicos totais ½ 66-68% , ácido hú-
mico 61-62% , ácido fúlvico 5-6% , potássio-humates 75% , potássio (K2O) 10-12% 
, matéria seca 83-85% , substância orgânica 68-70% , valor do PH 9,5-10,5 densi-
dade aparente 0,55-0,65kg/L. Já a Proteína hidrolisada utilizada é constituída por 
carbono orgânico total 38% e nitrogênio solúvel 0,5%. Em todos os tratamentos 
utilizou-se tratamento de sementes constituído por: Standak top® (piraclostrobina 
25g/L; tiofanato-metilico 225g/L; fipronil 250 g/L) e Potamol® (fonte de molibdê-
nio, aditivos e biorreguladores). 

Os tratamentos utilizados foram: Tratamento 1- Testemunha; Tratamento 2 – Pro-
duto a base de extrato de algas; Tratamento 3- Produto a base de extrato de algas 
+ Proteína hidrolisada (20µg/unid.de semente); Tratamento 4 - Produto a base de 
extrato de algas + Proteína hidrolisada (30µg/unid. de semente); Tratamento 5- 
Produto a base de extrato de algas + Proteína hidrolisada (40µg/unid. de semente); 
Tratamento 6 - Proteína hidrolisada (20µg/unid. de semente); Tratamento 7- Proteí-
na hidrolisada (30µg/unid. de semente); Tratamento 8- Proteína hidrolisada (40µg/
unid. de semente). 

A colheita foi realizada manualmente, em 2 linhas de cada parcela, com 3m de 
comprimento cada. Foram avaliadas a produtividade (Kg ha-1), altura de planta 
(cm), quantidade de vagens por planta e grãos por vagem, e massa de mil grãos 
(g). A produtividade foi coletada cada parcela, debulhada a mão e pesada separa-
damente numa balança de precisão. Altura de planta foram colhidas cinco plantas 
por parcela e medida com trena. Destas cincos plantas colhidas por parcela, foi 
contada todas as vagens de cada planta e a quantidade de grãos foi baseado por 
10 vagens de cada planta. E para a massa de mil grãos foi pesado cem grãos por 
vez, isso foi feito oito vezes cada parcela, e depois feita a média. Os resultados ob-
tidos foram submetidos à verificação da normalidade e médias comparadas pelo 
teste Tukey a 5% pelo programa estatístico ASSISTAT (SILVA e AZEVEDO, 2016). 
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Resultados e discussão

Como pode ser observado pela Tabela 1, o número de vagens por planta, o número 
de grãos por vagem assim como a massa de mil grãos apesar de apresentar resul-
tados numericamente diferentes, não demonstraram diferença significativa entre os 
tratamentos aplicados sobre as variáveis analisadas. 

Tabela 1. Número de vagens por planta, número de grãos por vagem, massa de mil grãos e altura 
de soja submetidas a diferentes tratamentos à base de extratos de algas e proteína hidrolisada a 
campo, em Ubiratã – PR. 

Tratamentos Número de 
vagens/plantas 

Número de grãos/
vagens 

Massa de mil 
grãos (g) 

Altura da planta 
(cm) 

T1 54,40 2,60 135,83 127,90abc 

T2 64,60 2,68 141,25 124,90abc

T3 66,33 2,45 134,16 129,90ab 

T4 59,33 2,44 133,33 131,70a 

T5 61,09 2,61 137,91 125,70abc 

T6 62,73 2,72 144,16 121,70bc 

T7 63,73 2,57 135,83 120,80bc 

T8 68,07 2,54 126,66 120,60c 

DMS 23,57 0,55 22,07 0,0909 

CV(%) 13,07 7,47 5,63 2,52 

F 0,80 ns 0,83 ns 1,42 ns 5,36* 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si a 5% probabilidade pelo teste de Tukey. 
n.s = não significativo a 5% de probabilidade; * significativo a 5 % de probabilidade. DMS = Desvio Médio 
Significativo; CV = Coeficiente de variação. 

Quanto a massa de mil grãos, os tratamentos T2 e T6 se destacaram, apresentando 
resultado de 5 e 9g respectivamente, maiores que a testemunha. Marques e Mourão 
(2014) também não encontraram diferença significativa na massa de mil grãos com 
a utilização de bioestimulantes a base de extrato de algas marinhas na cultura da 
soja, porém Ferrazza e Mourão (2010) obtiveram diferença significativa na massa de 
mil grãos e produtividade de soja ao utilizarem produtos à base de extratos de algas 
no tratamento de sementes e via foliar. 

No parâmetro altura das plantas quando submetidas aos diferentes tratamentos, o 
T4 teve a maior média de altura entres todos os tratamentos, porém não se diferindo 
da testemunha, mas sim, apenas dos tratamentos 6, 7 e 8. 
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Na Figura 1, observa-se que a produtividade da soja quando submetida aos diferen-
tes tratamentos, demonstrou diferença significativa entre as médias, os tratamentos 
T2 e T6 obtiveram resultados superiores ao da testemunha, com valores de 534,72 
a 602,777 kg, respectivamente de diferença. Esse fato pode ter relação com o que 
afirmou Vasconcelos (2006), indicando que os bioestimulantes podem modificar o 
status hormonal da planta e influenciar positivamente no crescimento e desenvol-
vimento da mesma. 
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Figura 1. Produtividade (kg ha-1) de soja submetidas a diferenças a tratamentos  
à base de extratos de algas e proteína hidrolisada a campo, em Ubiratã-PR 

Os dados corroboram com Ferrazza e Mourão (2010) que observaram que o uso de 
produto de extrato de algas marinhas via tratamento de sementes teve resultados 
significativos na produção final de soja. Também se assemelham com dados de Floss 
e Floss (2007), onde mostraram que os benefícios alcançados com uso de aminoáci-
dos estão agregados com a melhoria da germinação, com raízes mais fortes, plantas 
mais vigorosas e firmes, enchimento mais uniforme de grãos e consequentemente 
uma produtividade mais abrangente. 

Conclusões

Em relação à altura de plantas, massa de mil grãos, número de vagens por plantas 
e número de grãos por vagens não houve resultados significativos positivos com o 
uso dos produtos, já na produtividade em ha-1 o uso do produto a base de extratos 
de algas e a proteína hidrolisada utilizados separadamente, demostraram ganhos 
significativos para a cultura da soja nas condições deste experimento. 
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Resumo
Com o crescimento e expansão de novas áreas de produção de cana-de-açúcar, simul-
taneamente, ocorrem pragas que causam danos à cultura e, o controle químico, bem 
como a preservação de inimigos naturais, nesse cenário, se faz importante. Sendo assim, 
o objetivo da execução deste trabalho foi avaliar a seletividade de inseticidas à vespa 
Cotesia flavipes, utilizados na cultura da cana de açúcar. O experimento foi conduzido 
em delineamento de blocos completos casualizados, com 6 tratamentos repetidos por 5 
vezes. Após 12 horas, previamente à aplicação dos tratamentos, foram liberadas vespas 
em todas as unidades experimentais, à exceção da testemunha. Ainda, estes foram cons-
tituídos por Cotesia flavipes apenas, lambda-cialotrina (50 g ha-1) + clorantraniliprole 
(100 g ha-1), fipronil (800 g ha-1), metoxifenozida (300 g ha-1) + espinetoram (60 g ha-1) e 
tiametoxam (141 g ha-1) + lambda-cialotrina (106 g ha-1). Foram avaliados o número de 
lagartas, quantidade de orifícios, cana broqueadas e colmos danificados (raspagem). Ao 
final do ciclo da cultura (maturidade fisiológica) foram coletadas 10 plantas, consecuti-
vas em cada parcela, as quais foram cortadas ao meio e avaliado o parasitismo e podri-
dão. Os tratamentos não se diferiram quanto ao número de lagartas, broca parasitada e 
podridão do colmo. O tratamento com lambda-cialotrina (50 g ha-1) + clorantraniliprole 
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(100 g ha-1) causou menor taxa de mortalidade quando comparado aos outros tratamen-
tos, podendo-se dizer que não foi nocivo ao parasitóide Cotesia flavipes. Os inseticidas 
não interferiram no parasitismo de Cotesia flavipes, ou seja, foram seletivos. 

Palavras-chave: controle biológico, inseticidas de amplo espectro, manejo integrado de 
pragas, parasitoide de larvas.

Selectivity of insecticides to Cotesia flavipes in sugarcane crop 

Abstract

With the growth and expansion of new sugarcane production areas, simultaneously, pests 
occur that cause damage to the crop and chemical control, as well as the preservation of 
natural enemies, in this scenario, becomes important. Therefore, the objective of this work 
was to evaluate the selectivity of insecticides to the wasp Cotesia flavipes, used in the sug-
arcane culture. The experiment was carried out in a randomized complete block design, with 
6 treatments repeated 5 times. After 12 hours, prior to the application of treatments, wasps 
were released in all experimental units, except for the control. Furthermore, these were con-
stituted by Cotesia flavipes only, lambda-cyhalothrin (50 g ha-1) + chlorantraniliprole (100 g 
ha-1), fipronil (800 g ha-1), methoxyfenozide (300 g ha-1) + spinetoram ( 60 g ha-1) and thiame-
thoxam (141 g ha-1) + lambda-cyhalothrin (106 g ha-1). The number of caterpillars, number of 
holes, drilled cane and damaged culms (scraping) were evaluated. At the end of the crop cycle 
(physiological maturity) 10 consecutive plants were collected in each plot, which were cut in 
half and evaluated for parasitism and rot. The treatments did not differ regarding the number 
of caterpillars, parasitized borer and stem rot. The treatment with lambda-cyhalothrin (50 g 
ha-1) + chlorantraniliprole (100 g ha-1) caused a lower mortality rate when compared to the 
other treatments, and it can be said that it was not harmful to the parasitoid Cotesia flavipes. 
Insecticides did not interfere in the parasitism of Cotesia flavipes, that is, they were selective. 

Keywords: biological control, broad spectrum insecticides, integrated pest management, larval 
parasitoids. 

Introdução 
A cana-de-açúcar se tornou uma grande alternativa para o setor de biocombustíveis 
devido à produção de etanol e de outros subprodutos, sobretudo, alternativa para 
produção de energia elétrica (CONAB, 2020). Com a expansão das áreas de cultivo, 
surgem pragas como a Diatraea saccharalis, que causa danos à planta, afetando a 
produtividade. Intensidade de dano por D. saccharalis em torno de 1% pode causar 
0,77% de redução no peso da cana, 0,25% na produção de açúcar e 0,20% na produ-
ção do álcool. Em determinadas regiões a população dessa praga aumentou devido 
alguns fatores como a utilização de variedades suscetíveis e adoção de práticas de 
manejos inadequadas (MIP) (DINARDO-MIRANDA et al., 2011). 
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Levando em consideração o manejo integrado de pragas, a aplicação de inseticidas 
deve ser realizada, se necessária, visto o nível de controle específico para cada inseto 
praga (ALVES; SERIKAWA, 2006). Outra opção para a sustentabilidade do agronegócio 
é a utilização de estratégias de manejo integrado de pragas (MIP), que visa compa-
tibilizar o uso do controle biológico com defensivos agrícolas seletivos aos inimigos 
naturais. Em sistemas que visam reduzir o número de insetos nocivos, a seletividade é 
a chave para MIP, ao mesmo tempo em que altera ou afeta o menos possível o agroe-
cossistema e outros componentes do meio ambiente (SANTOS et al., 2006). 

Sendo assim, o objetivo da execução deste trabalho foi avaliar a seletividade de 
inseticidas a Cotesia flavipes na cultura da cana de açúcar. 

Material e métodos 
O experimento foi conduzido na Fazenda Campo Alegre, de coordenadas, 17º13’380”S, 
050º26’151”W, em cana planta, variedade IAC95-5094. Por sua vez, conduzido em 
delineamento de blocos casualizados, com 6 tratamentos e 5 repetições. Foi mo-
nitorada a infestação de D. saccharalis, e atingido o nível de 3%, foram aplicados 
os tratamentos. Estes foram constituídos de testemunha (água destilada), Cotesia 
flavipes, lambda-cialotrina (50 g ha-1) + clorantraniliprole (100 g ha-1), fipronil (800 
g ha-1), metoxifenozida (300 g ha-1) + espinetoram (60,0 g ha-1) e tiametoxam (141 g 
ha-1) + lambda-cialotrina (106 g ha-1). As parcelas foram dimensionadas em 25 m de 
largura por 25 m de comprimento (725 m²) e linhas de cultivo espaçadas de 1,50 m. 
No período de 10 horas após a aplicação dos tratamentos, foi realizado a liberação 
de um copo com aproximadamente 750 vespas de C. flavipes em cada parcela. 

A distância entre parcelas foi dimensionada em 725 m² (observada a autonomia de 
vôo do parasitoide). As avaliações, prévia e posteriores à aplicação, foram realizadas 
em 2 linhas da cultura, paralelas, com 5 metros cada (10 metros), posto que ava-
liou-se o número de lagartas, quantidade de orifícios, de cana broqueadas e colmos 
broqueados (raspagem). As avaliações foram realizadas aos 30 e 60 dias após a pri-
meira aplicação. Ao final do ciclo da cultura (maturidade fisiológica) foram coletadas 
10 plantas, consecutivas em cada parcela, as quais foram cortadas ao meio e avaliado 
lagartas parasitadas e podridão do colmo. 

A normalidade foi aferida pelo teste de Shapiro Wilk e os dados relacionados aos 
indivíduos sobreviventes em cada tratamento, bem como o parasitismo, Avaliou-se 
a sobrevivência das vespas e lagartas, o parasitismo e as massas de pupas do para-
sitóide.foram transformados pela função  e submetidos à análise de variância 
e ao teste de tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software estatístico SISVAR. 
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Resultados e discussão 

Os tratamentos não se diferiram quanto ao número de lagartas, broca parasitada 
e podridão do colmo (tabela 1). O inseticida lambda-cialotrina (50 g ha-1) + clo-
rantraniliprole (100 g ha-1) obteve menor quantidade de colmo broqueado, cana 
broqueada e número de orifício, quando comparado com a testemunha e a Cotesia 
flavipes, mas não diferiu de fipronil, metoxifenozida (300 g ha-1) + espinetoram (60,0 
g ha-1) e tiametoxam (141 g ha-1) + lambdacialotrina (106 g ha-1), respectivamente. 
Arrigoni (2002), ao realizar trabalhos com diferentes cultivares no final da década de 
1990, observou que a cada 1% de entre nó brocados por Diatraea saccharalis, houve 
uma redução de produtividade em relação ao número de colmos (-1,50%), sacarose 
(-0,49%) e etanol (-0,28%). 

Trabalhos realizados por Oliveira et al, (2013) os adultos de Trichogramma galloi (F0) 
que foram tratados com inseticidas e entraram em contato com ovos de Diatrea sac-
charalis, promoveram alta taxa de mortalidade em relação à testemunha. Portanto 
produtos como clorantraniliprole, M. anisopliae e triflumurom, obtiveram classifica-
ção como inócuos com taxa de mortalidade abaixo de 30%. Mas alguns produtos 
como fipronil, tiametoxam e lambda cialorina + tiametoxam causaram alta taxa de 
mortalidade dos parasitoides (classe 4), causando até 100% de mortalidade. O inse-
ticida Etiprole causou menos danos, sendo considerado classificação 3. 

Tabela 1. representa as médias das avaliações realizadas, sobre a seletividade de inseticidas ao 
parasitoide Cotesia flavipes, durante 30 e 60 dias. 

TRATAMENTO NL Q.C.B C.B N.O L.P P.C 

Testemunha 0,33 a 11,26 a 8,40 a 25,00 a 2,60 a 0,40 a 

Cotesia flavipes 0,00 a 10,33 a 6,46 a 17,93 a 4,20 a 0,20 a 

Lambda-cialotrina (50 g ha-1) + 
clorantraniliprole (100 g ha-1) 0,00 a 4,00 b 2,93 b 7,26 b 1,80 a 0,20 a 

Fipronil 0,00 a 6,20 ab 5,00 ab 12,26 ab 2,20 a 0,60 a 

Metoxifenozida (300 g ha-1) + 
espinetoram (60 g ha-1) 0,40 a 7,26 ab 5,26 ab 12,53 ab 1,40 a 0,40 a 

Tiametoxam (141 g ha-1) + 
lambda-cialotrina (106 g ha-1) 0,00 a 7,20 ab 4,66 ab 13,33 ab 2,20 a 0,40 a 

CV (%) 26,76 34,38 30,65 37,85 52,52 35,63 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre sí pelo teste de Tukey, a 5% de significancia. Médias 
transformadas pela função . 
*N.L (número de lagartas), Q.C.B (colmos broqueados), C.B (cana broqueadas), N.O (número de orifícios), Larvas 
parasitada (L.P) e P.C (Podridão do colmo). 
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Conclusão 

O tratamento com lambda-cialotrina (50 g ha-1) + clorantraniliprole (100 g ha-1) 
causou menor taxa de mortalidade quando comparado aos outros tratamentos, po-
dendo-se dizer que não foi nocivo ao parasitóide Cotesia flavipes. 

Os inseticidas não interferiram no parasitismo de Cotesia flavipes, ou seja, foram 
seletivos. 
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Resumo

O objetivo deste trabalho é avaliar o uso de diferentes herbicidas para o controle 
Conyza bonariensis. O experimento foi realizado em casa de vegetação na fazenda es-
cola do Centro Universitário Assis Gurgacz, no período de fevereiro a julho de 2021, em 
Cascavel – PR. Utilizado o delineamento inteiramente casualizado com oito tratamen-
tos e quatro repetições em cada tratamento, totalizando assim 32 vasos de 6 L de solo 
com 8 plantas cada repetição. Os tratamentos realizados foram T1 testemunha; T2 
glifosato + 2,4d; T3 glifosato + saflufenacil; T4 glifosato + glufosinato de amônia; T5 
saflufenacil; T6 glufosinato de Amônia; T7 saflufenacil + glufosinato de Amônia e T8 
glifosato + triclopir-butotílico. Os parâmetros avaliados foram: a % de rebrota visual, 
massa fresca e comprimento de parte aérea aos 21 dias após aplicação. A maior eficá-
cia ocorreu nos tratamentos que receberam glufosinato de amônia (T6), e saflufenacil 
+ glufosinato de amônia (T7) em todos os parâmetros avaliados. 

Palavras-chave: controle químico, plantas daninhas, glufosinato, saflufenacil. 

Application of different herbicides to control horseweed (Conyza 
bonariensis) 

Abstract

The objective of this work is to evaluate the use of different herbicides to control Conyza bonar-
iensis. The experiment was carried out in a greenhouse at the school farm of Centro Universitário 
Assis Gurgacz, from February to July 2021, in Cascavel – PR. A completely randomized design with 
eight treatments and four repetitions in each treatment was used, thus totaling 32 pots of 6 L of 
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soil with 8 plants each repetition. The treatments performed were T1 control; T2 glyphosate + 
2.4d; T3 glyphosate + saflufenacil; T4 glyphosate + glufosinate ammonia; T5 saflufenacil; Glu-
fosinate Ammonia T6; T7 saflufenacil + Ammonia glufosinate and T8 glyphosate + triclopyr-bu-
totyl. The parameters evaluated were: % of visual regrowth, fresh mass and shoot length at 21 
days after application. The greatest efficacy occurred in treatments that received glufosinate 
ammonium (T6), and saflufenacil + glufosinate ammonium (T7) in all parameters evaluated 

Keywords: chemical control, weeds, horseweed, , glufosinato, saflufenacil. 

Introdução

Nos últimos anos, agricultores de diversas regiões do país que se destacam pela grande 
produtividade, vêm enfrentando problemas com plantas daninhas, sendo que a buva 
(Conyza) tem causado grande perda na produção, principalmente na cultura da soja. 

De acordo com Lorenzi (2008) planta daninha é classificada por qualquer tipo de plan-
ta que possa se desenvolver dentro de culturas denominadas agrícolas atrapalhando 
assim o desenvolvimento da cultura ali estabelecida, o que causará certa competição 
por água, luz e nutriente, afetando o desenvolvimento da planta principal, ocasionan-
do a queda na produtividade, além de ser hospedeira de diversas pragas. 

A buva tem causado prejuízos a produtores principalmente da região Sul do Brasil, 
rica em produção de soja, milho e trigo. Conhecida por ser resistente a herbicidas, 
muito se tem estudado sobre a forma mais viável de controle, existem estudos que 
buscam trazer outras possíveis formas de eliminar a mesma. O gênero que mais se 
destaca é a Conyza, que engloba cerca de mais de 50 espécies distintas, conhecida 
popularmente como buva, e a espécie mais comum na região sul é a Conyza bona-
riensis (CONSTANTIN e OLIVEIRA, 2007). 

Dentre os métodos mais eficazes para o controle de plantas daninhas, o controle 
químico é um dos mais utilizados por sua eficácia e praticidade. Sendo o Brasil país 
que consome cerca de 85% dos agroquímicos da América Latina, ficando atrás de 
apenas outros 4 países no mundo. Segundo Yamamoto (2011) a resistência diante 
ao controle químico de plantas daninhas nas lavouras retrata a maior parte das di-
ficuldades encontradas por produtores em exercer o controle. 

Galon e Ferreira (2012) ressaltam que essa resistência é qualificada como uma es-
pécie de fortalecimento da invasora ao tratamento químico que se é aplicado nela, 
uma vez que o manejo químico seja feito de maneira parcial, incorreto ou até mes-
mo a repetição constante dos mecanismos de ação, a planta criará uma defesa e se 
fortalecerá ao tratamento químico de aplicação. 
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Para Christoffoleti e Lopez-Ovejero (2008), a resistência da Conyza bonariensis a her-
bicidas é entendida como a capacidade inerente herdada de alguns biótipos, onde 
após a aplicação de doses de herbicidas que seriam letais a diversas plantas, a 
Conyza se mostra ímpar aos tratamentos. Afirmam ainda que a forma mais utilizada 
é justamente o manejo por meio da aplicação de herbicidas químicos, excepcional-
mente em plantas menores, e deve-se realizar o manejo com tamanho máximo de 
15 centímetros, contudo a tomada da rotação de culturas e manejo do solo obtendo 
uma cobertura do solo diminui a propagação da erva em grande escala. 

Deste modo, tendo em vista o difícil manejo desta planta daninha, o trabalho tem 
como objetivo avaliar o uso de diferentes herbicidas para o controle da buva. 

Material e métodos
O experimento foi realizado em casa de vegetação na Fazenda Escola do Centro Univer-
sitário Assis Gurgacz, situada no município de Cascavel, no estado do Paraná, de fevereiro 
a julho do ano de 2021. De acordo com Santos e Bassegio (2012), a cidade está localizada 
em latitude 24°56’28’’S e 53°30’33’’W e altitude de 785m acima do nível do mar, o clima 
dessa região é subtropical úmido mesotérmico, segundo classificação de Köppen- Geiger, 
apresentando solo do tipo latossolo vermelho distroférrico típico, de acordo com a classi-
ficação proposta pelo Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (2018). 

A planta daninha utilizada no experimento é a Conyza bonariensis, sendo realizado 
o plantio em fevereiro, tendo as plântulas em média quatro folhas, o total de oito 
mudas por vasos, cuja dimensão permitiu 6L de solo, sendo que as plantas daninhas 
nos vasos ficaram em uma área total de 24 m² em casa de vegetação irrigada. 

O delineamento estatístico é o DIC, com 8 tratamentos e 4 repetições de cada, to-
talizando 32 parcelas experimentais. Os tratamentos foram: T1– testemunha; T2– 
glifosato (620,0 g/L 62,0 % m/v 2.1 L ha-1)+ 2,4d (806 g/L 80,6% m/v 1,5 L ha-1); 
T3– glifosato (620,0 g/L 62,0 % m/v 2.1 L ha-1) + saflufenacil (700 g/kg 70% m/m 50 
g ha-1); T4– glifosato (620,0 g/L 62,0 % m/v 2.1 L ha-1) + glufosinato de amônio (200 
g/L 20,0 % m/v 2.5 L ha-1); T5– saflufenacil (700 g/kg 70% m/m 50 g ha-1); T6– glu-
fosinato de amônio (200 g/L 20,0 % m/v 2.5 L ha-1); T7– saflufenacil (700 g/kg 70% 
m/m 50 g ha-1) + glufosinato de amônio (200 g/L 20,0 % m/v 2.5 L ha-1) e T8– gli-
fosato (620,0 g/L 62,0 % m/v 2.1 L ha-1) + triclopir – butotílico (680 g/L 68.00% m/v 
2.0 L ha-1). Todos os tratamentos receberam redutor e estabilizador de ph nutriagro 
nobilis spray na dose de 150 mL ha-1 e óleo mineral assist (756 g/L 75.6% m/v 1.5 L 
ha-1). Todos os produtos foram utilizados obedecendo à recomendação do fabricante. 

A aplicação foi realizada com as plantas em média com 15 folhas aos 90 dias, depois 
de plantadas nos vasos, com o auxílio de um pulverizador manual, regulado para 
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volume de calda proporcional a 150 L ha-1 que conta com uma barra com 4.0 m de 
aplicação, distanciamento entre os bicos e de 0,50 m totalizando e 8 pontas modelo 
jacto AIX 110.02 amarelos. 

As avaliações das plantas daninhas foram realizadas aos 21 dias, sendo a avaliação 
da rebrota, transformando os dados em porcentagem de plantas com rebrota, me-
diu-se a parte aérea (cm) cortando o caule rente ao solo e com auxílio de régua de 
300 mm para medir o comprimento em seguida, aferiu-se a massa fresca das plantas 
(g), com auxílio de uma balança de precisão. 

Os dados obtidos foram submetidos a Teste de Normalidade, as médias comparadas 
utilizando o teste de Tukey em nível de 5% de significância, com o auxílio do progra-
ma Assistat 7.7 (SILVA e AZEVEDO, 2016). 

Resultados e discussão 
Segundo a análise de variância houve efeito significativo entre os tratamentos tes-
tados pelo teste de Tukey a nível de 5% de significância, sendo as médias apresen-
tadas na tabela a seguir. 

Tabela 1. Porcentagem de rebrota (%), altura da parte aérea (cm) e massa fresca (g) de plantas de 
buva submetidas a aplicações de diferentes herbicidas químicos após 21 dias da aplicação, em casa 
de vegetação, Cascavel-PR. 

Tratamentos  Rebrota % Altura da parte  
aérea (cm)

 Massa fresca  
planta (g)

 T1 100,00c 12,00b  2,61c 

 T2 96,87c 9,67 ab  1,59b 

 T3 40,62b 9,65 ab  0,94ab 

 T4 31,25b 9,92 ab  0,75a 

 T5 84,37c 10,12 ab  1,57b 

 T6 21,87ab 7,57a  0,62a 

 T7 0,00a 8,40a  0,57a 

 T8 100,00c 9,57ab  1,69b 

 DMS 23,88 3,02  0,77 

 CV(%) 17,19 13,45  25,36 

 F 62,57* 3,99*  18,31* 

Os tratamentos utilizados: T1 = testemunha, T2 = glifosato + 2,4d, T3 = glifosato + saflufenacil, T4 = glifosato + 
glufosinato de amônia, T5 = saflufenacil, T6 = glufosinato de amônia T7 = saflufenacil +glufosinato de amônia e 
T8 = glifosato + triclopir-butotílico. As médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 
a 5% de probabilidade; CV = coeficiente de variação; DMS= diferença mínima significativa e *= significativo a 5 % 
de probabilidade. 
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Após os 21 dias de aplicação dos produtos, utilizando 5 plantas por tratamento alea-
toriamente, nota-se que dois tratamentos se destacam em relação a rebrota, saflufe-
nacil + glufosinato de amônia (T7) onde não teve nem uma rebrota (0%), forte união 
desses dois princípios ativos totalmente de contato, e o glufosinato de amônia que 
estatisticamente não se difere do T7, tendo um bom controle na rebrota (78,13%), 
mas também foi comparado com o tratamento de glifosato + saflufenacil e glifosato 
+ glufosinato de amônia não se diferindo entre eles. 

Trabalho realizado por Dazalem (2015) demonstra que com a junção de glifosato e 
saflufenacil se obteve um sinergismo provocando um controle de até 95% da buva, 
o que não aconteceu com apenas o saflufenacil ocorrendo uma taxa grande de re-
brota, assim se explica os resultados desse travamento na rebrota, o restante dos 
tratamentos obtiveram o mesmo resultado, uma porcentagem alta na rebrota da 
buva sendo estatisticamente iguais a testemunha. 

Em relação à altura da parte aérea, como a testemunha não sofreu nenhuma aplica-
ção química se mantendo em crescimento dessa forma teve o maior resultado em 
tamanho, e observa-se com o uso de glufosinato de amônia e saflufenacil + glufosi-
nato de amônia, um grande travamento no crescimento, uma forte ação de necrose 
nas folhas, pois se teve os menores resultados, não se diferindo entre eles. A menor 
rebrota devido ao glufosinato de amônia pode ser devida ao seu mecanismo de ação 
através da inibição da enzima glutamina sintetase, que causa um acúmulo de amô-
nia e as células acabam morrendo segundo Filho (2021). Em relação aos outros tra-
tamentos, não se diferem estatisticamente quando comparados com a testemunha. 

A massa fresca realizada no experimento apresentou dados semelhantes aos encon-
trados para rebrota e altura da parte aérea. Horta (2019) em sua pesquisa comprova 
a resistência ao glifosato devido ao mesmo ser muito utilizado durante a desseca-
ção, e saflufenacil utilizado individualmente não se tem um bom resultado conforme 
Dazalem (2015). Já Gossler et al (2014) obtiveram resultados ineficientes de controle 
do triclopir isoladamente, teve umas plantas mais vivas nesses tratamentos mos-
trando sobrevivência, demonstrando assim uma ineficiência do controle nas buvas. 

Conclusões

Nas condições desse experimento o controle pós emergente da buva com uma única 
aplicação, apresentado tamanho menor de 15 cm e com número de 14 folhas em média, 
foi observado com maior eficácia nos tratamentos que receberam glufosinato de amônia 
(T6), e saflufenacil +glufosinato de amônia (T7) em todos os parâmetros avaliados. 
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Resumo 

A pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência de inseticidas no controle de Bemi-
sia tabaci na cultura da soja na safra 2019/20. O delineamento experimental foi o de 
blocos ao acaso, com 4 repetições e 14 tratamentos, em parcelas de 6 linhas de 10,0 
m de comprimento, espaçadas em 0,5 m da cultivar M8349 IPRO. Foram realizadas 
duas aplicações dos inseticidas, espaçadas em 11 dias, com pulverizador pressuriza-
do a CO2 e volume de calda de 150,0 L/ha. Foi quantificado em microscópio-estere-
oscópio o número de ninfas vivas em 15 folíolos/parcela, coletados aleatoriamente 
do terço médio das plantas em pré-spray, 7 e 11 dias após a primeira aplicação e aos 
4, 10, 22 e 30 dias após a segunda aplicação. Os valores foram submetidos à análise 
de variância e comparação de médias por meio do teste de Scott-Knott (1974) a 5% 
de probabilidade, utilizando o programa SISVAR (FERREIRA, 1999), e a eficiência de 
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controle calculada pela fórmula de Abbott (1925). Duas aplicações de acetamiprido 
+ piriproxifem; dinotefuram + piriproxifem (1ª aplicação) e acetamiprido + piripro-
xifem (2ª aplicação); duas aplicações de piriproxifem; e acetamiprido + piriproxifem 
(1ª aplicação) e dinotefuram + piriproxifem (2ª aplicação) foram muito eficientes no 
controle da mosca-branca, conferindo entre 82,12% e 73,71% de controle no perío-
do dos 4-22 dias após a segunda aplicação. 

Palavras-chave: Controle químico, Glycine max, Mosca-branca, Oeste da Bahia. 

Management of Bemisia tabaci (genn.) (Hemiptera: aleyrodidae) 
with insecticides in soybean crop 

Abstract 

The research aimed to evaluate the efficiency of insecticides in the control of Bemisia tabaci in 
soybean crop in the 2019/20 season. The experimental design was a randomized block, with 4 
replications and 14 treatments, in plots of 6 rows of 10.0 m in length, spaced 0.5 m apart of the 
cultivar M8349 IPRO. Two applications of insecticides were carried out, spaced 11 days apart, with a 
pressurized sprayer at CO2 and spray volume of 150.0 L/ha. The number of live nymphs in 15 leaf-
lets/plot, randomly collected from the middle third of the plants in pre-spray, 7 and 11 days after 
the first application and at 4, 10, 22 and 30 days after the second application was quantified under 
a stereomicroscope. The values were subjected to analysis of variance and comparison of means 
using the Scott-Knott test (1974) at 5% probability, using the SISVAR program (FERREIRA, 1999), 
and the control efficiency calculated by the Abbott formula (1925). Two applications of acetamiprid 
+ pyriproxyfen; dinotefuram + pyriproxyfen (1st application) and acetamiprid + pyriproxyfen (2nd 
application); two applications of pyriproxyfen; and acetamiprid + pyriproxyfen (1st application) and 
dinotefuram + pyriproxyfen (2nd application) were very efficient in controlling whitefly, providing 
between 82.12% and 73.71% of control within 4-22 days after the second application. 

Keywords: Chemical control, Glycine max, Whitefly, Western Bahia. 

Introdução 

A mosca-branca, Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera: Aleyrodidae) é considerada uma 
das mais importantes pragas da soja no Brasil, sendo esta oleaginosa uma de suas 
espécies hospedeiras preferenciais. Estudos conduzidos pela Universidade do Es-
tado da Bahia determinaram redução de 18,4% a 32,8% na produtividade entre 
cultivares de soja em Luís Eduardo Magalhães/BA, decorrente da alimentação de 
seiva por adultos e ninfas, além da manifestação severa de distúrbios fisiológicos e 
viroses transmitidas pelo inseto (QUEIROZ et al, 2014). 
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Segundo Moscardi et al. (2012) o nível de controle da praga na soja ainda é um 
desafio da pesquisa, que precisa ser mais bem estudado e, assim, melhor orientar o 
produtor sobre o momento apropriado de iniciar a aplicação de um inseticida. 

Essa pesquisa teve como objetivo determinar a eficiência relativa de inseticidas 
registrados para o controle da mosca-branca em soja, e assim, contribuir com infor-
mações para o manejo mais eficiente desta praga. 

Material e métodos 
A pesquisa foi conduzida na Estação Experimental da Círculo Verde Pesquisa, Luís 
Eduardo Magalhães/BA, de janeiro a março/2020, utilizando a cultivar M8349 IPRO. 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com 4 repetições e 14 trata-
mentos em suas doses de ingrediente ativo por hectare: T1) Testemunha (sem apli-
cação); T2) acetamiprido (1ª aplic.= 60 g) e piriproxifem + acetamiprido (2ª aplic.= 25 
g + 50 g); T3) piriproxifem (1ª e 2ª aplic.= 25 g); T4) piriproxifem (1ª aplic.= 25 g) e 
piriproxifem + acetamiprido (2ª aplic.= 25 g + 50 g); T5) piriproxifem + acetamiprido 
(1ª e 2ª aplic.= 25 g + 50 g); T6) acetamiprido + piriproxifem (1ª aplic.= 40 g + 20 g) 
e piriproxifem (2ª aplic.= 25 g); T7) acetamiprido + piriproxifem (1ª e 2ª aplic.= 40 g 
+ 20 g); T8) dinotefuram + piriproxifem (1ª aplic.= 75 g + 18,75 g) e acetamiprido + 
piriproxifem (2ª aplic.= 40 g + 20 g); T9) acetamiprido + piriproxifem (1ª aplic.= 40 g + 
20 g) e dinotefuram + piriproxifem (2ª aplic.= 75 g + 18,75 g); T10) ciantraniliprole (1ª 
e 2ª aplic.= 50 g); T11) ciantraniliprole (1ª aplic.= 50 g) e acetamiprido + piriproxifem 
(2ª aplic.= 40 g + 20 g); T12) acetamiprido + piriproxifem (1ª aplic.= 40 g + 20 g) e cian-
traniliprole (2ª aplic.= 50 g); T13) acetamiprido + bifentrina + buprofezina (1ª aplic.= 
62,5 g + 62,5 g + 87,5 g) e acetamiprido + bifentrina + piriproxifem (2ª aplic.= 62,5 g + 
62,5 g + 25 g); T14) acetamiprido + bifentrina + piriproxifem (1ª aplic.= 62,5 g + 62,5 g 
+ 25 g) e acetamiprido + bifentrina + buprofezina (2ª aplic.= 62,5 g + 62,5 g + 87,5 g). 
Cada parcela foi constituída por 6 linhas de 10,0 m de comprimento, espaçadas em 0,5 
m. Foram realizadas duas aplicações, espaçadas em 11 dias, utilizando pulverizador 
costal pressurizado a CO2, pontas Magnum 110015 e volume de calda de 150,0 L/ha. 

As avaliações consistiram na quantificação do número de ninfas vivas em 15 folío-
los/parcela, coletados aleatoriamente do terço médio das plantas. Os folíolos foram 
acondicionados em sacos papel e transportados em caixa de isopor ao laboratório 
para quantificação em microscópio-estereoscópio. As avaliações foram realizadas 
em pré-spray, 7 e 11 dias após a primeira aplicação (DA1) e aos 4, 10, 22 e 30 dias 
após a segunda aplicação (DA2). Os valores foram submetidos à análise de variância 
e comparação de médias por meio do teste de Scott-Knott (1974) a 5% de probabi-
lidade, utilizando o programa SISVAR (FERREIRA, 1999), e a eficiência de controle 
pela fórmula de Abbott (1925). 
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Resultados e discussão 

A população média de mosca-branca nos tratamentos no momento de instalação do 
ensaio (avaliação Prévia) era de 8,92 ninfas/folíolo, com mínimo de 6,0 ninfas e má-
ximo de 10,96 ninfas. Nas avaliações aos 7 e 11 dias após a primeira aplicação (DA1) 
houve um considerável aumento populacional na Testemunha (T1= sem aplicação), 
passando de 7,95 ninfas na Prévia para 19,66 ninfas aos 11 DA1, aumento de 2,47 
vezes. Diferenças estatísticas entre os tratamentos ocorreu apenas no período sob 
efeito da segunda aplicação dos inseticidas (4-30 DA2) (Tabela 1). 

Nas avaliações dos 4-22 dias após a segunda aplicação (DA2), a eficiência média 
de controle pela fórmula de Abbott (1925) foi de 82,12% para o tratamento T7 com 
duas aplicações de acetamiprido + piriproxifem (40 g + 20 g i.a./ha); 79,69% para 
T8 (1ª aplic.= dinotefuram + piriproxifem; 2ª aplic.= acetamiprido + piriproxifem); 
74,64% para T3 (1ª e 2ª aplic.= piriproxifem) e de 73,71% para T9 (1ª aplic.= aceta-
miprido + piriproxifem; 2ª aplic.= dinotefuram + piriproxifem). Os demais tratamen-
tos apresentaram controle médio inferior a 70,0% neste período. 

Os tratamentos T13 e T14 foram os menos eficientes no manejo da mosca-branca, 
conferindo controle entre 24,39% e 45,25% no período dos 4-10 DA2, e população 
de ninfas/folíolo estatisticamente igual ou superior a Testemunha aos 22 e 30 DA2 
(Tabela 1). 

Tabela 1. Número médio de ninfas vivas de Bemisia tabaci por folíolo de soja na prévia, 7 e 11 dias 
após a primeira aplicação, e aos 4, 10, 22 e 30 dias após a segunda aplicação. 

Tratamento Prévia1 7 DA12 11 DA1 4 DA23 10 DA2 22 DA2 30 DA2 

T1. Testemunha 7,95 a 15,52 a 19,66 a 22,72 c 28,74 d 23,63 c 15,97 b 

T2. Acetamiprido 
Pirip. + aceta. 10,96 a 17,98 a 17,87 a 16,76 b 12,14 b 5,62 a 6,60 a 

T3. Piriproxifem 8,78 a 17,12 a 14,10 a 7,34 a 5,62 a 5,72 a 7,88 a 

T4. Piriproxifem 
Pirip. + aceta. 9,76 a 14,95 a 13,34 a 7,48 a 5,89 a 12,39 b 7,47 a 

T5. Pirip. + aceta. 9,47 a 13,20 a 12,04 a 8,87 a 6,59 a 7,55 a 5,90 a 

T6. Aceta. + pirip. 
Piriproxifem 9,08 a 11,04 a 10,53 a 6,79 a 5,90 a 10,03 b 6,99 a 

T7. Aceta. + pirip. 9,01 a 12,04 a 11,65 a 7,17 a 4,72 a 1,34 a 6,24 a 

T8. Dinotef. + pirip. 
Aceta. + pirip. 9,67 a 13,73 a 12,43 a 6,97 a 4,23 a 3,67 a 6,17 a 

T9. Aceta. + pirip. 
Dinotef. + pirip. 7,23 a 13,24 a 10,90 a 7,37 a 4,65 a 7,15 a 6,22 a 
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Tratamento Prévia1 7 DA12 11 DA1 4 DA23 10 DA2 22 DA2 30 DA2 

T10. Ciantraniliprole 9,13 a 13,60 a 14,44 a 14,90 b 12,70 b 6,15 a 6,50 a 

T11. Ciantraniliprole 
Aceta. + pirip. 8,83 a 11,72 a 16,71 a 13,48 b 12,09 b 12,80 b 11,62 a 

T12. Aceta. + pirip. 
Ciantraniliprole 10,19 a 13,10 a 12,70 a 8,14 a 7,70 a 7,55 a 3,84 a 

T13 Aceta. + bifen. + bupro 
Aceta. + bifen. + pirip. 8,85 a 12,57 a 12,78 a 14,63 b 21,73 c 34,80 d 17,72 b 

T14. Aceta. + bifen. + pirip. 
Aceta. + bifen. + bupro. 6,00 a 14,05 a 12,37 a 12,44 b 16,95 c 25,04 c 22,67 b 

1 Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott & Knott (1974) ao nível de 
5% de probabilidade. 2DA1: dias após a primeira aplicação. 3DA2: dias após a segunda aplicação. 

A ordem de aplicação dos inseticidas ciantraniliprole (50 g i.a./ha) e acetamiprido + 
piriproxifem (40 g + 20 g i.a./ha) (T11 e T12) influenciou no desempenho. Quando a pri-
meira aplicação foi realizada com acetamiprido + piriproxifem a eficiência de controle 
foi maior, de 68,48% no período dos 4-22 DA2, contra 48,14% na sequência inversa de 
aplicação dos inseticidas (T11). Já a ordem das aplicações de dinotefuram + piriproxifem 
e acetamiprido + piriproxifem (tratamentos T8 e T9) não influenciou no desempenho 
de controle da praga, não diferindo estatisticamente na população de ninfas/folíolo em 
todas as avaliações após a 1ª e 2ª aplicação (Tabela 1), e eficiência média de controle 
pela fórmula de Abbott (1925) de 79,69% (T8) e 73,71% (T9) no período dos 4-22 DA2. 

Os quatro tratamentos de melhor eficiência (T3, T7, T8 e T9) apresentam em comum 
o ingrediente ativo piriproxifem nas duas aplicações. Em três (T7, T8 e T9), o piripro-
xifem é formulado em mistura com um inseticida neonicotinóide (acetamiprido ou 
dinotefuram). O uso do ciantraniliprole, uma diamida antranílica, no plano de mane-
jo da mosca-branca (T12), eleva para três grupos químicos com ação sobre o inseto. 

A adoção de produtos com diferentes mecanismos de ação, ligado ao uso racional, 
é uma estratégia que caracteriza o manejo de resistência de insetos aos inseticidas 
(SOSAGÓMEZ; OMOTO, 2012), e logo deve ser incentivado permanentemente. 

Conclusão 

Duas aplicações de acetamiprido + piriproxifem (Tratamento 7); dinotefuram + pi-
riproxifem (1ª aplic.) e acetamiprido + piriproxifem (2ª aplic.) (Tratamento 8); duas 
aplicações de piriproxifem (Tratamento T3) e acetamiprido + piriproxifem (1ª aplic.) 
e dinotefuram + piriproxifem (2ª aplic.) (Tratamento 9) são muito eficientes no con-
trole da mosca-branca. 
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Resumo

A pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência de 29 inseticidas para o controle de 
três instares larvais de Spodoptera cosmioides em contaminação por contato, de forma 
a contribuir com informações atualizadas para o manejo do inseto na soja. Foram 
utilizadas lagartas de segundo, terceiro e quarto ínstar separadamente, em delinea-
mento experimental inteiramente ao acaso (DIC), sendo 4 repetições de 10 lagartas 
e 30 tratamentos (Testemunha e 29 produtos). Os inseticidas foram aplicados sobre 
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os insetos com pulverizador costal pressurizado a CO2, volume de calda de 150 L/ha. 
As lagartas foram mantidas individualizadas, sendo alimentadas com dieta artificial 
modificada de Greene et al. (1976), e mantidas a 25±1°C e 12 horas de fotofase. As ava-
liações foram realizadas diariamente durante 5 dias, determinando o número de la-
gartas vivas e mortas. Os valores foram transformados em porcentagem e submetidos 
à análise de variância e comparação de médias pelo teste de Scott-Knott (1974) a 5% 
de probabilidade utilizando o software SISVAR. Os inseticidas Ampligo®, Avatar®, Bold®, 
Connect®, Curyom® 550 CE, Engeo Pleno®, Fastac Duo®, Galil® SC, Hero®, Klorpan® 480 
EC, Mustang® 350 EC, Orthene® 750 BR, Perito® 970 SG, Pirate®, Pirephos® EC, Sperto®, 
Talisman® e Trinca Caps® proporcionaram, aos 5 dias, entre 97,50% e 100,0% de morta-
lidade para lagartas do segundo, terceiro e quarto ínstar. Já os inseticidas Belt®, Exalt® 
e Xentari® apresentaram pouca eficiência para o controle dos três instares larvais, não 
superando 60,0% de mortalidade aos 5 dias. 

Palavras-chave: Controle químico, Lagarta das vagens, Mortalidade, Soja. 

Evaluation of insecticides for the control of three larval instars 
of Spodoptera cosmioides (walker, 1858) (lep.: Noctuidae) by 
ingestion in soybean leaves 

Abstract

The research aimed to evaluate the efficiency of 29 insecticides to control three larval instars of 
Spodoptera cosmioides in contact contamination, in order to provide updated information for the 
management of the insect in soybean. Were used larvae from the second, third and fourth larval 
instars, separately in a completely randomized experimental design (DIC), with 4 repetitions of 
10 caterpillars and 30 treatments (Control and 29 products). The insecticides were applied on 
the insects, with a CO2 pressurized back spray, spray volume of 150 L/ha. The caterpillars were 
kept individualized, being fed a modified artificial diet by Greene et al. (1976), and maintained at 
25±1°C and 12 hours of photophase. Assessments were performed daily for 5 days, determining 
the number of live and dead caterpillars. The values were transformed into percentages and 
submitted to analysis of variance and comparison of means by the Scott-Knott test (1974) at 5% 
probability using the SISVAR software. Insecticides Ampligo®, Avatar®, Bold®, Connect®, Curyom® 
550 CE, Engeo Pleno®, Fastac Duo®, Galil® SC, Hero®, Klorpan® 480 EC, Mustang® 350 EC, Orthene® 
750 BR, Perito® 970 SG, Pirate®, Pirephos® EC, Sperto®, Talisman® e Trinca Caps® provided, at 5 
days, between 97,50% and 100,0% mortality for second, third and fourth instar caterpillars. The 
insecticides Belt®, Exalt® and Xentari® The insecticides Belt®, Exalt® and Xentari® showed little 
efficiency to control the three larval instars, not exceeding 60,0% mortality at 5 days. 

Keywords: Chemical control, Black armyworm, Mortality, Soybean. 
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Introdução 

Considerada uma espécie altamente polífaga, a Spodoptera cosmioides Walker (1858) 
(Lepidoptera: Noctuidae) se alimenta de uma enorme variedade de plantas como 
soja, algodão, milho e plantas daninhas. Na soja sua importância cresceu na última 
década principalmente pelo seu alto consumo foliar quando comparada a outros 
lepidópteros-praga, causando intensa desfolha na cultura (GALLO et al., 2002; BAVA-
RESCO et al., 2003; SANTOS et al., 2010). 

O uso de cultivares de soja transgênicas que produzem a toxina inseticida Cry1Ac 
em seus tecidos constituem hoje a principal medida de controle de lagartas des-
folhadoras, exceto o complexo Spodoptera spp. Com isso, o método mais utilizado 
para o controle da S. cosmioides é o controle químico, porém há poucos inseticidas 
registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o controle 
dessa praga (SILVA et al., 2014; MATOS, 2017). 

Com isso, o objetivo da pesquisa foi avaliar a eficiência de 29 inseticidas registrados 
para a cultura da soja, de diferentes princípios ativos, para controle da S. cosmioides 
em diferentes instares larvais, em contaminação por contato, visando suprir essa 
lacuna de informações acerca do manejo desse inseto-praga. 

Material e métodos 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Entomologia Agrícola da Universidade do 
Estado da Bahia - UNEB, em Barreiras/BA. Foram utilizadas nos ensaios lagartas de 
segundo, terceiro e quarto instares, em ensaios separados, em delineamento experi-
mental inteiramente ao acaso (DIC), com 4 repetições de 10 lagartas, e 30 tratamentos 
(Testemunha e 29 produtos). Os inseticidas foram aplicados com pulverizador pressu-
rizado a CO2, volume de calda de 150 L/ha, pontas tipo leque 11002, sobre bandejas 
plásticas (30,0 cm x 40,0 cm) contendo as larvas. Em seguida, as lagartas foram indivi-
dualizas em frascos transparentes de 60,0 mL (5,0 cm x 4,0 cm), contendo um pequeno 
bloco de dieta artificial modificada de Greene et al. (1976) para sua alimentação, e 
mantidas em câmara incubadora BOD (25 ± 1ºC e 12 horas de fotofase). 

As avaliações foram feitas diariamente, durante 5 dias, onde determinou-se o nú-
mero de lagartas vivas e mortas. Os valores de mortalidade acumulada diária foram 
transformados em porcentagem e submetidos à análise de variância e comparação 
de médias pelo teste de Scott-Knott (1974) a 5% de probabilidade, utilizando o sof-
tware SISVAR. 
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Resultados e discussão 
Após os 5 dias de avaliação, dentre os 29 inseticidas avaliados, 18 proporcionaram 
alto índice de mortalidade, entre 95% e 100,0%, em todos os três instares larvais 
de S. cosmioides, sendo: Ampligo®, Avatar®, Bold®, Connect®, Curyom® 550 CE, Engeo 
Pleno®, Fastac Duo®, Galil® SC, Hero®, Klorpan® 480 EC, Mustang® 350EC, Orthene® 
750BR, Perito® 970SG, Pirate®, Pirephos® EC, Sperto®, Talisman®, Trinca Caps® (Tabela 
1). Belt®, Exalt® e Xentari® proporcionaram baixa mortalidade para os três instares 
larvais, não superando 60,0% aos 5 dias. O controle por Benevia® apresentou redu-
ção com o passar dos instares, sendo de 95%, 57,50% e 37,50% para o 2º, 3º e 4º 
ínstar, respectivamente (Tabela 1). 

Lutz et al. (2018) relataram que além de causar mortalidade ao 2º ínstar larval de S. 
cosmioides, inseticidas do grupo químico das diamidas causam efeitos sub-letais nos 
sobreviventes, como maior tempo para completar o período larval e redução da fe-
cundidade em até oito vezes. Os resultados obtidos por Lutz et al. (2018) corroboram 
com os dados dessa pesquisa, evidenciando que quanto mais novas são as lagartas, 
mais suscetíveis elas são aos inseticidas. 

A grande quantidade de inseticidas que se mostraram eficientes para o controle de S. 
cosmioides, pertencentes a grupos químicos distintos, torna possível a rotação de produ-
tos com base no modo de ação, visando a prevenção do desenvolvimento de resistência. 
Também é possível escolher os produtos considerando o custo-benefício e o menor 
impacto para organismos não alvo da lavoura, como polinizadores e inimigos naturais. 

Tabela 1. Mortalidade acumulada de lagartas de segundo, terceiro e quarto ínstar de Spodoptera 
cosmioides, em contaminação por contato, após 5 dias da aplicação. 

Tratamento Dose1 Ingrediente ativo 
Mortalidade (%) aos 5 dias 

2º ínstar 3º ínstar 4º ínstar

T1. Testemunha ----- ----- 2,71 A 0,00 A 3,20 A 

T2. Ampligo® 0,15 L Clorantran. + lambda-cialotrina 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T3. Avatar® 0,4 L Indoxacarbe 100,0E 100,0 C 100,0 D 

T4. Belt® 0,07 L Flubendiamida 25,0 B 56,11 B 30,0 B 

T5. Benevia® 0,5 L Ciantraniliprole 95,0 E 55,00 B 37,50 B 

T6. Bold® 0,7 L Acetamiprido + fenpropatrina 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T7. Connect® 1,0 L Imidacloprido + beta-ciflutrina 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T8. Curyom® 550 CE 0,8 L Profenofós + lufenurom 100,0 E 100,0 C 97,50 D 

T9. Engeo Pleno® 0,25 L Tiametoxam + lambda-cialotrina 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T10. Exalt® 0,15 L Espinetoram 15,0 B 57,50 B 37,50 B 
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Tratamento Dose1 Ingrediente ativo 
Mortalidade (%) aos 5 dias 

2º ínstar 3º ínstar 4º ínstar

T11. Fastac Duo® 0,3 L Acetamiprido + alfacipermetrina 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T12. Galil® SC 0,4 L Imidacloprido + bifentrina 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T13. Hero® 0,2 L Bifentrina + zeta-cipermetrina 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T14. Klorpan® 480 EC 1,0 L Clorpirifós 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T15. Lannate® BR 1,2 L Metomil 84,72 D 90,0 C 100,0 D 

T16. Larvin® 800 WG 0,4 Kg Tiodicarbe 87,50 D 92,50 C 97,50 D 

T17. Mustang® 350 EC 0,2 L Zeta-cipermetrina 100,0 E 100,0 C 97,50 D 

T18. Orthene® 750 BR 1,0 Kg Acefato 100,0 E 97,50 C 100,0 D 

T19. Perito® 970 SG 1,0 Kg Acefato 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T20. Pirate® 0,8 L Clorfenapir 100,0 E 97,50 C 100,0 D 

T21. Pirephos® EC 0,35 L Fenitrotiona + esfenvalerato 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T22. Premio® 0,05 L Clorantraniliprole 85,0 D 45,0 B 65,0 C 

T23. Proclaim® 50 0,25 Kg Benzoato de emamectina 82,20 D 90,0 C 100,0 D 

T24. Sperto® 0,25 Kg Acetamiprido + bifentrina 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T25. Supimpa® 0,5 Kg Tiodicarbe 62,50 C 97,50 C 100,0 D 

T26. Talisman® 0,4 L Bifentrina + carbosulfano 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T27. Trinca Caps® 0,15 L Lambda-cialotrina 100,0 E 100,0 C 100,0 D 

T28. Voliam Flexi® 0,25 L Tiametoxam + clorantraniliprole 75,00 D 87,50 C 74,44 C 

T29. Voraz® 0,5 L Metomil + novalurom 100,0 E 97,50 C 92,50 D 

T30. Xentari® 0,4 Kg B. thuringiensis subsp. Aizawai 15,0 B 0,00 A 5,00 A 
1Dose do produto comercial por hectare. 2Dias após o início do ensaio. 3Médias seguidas por letras iguais na 
coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott & Knott (1974) ao nível de 5% de probabilidade. 

Conclusões 

Os inseticidas Ampligo®, Avatar®, Bold®, Connect®, Curyom® 550 CE, Engeo Pleno®, 
Fastac Duo®, Galil® SC, Hero®, Klorpan® 480 EC, Mustang® 350 EC, Orthene® 750 BR, 
Perito® 970 SG, Pirate®, Pirephos® EC, Sperto®, Talisman® e Trinca Caps® são muito 
eficientes para o controle dos três instares larvais de S. cosmioides, apresentando 
valores de mortalidade entre 97,50% e 100,0%. 

Belt®, Exalt® e Xentari® não são eficientes para o controle dos três instares larvais, 
apresentando taxas de mortalidade entre 5,0% e 57,50%. 
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A quantidade de produtos testados e os grupos químicos que foram eficientes pos-
sibilita o planejamento de rotação dos princípios ativos visando prevenir o surgi-
mento de populações de insetos resistentes, bem como a escolha pelo produtor com 
base no seu custo-benefício e impacto ambiental. 
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Resumo 
A pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência de inseticidas no controle de Antho-
nomus grandis por contaminação tarsal, na safra 2020/21. O delineamento experimen-
tal foi inteiramente ao acaso, com 13 tratamentos e quatro repetições. Os inseticidas 
foram aplicados sobre plantas de algodão cultivadas em vaso, utilizando pulverizador 
pressurizado a CO2. Cada vaso foi recoberto por um saco de tecido, e então liberados 
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10 insetos. Cada vaso constituiu uma repetição. As avaliações foram realizadas por 7 
dias, determinando-se o número de insetos mortos. No sétimo dia, determinou-se o 
número de furos de alimentação e postura nos botões-florais. Os dados de mortali-
dade foram submetidos ao teste de Scott-Knott (1974) utilizando o programa SISVAR. 
Os furos nos botões-florais foram analisados com o programa SASM-Agri (CANTERI et 
al., 2001). Etiprole (150,0 g e 200,0 g i.a./ha), clorpirifós (720,0 g i.a./ha), fipronil (78,0 
g i.a./ha), fenitrotiona + esfenvalerato (480,0 g + 24,0 g i.a./ha) e metidationa (400,0 g 
i.a./ha) causaram mortalidade entre 95,0% e 100,0% no período dos 5 aos 7 dias. Fipro-
nil e etiprole (200,0 g i.a./ha) foram os de efeito mais rápido, proporcionando 70,0% e 
80,0% de mortos no primeiro dia. Malationa (1000,0 g i.a./ha) e clorpirifós atingiram a 
faixa de 90,0% de mortos no quinto dia. Fenitrotiona + esfenvalerato, etiprole (150,0 
g e 200,0 g i.a./ha), fipronil, clorpirifós, metidationa, tiametoxam + lambdacialotrina 
(42,3 g + 31,8 g i.a./ha) e acetamiprido + bifentrina (75,0 g + 75,0 g i.a./ha) reduziram 
em 63,87% a 93,31% o número de furos comparado às plantas não pulverizadas. 

Palavras-chave: Algodão, Bicudo, Controle químico, Oeste da Bahia. 

Efficiency of insecticides for the control of Anthonomus grandis 
Boheman (Coleoptera: Curculionidae) by tarsal contamination, 
2020/21 crop

Abstract 

The research aimed to evaluate the efficiency of insecticides in the control of Anthonomus gran-
dis by tarsal contamination, in the 2020/21 season. The experimental design was completely 
randomized, with 13 treatments and four replications. The insecticides were applied on cotton 
plants grown in pots, using a pressurized CO2 sprayer. Each pot was covered with a cloth bag, and 
10 insects were then released. Each vase constituted a repetition. The evaluations were carried 
out for 7 days, determining the number of dead insects. On the seventh day, the number of feeding 
and laying holes in the flower buds was determined. Mortality data were submitted to the Scott-
Knott test (1974) using the SISVAR program. The holes in the flower buds were analyzed with the 
SASM-Agri program (CANTERI et al., 2001). Ethiprole (150.0 g and 200.0 g a.i./ha), chlorpyrifos 
(720.0 g a.i./ha), fipronil (78.0 g a.i./ha), fenitrothione + esfenvalerate (480.0 g + 24.0 g a.i./ha) 
and methidathione (400.0 g a.i./ha) caused mortality between 95.0% and 100.0% in the period 
from 5 to 7 days. Fipronil and ethiprole (200.0 g a.i./ha) had the fastest effect, providing 70.0% 
and 80.0% of deaths on the first day. Malathion (1000.0 g a.i./ha) and chlorpyrifos reached 
the range of 90.0% dead on the fifth day. Fenitrothione + esfenvalerate, ethiprole (150.0 g and 
200.0 g a.i./ha), fipronil, chlorpyriphos, methidathione, thiamethoxam + lambdacyhalothrin (42.3 
g + 31.8 g a.i./ha) and acetamiprid + bifenthrin (75 ,0 g + 75.0 g a.i./ha) reduced by 63.87% to 
93.31% the number of holes compared to unsprayed plants. 

Keywords: Cotton, Boll Weevil, Chemical control, West Bahia. 
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Introdução 

O manejo do bicudo, Anthonomus grandis Boheman (Coleoptera: Curculionidae), nas 
lavouras de algodão envolve medidas integradas de controle, estando incluídas o uso 
de inseticidas químicos (GALLO et al, 2002). As aplicações são realizadas em diversos 
momentos da cultura, iniciando nas bordaduras, antes da emissão dos botões-florais, e 
finalizando junto com o desfolhante e maturador. Aplicações adicionais são realizadas 
após a colheita, junto aos herbicidas, por ocasião do manejo químico das soqueiras 
(PAPA; CELOTO, 2014; MIRANDA; RODRIGUES, 2016; TAMAI et al., 2021). 

A eficiência de controle do bicudo pelos inseticidas é influenciada pela maneira com 
que os insetos se contaminam com o ingrediente ativo. Pelo hábito do adulto em 
permanecer protegido pelas brácteas das estruturas frutíferas reduz a possibilidade 
de ser atingido pelas gotas da aplicação (TAMAI et al., 2021). Sendo assim os inseti-
cidas devem ser capazes de intoxicar e matar os insetos adultos quando o contato 
com ingrediente ativo ocorre pelo caminhamento na planta pulverizada. 

Essa pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência relativa de inseticidas no con-
trole de uma população de A. grandis coletada no Cerrado do Oeste da Bahia na safra 
2020/21, e assim, contribuir com informações para o manejo mais eficiente desta praga. 

Material e métodos 

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Entomologia Agrícola da Universidade do 
Estado da Bahia, Barreiras/BA, em julho/2021. Foram utilizados insetos adultos, com até 
10 dias de idade, nascidos em laboratório a partir de botões-florais e maçãs infestadas. 

O ensaio foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com 13 trata-
mentos e 4 repetições. Os tratamentos, em suas doses de ingrediente ativo por hec-
tare, foram: 1) testemunha (sem aplicação); 2) malationa (1000,0 g); 3) carbosulfano 
(700,0 g); 4) etiprole + éster metílico de óleo de soja (150,0 g + 360,0 g); 5) etiprole 
+ éster metílico de óleo de soja (200,0 g + 360,0 g); 6) tiametoxam + lambda-cialo-
trina (42,3 g + 31,8 g); 7) clorpirifós (720,0 g); 8) profenofós + cipermetrina (400,0 
g + 40,0 g); 9) fipronil (78,0 g); 10) acetamiprido + bifentrina (75,0 g + 75,0 g); 11) 
fenitrotiona + esfenvalerato (480,0 g + 24,0 g); 12) acetamiprido + fenpropatrina 
(112,5 g + 168,75 g) e 13) metidationa (400,0 g). As aplicações dos tratamentos fo-
ram feitas com pulverizador pressurizado a CO2, volume de 150,0 L/ha, pontas tipo 
leque 11002, sobre 4 vasos/tratamento, contendo duas plantas por vaso do cultivar 
IMA 2106 GL. Após a aplicação, os vasos foram mantidos a sombra e temperatura 
ambiente, por 20 minutos, para secagem completa do produto. 
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Um tubinho de vidro de fundo chato (8,5 cm x 2,5 cm), tamponado com algodão e con-
tendo internamente 10 insetos, foi preso com fita adesiva a uma das plantas do vaso. 
Em seguida cada vaso foi recoberto por um saco de tecido voil (70,0 cm x 40,0 cm). A 
abertura do saco foi fechada com barbante junto ao colo das plantas. Por fim, o algodão 
do tubinho foi removido, possibilitando a saída, caminhamento e alimentação dos inse-
tos nas plantas. As avaliações foram realizadas diariamente por 7 dias, determinando-se 
o número de insetos mortos. Aos 7 dias após a infestação, determinou-se, para cada 
botão-floral das plantas do vaso/repetição, o número de furos de alimentação e postura. 

Os dados de mortalidade foram transformados em porcentagem e, então, submetidos à 
análise de variância e comparação de médias por meio do teste de Scott-Knott (1974), a 
5% de probabilidade, utilizando o programa SISVAR (FERREIRA, 1999). Já os números de 
furos nos botões foram analisados utilizando o programa SASM-Agri (CANTERI et al., 2001). 

Resultados e discussão 
Na Testemunha (sem aplicação) a mortalidade do bicudo foi muito baixa durante 
todo período de avaliação, não superando 10,0% aos 7 dias após a aplicação. Sete 
produtos se destacaram, sendo malationa, as duas doses de etiprole (150,0 g e 200,0 
g i.a./ha), clorpirifós, fipronil, fenitrotiona + esfenvalerato e metidationa com valores 
de mortalidade entre 92,5% e 100,0% no período dos 5 aos 7 dias. Destes fipronil e 
etiprole (200,0 g i.a./ha) foram de efeito mais rápido, proporcionando 70,0% e 80,0% 
de mortos no primeiro dia, além de não diferiram estatisticamente em todo o perío-
do de avaliação. Já fenitrotiona + esfenvalerato e a menor dose de etiprole (150,0 g 
i.a./ha) apresentaram desempenho muito semelhante, não diferindo estatisticamen-
te em todas as avaliações (Tabela 1). 

As duas doses de etiprole apresentaram performance muito semelhantes, diferindo 
estatisticamente apenas na avaliação de 1 dia (60,0% e 80,0% de controle). Dentre 
os sete produtos de melhor performance, a mortalidade incrementou de maneira 
mais lenta para malationa e clorpirifós, atingindo a faixa de 70,0% de mortos no 
quarto dia (75,0% e 77,5%) e de 90,0% no quinto dia (92,5% e 97,5%). Já os produtos 
carbosulfano, tiametoxam + lambdacialotrina, profenofós + cipermetrina e acetami-
prido + fenpropatrina apresentaram performance muito semelhante entre si, porém 
inferiores aos demais inseticidas, com valores de mortos próximos a 70,0% (67,5% a 
72,5%) aos sete dias (Tabela 1). 

O elevado controle do bicudo por malationa, etiprole e fenitrotiona + esfenvalerato 
também foi obtido por Tamai et al. (2021), com a mesma metodologia, utilizando 
insetos deste local do estado da Bahia na safra 2019/20, demonstrando que estes 
estão se mantendo eficientes apesar do uso intensivo nas lavouras. 
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Na Testemunha (sem aplicação) cada botão-floral das plantas do vaso apresentou 
em média 11,07 furos (alimentação + postura). Os menores valores, ou seja, os in-
seticidas que proporcionaram melhor proteção dos botões-florais contra dos danos 
causados pelo bicudo foram fenitrotiona + esfenvalerato (0,74 furo/botão), etiprole 
a 200,0 g i.a./ha (1,03 furo/botão), fipronil (1,98 furo/botão), clorpirifós (2,06 furos/
botão), etiprole a 150,0 g i.a./ha (3,36 furos/botão), metidationa (3,55 furos/botão), 
tiametoxam + lambda-cialotrina (3,98 furos/botão) e acetamiprido + bifentrina (4,0 
furos/botão) com redução entre 63,87% e 93,31% no número médio de furos com-
parado a Testemunha. 

O número elevado de pulverizações para manejo do bicudo durante o ciclo da cultu-
ra expõe a importância da rotação de produtos. Porém esta medida é limitada pela 
eficiência, poucos grupos químicos e/ou modo de ação, e limitações ambientais de 
alguns para uso durante o florescimento do algodoeiro. O desenvolvimento de no-
vos inseticidas, com modo de ação distinto dos que são mais utilizados na atualida-
de, deve ser incentivado, como medida protetora do agronegócio do algodão no país. 

Tabela 1. Porcentagem de mortalidade acumulada diária de Anthonomus grandis Boheman pelo 
efeito dos tratamentos. Barreiras/BA, 2021. 

TRATAMENTO 1 Dia1,2 2 Dias 3 Dias 4 Dias 5 Dias 6 Dias 7 Dias 

1. Testemunha 0,0 a 0,0 a 0,0 a 2,5 a 2,5 a 7,5 a 10,0 a 

2. Malationa 30,0 c 57,5 c 62,5 c 75,0 c 92,5 c 92,5 c 92,5 c 

3. Carbosulfano 30,0 c 27,5 b 32,5 b 42,5 b 62,5 b 65,0 b 67,5 b 

4. Etiprole (150,0 g) 60,0 d 72,5 d 75,0 d 90,0 d 95,0 c 95,0 c 95,0 c 

5. Etiprole (200,0 g) 80,0 e 85,0 d 90,0 d 92,5 d 95,0 c 100,0 c 100,0 c 

6. Tiamet.+lambda-cialot 37,5 c 37,5 b 35,0 b 42,5 b 62,5 b 65,0 b 67,5 b 

7. Clorpirifós 50,0 d 65,0 c 65,0 c 77,5 c 97,5 c 97,5 c 97,5 c 

8. Profenofós + cipermet. 40,0 c 37,5 b 47,5 b 55,0 b 67,5 b 70,0 b 72,5 b 

9. Fipronil 70,0 e 92,5 d 92,5 d 95,0 d 100,0 c 95,0 c 100,0 c 

10. Acetamip. + bifentrina 62,5 d 55,0 c 60,0 c 67,5 c 77,5 b 82,5 c 87,5 c 

11. Fenitrot.+ esfenvaler. 60,0 d 77,5 d 82,5 d 92,5 d 100,0 c 100,0 c 100,0 c 

12. Acetamip. + fenprop. 17,5 b 20,0 b 27,5 b 42,5 b 62,5 b 67,5 b 67,5 b 

13. Metidationa 60,0 d 80,0 d 82,5 d 87,5 d 100,0 c 100,0 c 100,0 c 

1Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott & Knott (1974) ao nível 
de 5% de probabilidade. 2Dias após a infestação. 
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Conclusões 

Malationa, etiprole (150,0 g e 200,0 g), clorpirifós, fipronil, fenitrotiona + esfenva-
lerato e metidationa são eficientes no controle do bicudo em contaminação tarsal. 

Fenitrotiona + esfenvalerato, etiprole (150,0 g e 200,0 g), fipronil, clorpirifós, meti-
dationa, tiametoxam + lambda-cialotrina e acetamiprido + bifentrina reduzem sig-
nificativamente o número de perfurações causadas pelo bicudo nos botões-florais. 
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Resumo
A utilização do manejo integrado de pragas é de extrema importância para minimizar a 
utilização de inseticidas de amplo aspecto, sobretudo manter a fauna de inimigos. O obje-
tivo da execução deste trabalho foi avaliar a seletividade de inseticidas a Cotesia flavipes 
em condições de semicampo. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente 
casualizado, com 5 tratamentos e igual número de repetições. Os tratamentos foram cons-
tituídos de testemunha (água destilada), lambdacialotrina (50 g ha-1) + clorantraniliprole 
(100 g ha-1), fipronil (800 g ha-1), metoxifenozida (300 g ha-1) + espinetoram (60 g ha-1) e 
tiametoxam (141 g ha-1) + lambda-cialotrina (106 g ha-1) em taxa de aplicação equivalente a 
100 L ha-1. Em ambiente controlado, adultos do parasitoide foram dispostos ao contato dos 
referidos inseticidas, previamente aplicados em folhas de cana de açúcar. Posteriormente, 
larvas de Diatraea saccharalis foram oferecidas às fêmeas sobreviventes. Avaliou-se a sobre-
vivência das vespas e lagartas, o parasitismo e as massas de pupas do parasitóide. O trata-
mento lambda-cialotrina (50 g ha1) + clorantraniliprole (100 g ha-1), fipronil e tiametoxam 
(141 g ha-1) + lambda-cialotrina (106 g ha-1) obtiveram maior porcentagem de vespa morta, 
resultando assim na maior taxa de mortalidade, exceto para o fipronil, que não diferiu da 
testemunha. Os inseticidas neurotóxicos causam altas taxas de mortalidades ao parasitoide 
de larvas Cotesia flavipes. O inseticida metoxifenozida (300 g ha-1) + espinetoram (60 g ha-1), 
possui baixa taxa de mortalidade, quando comparado com os outros inseticidas. 
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Palavras-chaves: controle químico, inimigo natural, manejo integrado de pragas, 
parasitoide de larvas.

Selectivty of insecticides to Cotesia flavipes in conditions semi-fiel 

Abstract

The use of integrated pest management is extremely important to minimize the use of widea-
spect insecticides, above all to keep the fauna from enemies. The objective of this work was to 
evaluate the selectivity of insecticides to Cotesia flavipes under semi-field conditions. The experi-
ment was carried out in a completely randomized design, with 5 treatments and equal number of 
repetitions. . The treatments consisted of control (distilled water), lambda-cyhalothrin (50 g ha-1) 
+ chlorantraniliprole (100 g ha-1), fipronil (800 g ha-1), methoxyfenozide (300 g ha-1) + spinetoram 
(60 g ha-1) and thiamethoxam (141 g ha-1) + lambda-cyhalothrin (106 g ha-1) at an application 
rate equivalent to 100 L ha-1. In a controlled environment, adults of the parasitoid were placed in 
contact with these insecticides, previously applied to sugarcane leaves. Later, Diatraea saccharalis 
larvae were offered to the surviving females. Wasp and caterpillar survival, parasitism and para-
sitoid pupae masses were evaluated. The treatment lambda-cyhalothrin (50 g ha-1) + chlorantra-
niliprole (100 g ha-1), fipronil and thiamethoxam (141 g ha-1) + lambda-cyhalothrin (106 g ha-1) 
had the highest percentage of dead wasp, thus resulting in the highest mortality rate, except for 
fipronil, which did not differ from the control. Neurotoxic insecticides cause high mortality rates to 
the larval parasitoid Cotesia flavipes. The insecticide methoxyfenozide (300 g ha-1) + spinetoram 
(60 g ha-1) has a low mortality rate when compared to other insecticides. 

Keywords: chemical control, natural enemy, integrated pest management, larval parasitoid. 

Introdução 
Umas das principais pragas ocorrentes nas regiões canavieiras do Brasil é Diatraea sac-
charalis (MENDONÇA, 1996). Seu controle pode ser realizado por inimigos naturais como 
Cotesia flavipes e Trichogramma galloi, dado que o primeiro se destaca pelo sucesso de uti-
lização em todo os cultivos comerciais de cana de açúcar pelo mundo (PINTO et al., 2006). 

O manejo integrado de pragas (MIP) visa compatibilizar o uso do controle biológico 
com defensivos agrícolas seletivos aos inimigos naturais. Em sistemas projetados 
para reduzir o número de insetos nocivos, a seletividade é a chave para o MIP, em 
vez de alterar ou afetar o menos possível o agroecossistema e outros componentes 
do meio ambiente (SANTOS et al., 2006). 

Se produtos químicos apresentarem seletividade, poderão ser associados a outras 
estratégias de manejo adotadas no MIP (SANTOS et al., 2006). Portanto, o controle 
biológico é interessante pela sustentabilidade e baixo risco para o homem e o meio 
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ambiente. Com as grandes expansões de áreas no Brasil, está crescendo a utilização 
de agentes de controle biológico, contra pragas e doenças. Isso deve estar ocorren-
do devido a busca da sociedade, em reduzir a utilização de agrotóxicos, buscando 
alimentos mais saudáveis e com menos resíduos agroquímicos. A preocupação com 
o meio ambiente, também se mostra bastante relevante (VIEIRA et al., 2016). 

O objetivo da execução deste trabalho foi avaliar a seletividade de inseticidas ao 
parasitoide de larvas Cotesia flavipes em condições de semi-campo. 

Material e métodos 
O experimento foi realizado na Fazenda São Franck, 17º19’29.52”S, 50º25’33.64”O, 
localizada no município de Acreúna - GO, nas dependências do laboratório geral. Por 
sua vez, conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos 
e igual número de repetições. 

Os tratamentos foram constituídos de testemunha (água destilada), lambda-cialo-
trina (50 g ha-1) + clorantraniliprole (100 g ha-1), fipronil (800 g ha-1), metoxifenozida 
(300 g ha-1) + espinetoram (60 g ha-1) e tiametoxam (141 g ha-1) + lambda-cialotrina 
(106 g ha-1) em taxa de aplicação equivalente a 100 L ha-1. A unidade experimental 
foi composta por massas contendo pupas do parasitoide Cotesia flavipes (± 50 indi-
víduos) armazenadas em embalagens plásticas descartáveis de volume de 500 mL 
(uma massa por embalagem), mantidas em ambiente controlado. 

Aguardadas 12h após o início da eclosão, adultos do parasitoide foram dispostos 
ao contato de pedaços de folhas de cana-de-açúcar previamente tratadas e secas, 
a campo, com os inseticidas citados anteriormente, por um período de 24h. Poste-
riormente ao período de exposição, 9 larvas de Diatraea saccharalis foram ofertadas 
para parasitismo das fêmeas sobreviventes. Essas permaneceram em recipientes 
idênticos aos anteriormente mencionados para que fosse observada a quantidade e 
viabilidade da progênie. Toletes de canas foram cortados, picados e acondicionado 
em estufas a 105ºC por 24 horas, refrigeradas e ofertadas como alimento para as 
larvas. A mortalidade dos indivíduos da massa inicial foi observada até o final da 
sobrevivência dos indivíduos nos diferentes tratamentos. Avaliou-se a sobrevivência 
das vespas e lagartas, o parasitismo e as massas de pupas do parasitóide. 

A normalidade foi aferida pelo teste de Shapiro Wilk e os dados relacionados aos 
indivíduos sobreviventes em cada tratamento, bem como o parasitismo, Avaliou-se a 
sobrevivência das vespas e lagartas, o parasitismo e as massas de pupas do parasitóide.
foram transformados pela função  e submetidos à análise de variância e ao 
teste de tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software estatístico SISVAR. 
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Resultados e discussão 

Os tratamentos lambda-cialotrina (50 g ha-1) + clorantraniliprole (100 g ha-1), fipro-
nil e tiametoxam (141 g ha-1) + lambda-cialotrina (106 g ha-1) foram superiores à 
testemunha em relação a porcentagem da taxa de mortalidade da vespa, mas essa 
não diferiu do tratamento metoxifenozida (300 g ha-1) + espinetoram (60 g ha-1). O 
tratamento lambda-cialotrina (50 g ha-1) + clorantraniliprole (100 g ha-1), fipronil e 
tiametoxam (141 g ha-1) + lambda-cialotrina (106 g ha-1) obtiveram maior porcen-
tagem de Cotesia flavipesmorta, resultando assim na maior taxa de mortalidade, 
exceto para o fipronil, que não diferiu da testemunha (tabela 1). 

Não houve diferença significativa nas variáveis lagartas vivas, lagartas mortas e 
lagartas não parasitadas. Nas variáveis lagartas parasitadas e massa de Cotesia fla-
vipes, os tratamentos lambda-cialotrina (50 g ha-1) + clorantraniliprole (100 g ha-1), 
fipronil e tiametoxam (141 g ha1) + lambda-cialotrina (106 g ha-1), obtiveram menor 
porcentagem de lagartas parasitadas e massa de cotesia, mas o tratamento metoxi-
fenozida (300 g ha-1) + espinetoram (60 g ha-1) não diferiu da testemunha. De acordo 
com Souza (2011), o inseticida lamba cialotina + tiametoxam, resultaram no efeito 
negativo de Trichogramma pretiosum, sendo que esse resultado pode estar relacio-
nado á menor dosagem utilizada (250 mL / 300 L ha-1). 

Segundo Oliveira et al, (2013) os produtos fipronil, tiametoxam e lambdacialotrina + 
tiametoxam são nocivos aos parasitoide Trichogramma pretiosum, sendo considerado 
classe 4, causando taxa de mortalidade de até 100%. 

Tabela 1. Média do parasitismo de Cotesia flavipes para oviposição de Diatraea saccharalis criadas 
em dieta artificial. 

TRATAMENTO CV CM LV LM LP LNP M.C 

Testemunha 18,84 a 31,16 b 4,18 a 4,35 a 4,51 a 4,27 a 8,80 a 

Lambda-cialotrina (50 g ha-1) 
+ clorantraniliprole (100 g ha1) 4,60 bc 45,40 a 5,58 a 2,73 a 1,82 b 6,07 a 3,20 b 

Fipronil 3,08 bc 46,92 a 5,73 a 2,69 a 1,62 b 5,74 a 2,80 b 

Metoxifenozida (300,0 g ha-1) 
+ espinetoram (60,0 g ha-1) 12,52 ab 37,44 ab 5,15 a 3,65 a 2,88 ab 4,90 a 5,00 

ab 

Tiametoxam (141 g ha-1) + 
lambda-cialotrina (106 g ha-1) 1,80 c 48,20 a 5,64 a 2,98 a 1,87 b 5,54 a 2,00 b 

CV (%) 85,17 25,84 33,34 41,95 41,03 23,05 21,48 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre sí pelo teste de Tukey, a 5% de significancia. Médias 
transformadas pela função . 
*Cotesia flavipes viva (CV), Cotesia flavipes morta (CM), lagarta viva (LV), lagarta morta (LM), lagarta parasitada 
(LP), lagarta não parasitada (LNP) e massa de Cotesia flavipes (MC). 
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Conclusão 

Os inseticidas neurotóxicos provocam mortalidade ao parasitoide de larvas Cotesia 
flavipes, a excessão demetoxifenozida (300 g ha-1) + espinetoram (60,0 g ha-1). 
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Resumo

O araçá (Psidium cattleyanum) é uma fruta nativa com centro de origem na América 
do Sul, pertencente à família Myrtaceae, encontrada em diversas regiões do país. A 
elaboração de um sorvete, que tem como base a polpa de frutos de araçá, foi con-
siderada uma nova alternativa para um sabor regional. O objetivo deste estudo foi 
verificar a aceitação de um novo produto (sorvete de araçá), diferenciados por três 
tratamentos, que consistiram em adição de farinha de tapioca, castanha-do-pará e 
chocolate branco. Obteve-se aceitabilidade superior a 70% nas características de 
todos os produtos. 

Palavras-chave: Avaliação de mercado, frutas nativas, processamento de produtos, 
produção de alimentos. 
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Creation and sensorial analysis of yellow guava (Psidium 
cattleyanum (Myrtaceae)) ice cream 

Abstract

The araçá (Psidium cattleyanum) is a native fruit with its center of origin in South America, be-
longing to the Myrtaceae family, found in various regions of the country. The elaboration of an 
ice cream, based on araçá fruit pulp, was considered a new alternative for a regional flavor. The 
objective of this study was to verify the acceptance of a new product (araçá ice cream), differen-
tiated by three treatments, which consisted in the addition of tapioca flour, Brazil nuts and white 
chocolate. Acceptability was higher than 70% for the characteristics of all the products. 

Keywords: Market evaluation, native fruits, product processing, food production. 

Introdução 

O araçá (Psidium cattleyanum) é uma fruta nativa com centro de origem na América 
do Sul, pertencente à família Myrtaceae, encontrada em diversas regiões do país. O 
araçá é caracterizada como uma fruta pequena, do tipo baga, arredondada, podendo 
ser amarelada ou avermelhada, de polpa esbranquiçada, adocicada, podendo ser um 
pouco ácida, bastante suculenta, aromática, contendo muitas sementes em seu inte-
rior (SACRAMENTO et al., 2008). O sabor do araçá pode ser semelhante ao da goiaba 
(Psidium guajava), sendo diferenciado pelo perfume mais acentuado e sabor um pou-
co mais ácido (VANIN, 2015). Sendo uma fruta com sabor considerado exótico, tem 
boa aceitação para consumo in natura e em produtos processados com sua polpa 
(FRANZON, 2009). Considerando todas essas características do araçá, discentes do 
curso de Agronomia da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Campus 
Santarém, em cumprimento de Estágio Supervisionado 

Obrigatório do curso, elaboraram diversos produtos, dentre eles, o sorvete de araçá, 
com três aditivos diferentes (farinha de tapioca, castanha-do-pará e chocolate bran-
co), e realizaram análise sensorial para a avaliação deste produto. Para a realização 
da análise, foi realizada chamada de avaliadores por mídias sociais dos discentes, 
de modo presencial, em informativos da universidade e em portal de notícias, como 
O Liberal (2020). Esta análise foi realizada em 20 de janeiro de 2020, antes da pan-
demia de Covid-19. O objetivo deste trabalho foi verificar a aceitação do sorvete de 
araçá como produto. 
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Material e métodos 

Os frutos de araçá foram coletados nas dependências da Unidade Tapajós da UFO-
PA, localizada na cidade de Santarém, Pará. Por ser um local remanescente de área 
florestal, localizada às margens do rio Tapajós, contém um espaço de mata nativa, e 
clima propício ao desenvolvimento de araçazeiros. 

Após a coleta, os frutos foram levados para o Laboratório de Tecnologia de Produtos 
de Origem Animal (LTPOA), da própria instituição, onde foram previamente selecio-
nados, e passaram por assepsia por imersão durante 15 minutos em hipoclorito de 
sódio diluído em água, seguindo a proporção 1:10. Depois de nova lavagem em água 
corrente para a remoção dos resquícios de hipoclorito, os frutos foram despolpados, 
com a utilização de liquidificador, e peneirados. 

A base para a produção do sorvete seguiu recomendações e orientações de receita 
proposta por Reis (2019), com algumas modificações, por se tratar de um sorvete 
com polpa natural de fruto. A receita consiste em utilizar 500ml de polpa de araçá, 
uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, e uma colher de emul-
sificante, para manter a consistência de sorvete. Depois de ter a base preparada, o 
sorvete foi separado em três partes, que consistiram nos três tratamentos: farinha 
de tapioca, castanha-do-pará e chocolate branco triturados. O procedimento para 
avaliação sensorial foi baseado de acordo com o método de Vergara et al. (2015), 
com algumas modificações. Foram selecionados de forma aleatória 50 avaliadores, 
não treinados, do próprio ambiente acadêmico, que corresponderam a docentes, dis-
centes e funcionários de ambos os sexos e variadas faixas etárias. A convocação foi 
realizada através de plataformas digitais e de modo presencial. 

A princípio, os avaliadores foram orientados de como proceder ao fazerem a análise, 
e como protocolo, todos foram alertados sobre os ingredientes utilizados. Pessoas 
com restrições alimentares aos ingredientes, dieta especial ou com uso de medi-
camentos foram vetadas de participar. Cada avaliador assinou um termo de con-
sentimento para que as informações fornecidas fossem posteriormente utilizadas, 
podendo a qualquer momento cancelar o termo. Os avaliadores também preenche-
ram um formulário com finalidade de levantamento de dados, onde responderam 
se gostavam ou não de sorvete e quais as suas preferências de sabores, podendo 
escolher um ou mais. Também foram instruídos a não manter contato com os demais 
durante a análise, preservando a sua própria percepção do produto, sem influenciar 
os demais. Antes da degustação de cada amostra, foram orientados a fazer a limpeza 
do palato com água e biscoito salgado. 
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Para garantir a confiabilidade da análise e características sensoriais, os avaliadores 
não foram informados, no ato da degustação, qual tratamento de sorvete estavam 
recebendo. As amostras foram disponibilizadas em recipientes plásticos de 50 ml. 
Cada tratamento foi identificado com dois grupos de códigos numéricos, seleciona-
dos em uma tabela de randomização sensorial. 

Foram analisadas características como cor, sabor, aroma, aparência, doçura e a im-
pressão global (percepção geral).O teste de aceitação teve nove níveis variando de 
(1) Gostei extremamente a (9) Desgostei extremamente.O teste de intenção de com-
pra teve cinco níveis, sendo, (1) Eu certamente compraria a (5) Eu certamente não 
compraria. 

Os dados reunidos foram tabulados em planilha do Microsoft Excel®. Os gráficos 
foram elaborados no Software SigmaPlot versão 13.0. Análise de variância (ANOVA) 
foi feita no Software GENES, com comparação de médias pelo Teste de Tukey a nível 
de 5% de probabilidade. 

Resultados e discussão 

Os resultados obtidos a partir da análise sensorial foram muito positivos. A Tabela 
1 mostra a média de notas recebidas para cada característica avaliada para os três 
sabores de sorvete de araçá. 

Tabela 1. Média de notas atribuídas a cada característica. 

Média de notas 

Características A+T A+C A+CB 

Cor 7,10±1,46 a 7,27±1,46 a 7,51±1,32 a 

Sabor 6,93±1,19 b 7,74±0,92 a 7,82±1,20 a 

Aroma 6,76±1,58 a 6,87±1,51 a 7,10±1,43 a 

Aparência 7,06±1,54 a 7,360±1,28 a 7,57±1,21 a 

Doçura 7,12±1,57 b 7,82±1,03 a 7,78±1,28 a 

Impressão global 7,04±1,06 b 7,53±1,02 ab 7,74±1,13 a 

Compra 3,40±0,88 b 4,00±0,72 a 4,25±0,82 a 

A+T= araçá com tapioca; A+C = araçá com castanha; A+CB = araçá com chocolate branco 

De acordo com Ferreira (2000), para afirmar que o produto foi aceito, este deve ter 
aceitabilidade de no mínimo 70%. A Tabela 2 mostra que se obteve, em todas as ca-
racterísticas de todos os sabores, aceitabilidade superior a 70%. 
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Tabela 2. Índice de aceitabilidade atribuído às características dos sabores de sorvete. 

Índice de aceitabilidade (%) 

Características A+T A+C A+CB 

Cor 78,96 80,85 83,45 

Sabor 77,07 86,05 87,00 

Aroma 75,18 76,36 78,96 

Aparência 78,49 81,80 84,16 

Doçura 79,20 87,00 86,52 

Impressão global 78,25 83,69 86,05 

A+T= araçá com tapioca; A+C = araçá com castanha; A+CB = araçá com chocolate branco 

A Figura 1 mostra a intenção de compra se o produto fosse disponível ao mercado. A 
maior intenção de compras foi dos sorvetes de araçá com chocolate branco e araçá 
com castanha, respectivamente. Indicando bom potencial para comercialização. 

Figura 1. Percentual de intenção de compra. 

Conclusões 

Todos as três variações de sorvete de araçá tiveram aceitabilidade superior a 70%. 
E com o indicador de intenção de compra, todos possuem grande potencial para 
serem lançados no mercado para comercialização. 
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Resumo

Em muitas espécies vegetais, o estádio de maturação dos frutos e a presença de ini-
bidores, interferem na capacidade da semente de germinar e originar plântulas nor-
mais. O objetivo neste trabalho foi avaliar o estádio de maturação do fruto quanto a 
sua colheita e o uso de métodos físicos e químicos para a superação da dormência 
de sementes (diásporos) de Roystonea regia (palmeira real). O experimento foi re-
alizado em Fernandópolis/SP, em um delineamento inteiramente casualizado em 
esquema fatorial 3 x 11, ou seja, 3 estádios de maturação (coloração do epicarpo do 
fruto verde-alaranjado, laranja-avermelhado e vinhoescuro) e 11 tratamentos para 
quebra de dormência (testemunha sem despolpa/fruto seco; testemunha apenas 
despolpada; sementes despolpadas e imersas em água por 3 e 5 dias; sementes des-
polpadas e escarificadas com lixa seguido de imersão em água por 3 dias; sementes 
despolpadas e escarificadas com ácido sulfúrico por 5 min seguido de lavagem; 
sementes despolpadas e imersas por 3 dias em 1000 e 2000 ppm de GA3 e de AIB 
e sementes despolpadas e imersas em KNO3 a 0,3% por 3 dias, com 4 repetições de 
25 sementes. Concluiu-se que sementes provenientes de frutos verde-alaranjado 
apresentam maior porcentagem de emergência; sementes de frutos verde-alaran-
jado e laranja-avermelhado germinam mais rápido; o despolpamento e a lavagem, 
independentemente do estádio de maturação dos frutos, permitem uma maior por-
centagem e velocidade de emergência das sementes de Roystonea regia. 

Palavras-chave: dormência, fitohormônio, giberelina, palmeira real. 
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Effects of maturation and physical and chemical treatments on the 
emergency of seeds of Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook 

Abstract

In many plant species, the fruit maturation stage and the presence of inhibitors interfere with the 
seed’s ability to germinate and produce normal seedlings. This work aims to evaluate the matura-
tion stage of the fruit in terms of its harvest and the use of physical and chemical methods to over-
come the dormancy of seeds (diaspores) of Roystonea regia (royal palm). The experiment was car-
ried out in Fernandópolis/SP, in a completely randomized design in a 3 x 11 factorial scheme, that is, 
3 stages of maturation (epicarp of the fruit colored orangegreen, red-orange and burgundy) and 11 
treatments for dormancy break (control without pulping/dry fruit; control only pulped; seeds pulped 
and immersed in water for 3 and 5 days; seeds pulped and scarified with sandpaper followed by 
immersion in water for 3 days; seeds pulped and scarified with sulfuric acid for 5 minutes followed 
by washing; pulped seeds immersed for 3 days in 1000 and 2000 ppm of GA3 and IBA and pulped 
seeds immersed in 0.3% KNO3 for 3 days, with 4 repetitions of 25 seeds. It was concluded that seeds 
from orangegreen fruits have a higher percentage of emergence; orange-green and red-orange fruit 
seeds germinate faster; the pulping and washing, regardless of the fruit maturation stage, allow a 
higher percentage and speed of seed emergence of Roystonea regia seeds. 

Keywords: Dormancy, phytohormone, gibberellin, royal palm. 

Introdução
A espécie Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, popularmente conhecida como palmeira 
real, é uma palmeira de grande porte, muito utilizada no paisagismo brasileiro, de 
norte a sul. A propagação desta e da maioria das palmeiras é de forma sexuada, no 
entanto, de maneira geral, a germinação é lenta e desuniforme e influenciada por 
vários fatores, como estádio de maturação, presença ou não de pericarpo, tempo 
entre colheita e semeadura, dormência física, temperatura do ambiente e substrato, 
entre outros (BROSCHAT, 1994). 

Quando uma semente viável é submetida a condições favoráveis para a sua ger-
minação e não o faz, diz-se que esta se encontra em estado de dormência, a qual 
pode ser dividida em embrionária, devido à presença de inibidores de germinação, e 
extraembrionária, na qual as estruturas que envolvem o embrião (tegumento, peri-
carpo, endosperma e remanescentes de órgãos florais) exercem alguma resistência 
física, que o mesmo não consegue superar (BEWLEY; BLACK, 1994). 

Por sua vez, quanto ao estádio de maturação em palmeiras, os melhores resultados 
têm sido obtidos com sementes provenientes de frutos maduros, sendo a germina-
ção de sementes de frutos imaturos muito falha, podendo até não ocorrer, porque o 
endosperma se encontra ainda aquoso, não solidificado (LORENZI et al., 2004). 
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Assim, embora a palmeira real seja uma importante espécie comercializada para fins 
ornamentais, não há informações na literatura de estudos que relacionem o efeito 
do estádio de maturação do fruto e o uso de tratamentos físicos e químicos para a 
superação da dormência de suas sementes. As hipóteses testadas foram: a palmeira 
real possui tegumento impermeável a água e o uso de métodos físicos que exponham 
o embrião favorecem a entrada de água e a germinação; a palmeira real possui ini-
bidores químicos e a lavagem e o uso de fitohormônios favorecem a germinação, e o 
estádio de maturação “maduro” (cor do epicarpo vinho-escuro) é o mais favorável. 

O objetivo neste trabalho foi avaliar o efeito da colheita de frutos de palmeira real 
em três estádios de maturação e a eficiência de diferentes tratamentos pré-germi-
nativos (físicos e químicos) para a superação da dormência da semente e posterior 
aceleração, uniformização e aumento na porcentagem de sua emergência. 

Material e métodos
O trabalho foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Brasil, em Fernan-
dópolis/SP. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado 
em esquema fatorial 3 x 11 (três estádios de maturação/coloração dos frutos e onze 
tratamentos para superação da dormência), com quatro repetições de 25 sementes. 

Os frutos de palmeira-real foram colhidos no dia 10/01/2020 em três estádios de ma-
turação – EM (coloração verde-alaranjada - VA, laranja-avermelhado - LA e vinho-escu-
ro - VE) de várias matrizes localizadas no campus da universidade e que possuem 20 
anos de idade. Os frutos permaneceram imersos por seis dias, com troca diária da água, 
quando foram despolpados em peneira e secadas à sombra durante 48 h. 

Os seguintes tratamentos (T) foram realizados: (1) testemunha sem despolpa/fruto 
seco; (2) testemunha apenas despolpada e seca; (3 e 4) sementes despolpadas/seca 
e após imersas em água por 3 e por 5 dias; (5) sementes despolpadas/seca e escari-
ficadas com lixa seguido de imersão em água por 3 dias; (6) sementes despolpadas/
seca e escarificadas com ácido sulfúrico PA por 5 min seguido de lavagem; (7-8-9-
10) sementes despolpadas/seca e imersas por 3 dias em 1000 e 2000 ppm de ácido 
giberélico (GA3) e de ácido indol butírico (AIB) e (11) sementes despolpadas/seca e 
imersas em nitrato de potássio (KNO3) a 0,3% por 3 dias. 

A semeadura foi realizada em 24/01/2021 em caixas plásticas preenchidas com uma 
mistura de areia e substrato comercial esterilizados em autoclave a 120°C e irriga-
das diariamente por 138 dias, quando houve uma estabilização na emergência e o 
experimento foi finalizado. Testes avaliados: Emergência (E%), Índice de Velocidade 
de Emergência (IVE) de acordo com a fórmula de Maguire (1962), Altura (AP) e Massa 
Seca de Plântulas (MSP). 
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Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias, quando signi-
ficativas, foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Os 
dados originais em porcentagem foram transformados em √x + 1. 

Resultados e discussão

Durante o período do experimento, as médias das temperaturas mínima, máxima e 
média do ar na casa de vegetação foram de 18,8°C, 31,1°C e 24,9°C, respectivamen-
te. Penariol (2007) obteve porcentagem de 100% com sementes de Roystonea regia 
coletadas na mesma data, das mesmas matrizes, sem polpa e de frutos maduros, 
em temperatura média controlada de 35°C e no presente estudo, as condições não 
foram controladas, ou seja, a temperatura média variou entre 13,6°C e 29,3°C. 

Os valores médios da E% das sementes de palmeira real foram de 4,1%, 16,5%, 32,8%, 
53,9% e 63,5% aos 43, 50, 70, 103 e 138 dias após a semeadura (DAS), respectivamente. 

Os dados médios de E%, AP, MS e IVE após 138 DAS para os diferentes EM e T de 
superação da dormência encontram-se na Tabela 1. Em todos os parâmetros, os 
fatores EM e T interferiram de forma altamente significativa, bem como a interação 
EM x T, com exceção da MS. Para a MS, os estádios VA e LA proporcionaram valores 
superiores ao VE, já quanto aos T, o sem despolpa foi inferior aos demais, indicando 
a importância e necessidade deste processo. 

Tabela 1. Médias dos valores de emergência (E%), altura (AP), massa seca (MS) e índice de 
velocidade de emergência (IVE) das plântulas de Roystonea regia aos 138 DAS de acordo com 
estádio de maturação (EM) e tratamento (T) de superação de dormência. Fernandópolis, SP. 2020. 

Estádio de Maturação (EM) E (%) AP cm/pl MS g/pl IVE 

Verde-Alaranjado (VA) 82,5 16,6 0,403 a 0,301 

Laranja-Avermelhado (LA) 74,7 16,4 0,413 a 0,297 

Vinho Escuro (VE) 33,3 5,1 0,333 b 0,097 

Valor de F (E) 223,2** 258,17** 22,32** 400,76** 

Tratamento (T) 

1-T sem despolpa/fruto seco 7,7 0,9 0,213 b 0,022 

2-T despolpada seca (DS) 65,3 12,6 0,397 a 0,239 

3-DS + água 3 d 68,7 12,4 0,382 a 0,226 

4-DS + água 5 d 64,7 12,9 0,398 a 0,241 
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Tratamento (T) 

5-DS + lixa + água 3 d 69,0 14,4 0,413 a 0,270 

6-DS + ac. sulfúrico 70,0 17,8 0,413 a 0,262 

7-DS + GA3 1000 ppm 3 d 76,0 15,0 0,423 a 0,289 

8-DS + GA3 2000 ppm 3 d 71,0 15,0 0,401 a 0,271 

9-DS + AIB 1000 ppm 3 d 75,3 16,5 0,399 a 0,262 

10-DS + AIB 2000 ppm 3 d 65,0 11,9 0,378 a 0,216 

11-DS + KNO3 3 d 65,7 14,0 0,397 a 0,246 

Valor de F (T) 57,89** 40,50** 12,17** 44,00** 

Valor de F (E x T) 5,94** 4,34** 0,93ns 6,32** 

Média 63,5 12,7 0,38 0,23 

CV (%) 10,1 11,5 2,19 1,59 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Skott-Knott a 5% 
de probabilidade. ** e *: significativo ao nível de 1 e 5% respectivamente. ns: não significativo. CV: coeficiente 
de variação. 

Os dados médios de E%, AP e IVE para a interação dos fatores E x T encontram-se na 
Tabela 2. De forma geral, para esses três parâmetros, os valores obtidos nos estádios 
VA e LA foram superiores aos do VE, com exceção do tratamento sem despolpa, ates-
tando novamente a importância do despolpamento. Quanto aos T de superação de 
dormência, para a %E e AP não houve diferenças significativas nos estádios VA e LA, 
com exceção do T sem despolpa. Para os resultados de IVE, no estádio LA todos os 
T se mostraram eficientes, com exceção do sem despolpa. Já em VA os melhores IVE 
foram obtidos com sementes despolpadas secas (DS), DS + lixa + água, DS + imersão 
em GA3 1000 e DS + GA3 2000 ppm. 

Tabela 2. Interação dos fatores estádio de maturação (EM) e tratamento (T) para superação de 
dormência de sementes de Roystonea regia avaliados para os parâmetros emergência (E%), altura 
de plântulas (AP) e índice de velocidade de emergência (IVE), Fernandópolis, 2020. 

Estádio de Maturação  
(EM) / Tratamento (T) 

E% AP IVE

VA LA VE VA LA VE VA LA VE

1-T sem despolpa/fruto 
seco 3 Ba 7 Ba 13 Ba 0,48 Ba 0,90 Ba 1,31 Ba 0,010 Ca 0,022 Ba 0,034 Ba 

2-T despolpada seca (DS) 91 Aa 79 Aa 26 Bb 17,78 Aa 15,86 Aa 4,03 Bb 0,347 Aa 0,295 Aa 0,075 Bb 

3-DS + água 3 d 88 Aa 78 Aa 40 Ab 15,80 Aa 15,38Aa 6,04 Ab 0,269 Ba 0,301 Aa 0,110 Ab 
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Estádio de Maturação  
(EM) / Tratamento (T) 

E% AP IVE

VA LA VE VA LA VE VA LA VE

4-DS + água 5 d 91 Aa 79 Aa 24 Bb 17,36 Aa 17,98 Aa 3,49 Bb 0,313 Ba 0,339 Aa 0,069 Bb 

5-DS + lixa + água 3 d 93 Aa 82 Aa 32 Bb 20,92 Aa 17,69 Aa 4,63 Bb 0,372 Aa 0,347 Aa 0,092 Bb 

6-DS + ac. sulfúrico 86 Aa 78 Aa 46 Ab 18,24 Aa 18,51 Aa 7,52 Ab 0,319 Ba 0,318 Aa 0,150 Ab 

7-DS + GA3 1000 ppm 3 d 92 Aa 84 Aa 52 Ab 20,32 Aa 19,47 Aa 9,82 Ab 0,367 Aa 0,335 Aa 0,166 Ab 

8-DS + GA3 2000 ppm 3 d 90 Aa 83 Aa 40 Ab 19,91 Aa 18,62 Aa 6,60 Ab 0,360 Aa 0,338 Aa 0,118 Ab 

9-DS + AIB 1000 ppm 3 d 93 Aa 95 Aa 38 Bb 17,11 Ab 21,26 Aa 4,49 Bc 0,329 Ba 0,360 Aa 0,097 Bb 

10-DS + AIB 2000 ppm 3 d 87 Aa 81 Aa 27 Bb 16,39 Aa 16,31 Aa 3,07 Bb 0,292 Ba 0,291 Aa 0,067 Bb 

11-DS + KNO3 3 d 93 Aa 76 Ab 28 Bc 18,84 Aa 18,10 Aa 5,11 Bb 0,331 Ba 0,322 Aa 0,087 Bb 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 
Skott-Knott a 5% de probabilidade. ** e *: significativo ao nível de 1 e 5% respectivamente. ns: não significativo. 

As sementes de palmeiras normalmente apresentam dormência física em graus va-
riados devido à dureza de seu endocarpo que impede a embebição de água, deman-
dando métodos de superação como a imersão em água ou em substâncias químicas, 
estratificação, escarificação química ou mecânica, ou, mesmo, graus de exposição à 
luminosidade (BECKMANNCAVALCANTE et al., 2012). A retirada da polpa (epicarpo 
e mesocarpo) também é recomendada visto que acelera a germinação de sementes 
de algumas espécies (LORENZI et al., 2004). O ácido giberélico, mostra-se como um 
dos preferidos no que diz respeito a uniformização da germinação, principalmente 
se for associado a escarificação, além de promover o aceleramento do processo ger-
minativo (LOPES et al., 2011). 

Conclusões

Sementes provenientes de frutos VA apresentam maior %E; sementes de frutos VA 
e LA germinam mais rápido; o despolpamento e a lavagem, independentemente do 
EM dos frutos, permitem uma maior % e velocidade de emergência das sementes de 
Roystonea regia. 
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Resumo

O consumo de couve de folhas é crescente no Brasil e como alternativa a couve 
crespa (kale) cultivada em sistema hidropônico. As couves são comercializadas em 
maço de folhas adultas, contudo, há possibilidade do cultivo em maço de plantas 
jovens em sistema hidropônico. O objetivo do estudo foi avaliar a influência do es-
paçamento (m) e número de plantas por célula nas características da couve de folha 
crespa, híbrido Darkibor, produzida em sistema de cultivo hidropônico. A couve foi 
cultivada em sistema hidropônico, com quatro espaçamentos (0,07; 0,11; 0,15 e 0,20 
m) e com uma a quatro plantas por célula. Foram analisados a área foliar, número 
de folhas, peso, índice de clorofila total, pressão de turgescência e cor instrumental. 
Os resultados indicaram que o espaçamento e número de plantas por células não 
influenciaram o peso da parte área e área foliar das couves, porém nos maiores es-
paçamentos houve aumento do número de folhas e estas com maior intensidade da 
cor verde. Houve um aumento no índice de clorofila para espaçamento e diminuição 
do índice com o aumento do número de plantas por célula. 

Palavra-chave: área foliar, Brassica oleracea var. acephala, clorofila, turgescência. 
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Spacing and number of plants per cell influence on hydroponic 
kale system 

Abstract

The consumption of kale leaves is growing in Brazil and along with it, the interest for curly kales 
grown in hydroponic systems. Kales are often commercialized in bunches of adults leaves, how-
ever, there is a possibility of cultivating bunches of young leaves when it comes to hydroponic 
systems. The goal of this study aimed to evaluate the influence of spacing (m) and the number of 
plants per cell on the aspects of the curly kale, hybrid Darkibor, produced in hydroponic system, 
using for different spacings (0,07; 0,11; 0,15 and 0,20 m) and one to four plants per cell. Foliar 
area, number of leaves, weight, chlorophyll index, turgor pressure and instrumental color were 
analyzed. The results indicate that the spacing and the number of plants per cell did not influ-
ence the weight of the aerial part and the kale’s foliar area, however the bigger spacing showed 
a greater number of leaves with a larger intensity of the color green. There was a significant 
increase in the chlorophyll index for bigger spacings and a decrease in the index along with the 
number of plants per cell. 

Keywords: Brassica oleracea var. acephala, chlorophyll index, foliar area, turgor. 

Introdução 

O consumo da couve de folhas é grande no Brasil, especialmente da couve man-
teiga porém, as couves de folhas crespas ainda são pouco conhecidas do mercado 
consumidor, apresentando folhas onduladas e de coloração verde escura. Estudos 
agronômicos e sensoriais descritos por Noboa et al. (2019) apresentaram resultados 
semelhantes entre as couves crespas e manteiga. O principal sistema de produção 
da couve de folhas é em campo com múltiplas colheitas, quando são retiradas as 
folhas bem desenvolvidas com 20 a 30 cm de comprimento e comercializadas na 
forma de maço (TRANI et al., 2015). Além desse, são produzidas em sistema hidro-
pônico do tipo NFT (fluxo laminar de nutrientes) com área de cultivo crescente nos 
últimos anos. Possui inúmeras vantagens tais como a antecipação da colheita (me-
nor ciclo); menor influência de adversidades climáticas; possibilidade de produção 
durante todo o ano; menor problema fitossanitário; melhor comercialização devido 
a plantas mais limpas (PURQUERIO et al., 2018). 

As hortaliças folhosas são produzidas e comercializadas em diferentes formas, seja 
individualizada como a alface ou na forma de maços como a rúcula. Essa distinção 
causa modificação também no manejo da cultura. Enquanto que na alface utiliza-se 
uma planta por célula, na rúcula utiliza-se mais de uma. Para uma maior produtivi-
dade, utiliza-se o adensamento, onde se altera os espaçamentos entre linhas e/ou 
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entre plantas e, no caso de maçaria como a rúcula, pode-se alterar a quantidade de 
plantas por célula. Portanto, em função da nova forma de produção de couve (maços 
de plantas jovens), busca-se gerar informações acerca de tecnologias adequadas de 
cultivo, onde se insere o estudo de espaçamentos e números de plantas por célula, 
em diferentes épocas, visando melhoria na produtividade e qualidade das couves-
-crespas. Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar a influência do espaçamento 
e número de plantas por célula na área foliar, número de folhas, cor, turgescência e 
peso da couve de folha crespa produzida em sistema de cultivo hidropônico. 

Material e métodos 
O experimento foi conduzido no verão (janeiro e fevereiro de 2021) em cultivo pro-
tegido em Araras-SP com sistema NFT (fluxo laminar de nutrientes) com a solução 
nutritiva de Furlani (1999). As mudas da couve (Brassica oleracea L. var . acephala) de 
folha crespa, híbrido Darkibor foram produzidas em bandejas de 128 células. Trinta 
e sete dias após plantio e as mudas foram transplantadas para bancada de perfis de 
polietileno com 50 mm de diâmetro e 9% de declividade. O delineamento experi-
mental foi em blocos casualizados, com quatro repetições. O experimento realizado 
apresentou como tratamentos principais quatro espaçamentos entre linhas (0,07; 
0,11; 0,15 e 0,20 m) e quatro tratamentos secundários, correspondentes a número 
de plantas por célula (uma, duas, três e quatro plantas). 

As análises foram realizadas 30 dias após o transplantio. Foram analisados: área 
foliar, utilizando o integrador de área foliar Li-cor 3000A; peso da parte aérea, em 
balança analítica; índice de clorofila total (ICT), com medidor portátil de clorofila 
SPAD-502; e cor instrumental, com o colorímetro Minolta. As plantas foram armaze-
nadas com e sem raízes em temperatura de 7oC e avaliadas a pressão de turgescên-
cia (CALBO et al., 2008), com equipamento Wiltmeter® aos 1, 3, 5 e 7 dias de armaze-
namento. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, determinados 
o teste F, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05), e foram ainda 
ajustadas equações de regressão para os tempos de armazenamento. 

Resultados e discussão 

A análise de variância indicou que foram significativos os efeitos dos espaçamentos 
e números de plantas, porém não houve diferenças na interação entre estes fatores 
para as variáveis analisadas. 

Para área foliar (A.F.) (Tabela 1), não houve diferença estatística entre os tratamen-
tos, em função do espaçamento e número de plantas por célula. Houve diferença 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 308
 VOLTAR AO ÍNDICE

estatística no número de folhas (N.F.) (Tabela 1) em função do espaçamento, sendo 
que os tratamentos com maior N.F. (P,0,05) foram no maior espaçamento de 0,20 m, 
com 18,03 folhas. Para o número de plantas por célula, houve diferença estatística 
para o tratamento com uma planta por célula (média de 10,08 folhas) com os de-
mais tratamentos e verificou-se um aumento de folhas à medida que aumentou o 
número de planta por célula alcançando 19 folhas com 4 plantas por célula. 

Quanto ao peso da parte aérea, para os espaçamentos e número de plantas por célu-
la não houve diferença estatística entre os tratamentos, com valores médios de 85,2 
e 91,8 g (espaçamento) e 79 a 78 g (número de planta por célula). 

Para a cor instrumental (Tabela 1) verificou-se que quando comparou-se os espa-
çamentos, para a coordenada a* vermelho/verde (+a indica vermelho e –a indica 
verde), variaram de -12,5 (0,20 m) a -14,1 (0,11 m). Quanto aos parâmetros L, b*, Hue 
e Croma não houve diferença tanto para espaçamento quanto ao número de plantas 
por célula. Para comparação de valores de L, Silva et al. (2021) descreveram valores 
45,00 em couve de folha crespa Darkibor, cultivada em sistema hidropônico. 

Houve um aumento no índice de clorofila a medida que houve aumento no espaça-
mento, também relatado por Naik e Gupta (2010) com plantas de couve. Em função 
do número de plantas por célula, houve diminuição do índice com o aumento do nú-
mero de plantas por célula (Tabela 1), porém os valores foram muito próximos, pro-
vavelmente imperceptível pelo consumidor, como observado por Silva et al. (2021). 

Tabela 1. Resultados dos dados obtidos para área foliar (A.F), número de folhas (N.F), peso, cor (L, 
a*, b*, Hue e Croma) variando espaçamento e número de plantas. 

Espaçamento A.F. 
cm2 

N.F. 
n Peso g 

Cor ICT 

L a* b* Hue Croma SPAD 

0,07 849,5a 15,3ab 85,2a 42,8a -13,1ab 15,7a 130,29a 20,54a 38,3b 

0,11 723,2a 13,0b 68,2a 44,2a -14,1a 18,0a 128,45a 22,93a 37,8b 

0,15 1064,4a 15,8ab 92,9a 43,9a -13,0ab 15,6a 129,98a 20,40a 38,6b 

0,2 1007,6a 18,3a 91,8a 43,1a -12,5b 15,1a 130,28a 19,72a 39,9a 

No plantas A.F. 
cm2 

N.F. 
n Peso g 

Cor ICT 

L a* b* Hue Croma SPAD 

1 858,4a 10,08b 87,4a 43,7a -13,1a 16,1a 129,7a 20,8a 39,6a 

2 1000,5a 14,9a 83,8a 43,1a -13,3a 16,2a 129,8a 21,0a 38,4b 

3 931,1a 18,5a 88,0a 43,5a -13,1a 15,7a 130,3a 20,6a 38,3b 

4 854,7a 19,0a 79,0a 43,5a -13,2a 16,4a 129,0a 21,1a 38,3b 

Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de significância. L = Luminosidade (0= negro e 100= branco); a* = coordenada vermelho/verde (+a indica 
vermelho e –a indica verde); b* = coordenada amarelo/azul (+b indica amarelo e –b indica azul). *unidades SPAD. 
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A Figura 1 mostra as diferenças entre as perdas de turgescência ao longo do período 
de armazenamento sob refrigeração, sendo que as maiores diferenças estão entre as 
plantas com e sem raízes, sendo as primeiras além de apresentarem-se inicialmente 
mais turgidas, também se mantiveram com mais água e murcharam menos que as 
plantas sem as raízes. A avaliação das plantas produzidas nos diferentes espaça-
mentos seguiram a mesma tendência apesar das diferenças significativas entre elas.  

 

Figura 1. Turgescência das folhas de couve em função dos dias após a colheita e  
dos espaçamentos de plantio (A, 0,07m; B, 0,11m; C, 0,15m, e D, 0,20m). 

Conclusões 

Os resultados indicaram que o espaçamento e número de plantas por células não 
influenciaram o peso da parte área e área foliar das couves, porém nos maiores es-
paçamentos houve aumento do número de folhas e estas com maior intensidade da 
cor verde. Houve um aumento no índice de clorofila para espaçamento e diminuição 
do índice com o aumento do número de plantas por célula. 
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Resumo
Na região centro-sul brasileira, o milho de segunda safra ou safrinha é cultivado de 
janeiro a abril, época em que é comum a ocorrência de períodos de estiagem. Nesse 
cenário, a utilização de polímeros hidroretentores podem apresentar suma importância, 
uma vez que atuam como reguladores da disponibilidade hídrica. O experimento foi 
conduzido em Mira Estrela/SP, de março a maio/2021, com o objetivo de avaliar o de-
senvolvimento inicial de plantas de milho segunda safra submetidas a diferentes doses 
do polímero hidroretentor UPDT® no solo misturado ao adubo e em vários intervalos de 
irrigação. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados em um ar-
ranjo fatorial 5 x 5, com cinco doses do polímero (0, 3, 7, 14 e 21 kg/ha) e cinco intervalos 
de irrigação (somente na semeadura e na semeadura e de 3 em 3 dias, de 5 em 5 dias, de 
7 em 7 dias e de 10 em 10 dias, totalizando 1, 12, 7, 5 e 4 irrigações, respectivamente) e 
com cinco repetições. Aos 35 dias após a semeadura foram avaliados: altura, diâmetro do 
colmo, número de folhas, massa seca da parte aérea e da raiz. O uso de 14 kg/ha do po-
límero proporcionou plantas mais altas, com maior diâmetro, número de folhas e massa 
seca da parte aérea. Concluiu-se que o uso de 14 kg/ha do polímero UPDT® misturado 
ao fertilizante no momento da semeadura do milho segunda safra em um intervalo de 
irrigação de 6 dias, proporciona um adequado desenvolvimento inicial das plantas. 

Palavras-chave: estiagem, estresse hídrico, milho safrinha, milho sequeiro.
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Effect of water-retaining polymer doses on the initial development 
of second-crop corn plants 

Abstract

In the central-southern region of Brazil, second-crop or off-season corn is cultivated from January 
to April, a time when drought periods are common. In this scenario, the use of water-retaining 
polymers can be extremely important, as they act as water availability regulators. The experiment 
was carried out in Mira Estrela/SP, from March to May/2021, with the objective of evaluating 
the initial development of second-crop corn plants subjected to different doses of the UPDT® 
water-retaining polymer in the soil mixed with fertilizer and at various intervals of irrigation. 
The experimental design used was a randomized block design in a 5 x 5 factorial arrangement, 
with five doses of UPDT® polymer (0, 3, 7, 14 and 21 kg/ha) and five irrigation intervals (only in 
sowing and in sowing and every 3 days, every 5 days, every 7 days and every 10 days, totaling 1, 
12, 7, 5 and 4 irrigations, respectively) and with five repetitions. At 35 days after sowing, height, 
stem diameter, number of leaves, shoot and root dry mass were evaluated. The use of 14 kg/ha of 
the polymer provided taller plants, with greater diameter, number of leaves and shoot dry mass. 
It was concluded that the use of 14 kg/ha of UPDT® polymer mixed with fertilizer at the time of 
second-crop corn sowing in an irrigation interval of 6 days provides an adequate initial develop-
ment of the plants. 

Keywords: drought, water stress, off-season corn, second-crop corn. 

Introdução

Em decorrência do aumento dos períodos de estiagem que acometem o Brasil e pelo 
fato do milho safrinha ou segunda safra ser cultivado fora da época mais propícia, 
as adversidades climáticas são fatores importantes para o sucesso de sua produção. 

Nesse cenário, a utilização de polímeros hidroretentores podem apresentar suma 
importância, uma vez que atuam como reguladores da disponibilidade de água para 
as culturas, aumentando a produtividade local e minimizando os custos de produ-
ção (MENDONÇA et al., 2013). Os polímeros hidroretentores funcionam como uma 
alternativa para situações em que não haja disponibilidade de água no solo, circuns-
tâncias de estresse hídrico ou em longos períodos de estiagem, ocasiões em que a 
baixa umidade do solo afeta de forma negativa o crescimento e o desenvolvimento 
das plantas (AZEVEDO et al., 2002). 

O UPDT® (United Phosphorus Drought Technology) é um polímero vegetal registrado 
para uso em mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar e cultivo de hortaliças e frutí-
feras anuais, com capacidade de melhorar as condições físico-químicas do solo, pro-
porcionando condições ideais de desenvolvimento do sistema radicular das plantas 
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devido seu potencial hidroretentor (BRASILBOR, 2021). O UPDT® possui a capacida-
de de adsorver de 500 a 700 vezes o seu volume em água, permitindo melhor apro-
veitamento da irrigação e desenvolvimento das raízes (MAIS SOJA, 2018). O UPDT® 
também é um produto que apresenta flexibilidade na sua aplicação, podendo ser 
aplicado a seco juntamente com o fertilizante, bem como isoladamente ou pré-hi-
dratado, de modo a reduzir a lixiviação de nutrientes (BRASILBOR, 2021). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial de plantas de milho 
segunda safra submetidas a doses de polímero hidroretentor em vários intervalos 
de irrigação. 

Material e métodos
O trabalho foi conduzido em Mira Estrela/SP, nas coordenadas 20°00’31.9”S e 
50°10’37.0”W e numa altitude de 456 m, utilizando-se sementes de milho da varie-
dade AL Piratininga, recomendada para a semeadura de janeiro a março no estado 
de São Paulo. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados em arranjo fa-
torial 5 x 5, com 5 doses do polímero UPDT® (0, 3, 7, 14 e 21 kg/ha) e 5 intervalos 
de irrigação, ou seja, somente na semeadura, e na semeadura e de 3 em 3 dias, de 
5 em 5 dias, de 7 em 7 dias e de 10 em 10 dias, totalizando 1, 12, 7, 5 e 4 irrigações 
respectivamente, com 5 repetições. 

A semeadura foi realizada no dia 28/03/2021 em recipientes plásticos com capaci-
dade de 15 L. A aplicação do polímero nas determinadas doses foi realizada no solo 
seco juntamente com o fertilizante da fórmula NPK 08-28-16 na quantidade de 250 
kg/ha, distribuído e incorporado no solo. Foram semeadas 4 sementes por recipiente, 
sendo dispostas cerca de 4 cm acima da linha da aplicação do polímero misturado 
ao fertilizante. Em seguida, todos os recipientes foram irrigados com a mesma quan-
tidade de água (1,5 L). 

Aos 10 dias da semeadura (DAS), as plantas atingiram o estádio fenológico V2 (RI-
TCHIE; HANWAY, 1989), quando foi realizado o desbaste, restando uma planta por 
recipiente. As plantas de milho se desenvolveram sem a incidência de pragas ou 
doenças e as plantas daninhas quando presentes, foram retiradas manualmente. 

Aos 35 DAS, estando às plantas em V4, foram avaliados os seguintes parâmetros: 
altura de plantas (AP), diâmetro do colmo (DC), número de folhas (NF), massa seca 
da parte aérea (MSPA) e da raiz (MSR). Os resultados foram submetidos à análise de 
variância utilizando-se o teste F e quando significativos, procedeu-se a análise de 
regressão polinomial. 
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Resultados e discussão
O experimento teve uma duração de 35 dias, onde o tratamento com irrigação so-
mente na semeadura recebeu apenas 1,5 L de água, o com intervalo de irrigação (I.I.) 
de 3 dias recebeu 18 L de água (12 regas), o com I.I. de 5 dias recebeu 10,5 L de água 
(7 regas), o com I.I. de 5 dias recebeu 7,5 L de água (5 regas) e o com I.I. de 10 dias 
recebeu 6 L de água (4 regas). 

Ao término do experimento, 16% das plantas que foram semeadas em recipientes que 
não receberam o polímero morreram, independentemente da frequência de irrigação. Já 
nos tratamentos com 3, 7, 14 e 21 kg/ha, a mortalidade foi de 16%, 24%, 4% e 20% res-
pectivamente. Houve resultado altamente significativo (P<0,01) da interação dos fatores 
doses de UPDT® e I.I. (D-UPDT® x I.I.) para todos os parâmetros avaliados (Figura 1).  
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Figura 1. Efeitos do intervalo de irrigação (I.I.) na AP (A), DC (B), NF (C), MSPA (D)  
e MSR (E) de acordo com a dose de polímero hidroretentor UPDT® no solo. 
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Quanto à AP, todas as interações D-UPDT® x I.I. se ajustaram a uma equação quadrá-
tica, sendo a dose de 14 kg/ha a que proporcionou os maiores valores, ou seja, 21,48 
cm, em um I.I. de 5,52 dias (y = -0,3072x2 + 3,3894x + 12,13) (Figura 1-A). 

Para o DC, apenas o UPDT®- 7 kg/ha não apresentou resposta significativa aos diver-
sos tipos de ajustes. As doses 0, 3 e 21 kg/ha ajustaram-se a equações lineares, en-
quanto a de 14 kg/ha a equação quadrática. Considerando-se que a dose de 14 kg/ha 
de UPDT® proporcionou a maior AP e de acordo com a equação obtida (y = -0,0464x2 
+ 0,4634x + 4,0943) para o DC, o maior valor referente ao diâmetro foi de 5,25 mm em 
um I.I. de 4,99 dias (Figura 1-B). 

Quanto ao NF, apenas o UPDT® na dose de 0 kg/ha não apresentou resposta signi-
ficativa. As doses 7, 14 e 21 kg/ha de UPDT® ajustaram-se a equações quadráticas, 
enquanto a de 3 kg/ha a uma linear. Ainda considerando-se a dose de 14 kg/ha de 
UPDT® e de acordo com a equação obtida (y = -0,0362x2 + 0,459x + 3,1916) para o 
parâmetro NF, o maior valor foi de 4,65, em um I.I. de 6,34 dias, sendo esta a melhor 
resposta para NF (Figura 1-C). 

Para a MSPA, apenas o UPDT®- 0 kg/ha não apresentou resposta significativa. As 
doses 7, 14 e 21 kg/ha ajustaram-se a equações quadráticas, enquanto a de 3 kg/ha a 
uma linear. A dose de 14 kg/ha apresentou a maior MSPA e de acordo com a equação 
obtida (y = -0,0186x2 + 0,2291x + 0,5514), o valor máximo foi de 1,26 g/pl em um I.I. 
de 6,16 dias (Figura 1-D). 

Para a MSR, apenas o UPDT® na dose de 7 kg/ha não apresentou resposta significa-
tiva. As doses 0 e 14 kg/ha de UPDT® ajustaram-se a equações quadráticas, enquan-
to as doses 3 e 21 kg/ha a equações lineares. Considerando a dose de 14 kg/ha de 
UPDT® e de acordo com a equação obtida (y = -2,8113x2 + 28,016x + 697,41), a MSR 
apresentou o valor máximo de 767,21 mg/pl em um I.I. de 4,98 dias (Figura 1-E). 

Portanto, o uso de 14 kg/ha de UPDT® proporcionou os maiores valores de AP, NF e 
MSPA. Já de acordo com as equações obtidas para os diversos parâmetros avaliados 
em seus pontos de máximas, o I.I. considerado o mais adequado seria de 5,60 dias 
(média dos intervalos 5,52, 4,99, 6,34, 6,16 e 4,98 dias), ou seja, 6 dias. 

Doses elevadas de UPDT®, como a de 21 kg/ha não favoreceu o desenvolvimento das 
plantas de milho, o que poderia ser esperado. Por sua vez, I.I. menores como 3 dias tam-
bém não foram eficientes, mesmo fornecendo um maior volume de água (18 L), enquan-
to em intervalos de 5 dias o volume foi de 10,5 L, o que indica que o polímero UPDT® 
foi eficiente em reter a água e disponibilizar às plantas de milho de forma parcelada. 
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Conclusões

O uso de 14 kg/ha do polímero UPDT® misturado ao fertilizante no momento da 
semeadura do milho segunda safra em um intervalo de irrigação de 6 dias, propor-
ciona um adequado desenvolvimento inicial das plantas. 
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Resumo 
O girassol é uma das principais oleaginosas de produção mundial e com grande adap-
tabilidade de cultivo. O objetivo foi avaliar caracteres agronômicos de novos genóti-
pos adaptados à região Centro-Sul do Paraná. O experimento foi conduzido na safra 
2019/2020, em Guarapuava, Paraná. Foram avaliados quatorze genótipos sendo duas 
testemunhas, em delineamento em blocos ao acaso com três repetições. As respostas 
médias dos genótipos foram de 56 dias para o florescimento e 95 dias para a matu-
ração fisiológica, com 172 cm de altura e de 2.861 kg ha-1 de rendimento de grãos. Os 
genótipos BRS G68, BRS G66, BRS G67 e BRS G65 se destacaram com rendimentos de 
aquênios de 3.000 kg ha-1, não diferindo das testemunhas BRS G323 e Aguará 06. As 
análises indicam materiais promissores para cultivo na região Centro-Sul do Paraná. 

Palavras-chave: Helianthus annuus, melhoramento de plantas, rendimento.

Evaluation of sunflower genotypes in 2019/2020 growing seasons 

Abstract 

Sunflower is one of the main oilseeds produced in the world and has great adaptability for cul-
tivation. The objective was to evaluate agronomic characters of new genotypes adapted to the 
Center-South region of Paraná. The experiment was carried out in the 2019/2020 growing sea-
sons, in Guarapuava, Paraná. Fourteen genotypes were taken, two controls, in a randomized block 
design with three replications. The mean responses of the genotypes were 56 days for flowering 
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and 95 days for physiological maturation, with 172 cm height and 2,861 kg ha-1 of grain yield. 
The BRS G68, BRS G66, BRS G67 and BRS G65 genotypes stood out with achene yields of 3,000 
kg ha-1, not differing from the controls BRS G323 and Aguará 06. The analyzes indicate promising 
materials for cultivation in the Center-South region of Paraná. 

Keywords: Helianthus annuus, plant breeding, yield. 

Introdução 

O girassol (Helianthus annus L.) é uma das três espécies oleaginosas de grãos de 
maior importância mundial, juntamente com a soja e a colza. A produção mundial foi 
estimada em 47 M ton em 2019/2020 e os maiores países produtores foram Ucrânia, 
Rússia e Argentina. A área de cultivo no Brasil foi de 47,1 mil ha com produtividade 
de 1.590 kg ha-1 e 74,9 mil ton de grãos (CONAB, 2021). 

A cultura possui características agronômicas interessantes com adaptação a diver-
sos ambientes, é pouco influenciado por diferenças de latitude e altitude, com tole-
rância inicial ao frio, seca e calor. Mais de 90% da produção de girassol é designada 
para a produção de óleo comestível de alta qualidade, com maior concentração de 
ácidos graxos polinsaturados. Na culinária este óleo é mais procurado por sua alta 
estabilidade oxidativa. Em uma tonelada de semente de girassol são produzidos 400 
kg de óleo, 250 kg de casca, 350 kg de torta e 40% de proteína, sendo considerada 
uma importante fonte de alimentação animal, do qual pode-se produzir concentra-
dos proteicos, farelos e silagem (GAZZOLA, 2012; STASIASK, 2018). 

No Brasil, a maioria dos híbridos comercializados para o plantio são desenvolvidos 
em outros países, os quais possuem condições edafoclimáticas diferentes. Para que 
haja opões de novas cultivares adaptadas às condições nacionais, programas de me-
lhoramento genético de girassol são desenvolvidos na Embrapa Soja e na Universi-
dade Estadual do Centro-Oeste. A Embrapa Soja realiza estudos há vários anos para 
melhoramento de variedades e obtenção de híbridos de linhagens adaptados a cada 
região, em diferentes tipos de solo e clima. As avaliações são realizadas em parceria 
com instituições, cooperativas e universidades na Rede de Ensaios de Cultivares de 
Girassol. Dentre as cultivares aprovadas no mercado citam-se a variedade BRS 324 
com alto teor de óleo (47%) e rica em ácido graxo linoleico e o híbrido BRS 323. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os caracteres agronômicos de genó-
tipos de girassol para estudo de estabilidade e adaptabilidade na região Centro-Sul 
do Paraná. 
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Material e métodos 
O experimento foi conduzido na Fazenda Escola campus CEDETEG, unidade experimen-
tal da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), situada junto à Estação 
Experimental do Instituto Agronômico do Paraná-IAPAR, na BR 277, km 350, bairro Três 
Pinheiros, Guarapuava, PR. Segundo Köppen, o clima da região é classificado como cfb. 

Foi realizado ensaio de competição de genótipos de girassol na safra 2019/2020, 
com sementes fornecidas pela Embrapa Soja, como parte das avaliações da Rede 
Nacional de Ensaios de Cultivares de Girassol. Foram avaliados doze genótipos de 
girassol: híbridos BRS G62, BRS G63, BRS G64, BRS G65, BRS G66, BRS G67, BRS G68, 
BRS G69, BRS G70, BRS G71, BRS G72 e Helio 250. Como testemunhas, foram utili-
zadas as cultivares comerciais BRS 323 e Aguará 06. 

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados com três repetições, parcelas 
de quatro linhas de 6,0 m, espaçamento de 0,45 m entre linhas e 0,40 m entre plan-
tas na linha. A área útil da parcela foi de 5,0 m nas duas linhas centrais. Foram pre-
paradas linhas de semeadura com aplicação de 300 kg ha-1 do formulado 04-20-20 
aplicados no sulco de semeadura. A semeadura ocorreu em 30/11/2019, feito com o 
auxílio de semeadora manual tipo bazuca. Foram utilizadas três sementes por cova 
e desbastadas 15 dias após emergência deixando-se uma planta por cova. A aduba-
ção de cobertura foi realizada aos 25 dias após a emergência, com 100 kg ha-1 de N 
e 2,0 kg ha-1 de Boro. 

Foram avaliados os caracteres: número de dias para floração (NDF) medida da emer-
gência até o início do florescimento; número de dias para a maturação (NDM), me-
dida em dias da emergência até a maturação fisiológica, com 90 % das brácteas de 
coloração amarelo e castanho; altura de plantas (ALT), média de oito plantas medi-
das do nível do solo até a inserção do capítulo (cm); rendimento de grãos (REND) 
(kg ha-1), calculado a 11 % de umidade. A análise do teor de óleo é feita pelo sistema 
NIR, de amostras de grãos enviadas para a Embrapa Soja e divulgação posterior, em 
conjunto com as demais análises dos ensaios nacionais. 

No estágio de enchimento de grãos, os capítulos da área útil da parcela foram pro-
tegidos com sacos de TNT para prevenção contra o ataque de pássaros (SILVA et al., 
2019). A colheita dos capítulos foi feita manualmente e cada parcela foi trilhada em 
equipamento colheitadeira/trilhadeira automática de parcelas Wintersteiger®. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo 
teste Duncan a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa computacional Ge-
nes (CRUZ, 2013). Os dados foram enviados à Embrapa Soja e serão submetidos à 
análise de variância conjunta com os demais ensaios de girassol da rede nacional 
para estudo de adaptabilidade e estabilidade. 
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Resultados e discussão 

A análise de variância de caracteres agronômicos de girassol é apresentada na ta-
bela 1, indicando diferenças significativas para todos os caracteres. Na figura 1 é 
apresentado o ensaio de girassol com as plantas nos estádios de florescimento e de 
maturação. 

Tabela 1. Análise de variância de caracteres agronômicos de girassol na safra 2019/2020, em 
Guarapuava, PR. 

Variação G.L. NDF1 NDM ALT REND

Blocos 2 1,78 0,50 1.140,35 211.336,02 

Genótipos 13 31,94 ** 23,31 ** 774,89 ** 149.613,36 * 

Resíduo 26 0,84 0,27 58,97 62.917,15 

Total 41 

Média 56,29 94,79 172,46 2861,29

CV (%) 1,63 0,55 4,45 8,77

1NDF- número de dias para floração; NDM- número de dias para a maturação fisiológica; ALT- altura de plantas 
(cm); REND- rendimento de grãos.  

 
 

Figura 1. Ensaio de genótipos de girassol em florescimento (A) e maturação (B) em 
2019/2020, Guarapuava, Paraná. 

Fonte: GUERRA (2020). 

As médias dos caracteres avaliados de girassol são apresentados na tabela 2. O 
genótipo BRS G66 apresentou o maior rendimento de 3.258,1 kg ha-1 de grãos, não 
diferindo estatisticamente dos genótipos BRS G68 com 3.023,8 kg ha-1, BRS G67 com 
2.940,4 kg ha-1, BRS G65 com 2.918,2 kg ha-1 e Helio 250 com 2.922,2 kg ha-1. Estes 
híbridos também não diferiram das testemunhas Aguará 06 com 3.209,6 kg ha-1 e 
BRS 323 com 3.075,7 kg ha-1. 
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Tabela 2. Média de caracteres agronômicos de genótipos de girassol na safra 2019/2020, em 
Guarapuava, PR. 

Genótipos NDF1  NDM  ALT  REND  

BRS 323 59,3 b2 95,0 cd 193,3 ab 3075,7 abc 

BRS G62 58,3 bc 94,3 de 171,3 defg 2735,7 bcd 

BRS G63 58,0 bc 95,3 c 186,0 bc 2763,4 bcd 

BRS G64 57,7 bc 95,0 cd 175,2 cdef 2541,6 d 

BRS G65 51,3 f 91,7 h 162,1 fgh 2918,2 abcd 

BRS G66 53,7 e 93,0 fg 177,1 cde 3258,1 a 

BRS G67 52,7 ef 93,7 ef 158,3 gh 2940,4 abcd 

BRS G68 53,0 e 92,0 h 152,2 hi 3023,8 abcd 

BRS G69 55,3 d 95,0 cd 174,6 cdef 2608,9 cd 

BRS G70 57,0 c 95,0 cd 142,2 i 2687,7 cd 

BRS G71 53,0 e 92,3 gh 174,9 cdef 2659,6 cd 

BRS G72 56,7 cd 94,7 cd 164,6 efgh 2713,2 cd 

Aguará 06 63,0 a 103,0 a 203,3 a 3209,6 ab 

Helio 250 59,0 b 97,0 b 179,4 cd 2922,2 abcd 

Média 56,3  94,8  172,5  2861,3  
1NDF- número de dias para o florescimento; NDM- número de dias para a maturação; ALT-altura de planta (cm); 
Rendimento de grãos (kg ha-1); 2Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem significativamente 
pelo teste Duncan a 5% de probabilidade. 

Os quatro genótipos mais produtivos BRS G68, BRS G66, BRS G67 e BRS G65 apre-
sentaram NDM de 91 a 93 dias, sendo estatisticamente mais precoces que as tes-
temunhas, que apresentaram 95 a 103 dias para a maturação fisiológica. O mesmo 
foi observado para NDF, com médias de 51 a 53 dias para os quatro genótipos, mais 
precoces que as testemunhas com 59 a 63 dias. Genótipos mais precoces são indi-
cados como segunda cultura, inserindo o girassol no sistema produtivo na região 
centro-oeste do país (BORGES et al., 2013). 

Dentre os genótipos mais produtivos, BRS G68, BRS G67 e BRS G65 apresentaram 
menor altura de plantas, de 152 cm a 162 cm, diferindo das testemunhas com 179 
a 203 cm. Os genótipos apresentam uniformidade de altura dentro de cada híbrido, 
indicando controle genético das linhagens parentais, homogeneidade e estabilidade 
de produção (FERREIRA NETO et al., 2017). 
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Os caracteres avaliados indicam boa adaptabilidade ao ambiente na região, devendo 
ser comparado com outros ensaios realizados nas demais regiões do estado e de 
outras regiões relacionadas no país, dos ensaios conduzidos por instituições inte-
grantes da Rede de Ensaios de Girassol coordenado pela Embrapa Soja (CARVALHO 
et al., 2018; CARVALHO et al., 2014). A instituição também apresentará os resultados 
das análises de teor de óleo dos genótipos, podendo variar conforme o local e ano 
de produção, indicando os genótipos com maior estabilidade de produção. 

Conclusão 

A partir da realização do experimento foi possível observar a adaptabilidade dos 
genótipos para a região Centro-Sul do Paraná. 

Os genótipos BRS G68, BRS G66, BRS G67 e BRS G65 apresentaram aproximadamen-
te 3.000 kg ha-1 de rendimento de grãos e precocidade para florescimento e matura-
ção fisiológica em relação às testemunhas, podendo ser alternativas para indicação 
de cultivo na região. 
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Resumo

A utilização de lâmpadas LED vem sendo difundida de forma gradativa na agricultura 
visando aumentar a produção dos cultivos em regiões de maior latitude. O presente 
trabalho buscou avaliar o efeito da iluminação suplementar sobre o florescimento 
de morangueiro cultivados em sistema semi-hidropônico. O experimento foi realiza-
do no município de Pedras Grandes SC, com delineamento em blocos casualizados 
com duas repetições para cada cultivar Albion e San Andreas. Os tratamentos foram 
quatro fontes luminosas de diferentes colorações (azul, branca, vermelha, espectro 
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completo) e testemunha (sem suplementação luminosa), realizadas das 17 às 22h. 
Foi avaliado diariamente o número de flores abertas desde 04 de maio (30 dias após 
o início da suplementação luminosa) até 30 de setembro de 2020, totalizando 149 
dias. A suplementação luminosa no cultivar Albion com lâmpada de espectro com-
pleto proporcionou florescimento superior à testemunha e a lâmpada branca. Os 
demais tratamentos apresentaram comportamento intermediário. No cultivar San 
Andreas, o tratamento espectro completo (full) e branco apresentaram diferenças 
significativas no número de flores por planta, quando comparado com a testemu-
nha e a lâmpada vermelha. A lâmpada azul também apresentou comportamento 
intermediário. A suplementação luminosa do morangueiro nos meses de outono e 
inverno é uma alternativa para aumentar o florescimento dos cultivos em Santa Ca-
tarina. A lâmpada de espectro completo possibilita o aumento do florescimento do 
morangueiro no período de outono/inverno.

Palavras-chave: Fragaria x ananasa, LED, espectro luminoso, indução floral.

Supplemental lighting in autumn/winter affects the flowering of 
strawberries in semi-hydroponic cultivation

Abstract

The use of LED lamps has been gradually spread in agriculture aiming to increase the production 
of crops in regions of greater latitude. The present work aimed to evaluate the effect of supple-
mental lighting on the flowering of strawberry plants cultivated in a semi-hydroponic system. 
The experiment was carried out in Pedras Grandes SC, in arandomized block design with two 
replications for each cultivar Albion and San Andreas. The treatments were four light sources 
of different colors (blue, white, red, full spectrum) and control (without light supplementation), 
performed from 5 pm to 10 pm. The number of open flowers was evaluated daily from May 4 (30 
days after the start of light supplementation) until September 30, 2020, totaling 149 days. The 
light supplementation in the Albion cultivar with full spectrum lamp provided flowering superior 
to the control and the white lamp. The other treatments showed intermediate behavior. In the 
San Andreas cultivar, the full spectrum (full) and white treatment showed significant differences 
in the number of flowers per plant, when compared to the control and the red bulb. The blue lamp 
also showed intermediate behavior. Strawberry light supplementation in the autumn and winter 
months is an alternative to increase the flowering of crops in Santa Catarina. The full spectrum 
lamp allows the increase of strawberry flowering in the autumn/winter period.

Keywords: Fragaria x ananasa, LED, light spectrum, floral induction.
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Introdução
Novas medidas para obter-se maiores produtividades devem ser abordadas e tes-
tadas nos sistemas de cultivo protegido do morangueiro. A utilização de suplemen-
tação luminosa é uma alternativa para aumentar o tempo em que a planta realiza 
fotossíntese em ambientes em que o número de horas luz é baixo, principalmente 
no inverno das regiões subtropicais.

As cultivares Albion e San Andreas mantêm seu ciclo produtivo ao longo do ano 
todo, por serem consideradas plantas de fotoperíodo neutro, diminuindo a sensibili-
dade de alternância do meristema floral para o vegetativo ou inverso. Entretanto, no 
sul do Brasil, devido ao menor fotoperíodo no final do outono e início do inverno, a 
produção tende ser menor. Plantas de fotoperíodo curto exigem períodos menores 
que 14 horas de luminosidade, já plantas de dias longos necessitam de pelo me-
nos 12 horas de luz para estimular a formação do meristema floral (CALVETE et al., 
2008). Com a suplementação luminosa, as plantas terão maior tempo para realizar 
a fotossíntese, consequentemente poderão induzir a floração, aumentando assim a 
produtividade (TAIZ & ZEIGER, 2013).

O preço do morango sofre considerável variação devido à sazonalidade da produção. 
Geralmente os meses de abril a junho tendem a ter maior valor agregado em função 
da baixa oferta do produto. Com isso, o uso de LED pode antecipar e aumentar a 
produção de morango neste período (DUARTE FILHO et al., 1999).

O objetivo deste trabalho foi avaliar a suplementação luminosa no outono/inverno 
sobre o florescimento de morangueiros cultivados em sistema semi-hidropônico.

Material e métodos
O experimento foi realizado no município de Pedras Grandes, Santa Catarina 
(28º30’21,7” S, 49º15’25,1” W) em área de 160m², que corresponderam a dois abrigos, 
sentido norte-sul, cobertos com filme de polietileno transparente 150 µm, com 4,0 
m de largura, 20,0 m de comprimento e 2,50 m de altura, com mil plantas cultivadas.

As mudas foram transplantadas em 10 de junho de 2018, em sacolas de polietileno 
branco (slabs), com sistema de fertirrigação por gotejamento, preenchidas com subs-
trato composto por vermiculita expandida, casca de pinus/eucalipto, fibra de coco, 
fibra de papel recuperada. Foram cultivados morangueiros Albion e San Andreas, 
ambos não responsivos ao fotoperíodo (neutros).

O experimento teve início em 01 de abril de 2020, com as plantas em pleno cultivo 
estando todos os indivíduos em estádio reprodutivo. Foi realizada poda vegetativa e 
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a padronização do número máximo de 3 coroas por orifício do slab. Os moranguei-
ros dos cultivares Albion e San Andreas foram submetidos a cinco tratamentos de 
suplementação luminosa, com quatro fontes luminosas com variações espectrais de 
radiação distintas e uma testemunha (sem suplementação noturna). Os tratamentos 
foram compostos pelas lâmpadas de LED azul, branca, espectro completo (full), ver-
melha e a testemunha, desde 4 de maio a 30 de setembro de 2020, totalizando 149 
dias. Foram contabilizados o número de flores abertas por dia.

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com os tratamentos dispostos 
em esquema fatorial 2X5, com duas repetições e 149 avaliações ao longo do tempo. 
Cada parcela foi composta por 26 plantas, sendo as seis centrais consideradas úteis 
(Figura 1). Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey para 
comparação de médias, com probabilidade de erro de 5%, auxiliado pelo software 
estatístico R Bio, versão 130 (BHERING, 2017).

Figura 1. Croqui do experimento.

Resultados e discussão

Os cultivares Albion e San Andreas responderam de forma distinta aos tratamentos 
de suplementação luminosa ao longo do tempo. As interações entre os cultivares 
e os tratamentos de suplementação luminosa foram significativas para número de 
flores por planta (p valor = 0,01). Já as interações entre os cultivares e os meses de 
avaliação foram significativas para o número de flores por planta (p valor =0,02). O 
número de flores por planta da cultivar Albion (Figura 2A), foi influenciado pelos 
tratamentos de suplementação luminosa.
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Figura 2. Número de flores por planta (flores/planta) de morangueiros ‘Albion’ (A) e ‘San 
Andreas’ (B) em sistema semi-hidropônico de cultivo submetidos a suplementação lumino-

sa de diferentes espectros nos meses de outono e inverno de 2020.

Observou-se que o tratamento espectro completo (full) apresentou maior floresci-
mento para os dois cultivares, com diferença significativa no número de flores por 
planta, quando comparado com a testemunha e a lâmpada branca. Os demais trata-
mentos apresentaram comportamento intermediário.

O número de flores por planta da cultivar San Andreas (Figura 2B), também foi in-
fluenciado pelos tratamentos de suplementação luminosa. Observou-se que os tra-
tamentos espectro completo (full) e branco apresentaram diferenças significativas 
no número de flores por planta, quando comparados com a testemunha e a lâmpada 
branca. Os demais tratamentos apresentaram comportamento intermediário.

Percebe-se que o maior acúmulo do número de flores é do tratamento de espectro 
completo devido a luz vermelha complementada com luz vermelho-distante e azul, 
que demonstram influências perante ao alongamento de órgãos vegetativos, agre-
gando maior capacidade de indução floral (TAIZ; ZEIGER, 2013).

Conclusões

A suplementação luminosa do morangueiro nos meses de outono e inverno é uma 
alternativa para aumentar o florescimento dos cultivos em Santa Catarina. A lâmpa-
da de espectro completo possibilita o aumento do florescimento do morangueiro no 
período de outono/inverno.
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Resumo 

Objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade sanitária e fisiológica de sementes de 
aveia branca e preta tratadas com diferentes concentrações de extratos de própolis. 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo os tratamentos, 
testemunha (água destilada), concentrações de extratos de propolis de 1 a 10% e 
o fungicida triadimenol (controle positivo). A sanidade foi testada pelo método de 
meio de cultura BDA verificando a incidência do patógeno Drechslera avenae e a efi-
ciência de controle de cada tratamento. O desempenho fisiológico foi testado pelo 
teste de germinação em rolos de papel (RP) e vigor pelo teste de envelhecimento 
acelerado. Os extratos de própolis mostrou-se eficaz no controle de D. avenae, pórem 
as concentrações mais altas pode ter provocado fitotoxidez, desencadeado menores 
valores para a maioria das características de qualidade fisiológica destas sementes, 
comparativamente ao fungicida triadimenol e a testemunha. 

Palavras-chave: Avena sp., germinação, sanidade, vigor

Effect of different concentrations of propolis extracts about quality 
sanitary and physiological of white and black oat seeds

Abstract 

The objective of this work was to evaluate the sanitary and physiological quality of white and 
black oat seeds treated with different concentrations of propolis extracts. The experimental de-
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sign was entirely randomized, with the treatments being: witness (distilled water), concentrations 
of propolis extracts from 1 to 10% and the fungicide triadimenol (positive control). The sanity 
was tested by the BDA culture medium method, verifying the incidence of the Drechslera avenae 
pathogen and the control efficiency of each treatment. The physiological performance was tested 
by the paper roll germination test (RP) and vigor by the accelerated aging. The propolis extracts 
showed to be efficient in the control of D. avenae, however the higher concentrations may have 
caused phytotoxicity, triggering lower values for most of the physiological quality characteristics 
of these seeds, compared to the fungicide triadimenol and the control. 

Keywords: Avena sp., germination, sanity, vigor. 

Introdução 

A aveia (Avena sp.) é uma cultura muito explorada no Sul do Brasil, devido sua ampla 
finalidade no sistema agrícola. A cultura possui um rendimento nacional médio de 
2.493 kg/ha e uma área semeada de aproximadamente 414,6 mil hectares (CONAB, 
2021). Diante desse cenário econômico tão importante a utilização de sementes 
de alta qualidade de aveia é fundamental para se obter uma excelente produção e 
implementação da forrageira. A falta de qualidade sanitária desses materiais pode 
desencadear problemas fisiológicos nas sementes, o que irá comprometer o estande 
inicial da lavoura (FLAVIO et al., 2014). As sementes contaminadas também podem 
favorecer a disseminação de patógenos para áreas isentas acometendo outras cul-
turas, além de comprometer o desenvolvimento de sementes, contribuindo para a 
morte das plântulas, podridões radiculares e infecções na parte aérea (GARCIA et 
al., 2016). Como forma de controlar esses problemas o tratamento de sementes é a 
medida preventiva mais indicada e a busca por um controle alternativo com o uso 
de compostos e técnicas mais sustentáveis é imprescindível e crescente (JASKI et 
al., 2019). Dentre esses compostos naturais, destaca-se os extratos de própolis, que 
apresentam inúmeras propriedades e atividades. Nos últimos anos vários estudos 
com própolis foram realizados na agricultura controlando doenças em plantas, bem 
com a indução de resistência. Esses extratos têm mostrado efeito antibiótico contra 
algumas fitobactérias (PIEMANN et al., 2007) e atividade antifúngica (PEREIRA et al., 
2017). Dessa forma, a utilização desses recursos naturais, como a própolis na confec-
ção de biomateriais de recobrimento de sementes é uma tecnologia inovadora para 
o setor agrícola e ainda pouco explorada, especialmente no mercado de sementes 
que tem se destacado devido ao grande potencial de produção no Brasil. Portanto, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade sanitária e fisiológica de sementes de 
aveia branca e preta tratadas com diferentes concentrações de extratos de própolis. 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 332
 VOLTAR AO ÍNDICE

Material e métodos 
O experimento foi realizado no Centro Universitário Vale do Iguaçu – Uniguaçu em 
União da Vitória – PR, nos meses de março a junho de 2019. Foram utilizadas semen-
tes de aveia branca da cultivar preta URS Corona e da aveia preta da cultivar Agro 
Planalto. Os tratamentos consistiram em concentrações de própolis de 1 a 10% e o 
fungicida triadimenol (dose 270 mL para 100 kg-1 de sementes). A qualidade sanitária 
das sementes foi avaliada pelo método de meio de cultura BDA (Potato Dextrose Ágar). 
Foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes, distribuidas em caixas de acrílico. 
Em seguida as amostras foram incubadas a temperatura de 25±2ºC, com fotoperíodo 
de 12 horas por sete dias em D.B.O. Após esse período os fungos foram identificados 
através do reconhecimento visual de suas estruturas conidióforo e/ou conídio, com o 
auxílio de um microscópio estereoscópico e microscópio ótico. O teste de germinação 
foi realizado de acordo com a técnica do rolo de papel (RP). Foram empregadas quatro 
repetições de 100 sementes para cada tratamento. O papel germitest foi umedecido 
com água destilada equivalente a 2,5 vezes o peso do papel seco. Os rolos de papel fo-
ram mantidos em câmara de crescimento com Demanda Biológica de Oxigênio (D.B.O.) 
com temperatura de 25°C±2. As avaliações foram realizadas aos dez dias (contagem 
final), computando a porcentagem de plântulas normais (BRASIL, 2009). O teste de 
vigor foi realizado através da metodologia do envelhecimento acelerado em caixa 
de acrílico, tipo “gerbox” modificado. As sementes foram distribuídas em uma camada 
única sobre uma tela de alumínio fixada e no seu interior foram adicionados 40 mL 
de água destilada e, em seguida, os recipientes foram levados a estufa de secagem a 
uma temperatura de 40°C permanecendo por 24 horas. Decorrido esse período, ins-
talou-se o teste de germinação com quatro repetições de 50 sementes. A contagem 
de plântulas normais foi realizada após 5 dias e os resultados foram expressos em 
porcentagem. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Os dados 
foram submetidos a análise de variância e comparação de médias pelo teste de Scott-
-Knott a 5% de probabilidade de erro com o uso do software Sisvar (FERREIRA, 2000). 

Resultados e discussões 
Os resultados do teste de sanidade das sementes (Tabela 1) indicaram que as dife-
rentes concentrações de extratos de própolis (EP) diminuíram a incidência de D. ave-
nae nas sementes de aveia branca e preta. Os extratos de própolis que obtiveram o 
melhor desempenho sobre a incidência fúngica de D. avenae foram as concentrações 
de 9 e 10%, sendo estatisticamente semelhante ao fungicida triadimenol. Souza et 
al. (2017) analisou as concentrações de 8, 12, 18 e 25% de própolis in vitro sobre o 
desenvolvimento de Aspergillus sp. e verificou que com o aumento das concentra-
ções dos extratos obtiveram interferência no crescimento micelial. 
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Tabela 1. Média e erro padrão da incidência (%) de D. avenae e controle (%) nos diferentes 
tratamentos de sementes de aveia branca e preta. Uniguaçu. União da Vitória-PR. 2019. 

Tratamento 
Aveia Branca Aveia Preta 

D. avenae (%) Controle (%) D. avenae (%) Controle (%) 

Testemunha 67.00±2.89 a 0.0±0.0 a 46.50±2.22 a 0.0 ±0.0 a 

1% 62.00±7.30 a 7.46±10.90 a 32.00±7.44 b 31.18±16 b 

2% 62.50±1.71 a 6.72±2.55 a 26.50±4.11 b 43.01±8.85 b 

3% 51.50±3.30 b 23.13±1.93 b 18.00±3.56 c 61.29±7.65 c 

4% 38.00 ±4.55 c 43.28±6.79 c 14.50±2.22 c 68.82±4.77 c 

5% 28.00±3.27 d 58.21±4.87 d 9.50±2.06 d 79.57±4.43 d 

6% 18.00±1.41 e 73.13±2.11 e 9.00±1.29 d 80.65±2.78 d 

7% 16.00±2.31 e 76.12±3.45 e 6.50±2.50 d 86.02±5.38 d 

8% 14.00±3.65 e 79.10±5.45 e 7.50±1.41 d 83.87±2.71 d 

9% 5.50±1.71 f 91.79±2.55 f 2.00±1.41 d 95.70±3.04 d 

10% 0.50±0.50 f 99.25±0.75 f 1.00±0.58 d 97.85±1.24 d 

Triadimenol 0.50±0.50 f 99.25±0.75 f 1.00±0.58 d 97.85±1.24 d 

Média 30.29 54.79 14.50 68.82 

CV% 15.54 17.41 27.13 18.6 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro. 

A germinação e o vigor das sementes de aveia branca e preta mostraram efeito nega-
tivo para o tratamento com extrato de própolis a 10%, pois o mesmo atingiu uma de 
germinação de 64% e 75.5% respectivamente se diferindo dos demais tratamentos 
(Gráfico 1 e 2). Observouse que as sementes ao serem submetidas a um estresse de 
alta temperatura simulando as condições que podem ocorrer no campo, o fungicida 
triadimenol e os extratos de própolis nas concentrações de 1 a 5% asseguraram os 
melhores resultados na porcentagem de vigor. Nesse sentido, pode-se perceber que 
a utilização de extratos de própolis no tratamento de sementes de aveia branca e 
preta pode se tornar uma alternativa viável para a agricultura futuramente, mas ain-
da é preciso estudos sobre os mesmos, pois existem poucos resultados na literatura. 
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Gráfico 1. Porcentagem de germinação (%), nas diferentes concentrações de extratos de 
própolis (EP) em sementes de aveia branca e preta. Uniguaçu. União da Vitória-PR. 2019. 

Tratamentos
*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade de erro. T1: Testemunha; T2: EP 1%; T3: EP 2%; T4: EP 3%; T5: EP 4%; T6: EP 5%; T7: 
EP 6%; T8: EP 7%; T9: EP 8%; T10: EP 9%; T11: 10%; T12: Triadimenol. 

Gráfico 2. Porcentagem de vigor (%), nas diferentes concentrações de extratos de própolis 
(EP) em sementes de aveia branca e preta. Uniguaçu. União da Vitória-PR. 2019. 

Tratamentos
*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade de erro. T1: Testemunha; T2: EP 1%; T3: EP 2%; T4: EP 3%; T5: EP 4%; T6: EP 5%; T7: 
EP 6%; T8: EP 7%; T9: EP 8%; T10: EP 9%; T11: 10%; T12: Triadimenol. 

Conclusões 

Os extratos de própolis mostrou-se eficaz no controle de D. avenae em sementes 
de aveia branca e preta. A própolis na concentração recomendada não interfere no 
desenvolvimento fisiológico das sementes de aveia. 
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi caracterizar a produtividade e o calibre dos frutos de ma-
cieiras ‘Fuji Suprema’ enxertadas sobre os porta-enxertos G.969, G.11, G.935, G.222. G.41 
e G.890 cultivadas na região de São Joaquim, SC. As avaliações foram realizadas nas sa-
fras de 2019/2020 e 2020/2021, utilizando um pomar experimental implantado no ano 
de 2018. O espaçamento utilizado foi de 3,5 x 1,0m e as plantas conduzidas no sistema 
de muro frutal. Foram avaliados os atributos de produtividade (t ha-1), número de frutos 
por planta e massa média de frutos. Na safra 2020/2021, os frutos foram ainda classi-
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ficados com relação ao calibre. Todos os porta-enxertos apresentaram produtividades 
abaixo de 1,5 t ha-1 na safra 2019/2020. O G.41 proporcionou a maior produtividade, não 
diferindo, contudo, do G.222 e G.890. Os porta-enxertos G.11 e G.969 induziram menor 
número de frutos comparativamente ao G.41 e G.890. A massa média de frutos foi menor 
nas macieiras sobre G.935, não diferindo do G.969. O G.935 e o G.969 propiciaram me-
nor percentual de frutos grandes. Os porta-enxertos G.41, G.11 e G.890 porporcionaram 
menor percentual de frutos pequenos em relação aos porta-enxertos G.935 e G.969. 
Os porta-enxertos G.41, G.890 e G.222 são promissores para cultivar ‘Fuji’ Suprema’ na 
região de São Joaquim, proporcionando boa produtividade e calibre de frutos. 

Palavras-chave: calibre de frutos, Geneva®, Malus domestica Borkhausen, 
produtividade.

Yield and fruit quality of new orchard of ‘Fuji Suprema’ apple 
trees grafted on different rootstocks 

Abstract

The aim of this work was to characterize the yield and fruit size of ‘Fuji Suprema’ apple trees grafted on 
G.969, G.11, G.935, G.222. G.41 and G.890 rootstocks grown in the region of São Joaquim, SC. The eval-
uations were carried out in the 2019/2020 and 2020/2021 seasons, using an experimental orchard 
established in 2018. The spacing used was 3.5 x 1.0 m and the plants were conducted in a fruiting 
wall system. The attributes of yield (t ha-1), number of fruits per plant and average fruit mass were 
evaluated. In the 2020/2021 season, the fruits were also classified by size. All rootstocks showed yields 
below 1.5 t ha-1 in the 2019/2020 season. The G.41 provided the highest yield, not differing, however, 
from the G.222 and G.890. Rootstocks G.11 and G.969 produced fewer fruits compared to G.41 and 
G.890. The average fruit mass was smaller in G.935, not differing from G.969. G.935 and G.969 provid-
ed a lower proportion of large fruits. Rootstocks G.41, G.11 and G.890 had a lower percentage of small 
fruits compared to rootstocks G.935 and G.969. Rootstocks G.41, G.890 and G.222 are promising to 
cultivate ‘Fuji’ Suprema’ in the São Joaquim region, providing good yield and fruit size. 

Keywords: fruit size, Geneva®, Malus domestica Borkhausen, productivity. 

Introdução 
Na cultura da macieira, os porta-enxertos são utilizados para aprimorar a qualida-
de dos frutos e melhorar a produtividade, atendendo às mais variadas necessida-
des dos produtores (MACEDO, 2018). Atualmente, os porta-enxertos mais utilizados 
nos pomares brasileiros são: Marubakaido, M-9 e Marubakaido com interenxerto de 
M-9 (PASA et al., 2016). Devido a algumas das limitações que esses porta-enxertos 
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apresentam, bem como da necessidade de diversificar as opções disponibilizadas ao 
produtor, novas alternativas de porta-enxertos têm sido uma demanda crescente da 
cadeia produtiva no Sul do Brasil. 

Os porta-enxertos da série americana Geneva® são pouco utilizados no Brasil até o 
momento, porém, apresentam características agronômicas bastantes atraentes para 
os produtores, tais como: maior produtividade, precocidade de produção, alta qua-
lidade de frutos, tolerância à doença de replantio, melhor arquitetura de planta e 
resistência ao pulgãolanígero (PASA et al., 2016). Contudo, existe a necessidade de 
estudar como esses portaenxertos, desenvolvidos na universidade de Cornell-EUA 
(Geneva), se comportariam nas condições edafoclimáticas do sul do Brasil, quanto ao 
vigor, produtividade e qualidade dos frutos (MACEDO, 2018). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes porta-enxertos 
da série americana Geneva® sobre a produtividade e qualidade de frutos de macieira 
‘Fuji Suprema’ no início do desenvolvimento do pomar. 

Material e métodos 
O trabalho foi desenvolvido na Estação Experimental de São Joaquim da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, situada em São Joa-
quim, SC (28º17’39”S, 49º55’56”W, a 1.415 m de altitude), nas safras 2019/2020 e 
2020/2021. O pomar utilizado foi implantado em 2018 em uma área previamente 
corrigida e adubada, seguindo a recomendação para a cultura da macieira. Nesta 
área, não haviam sido cultivadas espécies frutíferas anteriormente. Foram usadas 
mudas de ‘Fuji Suprema’ com haste simples. O espaçamento utilizado foi de 1,0 m 
entre plantas e 3,5 m entre linhas (população final de 2.858 plantas por hectare). A 
cultivar Maxi Gala foi utilizada como polinizadora e as plantas foram conduzidas em 
muro frutal, sem sistema de irrigação. O pomar foi manejado com base nas recomen-
dações do sistema de produção da macieira (SEZERINO, 2018). 

Os tratamentos consistiram de seis porta-enxertos: G.969, G.11, G.41, G.222, G.935 e 
G.890. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com quatro repetições. As 
parcelas foram compostas por 10 plantas. No momento da colheita, que foi realizada du-
rante a maturação comercial, a totalidade dos frutos produzidos na área foi contabiliza-
da e pesada. Foram avaliadas com base nos dados: produção (kg planta-1), produtividade 
(t ha-1), frutos por planta e massa média de frutos (g). Para a safra 2020/2021, todos os 
frutos de cada parcela foram ainda classificados em relação ao calibre, utilizando uma 
máquina classificadora modelo MSW-8 (Iseki®, Tóquio, Japão), a qual dividiu os frutos em 
cinco classes de calibre, sendo elas: >190 g (muito grandes), 161 – 190 g (grandes), 131 
– 160 g (médios), 101 – 130 g (pequenos) e <100 g (muito pequenos). 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 339
 VOLTAR AO ÍNDICE

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo que da-
dos em porcentagem foram transformados pela fórmula arco seno /100 antes de 
serem submetidos à ANOVA. As médias foram comparadas pelo teste LSD (p<0,05). 

Resultados e discussão 
Na safra 2019/2020, todos os tratamentos proporcionaram baixas produtividades 
médias, com valores inferiores a 1,5 t ha-1, não sendo observadas diferenças entre 
portaenxertos para os atributos de produtividade, número de frutos e massa média 
de frutos (dados não apresentados). Uma vez que a produção foi muito baixa nessa 
primeira safra, possivelmente seja de maior interesse agronômico iniciar a produção 
do pomar apenas a partir do terceiro ano após a implantação do pomar, permitindo 
o melhor crescimento da planta e desenvolvimento da copa nos primeiros anos, so-
bretudo para porta-enxertos ananizantes como o G.969, G.11 e G.41. 

Para a safra 2020/2021, a produtividade mais elevada foi observada sobre o porta-
enxerto G.41, não diferindo, entretanto, do G.890 e G.222 (Tabela 1). Os porta-enxer-
tos G.11 e G.969 porporcionaram produtividades inferiores ao G.890 e G.41, mas não 
diferiram dos demais. O número de frutos produzidos foi maior quando enxertado 
sobre G.41 e G.890 em comparação ao G.11 e o G.969, não diferindo, contudo, dos 
demais porta-enxertos. O portaenxerto G.935 proporcionou menor massa média de 
frutos em relação aos demais portaenxertos, não diferindo apenas do G.969. De 
acordo com Denardi et al. (2015), o portaenxerto ananizante G.41 e o porta-enxerto 
semivigoroso G.890 estão entre os porta-enxertos que se destacam para atender a 
atual composição de demandas da pomicultura sul-brasileira. 

Tabela 1. Avaliação de produção, produtividade, número de frutos por planta e massa média de 
frutos em diferentes porta-enxertos para a cultivar Fuji Suprema produzida no município de São 
Joaquim, SC, na safra 2020/2021. 

Porta-enxerto
Fuji Suprema

Produção  
(kg/planta) 

Produtividade 
(t ha-1) 

Frutos por 
planta

Massa média 
de frutos (g) 

G.41 4,6 a 13,1 a 22,7 a 195,2 ab 

G.222 2,8 abc 8,0 abc 14,3 ab 186,9 ab 

G.935 1,8 bc 5,2 bc 11,6 ab 155,8 c 

G.11 1,6 c 4,5 c 7,8 b 201,0 a 

G.890 4,4 ab 12,7 ab 23,0 a 190,7 ab 

G.969 1,2 c 3,3 c 7,0 b 166,9 bc 

CV (%) 65,5 65,5 60,7 10,7 

Médias seguidas pela mesma letra, na vertical, não diferem entre si pelo teste LSD (p < 0,05). ns: não 
significativo. CV: Coeficiente de variação. 
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Dentre todos os porta-enxertos avaliados, o G.935 e o G.969 propiciaram os menores 
percentuais de frutos classificados como muito grandes (Tabela 2). O G.41, G.890 e 
G.11 apresentaram os menores percentuais de frutos considerados como pequenos 
na classificação, não diferindo apenas do G.222. O G.935 conferiu maior percentual 
de frutos considerados muito pequenos em comparação ao G.890 e G.11. O menor 
crescimento dos frutos nesse porta-enxerto possivelmente foi ocasionado por re-
dução na taxa fotossintética das plantas, já que macieiras sobre este porta-enxerto 
apresentaram sintomas de amarelecimento das folhas (dados não apresentados). 

Tabela 2. Percentagem de frutos em diferentes classes de calibre em macieiras ‘Fuji Suprema’ 
produzidas sob diferentes porta-enxertos. São Joaquim, SC, safra 2020/2021. 

Porta-enxerto
Calibre (%) 

Muito grande 
(>190 g)

Grande 
(161 – 190 g)

Médio 
(131 – 160 g) 

Pequeno 
(101 – 130 g) 

Muito pequeno 
(<100 g) 

Maxi Gala
G.41 55,8 a 25,8 13,9 1,9 b 2,6 abc 

G.222 47,8 a 26,8 17,0 2,9 ab 5,5 abc 

G.935 25,5 b 28,2 27,6 6,7 a 11,9 a 

G.11 57,4 a 25,4 14,4 2,4 b 0,3 c 

G.890 47,7 a 30,0 18,4 2,2 b 1,7 bc 

G.969 24,4 b 36,4 22,3 6,5 a 10,3 ab 

CV (%) 18,2 11,7 21,4 48,8 84,9 
Médias seguidas pela mesma letra, na vertical, não diferem entre si pelo teste LSD (p < 0,05). ns: não 
significativo. CV: Coeficiente de variação. 

Conclusões 

Os porta-enxertos G.41, G.890 e G.222 são promissores para cultivar ‘Fuji Suprema’ na 
região de São Joaquim, apresentando boa produtividade e calibre de frutos nos primei-
ros anos após o cultivo. A continuidade dos trabalhos e o acompanhamento do pomar 
em fase adulta serão fundamentais para determinar as melhores opções para a região. 
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Resumo
A moscas-das-frutas sul-americana Anastrepha fraterculus é uma praga-chave das frutí-
feras de clima temperado, dado que ocasiona perdas quanti e qualitativas na produção. 
Tecnologias que visam aumentar a eficiência de monitoramento e de controle estão 
em constante desenvolvimento. Destacam-se os atrativos alimentares com alto poder 
de captura de adultos, os quais são utilizados tanto em iscas tóxicas quanto na captura 
massal. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência da associação destes dois métodos 
no controle de A. fraterculus em pomares experimentais de pessegueiro. Para a captura 
massal foram instaladas armadilhas PET com o atrativo alimentar Ceratrap®, na densida-
de de 150 armadilhas/ha. Já o controle com isca tóxica foi realizado com o atrativo ali-
mentar Anamed® adicionado ao inseticida malationa (4%). A avaliação dos frutos revelou 
que não houve diferença de injúria causada por A. fraterculus entre as áreas manejadas 
com captura massal mais isca tóxica e com manejo com inseticidas (convencional), o 
que indica que a utilização associada das duas técnicas contribui significativamente 
para a redução no uso de inseticidas para o controle deste inseto-praga em pessegueiro. 

Palavras-chave: minor crops, monitoramento, proteína animal, sustentabilidade.
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Integrated management of the South American fruit fly in peach 
orchards with mass trapping and toxic bait 

Abstract

The South American fruit fly Anastrepha fraterculus is a key pest of temperate fruits, as it causes 
quantitative and qualitative losses in production. Technologies that aim to increase the efficiency 
of monitoring and control are under constant development. Food attractants with a high capacity 
for adult capturing are being quested for use both in toxic baits and mass trapping. The objective 
of this work was to evaluate the efficiency of the integration of these two methods in the control 
of A. fraterculus in experimental peach orchards. For mass trapping, PET traps were installed with 
the food attractant Ceratrap®, at a density of 150 traps/ha. The control with toxic bait was carried 
out with the food attractant Anamed® added to the malathion (4%). The evaluation of the fruits 
revealed that there was no difference in injury caused by A. fraterculus between the area man-
aged with trap massing and toxic bait, and the one with insecticide management (conventional), 
which indicates that the combined use of the two techniques significantly contributes to the 
reduction in the use of insecticides to control this insect pest in peach orchards. 

Keywords: minor crops, monitoring, animal protein, sustainability. 

Introdução 
A produção comercial de frutíferas de clima temperado no Brasil se expandiu, des-
de 1950, por diversas regiões através do cultivo da videira e das frutíferas de ca-
roço (BARBOSA et al., 2003). Nestes cultivos, os agricultores enfrentam problemas 
fitossanitários de diversas origens. Dentre estes, a mosca-das-frutas sul-americana, 
Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) (Diptera: Tephritidae), é um dos mais im-
portantes (HÄRTER et al., 2010). 

Nos pomares de pessegueiros e ameixeiras, o manejo de A. fraterculus tradicional-
mente foi realizado com inseticidas organofosforados aplicados em área total vi-
sando adultos, ovos e larvas no interior dos frutos. No entanto, a maioria destes 
produtos teve o registro cancelado para estas culturas e não estão mais disponíveis 
no mercado brasileiro (BOTTON et al., 2016). 

Os métodos de manipulação do comportamento dos insetos constituem em funda-
mental área de estudos para o desenvolvimento de métodos de controle que dimi-
nuam a dependência do uso de inseticidas (TAN et al., 2014). Para a mosca-das-fru-
tas, podemos destacar o desenvolvimento de atrativos alimentares eficientes que 
podem ser utilizados em iscas tóxicas e captura massal com grande potencial para 
o controle de adultos da espécie (NUNES et al., 2015). 

Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência da associação de captura massa 
e isca tóxica no controle de A. fraterculus em pomares experimentais de pessegueiro. 
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Material e métodos 
O trabalho foi conduzido em dois pomares experimentais de pessegueiro, sendo que 
em um deles o controle de A. fraterculus foi realizado com captura massal associada 
à aplicação de isca tóxica (CM + IT) e sem a aplicação de inseticidas com ação sobre 
este inseto-praga; e no outro, o manejo convencional com inseticidas foi adotado 
(CONVENCIONAL). 

O pomar CM + IT possui 10 anos de idade, 0,12 ha, espaçamento de 3m entre filas 
e 2m entre plantas, no sistema de condução em palmeta, localizado a 27º02’18”S e 
51º08’00”O e 836 m de altitude, em Videira, SC, com as cultivares Chimarrita e Pla-
nalto (maturação mediana) e Della Nona (maturação tardia). 

O pomar CONVENCIONAL, setenta metros distante do pomar CM + IT, é uma coleção 
de cultivares/seleções do Programa de Melhoramento Genético da Epagri Videira, de 4 
anos de idade, 0,27 ha, espaçamento de 5m entre filas e 1m entre plantas, conduzidas 
em forma de “Y”, localizada a 27º02’17”S e 51º08’01”O e 834 m de altitude, em Videira, 
SC, com as cultivares 46-27; Necta 547, 553 e 575; Cascata 711, 1435, 1445, 1481, 1605, 
1613, 1629, 1651, 1665, 1693, 1701, 1727, 1737, 1739, 1741 e 1863; P 22-4; Texano; 
Charme; Sunblaze; Rubimel (Cascata 952); Conserva 702; EV 1, 2 e 3; Zilli; Chimarrita; 
Chimarrita Colorido; Flor da King; Planalto; Necta Bruna (Mariani); Conserva 700; Regalo 
(Cascata 730); PS 26399 (precoce); PS 10711 (tardio); Fascínio; e Rubra Moore. 

Para a captura massal foram utilizadas 18 armadilhas (densidade de 150 armadilhas/
ha) de polietileno tereftalato de 1,5L com quatro orifícios de 7mm de diâmetro no 
terço superior da garrafa, modelo CeraTrap System® (Bioibérica S.A., Barcelona, Espa-
nha). As armadilhas foram preenchidas com 600mL do atrativo alimentar Ceratrap® 
(Bioibérica S.A., Barcelona, Espanha) não diluído, distribuídas equidistantemente nas 
filas e posicionadas a aprox. 1,5m de altura. As armadilhas foram instaladas em 10 
de setembro de 2018 e mantidas no pomar até 04 de janeiro de 2019, após finali-
zada a colheita dos frutos. Além disso, seis armadilhas contendo atrativo alimentar 
foram distribuídas nas áreas próximas do pomar, para fins de monitoramento. 

O controle com isca tóxica foi realizado com uma mistura do atrativo alimentar Ana-
med® (Isca Tecnologias, Ijuí, RS, Brasil) mais o inseticida malationa (Malathion® 1000 
EC, Cheminova Ltda., São Paulo, SP, Brasil) a 4% aplicada na vegetação do perímetro 
do pomar oito vezes entre 04 de outubro e 27 de dezembro. Em cada aplicação, fo-
ram aplicados cinco litros de isca tóxica com pulverizador costal manual, sem filtro 
na ponta de pulverização. As tomadas de decisão de aplicação de isca tóxica foram 
tomadas com base em monitoramento populacional realizado semanalmente pela 
inspeção de seis armadilhas (McPhail) de monitoramento posicionadas no períme-
tro da área experimental. 
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A avaliação de injúria causada por A. fraterculus foi realizada no período da colhei-
ta dos frutos, que foram tomados aleatoriamente no terço superior das plantas e 
transportados ao laboratório, onde foram mantidos em condição ambiente por 10 
dias para o desenvolvimento das larvas. Após esse período, os frutos foram cortados 
e observados quanto à presença/ausência de galerias e larvas de A. fraterculus. No 
pomar CM + IT foram amostrados 1798 frutos entre 19/11 e 28/12, e no pomar CON-
VENCIONAL, 1294 frutos foram amostrados entre 11/10 e 10/12. 

Resultados e discussão 
Noventa e quatro adultos de A. fraterculus foram capturados nas armadilhas de cap-
tura massal no decorrer do ciclo da cultura. As primeiras capturas ocorreram no final 
de setembro e os maiores índices foram no final de dezembro (Figura 1). 

 

  

A   

Figura 1. Flutuação populacional de A. fraterculus no pomar experimental  
manejado com captura massal associada à isca tóxica (CM + IT). (A) Número  

de adultos capturados e (B) índice MAD (mosca/armadilha/dia). As setas em (A) 
indicam as datas em que foi aplicada isca tóxica. 
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A avaliação dos frutos revelou que não houve diferença de injúria causada por A. frater-
culus entre a área manejada com captura massal e isca tóxica (sem uso de inseticidas 
com ação sobre mosca) e o pomar manejado com inseticidas (Figura 2). O manejo com 
métodos de controle alternativos ao controle químico foi eficiente mesmo em cultiva-
res de maturação mediana (Chimarrita e Planalto) e tardia (Della Nona). Considerando 
que cultivares de maturação precoce ocupam parcela importante do mercado, enten-
demos que a prática de aplicação de inseticidas baseada em calendário, ainda comum 
no setor da fruticultura, é desnecessária e prejudicial, dado que incorre em maior custo 
de produção; prejuízo no manejo de resistência de insetos a inseticidas; maior risco de 
resíduos em frutos e consequentes problemas devidos à lei de rastreabilidade; maior 
exposição do fruticultor aos produtos químicos, entre outros. 

 

ns 

0 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 8 

1 
2 , 1 
4 1 , 

1 6 , 

 CM + IT       CONVENCIONAL

Figura 2. Porcentagem de danos de Anastrepha fraterculus em frutos de pêssego  
colhidos nas áreas com uso de captura massal e isca tóxica (CM + IT) e com manejo  

com inseticidas (CONVENCIONAL), na safra 2018/2019. 
ns: não significativo (teste t, nível de significância de 5%) 

Conclusão 

A associação das técnicas de captura massal e isca tóxica contribui significativa-
mente para o controle da mosca-das-frutas sul-americana A. fraterculus, podendo 
ser inserida no manejo deste inseto-praga para reduzir a necessidade de uso de 
inseticidas. 
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Resumo
O milho tem grande importância como atividade comercial, pois é a base da alimenta-
ção de suínos e aves, atividades de suma importância para Santa Catarina, além de dar 
suporte a uma série de outras atividades de subsistência do pequeno produtor rural. As-
sim, o objetivo desse trabalho foi comparar o desempenho de diferentes variedades de 
milho comerciais e em desenvolvimento da Epagri para Santa Catarina. Para isso, Foram 
utilizadas três variedades de milho comerciais e duas em desenvolvimento, provenien-
tes da Epagri. Os ensaios foram conduzidos Campos Novos, Chapecó, Papanduva e Itupo-
ranga, na safra 2020/21. O delineamento foi em blocos ao acaso com 5 repetições, com 
parcelas constituídas de 4 linhas de 5 metros de comprimento e espaçamento de 0,80m 
entre linhas, utilizando-se as 2 linhas centrais para determinação do rendimento. O ren-
dimento médio dos 3 ambientes foi de 7.366 kg.ha-1, com destaque para as variedades 
em desenvolvimento pela Epagri, as quais estão entre as quatro primeiras colocadas nas 
médias gerais. Essas variedades também foram superiores em Papanduva e Ituporanga. 
Papanduva foi o ambiente que menos influenciou as médias das variedades. Em Campos 
Novos e Ituporanga, os ambientes tiveram maior influência e de forma oposta. Com isso, 
as variedades em desenvolvimento Composto A e Composto B serão indicadas como as 
de maior rendimento de grãos e com boa estabilidade para serem cultivadas no estado 
de Santa Catarina, quando forem lançadas como materiais comerciais. 

Palavras-chave: Zea mays; Ambientes; AMMI. 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 349
 VOLTAR AO ÍNDICE

Grain yield of Epagri corn varieties in the 2020/21 harvest 

Abstract

Corn is of great importance as a commercial activity, as it is the basis for feeding swine and 
poultry, activities of paramount importance for Santa Catarina, in addition to supporting a series 
of other subsistence activities for the small rural producer. Thus, the objective of this work was 
to compare the performance of different commercial and developing maize varieties of Epagri 
for Santa Catarina. For this, three commercial maize varieties and two under development, from 
Epagri were used. The test were carried out in Campos Novos, Chapecó, Papanduva and Itupo-
ranga, in the 2020/21 harvest. The design was in randomized blocks with 5 replications, with 
plots consisting of 4 lines of 5 meters in length and spacing of 0.80 m between lines, using the 
2 central lines to determine the yield. The average yield of the 3 environments was 7,366 kg.ha-1, 
with emphasis on the varieties under development by Epagri, which are among the first four 
placed in the general averages. These varieties were also superior in Papanduva and Ituporanga. 
Papanduva was the environment that least influenced the averages of the varieties. In Campos 
Novos and Ituporanga, the environments had greater influence and in an opposite way. With this, 
the varieties in development Compost A and Composite B will be indicated as the ones with the 
highest grain yield and with good stability to be cultivated in the state of Santa Catarina, when 
they are released as commercial materials. 

Keywords: Zea mays; Environments; AMMI. 

Introdução

No ano agrícola de 2020/21, foram cultivados quase 322 mil hectares de milho no 
estado de Santa Catarina, atingido uma produção de aproximadamente 1,9 milhões de 
toneladas, o que corresponde a um rendimento de 5.799 kg.ha-1 (Epagri/Cepa, 2021). 

As variedades tradicionais de milho de polinização aberta foram substituídas ao longo 
dos últimos 30 anos pelos híbridos, os quais, hoje, dominam o mercado e têm maior po-
tencial produtivo, porém são mais exigentes em insumos e investimento (adubação, dis-
ponibilidade hídrica e defensivos). A adoção desses híbridos pelos produtores deu-se de 
forma quase generalizada. No entanto, a adoção da tecnologia disponível para a cultura, e 
requerida pelos híbridos, não foi empregada na mesma intensidade (Emygdio et al., 2008). 

O desenvolvimento de novos cultivares de milho do tipo varietal, “variedades de poli-
nização aberta” ou “variedades melhoradas”, resulta em um potencial produtivo muito 
superior ao das tradicionais variedades crioulas ou locais (Emygdio et al., 2008). 

Segundo Reunião... (2008), existem, ainda, pelo menos três fatores que colocam os 
cultivares de milho do tipo varietal de polinização aberta como uma excelente op-
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ção de cultivo para agricultores: a) O baixo custo da semente, até cinco vezes menor 
que o custo da semente de um cultivar híbrido; b) A possibilidade de produção de 
semente própria, pois, ao contrário dos híbridos, as variedades não perdem o po-
tencial produtivo quando plantadas na safra seguinte; e, c) A maior plasticidade das 
variedades, em condições de estresse, quando comparadas aos híbridos. 

Com isso, o objetivo desse trabalho foi comparar o desempenho de diferentes va-
riedades de milho comerciais e em desenvolvimento da Epagri para Santa Catarina. 

Material e métodos
Foram utilizadas três variedades de milho comerciais e duas em desenvolvimento, 
provenientes da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Ca-
tarina (Epagri), sendo as comerciais: SCS 154 Fortuna, SCS 155 Catarina e SCS 156 
Colorado, e as em desenvolvimento: Composto A e Composto B. 

Os ensaios foram conduzidos em Chapecó, Campos Novos, Papanduva e Ituporanga, na 
safra 2020/21. As datas de semeadura foram no mês de setembro de 2021. O delinea-
mento utilizado foi o de blocos ao acaso com 5 repetições, com parcelas constituídas 
de 4 linhas de 5 metros de comprimento e espaçamento de 0,80m entre linhas, utili-
zando-se as 2 linhas centrais para determinação do rendimento. A correção e aduba-
ção do solo seguiram as recomendações da Sociedade... (2016), visando rendimento 
superior a 6000 kg.ha-1. A variável observada foi rendimento de grãos, em kg.ha-1. 

As análises de variância foram realizadas considerando modelo fixo e foi realizado o 
teste de comparação de médias de Tukey. A homogeneidade de variâncias, distribui-
ção normal dos resíduos e aditividade dos blocos foram verificadas, respectivamen-
te, pelos testes de Bartlett, Shapiro-Wilk e de aditividade de Tukey. Todas as análises 
foram realizadas a 5% de significância. 

Para o estudo de variedades superiores quanto ao rendimento e estabilidade, recomenda-
se utilizar análises que levem em consideração a interação do genótipo com o ambiente. 
A análise utilizando o modelo AMMI (Additive Main effects and Multiplicative Interaction 
analisys) combina, em um único modelo, componentes aditivos para os efeitos principais 
(genótipos (G) e ambientes (E)) e componentes multiplicativos para os efeitos da interação 
GxE. O resultado da análise é apresentado na forma de um gráfico Biplot, que apresenta a 
média da variável rendimento versus o primeiro componente principal (PC1). 

As análises estatísticas foram realizadas com o programa R, versão 4.1.0 (R CORE 
TEAM, 2021). 
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Resultados e discussão

O experimento de Chapecó foi severamente atingido pela estiagem no estabeleci-
mento inicial da cultura, não sendo possível a sua avaliação. 

Todas as pressuposições da análise de variância foram atendidas. Além disso, o efei-
to de tratamento foi significativo a 1% de probabilidade, tornando possível a distin-
ção dos materiais em cada ambiente (dados não mostrados). 

Os resultados médios de rendimento para cada ambiente, são apresentados na Ta-
bela 1. O rendimento médio dos três ambientes foi de 7.366 kg.ha-1, com destaque 
para as variedades em desenvolvimento pela Epagri, as quais estão entre as três 
primeiras colocadas, com rendimentos acima de 8.300 kg.ha-1. 

Em Campos Novos, não houve diferença significativa entre os materiais, mesmo o 
ambiente tendo influenciado os genótipos há uma tendencia de médias inferiores e 
de menor estabilidade, segundo a Figura 1. 

Para o ambiente de Papanduva, os genótipos de maiores médias foram os cultivares 
em desenvolvimento (Composto A e Composto B), diferindo significativamente ape-
nas da cultivar comercial SCS156 Colorado. 

O ensaio de Ituporanga apresentou os maiores rendimentos médios dos materiais, 
explicado pela irrigação da área e pelo solo fértil, anteriormente utilizado para o 
cultivo de cebola. Neste local o material em desenvolvimento Composto B apresen-
tou o maior valor de média entre todos os locais, com 9.228 kg.ha-1, o que resultaria 
em aproximadamente 154 sacas.ha-1 de colheita ao agricultor. Este genótipo diferiu 
significativamente das variedades comerciais SCS154 Fortuna e SCS156 Colorado. 

Papanduva foi o ambiente que menos influenciou as médias das variedades (menos 
contribui para a interação), o que pode ser observado pelo menor comprimento da 
seta. Em Campos Novos e Ituporanga, os ambientes tiveram maior influência e de 
forma oposta (Figura 1). 

As variedades em desenvolvimento (Composto A e Composto B) foram identificadas 
como as variedades com maior rendimento (afastada para a direita do eixo vertical) 
e maior estabilidade de produção (próxima ao eixo horizontal). 

Já a variedade SCS155 Catarina ficou próxima a média geral do experimento, com 
estabilidade similar ao Composto A e SCS154 Fortuna. Está última teve uma média 
geral inferior, ficando a frente apenas da SCS156 Colorado, que apresentou a menor 
média geral de rendimento e menor estabilidade. 
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Conclusões

As variedades em desenvolvimento Composto A e Composto B serão indicadas como 
a de maior rendimento de grãos e com boa estabilidade para serem cultivadas no 
estado de Santa Catarina, quando forem lançadas como materiais comerciais. 
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Tabela 1. Rendimento de grãos nos ensaios de desempenho de variedades de polinização aberta de 
milho da Epagri em três locais de Santa Catarina para a safra 2020/21. Epagri – Cepaf, 2021. 

Variedade Campos Novos  Papanduva(1)  Ituporanga(1)  Média(1) 

 ................................................(kg.ha-1)................................................. 

Composto B 8.030 7.988 a 9.228 a 8.415 a 

Composto A 7.440 8.815 a 8.851 ab 8.369 a 

SCS155 Catarina 6.118 6.977 ab 8.641 ab 7.245 ab 

SCS154 Fortuna 5.553 6.630 ab 7.432 bc 6.539 b 

SCS156 Colorado 6.345 5.618 b 6.821 c 6.262 b 

C.V. (%) 23.44 15.99 10.69 

¹ Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a de 5%. 

 

Figura 1. Biplot AMMI para dados de rendimento de grãos de milho, com 5 genótipos 
(SCS154 FORTUNA ; SCS155 CATARINA ; SCS156 COLORADO; COMPOSTO A; COMPOSTOB) e 

3 ambientes (1: Campos Novos; 2: Papanduva; 3: Ituporanga) no estado de Santa Catarina. 
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Resumo
Este trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade e o calibre de frutos de ma-
cieiras ‘Maxi Gala’ enxertadas sobre os porta-enxertos G.969, G.11, G.935, G.222. G.41 
e G.890 cultivadas na região de São Joaquim, SC. As avaliações foram realizadas nas 
safras 2019/2020 e 2020/2021, utilizando um pomar implantado em 2018, com plantas 
conduzidas em sistema de muro frutal e densidade de 3.175 plantas por hectare. Foram 
avaliados os atributos de produtividade (t ha-1), número de frutos por planta e massa 
média de frutos. Na safra 2020/2021, os frutos foram classificados com relação ao cali-
bre. Todos os portaenxertos proporcionaram produtividades abaixo de 2,0 t ha-1 na safra 
2019/2020. Para a safra 2020/2021, o porta-enxerto G.41 ocasionou a maior produtivi-
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dade, não diferindo, contudo, do G.890 e do G.969. As macieiras sobre G.11 e G.935 pro-
duziram menor número de frutos em comparação às enxertadas sobre G.41 e G.890. O 
G.935 proporcionou menor massa média de frutos e menor percentual de frutos grandes 
em relação aos demais, bem como maior percentual de frutos pequenos e muito peque-
nos na classificação. Com base no comportamento inicial do pomar, os porta-enxertos 
G.41 e G.890 estão demonstrando os melhores resultados para macieiras ‘Maxi Gala’ na 
região de São Joaquim, proporcionando boa produtividade e calibre de frutos. 

Palavras-chave: Geneva®, Malus domestica Borkhausen, produtividade, calibre.

Fruit quality and yield potential of young orchard of ‘Maxi Gala’ 
apple trees grafted on rootstocks from the CG series 

Abstract

This work aimed to evaluate the yield and fruit size of ‘Maxi Gala’ apple trees grafted on the 
G.969, G.11, G.935, G.222. G.41 and G.890 rootstocks, grown in the region of São Joaquim, SC. The 
evaluations were performed in the 2019/2020 and 2020/2021 seasons, using an orchard estab-
lished in 2018, with plants conducted in a fruiting wall system and a density of 3,175 plants per 
hectare. The attributes of productivity (t ha-1), number of fruits per plant and average fruit mass 
were evaluated. In the 2020/2021 season, the fruits were also classified by size. All rootstocks 
had yields below 2.0 t ha-1 in the 2019/2020 season. For the 2020/2021 season, G.41 provided 
the highest yield, not differing, however, from G.890 and G.969. G.11 and G.935 produced fewer 
fruits compared to G.41 and G.890. The G.935 provided lower average fruit mass and lower pro-
portion of large fruits compared to other rootstocks, as well as a higher proportion of small and 
very small fruits in the classification. The G.41 and G.890 are the most appropriate rootstocks for 
‘Maxi Gala’ apple trees in the São Joaquim region, providing good productivity and fruit caliber. 

Keywords: fruit size, Geneva®, Malus domestica Borkhausen, productivity. 

Introdução 
Porta-enxertos são comumente utilizados em pomares de macieiras com diversos ob-
jetivos, dentre eles obter plantas menos vigorosas, proporcionar resistência a pragas 
e doenças, favorecer a adaptação a diferentes condições de solo, ocasionar a preco-
cidade de frutificação das plantas e auxiliar no aumento da produtividade do pomar 
(DENARDI et al. 2015). Em nível mundial, a cultura da macieira dispõe de um grande 
número de portaenxertos. Contudo, no Brasil, poucos porta-enxertos são utilizados 
comercialmente, prevalecendo o Marubakaido (Maruba), o M-9 e a combinação Ma-
ruba com interenxerto de M.9. Apesar de proporcionarem boas produtividades e bom 
calibre de fruto, ambos os portaenxertos apresentam algumas desvantagens. Nesse 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 356
 VOLTAR AO ÍNDICE

sentido, é fundamental que se identifiquem porta-enxertos alternativos aos tradicio-
nalmente utilizados pelos produtores de macieira no Sul do Brasil. 

Dentre os porta-enxertos recentemente desenvolvidos no mundo, os da série ame-
ricana Geneva® apresentam diversas características agronômicas requeridas para 
uso no Brasil (DENARDI et al., 2015). Dentre essas, destacam-se a eficiência no con-
trole do vigor, indução de alta precocidade de frutificação, resistência às principais 
doenças e pragas de solo, ausência de rebrotes e burrknots, boa compatibilidade de 
enxertia com a copa, alto potencial produtivo e frutos de boa qualidade (ROBINSON, 
2011; FAZIO et al., 2013; DENARDI et al., 2015). Contudo, a maior parte desses porta-
-enxertos ainda não tiveram seu desenvolvimento, potencial produtivo e qualidade 
de frutos avaliado nas condições de cultivo do Sul do Brasil. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes porta-enxertos da 
série americana Geneva® sobre a produtividade e qualidade de frutos de macieira 
‘Maxi Gala’ no início do desenvolvimento do pomar. 

Material e métodos 
O trabalho foi desenvolvido na Estação Experimental de São Joaquim da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, situada em São Joa-
quim, SC (28º17’39”S, 49º55’56”W, a 1.415 m de altitude), nas safras 2019/2020 e 
2020/2021. O pomar utilizado foi implantado em 2018 em uma área previamente 
corrigida e adubada, seguindo a recomendação para a cultura da macieira. Nesta 
área, não haviam sido cultivadas espécies frutíferas anteriormente. Foram usadas 
mudas de ‘Maxi Gala’ com haste simples. O espaçamento utilizado foi de 0,90 m 
entre plantas e 3,5 m entre linhas (população final 3.175 plantas por hectare). A 
cultivar ‘Fuji Suprema foi utilizada como polinizadora e as plantas foram conduzidas 
em muro Frutal, sem sistema de irrigação. O pomar foi manejado com base nas reco-
mendações do sistema de produção da macieira, em sistema não irrigado. 

Os tratamentos consistiram de seis porta-enxertos: G.969, G.11, G.41, G.222, G.935 e 
G.890. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com quatro repetições. 
As parcelas foram compostas por 10 plantas. No momento da colheita, que foi reali-
zada durante a maturação comercial, a totalidade dos frutos produzidos na área foi 
contabilizada e pesada. 

Foram avaliadas com base nos dados: produção (kg planta-1), produtividade (t ha-1), 
frutos por planta e massa média de frutos (g). Para a safra 2020/2021, todos os frutos 
de cada parcela foram ainda classificados em relação ao calibre, utilizando uma má-
quina classificadora modelo MSW-8 (Iseki®, Tóquio, Japão), a qual dividiu os frutos em 
cinco classes de calibre, sendo elas: >190 g (muito grandes), 161 – 190 g (grandes), 
131 – 160 g (médios), 101 – 130 g (pequenos) e <100 g (muito pequenos). 
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Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo que da-
dos em porcentagem foram transformados pela fórmula arco seno /100 antes de 
serem submetidos à ANOVA. As médias foram comparadas pelo teste LSD (p<0,05). 

Resultados e discussão 
Para a safra 2019/2020, todos os porta-enxertos proporcionaram produtividades mé-
dias inferiores a 2,0 t ha-1 (dados não apresentados). Para essa safra, o porta-enxerto 
G.969 porpporcionou, dentre todos, a maior produtividade e o maior número de frutos 
por planta. O G.41 induziu produtividade intermediária, sendo superior em comparação 
ao G.11, porém não diferindo dos demais porta-enxertos. A massa média de frutos não 
diferiu entre tratamentos, sendo que todos os tratamentos proporcionaram, de maneira 
geral, frutos considerados de baixo calibre (massa média inferior a 100 g). Apesar de os 
porta-enxertos da série Geneva® serem reconhecidos por sua precocidade de produção 
(ROBINSON, 2011), os resultados demonstram que possivelmente seja pouco interes-
sante manter a produção já no segundo ano após a implantação do pomar, uma vez que, 
além de ter proporcionado baixa produtividade e qualidade de frutos, pode ocorrer uma 
limitação nos carboidratos disponíveis para o crescimento das plantas na fase inicial de 
desenvolvimento do pomar, comprometendo a produtividade das safras seguintes. 

Para a safra 2020/2021, o porta-enxerto G.41 porporcionou a maior produção por 
planta e produtividade estimada, não diferindo, contudo, do G.890 e do G.969 (Ta-
bela 2). O G.935 apresentou, dentre todos os materiais avaliados, a menor produti-
vidade, não diferindo do G.11 e G.222. O G.890 proporcionou maior número médio 
de frutos por planta, porém não diferiu do G.41 e do G.969. O G.935 reduziu a massa 
média de frutos em comparação aos demais porta-enxertos avaliados. 

Tabela 1. Avaliação de produção, produtividade, número de frutos por planta e massa média de 
frutos em diferentes porta-enxertos para a cultivar Maxi Gala produzida no município de São 
Joaquim, SC, na safra 2020/2021. 

Porta-enxerto
Maxi Gala

Produção  
(kg planta-1)

Produtividade  
(t ha-1) 

Frutos  
por planta

Massa média  
de frutos (g) 

G.41 4,8 a 15,2 a 30,6 ab 158,1 a 

G.222 2,9 bcd 9,2 bcd 19,3 bc 149,9 a 

G.935 1,4 d 4,6 d 12,7 c 110,8 b 

G.11 2,0 cd 6,5 cd 13,0 c 158,2 a 

G.890 4,7 ab 14,9 ab 33,3 a 141,6 a 

G.969 3,3 abc 10,4 abc 23,2 abc 140,6 a 

CV (%) 37,6 37,6 36,3 9,1 

Médias seguidas pela mesma letra, na vertical, não diferem entre si pelo teste LSD (p < 0,05). CV: Coeficiente 
de variação. 
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O G.935 proporcionou menor percentual de frutos classificados como grandes em 
relação aos demais, bem como maior percentual de frutos considerados pequenos e 
muito pequenos na classificação (Tabela 2). O menor crescimento dos frutos nesse 
porta-enxerto possivelmente foi ocasionado por redução na taxa fotossintética das 
plantas, já que macieiras sobre este porta-enxerto apresentaram sintomas de ama-
relecimento das folhas (dados não apresentados). 

Tabela 2. Percentagem de frutos de macieiras ‘Maxi Gala’ em diferentes classes de calibre, 
produzidas sob diferentes porta-enxertos. São Joaquim, SC, safra 2020/2021. 

Porta-enxerto 

Calibre (%) 

Muito grande 
(>190 g) 

Grande  
(161 – 190 g) 

Médio 
(131 – 160 g) 

Pequeno 
 (101 – 130 g) 

Muito 
pequeno 
(<100 g) 

Maxi Gala 

G.41 14,7ns 40,4 a 36,7ns 5,4 bc 2,7 c 

G.222 6,8 41,2 a 43,9 5,4 bc 2,7 c 

G.935 2,1 12,3 b 33,8 15,6 a 36,3 a 

G.11 16,3 42,3 a 33,9 3,7 c 3,7 bc 

G.890 6,9 33,9 a 48,6 5,2 bc 5,3 bc 

G.969 4,6 33,3 a 43,7 9,2 b 9,2 b 

CV (%) 50,5 15,8 13,5 23,3 32,2 

Médias seguidas pela mesma letra, na vertical, não diferem entre si pelo teste LSD (p < 0,05). ns: não 
significativo. CV: Coeficiente de variação. 

De acordo com Fazio et al. (2013), o ‘G.41’ induz à copa alta precocidade em frutificar, alta 
eficiência produtiva, frutos grandes e boa angulação de abertura dos ramos. Para esses 
autores, o ‘G.41’ é uma excelente opção de porta-enxerto ananizante para substituir o 
‘M.9’ em regiões com histórico de pulgão-lanígero, fogo bacteriano ou doença de replan-
tio da macieira. O G.890 é um porta-enxerto semivigoroso que apresenta diversas van-
tagens, como tolerância à doença de replantio e fácil propagação (DENARDI et al., 2015). 

Conclusões 
Os porta-enxertos G.41 e G.890 são alternativas promissoras para macieiras ‘Maxi 
Gala’ na região de São Joaquim, proporcionando precocidade, boa produtividade e 
calibre de frutos nos primeiros anos após o cultivo. A continuidade dos trabalhos e o 
acompanhamento do pomar em fase adulta serão fundamentais para determinar as 
melhores opções para a região. 
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Resumo
O gênero Passiflora apresenta uma elevada variabilidade, aproximadamente 520 es-
pécies, sendo a grande maioria disseminada nas Américas. O maracujazeiro pode ser 
propagado de forma sexuada ou assexuada. A propagação assexuada fundamenta-
-se na reprodução vegetativa de partes das plantas como caule, folhas ou mesmo 
raízes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de 
ácido indolbutírico (AIB) na propagação de estacas de maracujazeiro-doce (Passi-
flora alata). O delineamento utilizado foi em blocos completamente casualizados, 
sendo os tratamentos nas concentrações de 0,0; 0,5; 0,75; 1,0 g l-1. Foram avaliados 
a porcentagem de sobrevivência de estacas, números de plantas brotadas, números 
de brotos, números de folhas e volume de raiz no nonagésimo dia após o plantio. 
Os resultados obtidos sugerem que não há necessidade de recomendação de uso 
do ácido-indolbutírico (AIB) para propagação vegetativa de estacas de P. alata. As 
estacas do tratamento testemunha apresentaram um maior número de folhas entre 
todos os tratamentos. O tratamento com a concentração 0,75 g l-1 de AIB, exibiu um 
menor volume cúbico de raízes, quando comparado aos demais tratamentos.

Palavras-chave: Ácido indolbutírico, Propagação assexuada, Volume de raízes, Número 
de folhas.
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Production of cuttings of sweet passion fruit (Passiflora alata) cuttings

Abstract

The genus Passiflora has a high variability, approximately 520 species, the vast majority being 
disseminated in the Americas. The passion fruit can be propagated sexually or asexually. Asexual 
propagation is based on the vegetative reproduction of plant parts such as stems, leaves or even 
roots. The objective of this work was to evaluate the effect of different concentrations of indolebu-
tyric-acid (IBA) on the propagation of sweet passion fruit (Passiflora alata) cuttings. The design used 
was completely randomized blocks, with treatments at concentrations of 0,0; 0,5; 0,75; 1,0 g l-1. The 
percentage of survival of cuttings, number of sprouted plants, number of sprouts, number of leaves 
and root volume on the 90th day after planting were evaluated. The results obtained suggest that 
there is no need to recommend the use of indolebutyric-acid (IBA) for vegetative propagation of P. 
alata cuttings. The cuttings of the control treatment presented a greater number of leaves among 
all treatments. The treatment with the concentration of 0,75 g l-1 of IBA, exhibited a smaller cubic 
volume of roots, when compared to the other treatments.

Keywords: Indolbutiric acid, asexual propagation, root volume, number of leaves.

Introdução
Aos exemplares pertencentes ao gênero Passiflora, são nomeados e reconhecidos como 
maracujazeiro. Sendo um gênero que apresenta uma elevada variabilidade, aproxima-
damente 520 espécies, onde a grande maioria está disseminada nas Américas (CER-
QUEIRA – SILVA et al., 2014). A produção de maracujá está representada em todos os 
estados brasileiros e no Distrito Federal (PETRY et al., 2018). Em 2019, a área plantada 
no Brasil foi de 41.800 hectares, tendo uma produção total estimada em 593.429 
toneladas, com rendimento médio de 14,271 t ha-1, onde ofereceu um incremento de 
aproximadamente R$ 1,1 bilhões de reais no valor da produção. (PAM/IBGE, 2021).

O maracujazeiro pode ser propagado de forma assexuada, por meio de enxertia, es-
taquia ou cultura de tecidos ou de forma sexuada, via sementes (SILVA et al., 2015). 
Sendo a propagação sexuada o método mais usual de obtenção de mudas da espécie, 
contudo é comum relatos de desuniformidade na formação do estande, devido a fa-
tores relacionados à germinação baixa e irregular, além de uma possível dormência, 
que dificulta a formação de mudas uniformes e de qualidade (PEREIRA; DIAS, 2000).

A propagação assexuada fundamenta-se na reprodução vegetativa de frações de 
plantas, com o intuito de obter-se a clonagem de mudas de qualidade genética su-
perior, idênticas à planta matriz, uma vez que não acontece o rearranjo genético, em 
virtude de fazer uso dos fragmentos vegetativos como caule, folhas ou raízes (ZUF-
FELLATO RIBAS; RODRIGUES, 2001; FERRARI et al., 2004; HARTMANN et al., 2011).
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A produção pelo método assexuado é uma possibilidade viável e possível, em razão 
do uso de estacas enraizadas (MELETTI, 2002). A estaquia é uma propagação por via 
vegetativa, onde corresponde à remoção de frações do maracujazeiro, que possuem 
entre 2 ou 3 gemas, para o enraizamento. Este método apresenta vantagens como a 
fidelidade genética para a conservação de características da planta doadora, como 
produção/produtividade e/ou florescimento precoce (JUNGHANS et al., 2016).

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de ácido-in-
dolbutírico (AIB) na propagação de estacas de maracujazeiro-doce (Passiflora alata).

Material e métodos

O estudo foi realizado na Estação Experimental de Urussanga – EEUr da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, localizada nas 
coordenadas geográficas (28º52’27,53” S e 49º32’11,22” O), Santa Catarina. O mate-
rial vegetativo utilizado foi extraído de matrizes cultivadas em ambiente protegido 
com tela antiafídeo e em vasos (12 litros) com substrato de turfa negra corrigida. As 
estacas foram cortadas com auxílio de tesoura de poda, com tamanho de 15 centí-
metros de comprimento, com duas gemas e com a última folha apical com redução 
de 70% da área foliar. Esta redução da área foliar teve como objetivo, evitar e/ou 
diminuir as perdas de água para o ambiente, por evapotranspiração.

Foram realizados cortes com canivete, em bisel na extremidade inferior das esta-
cas e tratadas, pela imersão solução hidroalcoólica de diferentes concentrações de 
ácido-indolbutírico – AIB (0,0; 0,5; 0,75; 1,0 g l-1 , respectivamente), durante dez 
segundos, sendo que as estacas do tratamento testemunha não foram tratadas por 
imersão. O plantio das estacas foi realizado em 25 de maio de 2021, em tubetes com 
substrato de turfa negra corrigida e casca de arroz carbonizada na proporção de 1:1. 
Posteriormente, foram mantidas em ambiente sombreado por um período de 30 dias 
para que houvesse uma diminuição da evapotranspiração das estacas. O delinea-
mento utilizado foi em blocos completamente casualizados, sendo os tratamentos 
nas concentrações de 0,0; 0,5; 0,75; 1,0 g l-1. Foram avaliados a porcentagem de 
sobrevivência de estacas, números de plantas brotadas, números de brotos, números 
de folhas e volume de raiz no nonagésimo dia após o plantio. A análise da variância 
foi realizada com o auxílio do software computacional Rbio ® e as médias foram 
comparadas entre si mediante ao Teste de Tukey.
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Resultados e discussão

Os tratamentos não se diferenciaram significativamente em relação às respostas 
quanto às variáveis: sobrevivência e estacas brotadas nas diferentes concentrações 
testadas com AIB e a testemunha (Figura 1). De forma semelhante Araujo et al., (2010), 
em seu estudo com Passiflora cincinnata Mast. mostrou resultados significativos para 
a sobrevivência de estacas foram na ausência de AIB. Da mesma forma, Lima et al., 
(2021), recomendam em seu trabalho a ausência de enraizadores como o AIB em esta-
cas de Passiflora edulis e, também indicam o emprego de estacas com folhas.

Figura 1. Sobrevivência e estacas brotadas de maracujazeiro-doce sob  
diferentes concentrações de ácido-indolbutírico.

Em nosso estudo (Figura 2), os tratamentos com AIB apresentaram menor número de 
folhas por estacas enraizadas em relação à testemunha. Corroborando os resultados 
de Lima et al., (2009), onde o maior número de folhas em estacas do híbrido P. coccinea 
x P. edulis foi apresentado pela testemunha, ou seja, sem tratamento com AIB.

O tratamento com AIB na concentração de 0,75 g l-1 mostrou um menor volume cú-
bico de raízes, entre todos os tratamentos.
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Figura 2. Número de folhas de estacas e volume de raízes (ml/planta) de maracujazeiro-doce 
sob diferentes concentrações de ácido-indolbutírico.

Conclusões

I — Não recomenda-se o uso de ácido indolbutírico (AIB) com a finalidade de 
propagação de estacas de P. alata.

II — O tratamento testemunha apresentou um maior número de folhas em 
relação aos demais tratamentos.

III — O tratamento com a concentração 0,75 g l-1 de ácido-indolbutírico (AIB), 
exibiu um menor volume cúbico de raízes, quando comparado aos demais 
tratamentos.
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Resumo

A produção de peras no Brasil tem sido irrisória, fazendo desta a fruta de maior 
importação. As baixas fecundação e frutificação têm sido atreladas a diversos pro-
cessos fisiológicos decorrentes de falta de adaptação climática, dentre os quais a 
alternância de diferenciação dos primórdios florais e o abortamento, e problemas 
de polinização, muitas vezes decorrentes da falta de coincidência de florações entre 
gametófitos compatíveis. O presente trabalho teve por objetivo caracterizar as ge-
mas florais das pereiras ‘Abate Fetel’, ‘Clapp’s Favourite’, ‘Packham’s Triumph’, ‘Santa 
Maria’ e ‘William’s’cultivadas em São Francisco de Paula-RS. Foram contabilizadas as 
escamas e realizada a avaliação da massa fresca e seca das gemas e escamas. Con-
dições climáticas e de manejo desfavoráveis levam ao menor acúmulo de reservas, 
afetando a massa das gemas e desfavorecendo a formação das gemas florais, prin-
cipalmente cultivares de pereiras de ciclo mais precoce. 

Palavras-chave: florada, flor, pera, Pyrus communis. 

Characterization of European pear flower buds 

Abstract

Pear production in Brazil has been negligible and this is the reason why this is the most im-
ported fruit in the country. Climatically, pear trees are not adapted to the national conditions 
and present several problems like low fertilization and fructification due to several physiological 
processes, mainly decrease in return bloom and flower bud abortion, and pollination problems, 
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often resulting from the lack of coincident blooming between cultivars with compatible game-
tophytes. The use of growth regulators has been recently tested as an alternative to minimize 
these problems. The aim of this study was to characterize the floral buds of ‘Abate Fetel’, ‘Clapp’s 
Favourite’, ‘Packham’s Triumph’, ‘Santa Maria’ and ‘William’s’ pear trees cultivated in São Francisco 
de Paula-RS. The scales were counted and the evaluation of the fresh and dry mass of the buds 
and scales was carried out. Unfavorable climatic and management conditions lead to less accu-
mulation of reserves, affecting the mass of the buds and disfavoring the formation of floral buds, 
especially pear cultivars with an earlier cycle. 

Keywords: bloom, flower, pear, Pyrus communis. 

Introdução 

As gemas férteis das pereiras são mistas, um pouco maiores e mais arredondadas 
que as gemas vegetativas, acuminadas, com escamas abundantes, sem pelos ou li-
geiramente pilosas (MUNIZ et al., 2012). A formação das flores em pereiras europeias 
começa a ocorrer no verão do ciclo anterior, com os estádios de indução do tecido 
meristemático e de diferenciação morfológica que levam a formação dos primórdios 
florais (MARAFON et al., 2007). A indução floral é influenciada por diversos fatores, 
como genótipo, temperatura, comprimento do dia, condições fisiológicas da planta 
e a ação endógena e exógena de fitorreguladores (LUZ et al., 2012a). De um modo 
geral, a indução floral nos meristemas terminais dos ramos das pereiras europeias 
acontece, aproximadamente, aos 60 dias após o pleno florescimento (WESTWOOD, 
1993; QUEZADA, NAKASU, 2003). O presente trabalho teve por objetivo caracterizar 
as gemas florais das pereiras ‘Abate Fetel’, ‘Clapp’s Favourite’, ‘Packham’s Triumph’, 
‘Santa Maria’ e ‘William’s’cultivadas em São Francisco de Paula-RS. 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido em um pomar comercial de pereiras ‘Abate Fetel’, 
‘Clapp’s Favourite’, ‘Packham’s Triumph’, ‘Santa Maria’ e ‘William’s’cultivadas em São 
Francisco de Paula-RS. Para a análise das gemas florais, foram coletadas 10 gemas 
de cada cultivar por ano em 2010/2011 e 2011/2012 e analisadas no Laboratório 
do Departamento de Horticultura e Silvicultura da Faculdade de Agronomia da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

A amostra das gemas foi composta por todas as estruturas de frutificação (lambur-
das, brindilas coroadas e bolsas férteis), retiradas aleatoriamente de cinco plantas 
por cultivar com o uso de tesoura de poda, através da coleta de ramos contendo 
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gemas que ainda não haviam iniciado a brotação em 28/08/2010 e 12/09/2011. O 
material foi transportado em embalagem plástica fechada, contendo papel umede-
cido em seu interior. Medidas do diâmetro transversal na porção basal das gemas 
florais foram obtidas por paquímetro digital. 

As gemas florais foram cortadas com estilete rente à porção inferior de suas esca-
mas para obter a massa fresca da gema floral em balança digital, com resolução de 
décimo de miligrama. As escamas foram removidas com pinças e contadas. Manten-
do-se os primórdios foliares e florais anexados à gema, foi determinada a massa 
fresca da gema sem as escamas. 

A massa fresca das escamas foi obtida pela diferença entre a massa fresca da gema 
e a massa fresca da gema sem essas estruturas. As gemas sem escamas e suas es-
camas, separadamente acondicionadas em sacos de papel manteiga, foram subme-
tidas à estufa (60°C) durante três dias. Ao retirá-las, foram imediatamente dispostas 
dentro de dessecador contendo sílica no fundo do recipiente, até o completo resfria-
mento, para então realizar a análise da massa seca da gema sem as escamas e da 
massa seca das escamas. A massa seca total da gema foi obtida pelo somatório entre 
a massa seca da gema sem as escamas e a massa seca das escamas. 

O delineamento experimental adotado foi parcelas subdivididas no tempo, tendo 
nas parcelas principais o efeito dos genótipos e nas subparcelas os anos de ava-
liação. Os dados foram submetidos à análise de variância e, no caso de diferença 
significativa, comparadas as médias dos tratamentos pelo teste de Tukey, ao nível de 
5% de probabilidade de erro. 

Resultados e discussão 

Comparativamente entre os anos, ‘Packham’s Triumph’ apresentou um aumento do 
diâmetro das gemas florais, número de escamas e massas frescas da gema floral e 
das suas escamas de 2010/2011 para 2011/2012, sem ocorrer o mesmo quanto à 
massa seca dessas estruturas (Tabela 1). Foi verificado o decréscimo na massa seca 
das gemas florais de ‘Abate Fetel’, ‘Clapp’s Favourite’ e ‘Santa Maria’ do primeiro para 
o segundo ano. ‘Abate Fetel’ e 

‘Santa Maria’ apresentaram ainda uma diminuição na massa fresca e no diâmetro da 
gema floral, sendo que a última cultivar também teve as massas úmida e seca de 
suas escamas reduzidas. 
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Tabela 1. Diâmetro, número médio de escamas e massa fresca e seca de escamas e gemas florais 
de pereiras europeias ‘Abate Fetel’, ‘Clapp’s Favourite’, ‘Packham’s Triumph’, ‘Santa Maria’ e ‘William’s’. 
São Francisco de Paula, RS. 2010/2011-2011/2012. 

Cultivar
Diâmetro da Gema Floral (mm)

28/08/2010 (2010/2011) 12/09/2011 (2011/2012) 

Abate Fetel 4,68 bc A 3,48 d B 

Clapp’s Favourite 4,15 c A 4,40 c A 

Packham’s Triumph 4,66 bc B 6,22 a A 

Santa Maria 5,13 ab A 3,36 d B

William’s 5,72 a A 5,52 b A

CV (%) 10,71

Cultivar
Escamas (nº) 

28/08/2010 (2010/2011) 12/09/2011 (2011/2012) 

Abate Fetel 9,10 bc A 6,90 c B 

Clapp’s Favourite 9,60 ab A 8,00 bc B 

Packham’s Triumph 8,40 c B 9,80 a A 

Santa Maria 10,30 a A 9,70 a A 

William’s 10,50 a A 9,20 ab B 

CV (%) 14,32

Cultivar
Massa Fresca da Gema Floral (g) 

28/08/2010 (2010/2011) 12/09/2011 (2011/2012) 

Abate Fetel 0,0773 c A 0,0545 c B 

Clapp’s Favourite 0,0648 c A 0,0510 c A 

Packham’s Triumph 0,0855 bc B 0,1590 a A 

Santa Maria 0,1033 b A 0,0504 c B 

William’s 0,1310 a A 0,1296 b A 

CV (%) 26,95

Cultivar
Massa Fresca das Escamas (g) 

28/08/2010 (2010/2011) 12/09/2011 (2011/2012) 

Abate Fetel 0,0273 b A 0,0245 c A 

Clapp’s Favourite 0,0341 b A 0,0325 c A 

Packham’s Triumph 0,0610 a B 0,0827 a A 

Santa Maria 0,0561 a A 0,0304 c B 

William’s 0,0673 a A 0,0681 b A 

CV (%) 33,03
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Cultivar
Massa Seca da Gema Floral (g) 

28/08/2010 (2010/2011) 12/09/2011 (2011/2012) 

Abate Fetel 0,0368 c A 0,0185 b B 

Clapp’s Favourite 0,0374 c A 0,0195 b B 

Packham’s Triumph 0,0436 bc A 0,0501 a A 

Santa Maria 0,0514 ab A 0,0195 b B 

William’s 0,0592 a A 0,0485 a A 

CV (%) 23,49

Cultivar
Massa Seca das Escamas (g) 

28/08/2010 (2010/2011) 12/09/2011 (2011/2012) 
Abate Fetel 0,0161 c A 0,0082 b A 

Clapp’s Favourite 0,0230 b A 0,0133 b A 

Packham’s Triumph 0,0261 b A 0,0279 a A 

Santa Maria 0,0346 a A 0,0124 b B 

William’s 0,0214 bc A 0,0280 a A 

CV (%) 32,35

Médias seguidas por letras distintas minúsculas na coluna e maiúsculas na linha diferem estatisticamente 
entre si, ao nível de 5% de probabilidade de erro, pelo Teste de Tukey. 

Segundo Rodrigues et al. (2006), a base da gema constitui um importante local de 
acúmulo de reservas para a emissão de brotações ao término da dormência, pois 
fornece os açúcares solúveis a fim de desenvolver as estruturas florais e promover a 
brotação. A redução da massa seca das gemas florais de ‘Abate Fetel’, ‘Clapp’s Favou-
rite’ e ‘Santa Maria’ poderia indicar uma diminuição das reservas disponíveis para a 
floração de 2011/2012. Conforme Marodin (1998) e Verissimo et al. (2004), condi-
ções ambientais que levem à menor permanência das folhas – como maior acúmulo 
de frio hibernal e baixas temperaturas em pós-colheita – e à redução do acúmulo de 
reservas podem ocasionar a menor indução, diferenciação e desenvolvimento dos 
primórdios florais contidos nas gemas. 

O menor acúmulo de frio hibernal no ciclo de 2010/2011, quando comparado aos 
demais anos em São Francisco de Paula, a desfolha precoce e a ausência de empre-
go de superadores de dormência podem ter intensificado o dispêndio energético 
e o menor acúmulo de reservas, afetando a massa das gemas e desfavorecendo 
principalmente as cultivares de ciclo mais precoce na formação das gemas para 
2011/2012, caso de ‘Abate Fetel’, ‘Clapp’s Favourite’ e ‘Santa Maria’. 
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Conclusões 

Condições climáticas e de manejo desfavoráveis levam ao menor acúmulo de reser-
vas, afetando a massa das gemas e desfavorecendo a formação das gemas florais, 
principalmente cultivares de pereiras de ciclo mais precoce. 

Referências bibliográficas 

MARAFON, A. C. et al. Floral bud initiation and development of three pear tree (Pyrus 
sp.) cultivars in two subtropical regions during the summer period. In: INTERNATIO-
NAL SYMPOSIUM OF TEMPERATE ZONE FRUITS IN THE TROPICS AND SUBTROPICS, 
8., 2007, Pelotas. Anais… Pelotas: [s.n.], 2007. p. 80-81. (Documentos, 207). Disponível 
em: <http://www.cpact.embrapa.br/publicacoes/download/documentos /documen-
to_207.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2010. 

MARODIN, G. A. B. Época e intensidade de abortamento de gemas florais em pereiras 
(Pyrus communis) cv. Packham’s Triumph em ambientes com distintas condições cli-
máticas. 1998. 191 f. Tese (Doutorado em Horticultura e Silvicultura) – Programa de 
PósGraduação em Fitotecnia, Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 1998. 

MUNIZ, J. N.; KRETZCHMAR, A. A.; HIPÓLITO, J. S. Classificação botânica, origem e 
evolução. In: RUFATO, L.; KRETZCHMAR, A. A.; BOGO, A. (Coord.). A Cultura da pereira. 
Florianópolis: DIOESC, 2012a. p. 30-37. 

RODRIGUES, A. C. et al. Balanço de carboidratos em gemas florais de dois genótipos 
de pereira sob condição de inverno ameno. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboti-
cabal, v. 28, n. 1, p. 1-4, 2006. 

VERISSIMO, V. et al. Caracterização de gemas florais de pereira (Pyrus sp.) relaciona-
da ao abortamento floral. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 26, n. 2, p. 
193-197, 2004. 

http://www.cpact.embrapa.br/publicacoes/download/documentos%20/doc
http://www.cpact.embrapa.br/publicacoes/download/documentos%20/doc
http://www.cpact.embrapa.br/publicacoes/download/documentos%20/doc


Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 372
 VOLTAR AO ÍNDICE

Correlação entre o número de flores por 
inflorescência e a massa de inflorescência e 
flores de pereiras europeias 

Castro, B.
Dra., Engenheira Agrônoma, Docente, UERGS. E-mail: bianedecastro@gmail.com 

Marodin, G.A.B.
Dr., Engenheiro Agrônomo, Docente. E-mail: UFRGS, marodin@ufrgs.br 

Ferreira, P.H.G.
Me., Engenheiro Agrônomo, COOPATER. E-mail: pedro_hgf@yahoo.com.br 

Resumo

O presente trabalho teve por objetivo caracterizar a correlação entre o número de flo-
res por inflorescência e a massa de inflorescência e flores de pereiras europeias ‘Abate 
Fetel’, ‘Clapp’s Favourite’, ‘Packham’s Triumph’, ‘Rocha’, ‘Santa Maria’ e ‘William’s’cultiva-
das em São Francisco de Paula-RS. Quanto maior a quantidade de flores produzidas, 
maior a massa fresca de inflorescência apresentaram. Houve correlação entre a dimi-
nuição do número de flores contidas por inflorescência e o aumento da massa média 
estimada da flor em anos de menor ocorrência de frio hibernal. 

Palavras-chave: florada, flor, pera, Pyrus communis. 

Correlation between the number of flowers per inflorescence and 
the inflorescence mass and flowers of European pear trees 

Abstract

The aim of this study was to characterize the correlation between the number of flowers per inflores-
cence and the inflorescence mass and flowers of ‘Abate Fetel’, ‘Clapp’s Favourite’, ‘Packham’s Triumph’, 
‘Rocha’, ‘Santa Maria’ and ‘William’s’ pear trees cultivated in São Francisco de Paula-RS. The greater 
the amount of flowers produced, the greater the fresh mass of inflorescences presented. There was 
a correlation between the decrease in the number of flowers contained per inflorescence and the 
increase in the estimated average mass of the flower in years with a lower occurrence of winter cold. 

Keywords: bloom, flower, pear, Pyrus communis. 
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Introdução
A formação das flores em pereiras europeias começa a ocorrer no verão do ciclo 
anterior, com os estádios de indução do tecido meristemático e de diferenciação 
morfológica que levam a formação dos primórdios florais (MARAFON et al., 2007). 
A indução floral é influenciada por diversos fatores, como genótipo, temperatura, 
comprimento do dia, condições fisiológicas da planta e a ação endógena e exógena 
de fitorreguladores (LUZ et al., 2012). 

A indução floral ocorre, sequencialmente, nas gemas terminais dos esporões, brin-
dilas e ramos mais velhos, passando a ocorrer em gemas laterais destes ramos, in-
fluenciando no tamanho final e número médio de folhas por inflorescência. Com-
parando as distintas idades dos ramos e a posição das gemas florais, foi observado 
ainda que as gemas florais da porção dorsal dos ramos mais novos apresentam 
flores com maior número celular durante a antese e maior área e número médio de 
folhas por inflorescência, relacionada com uma melhor ou mais avançada diferen-
ciação dos primórdios florais e foliares (THERON, 2011). 

A diferenciação dos primórdios florais ocorre durante o verão e outono (QUEZADA, 
NAKASU, 2003). No último estádio da formação das flores ocorre o desenvolvimento 
propriamente dito, que inicia pouco antes da entrada em dormência e durante a 
brotação do ciclo seguinte. O período anterior à entrada em dormência determina o 
crescimento que estes primórdios florais podem atingir, tendo um efeito decisivo na 
qualidade da flor que concluirá o seu desenvolvimento no ciclo seguinte (MARAFON 
et al., 2007). O presente trabalho teve por objetivo caracterizar a correlação entre o 
número de flores por inflorescência e a massa de inflorescência e flores de pereiras 
europeias cultivadas em São Francisco de Paula-RS. 

Material e métodos
O experimento foi conduzido em um pomar comercial de pereiras ‘Abate Fetel’, 
‘Clapp’s Favourite’, ‘Packham’s Triumph’, ‘Rocha’, ‘Santa Maria’ e ‘William’s’cultivadas 
em São Francisco de Paula-RS. Foram coletadas 50 inflorescências durante o está-
dio fenológico de plena floração (“F2”), segundo escala fenológica elaborada por 
Faoro (2009), de modo representativo das distintas estruturas de frutificação em 15 
plantas por cultivar. Acondicionaram-se as inflorescências em embalagens plásti-
cas contendo papel umedecido em seu interior, sendo alocadas em caixa de isopor 
contendo gelo no fundo, que ficava separado das embalagens plásticas por folhas 
de papel, para a realização do deslocamento. As análises foram realizadas no Labo-
ratório do Departamento de Horticultura e Silvicultura da Faculdade de Agronomia 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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A massa fresca das mesmas 50 inflorescências foi obtida em balança digital com 
precisão de décimo de miligrama, contabilizadas as suas flores e, posteriormente, 
calculada a massa média das flores através da divisão da massa da inflorescência 
pelo número total de flores. 

O delineamento experimental adotado foi parcelas subdivididas no tempo, tendo 
nas parcelas principais o efeito dos genótipos e nas subparcelas os anos de ava-
liação. As comparações entre florações foram realizadas em análise fatorial, con-
siderando como fatores as cultivares e as florações. Os dados foram submetidos 
à análise de variância e, no caso de diferença significativa, comparadas as médias 
dos tratamentos pelo teste de Tukey, ao nível de 5% e 1% de probabilidade de erro. 
Os coeficientes de correlação de Pearson foram estimados entre os parâmetros de 
avaliação das inflorescências. 

Resultados e discussão

Ao longo dos três anos de análise, todas as cultivares apresentaram correlação po-
sitiva entre o número de flores contidas por inflorescência e a massa fresca da in-
florescência de primeira floração (Tabela 1), com exceção de ‘Clapp’s Favourite’ em 
2010/2011. Ou seja, em todas as outras condições, quanto maior a quantidade de 
flores produzidas, maior massa fresca de inflorescência apresentaram as cultivares 
analisadas. 

Tabela 1. Coeficiente de correlação entre o número de flores por inflorescência e a massa de 
inflorescência e entre o número de flores por inflorescência e a massa média estimada da flor da 
primeira floração de pereiras europeias ‘Abate Fetel’, ‘Clapp’s Favourite’, ‘Packham’s Triumph’, 
‘Rocha’, ‘Santa Maria’ e ‘William’s’. São Francisco de Paula, RS. 2009/2010-2011/2012. 

Cultivar Ano 
Coeficiente de Correlação (r) 

Flores/Inflorescência (n°) e 
Massa da Inflorescência (g) 

Flores/Inflorescência (n°)  
e Massa da Flor (g) 

Abate Fetel 
2009/2010 
2010/2011 
2011/2012 

0,41 ** 
0,51 ** 
0,51 ** 

-0,16 ns 

-0,09 ns 

-0,19 ns 

Clapp’s Favourite 
2009/2010 
2010/2011 
2011/2012 

0,70 ** 
0,02 ns 

0,70 ** 

-0,51 ** 
-0,50 ** 
-0,34 * 

Packham’s Triumph 
2009/2010 
2010/2011 
2011/2012 

0,71 ** 
0,52 ** 
0,68 ** 

-0,30 * 
-0,40 ** 
-0,46 ** 
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Cultivar Ano 

Coeficiente de Correlação (r) 

Flores/Inflorescência (n°) e 
Massa da Inflorescência (g) 

Flores/Inflorescência (n°)  
e Massa da Flor (g) 

Santa Maria 
2009/2010 
2010/2011 
2011/2012 

0,53 ** 
0,54 ** 
0,57 ** 

-0,12 ns 

-0,51 ns 

-0,39 ns 

William’s 
2009/2010 
2010/2011 
2011/2012 

0,51 ** 
0,60 ** 
0,62 ** 

-0,20 ns 

-0,34 ** 
-0,31 * 

* e ** Significativo a 5% e a 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste de Tukey.  
ns Não significativo. 

No presente experimento foi detectado que a redução na diferenciação dos pri-
mórdios florais de ‘Rocha’ ocasionou, diferentemente, o aumento da massa média 
estimada da flor. Embora não tenham sido mensurados, é de se supor que o incre-
mento na massa média estimada da flor de ‘Rocha’ em 2011/2012 possa estar rela-
cionado à maior emissão e tamanho de folhas nas inflorescências e, até mesmo, ao 
desenvolvimento das estruturas que a compõem, como a raque. Possivelmente pelo 
mesmo motivo tenha ocorrido a correlação negativa entre o número de flores e a 
massa média estimada da flor, que foi verificada ao longo dos três anos em ‘Clapp’s 
Favourite’ e ‘Packham’s Triumph’ e nos últimos dois anos em ‘William’s’. Mesmo com 
‘Clapp’s Favourite’ apresentando intermediária produção de flores no primeiro ano, 
exibiu inflorescências com maior massa do que as demais cultivares e flores de mas-
sa estimada mais pesadas do que ‘Abate Fetel’ e ‘Rocha’. 

Nos dois anos subsequentes, ‘Rocha’ emitiu inflorescências mais pesadas que as de-
mais cultivares, sem diferir apenas das de ‘William’s’ em 2011/2012. ‘Santa Maria’, em 
2010/2011, e ‘Rocha’, em 2011/2012, exibiram as maiores massas médias estimadas da 
flor. No caso de ‘Rocha’, a maior massa média da flor ocorreu em virtude da menor produ-
ção de flores por inflorescência, conforme correlação negativa constatada no último ano. 

‘William’s’, que apresentou gemas florais de elevados calibres e massas fresca e seca 
nos dois anos de avaliação (2010/2011 e 2011/2012), proporcionou intermediá-
ria emissão de flores por inflorescência em comparação com as demais cultivares, 
e a redução gradativa da quantidade de flores emitidas por inflorescência a cada 
floração desse genótipo. A massa da inflorescência foi pequena no primeiro ano e, 
posteriormente, ‘William’s’ emitiu inflorescências de massa mediana (2010/2011) e 
elevada (2011/2012), em relação às outras cultivares. No entanto, comparando-se 
o mesmo genótipo no decorrer dos anos, ‘William’s’ apresentou inflorescências de 
massa mais elevada em 2010/2011 do que em 2009/2010. 
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A massa média estimada da flor de ‘William’s’ foi intermediária em relação às demais 
cultivares em 2009/2010 e 2011/2012 e baixa em 2010/2011, não diferindo entre si 
ao longo dos três anos de avaliação. Como referido anteriormente, houve correlação 
entre a diminuição do número de flores contidas por inflorescência e o aumento da 
massa média estimada da flor nos últimos dois anos. 

As pereiras ‘Abate Fetel’ formaram grande quantidade de flores produzidas em in-
florescências leves em 2009/2010 e 2011/2012 e de intermediária massa em 
2010/2011 quando comparadas aos demais genótipos. Em virtude disso, suas flores 
apresentaram massa estimada inferior a todas as demais cultivares nos últimos dois 
anos, com exceção de ‘William’s’ que apresentou massa similar em 2010/2011. Em 
2009/2010, ‘Abate Fetel’ exibiu flores de menor massa média estimada apenas em 
relação às emitidas na primeira floração por ‘Clapp’s Favourite’. Contudo, a inflores-
cência de ‘Abate Fetel’ apresentou um decréscimo gradativo na emissão de flores 
de primeira floração ao longo dos três anos de avaliação e o aumento da massa da 
inflorescência apenas em 2010/2011. 

Como observado em relação às alterações nas massas de inflorescências e flores 
de primeira floração, justamente em 2010/2011, ano de menor acúmulo de frio hi-
bernal, as pereiras ‘Abate Fetel’, ‘Rocha’ e ‘Santa Maria’ apresentaram maior massa de 
inflorescência do que nos demais anos. William’s’ também exibiu, no mesmo ano, 
maior massa de inflorescência do que em 2009/2010. 

‘Clapp’s Favourite’, ‘Packham’s Triumph’ e ‘Santa Maria’ apresentaram maior massa 
estimada de flor oriunda de primeira floração em 2010/2011 do que nos outros dois 
anos de análise, e ‘Rocha’ apresentou flores de maior massa do que em 2009/2010. 
Quanto às duas primeiras cultivares citadas, cabe ressaltar que esse aumento de 
massa média da flor ocorreu em virtude da diminuição da quantidade de flores for-
madas por inflorescência. 

Corroborando com o trabalho de Marafon et al. (2007), é possível que o maior de-
senvolvimento das inflorescências e flores em massa acumulada tenha ocorrido em 
virtude da condição de reduzido frio hibernal. Temperaturas elevadas prejudicam 
e retardam a entrada em endodormência, condição climática que teria promovido 
esse acréscimo na massa de inflorescências e flores. 

Conclusões 

Quanto maior a quantidade de flores produzidas, maior a massa fresca de inflo-
rescência apresentaram. Houve correlação entre a diminuição do número de flores 
contidas por inflorescência e o aumento da massa média estimada da flor em anos 
de menor ocorrência de frio hibernal. 
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Resumo

O objetivo do trabalho foi avaliar em sementes de milho tratadas durante a emer-
gência das plântulas o impacto do fornecimento de água em diferentes períodos. 
O experimento foi conduzido na cidade de Cláudio-MG em uma estufa coberta por 
plástico transparente, utilizando copos descartáveis em uma bancada de madeira. 
O delineamento experimental utilizado foi o Inteiramente Casualizado (DIC) em es-
quema fatorial com 5 intervalos de fornecimento de água (logo após a semeadura, 
3, 6, 9, 12 dias após semeadura) com 2 tratamentos de sementes (Padrão e Indus-
trial) com 4 repetições. Foram avaliados índice de velocidade de emergência (IVE), 
comprimento da parte aérea (CPA), comprimento das raízes (CPR), peso úmido (PU) 
e peso seco (OS). Verificou-se que a variação de dias de fornecimento de água não 
teve influência no desenvolvimento das plântulas de milho e o vigor das plântulas 
foi maior quando se utilizou o tratamento Industrial. 

Palavras-chave: Germinação; Sementes tratadas; Suprimento de água; Produtividade, 
Vigor. 
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Effect of the water supply season for the development of corn plants 
submitted to seed treatment 

Abstract

The objective of this work was to evaluate the impact of water supply in different periods in 
treated corn seeds during seedling emergence. The experiment was conducted in the city of Cláu-
dio-MG in a greenhouse covered with transparent plastic, using disposable cups on a wooden 
bench. The experimental design used was the Entirely Randomized (DIC) in a factorial scheme 
with 5 water supply intervals (right after sowing, 3, 6, 9, 12 days after sowing) with 2 seed 
treatments (Standard and Industrial) with 4 repetitions. The emergence speed index (IVE), shoot 
length (CPA), root length (CPR), wet weight (PU) and dry weight (OS) were evaluated. It appears 
that the variation in water supply days had no influence on the development of corn seedlings 
and the seedling vigor was greater when Industrial treatment was used. 

Keywords: Germination; Treated seeds; Productivity; Vigor; Water supply. 

Introdução 

O milho é de grande importância econômica para o Brasil por ser matéria prima 
para agroindústria, sendo utilizado desde a alimentação animal até para a produção 
de energia1. Um dos fatores de maior importância para a produtividade de milho é 
a formação da lavoura com uma boa distribuição geográfica de plantas vigorosas 
e sadias. Esse objetivo é conseguido pelo uso de sementes de alto vigor e livre de 
doenças e pragas.2 

O vigor das sementes é característica derivada de cuidados durante a sua produção, 
beneficiamento e armazenamento.2 

A qualidade sanitária também advém de cuidados durante a produção das sementes e 
de tratamentos químicos que possam proteger sementes e plântulas durante os está-
gios de germinação e desenvolvimento do estande. Mesmo com todos esses cuidados 
na seleção e preparo das sementes, a formação de um estande ideal é dependente de 
outros fatores ambientais e entre eles o fator água é de papel fundamental.3 

A água é fornecida as sementes e plântulas durante a formação do estande, natu-
ralmente pela chuva ou artificialmente pela irrigação. Nesse sentido importante, 
portanto, conhecer a frequência ideal de fornecimento de água neste crítico estádio 
de vida da cultura do milho. 4 Considerando o exposto observa-se avaliar o impacto 
do fornecimento de água em diferentes intervalos, durante o processo de formação 
de plantas de sementes tratadas. 
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Material e métodos

O trabalho foi realizado na cidade de Cláudio-MG latitude 20°25’52.9”S, longitude 
44°45’60.0”W e 875 metros de altitude em uma casa de vegetação construída es-
pecificamente para a realização do mesmo. Esta foi planejada de modo que a pre-
cipitação natural não acometesse o interior da estufa, sendo revestida por plástico 
propício para tal fim. 

Foram utilizadas sementes de milho (Zea mays L) da cultivar FS587PWU fornecidas 
pelo Seed Care Institute Syngenta com os seguintes tratamentos de sementes: Pa-
drão (Maxim Quatro (20) + Dynaseed (75)) e Industrial (Maxim Quatro (20) + Cruiser 
600 (77) + Dynaseed (75)). 

A semeadura foi realizada em solo em recipientes descartáveis de 200 ml contendo 
o latossolo vermelho, com 3 furos no fundo destes para drenagem do excesso de 
água. O fornecimento de água foi realizado de forma que todas os tratamentos re-
ceberam as mesmas quantidades de água após os períodos determinados descrito 
por Brasil, 20095. 

Os parâmetros avaliados foram os seguintes: índice de velocidade de emergência 
(IVE); comprimento de parte aérea (CPA); comprimento da raiz (CPR); peso úmido 
(PU); peso seco (PS) ou matéria seca. 

O experimento foi instalado em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) em 
esquema fatorial com 5 intervalos de fornecimento de água (logo após a semeadura, 
3, 6, 9, 12 dias após semeadura) com 2 tratamentos de sementes (Padrão e Indus-
trial). Cada tratamento constou de 4 repetições com 20 recipientes, totalizando 80 
plantas por tratamento. 

Os dados referentes aos parâmetros estudados foram submetidos à análise de va-
riância utilizando o programa estatístico Sisvar6. As médias entre os tratamentos 
foram comparados pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade. 

Resultados e discussão

O resumo da análise de variância dos dados do experimento evidenciando as signi-
ficâncias das diferenças em relação ao fornecimento de água em sementes de milho 
com tratamento com calda Padrão e Industrial encontra-se na Tabela 1. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância dos dados obtidos na avaliação 

FV GL 
QM 

IVE CPA CPR PU PS 

Fornecimento (A) 4 11,107816* 34,635779* 17,754346* 237.462500ns 37.037500* 

Tratamento (B) 1 12,735122ns 1,576090ns 67,782123* 27.225000ns 0.900000ns 

AxB 4 15,455066* 2,282834ns 16,565416* 170.912500ns 9.587500* 

Erro 30 3,25124 1,589750 3,671398 112.041667 1.616667 

Total 39      

CV (%)  22,71 11,50 9,45 13,48 11,10 

Nota: *Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. nsNão significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. 
Fonte: dados de pesquisa, 2020. 

Em relação ao Índice de Velocidade de Emergência (IVE), observa-se na Tabela 2 que 
o tratamento Industrial das sementes, foi mais eficiente que o tratamento Padrão 
nos tempos de fornecimento de água, 3 e 9 dias. Nos demais tempos não houve 
diferenças entre os esses tratamentos. Em relação aos resultados do IVE dentro 
de cada tratamento fitossanitário, observa-se que, os valores não foram alterados 
quando as sementes possuíam tratamento Industrial. Entre os diversos tempos no 
tratamento Padrão, houve redução dos valores de IVE nos tempos de 3 e 9 dias. Esta 
variação pode ser atribuída pela ação de organismos de maneira inesperada nestes 
tratamentos pela ineficiência do tratamento Padrão. 

Tabela 2. Resultados médios dos dados obtidos da avaliação do Índice de Velocidade de Emergência (IVE) 

Intervalo de dias de fornecimento de água 
IVE 

Padrão Industrial 

0 7,56 Ba 8,19 Aa 

3 6,88 Bb 10,98 Aa 

6 10,26 Aa 9,11 Aa 

9 4,99 Bb 8,91 Aa 

12 10,54 Aa 8,69 Aa 

Média Geral; Fonte: dados de pesquisa, 2020. Nota: As médias seguidas de letras minúsculas nas linhas e mai-
úsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

Nos resultados apresentados na Tabela 3, é observado que o comprimento da parte 
aérea foi maior em relação aos demais quando o fornecimento de água ocorreu no 
9 e 12 dia após a semeadura. O menor valor foi observado com o fornecimento de 
água logo após a semeadura, seguido dos valores observados no 3º e 6º dias. 
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Tabela 3. Resultados médios dos dados obtidos da avaliação do Comprimento de Parte Aérea (CPA) 

Intervalo de dias de fornecimento de água CPA (cm) 

0 8,20 d 

3 9,68 c 

6 11,08 b 

9 12,51 a 

12 13,34 a 

Fonte: dados de pesquisa, 2020; Nota: As médias seguidas de letras minúsculas na coluna não dife-
rem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

Para os dados de comprimento de raiz (Tabela 4), no tratamento Padrão obteve-se 
melhor resultado apenas no intervalo 0 de irrigação, nos demais tempos de forneci-
mentos de água os valores foram inferiores ao primeiro e iguais entre si. Quando se 
utilizou tratamento Industrial os melhores resultados ocorreram nos intervalos 0, 6 
e 9, nos demais dias os valores foram inferiores e iguais entre si. Observa-se que o 
tratamento Industrial se destacou da calda Padrão nos intervalos de irrigação 6, 9 e 
12 exibindo números superiores à calda Padrão. 

Tabela 4. Resultados médios dos dados obtidos da avaliação do Comprimento de Raiz (CPR) 

Intervalo de dias de  
fornecimento de água 

CPR (cm)

Padrão Industrial 

0 22,16 Aa 21,65 Aa 

3 18,26 Ba 18,45 Ba 

6 17,05 Bb 22,64 Aa 

9 18,90 Bb 24,43 Aa 

12 18,52 Bb 20,74 Ba 
Fonte: dados de pesquisa, 2020; Nota: As médias seguidas de letras minúsculas nas linhas e maiúsculas nas 
colunas não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

Na Tabela 5 estão os resultados referentes ao peso seco das plantas. Quando se 
utilizou o tratamento Padrão o maior valor foi observado no intervalo 0, sendo este 
irrigado após a semeadura, e o menor valor nos demais tempos que foram iguais en-
tre si. No tratamento Industrial os valores foram divergentes, os melhores resultados 
foram observados nos intervalos de irrigação 0 e 6, seguido do intervalo 9 e por fim 
3 e 12 com os resultados inferiores. 
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Tabela 5. Resultados médios dos dados obtidos da avaliação do Peso Seco (PS) 

Intervalo de dias de fornecimento de água 
PS (g) 

Padrão Industrial 

0 14,50 Aa 13,50 Aa 

3 11,50 Ba 9,25 Cb 

6 11,75 Bb 14,75 Aa 

9 10,50 Ba 11,25 Ba 

12 9,75 Ba 7,75 Cb 

Fonte: dados de pesquisa, 2020; Nota: As médias seguidas de letras minúsculas nas linhas e maiúsculas nas 
colunas não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

Conclusões
Verifica-se que a variação de dias de fornecimento de água não teve influência no 
desenvolvimento das plântulas de milho. O vigor das plântulas foi maior quando se 
utilizou o tratamento Industrial. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi o de mapear os vinhedos da Indicação de Procedência 
Vales da Uva Goethe e analisar quanto aos aspectos físicos de altitude, declividade 
e orientação. Os resultados observados mostram que os vinhedos dos Vales da Uva 
Goethe representam uma área de 25,63ha distribuídos em 37 vinhedos, resultan-
do em uma área média de 0,69ha, localizados majoritariamente nos municípios de 
Urussanga e Pedras Grandes. Os vinhedos estão localizados entre as altitudes de 
153 e 289m, em relevo plano a ondulado, sem orientação de encosta preferencial no 
plantio. O mapeamento permitiu localizar os vinhedos e contribui para avaliação da 
sua distribuição no território, destacando a presença de pequenos produtores. 

Palavras-chave: Parrerais, Indicação Procedência, Altitude

Abstract 

The objective of this work was to map the vineyards of the Vales da Uva Goethe Indication of 
Origin and to analyze the physical aspects of altitude, slope and orientation. The observed results 
show that the vineyards in the Vales da Uva Goethe represent an area of 25.63ha distributed in 
37 vineyards, carried out in an average area of 0.69ha, acquired mainly in the municipalities of 
Urussanga and Pedras Grandes. The vineyards are between the altitudes of 153 and 289m, in 
flat to undulating relief, without preferential slope orientation in the plantation. The mapping al-
lowed to locate vineyards and contributes to the assessment of their distribution in the territory, 
highlighting the presence of small producers. 

Keywords: Vineyards, Indication of Origin, altitude. 
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Introdução 
O território Vales da Uva Goethe obteve no ano de 2012 o reconhecimento pelo 
Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), como Indicação de Procedência 
(IP) devido a sua notoriedade na produção da videira do cultivar Goethe. Essa culti-
var introduzida no Brasil no final do século XIX e no Vales da Uva Goethe no início 
do século XX é resultado de cruzamentos de variedades viníferas (87,5%) com ameri-
canas (12,5%), o seu cultivo só se desenvolveu com sucesso nesse território, embora 
tenha sido difundida em todo o mundo (DELLA BRUNA et al., 2016). 

O vinho obtido dessa variedade possui características olfativas e gustativas diferen-
ciados, cuja tipicidade é um dos elementos que mais contribuem para a divulgação 
da bebida (BRDE, 2005). Assim a uva e o vinho Goethe tornaram-se emblemáticos da 
região Sul do Estado, apresentando história, especificidade de produção e tipicidade 
do vinho (SARTOR, 2012). 

O mapeamento dos produtores é de fundamental importância para a avaliação des-
sa atividade tradicional do sul do estado. Neste sentido, o objetivo deste trabalho 
foi o de mapear os vinhedos da Indicação de Procedência Vales da Uva Goethe e re-
alizar analise relacionada aos aspectos físicos de altitude, declividade e orientação. 

Material e métodos 
A área de estudo se encontra localizada entre as encostas da Serra Geral e o Litoral Sul Ca-
tarinense, abrangendo os municípios de Urussanga, Pedras Grandes, Trezes de Maio, Morro 
da Fumaça e Cocal do Sul, localizados na região geográfica denominada Sul Catarinense. 

Foram utilizadas imagens dos satélites Sentinel-2 (MSI), Imagens do Google Earth, 
Modelo Digital de Elevação do Satélite ALOS (2021), IBGE (2018) e informações dos 
técnicos da Epagri, para o mapeamento dos vinhedos, com interpretação visual e 
checagem de campo. Após o mapeamento dos vinhedos utilizouse sistema de infor-
mação geográfica para extrair informações de área e ambientais dos vinhedos. 

Resultados e discussão 
Os resultados observados mostram que os vinhedos dos Vales da Uva Goethe (Fi-
gura 1) representam uma área de 25,63ha distribuídos em 37 vinhedos, resultando 
em uma área média de 0,69ha, localizados majoritariamente nos municípios de Urus 
sanga e Pedras Grandes. Os valores reforçam a participação de pequenos produtores 
no qual a maior área produtora tem 5,21ha. 
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Figura 1. Localização dos vinhedos na área do Vales da Uva Goethe 

A Figura 2a ilustra a distribuição dosvinhedos deacordocomaorientação de plantio, 
demonstrando uma ampla distribuição entre os quadrantes, não indicando prefe-
rencialidade nas áreas produtoras da uva goethe quanto as orientações de encosta. 

Figura 2. Distribuição dos vinhedos do Vales da Uva Goethe. a) orientação  
da encosta; b) declividade; c) altitude. 
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Os vinhedos estão localizados em áreas com declividade inferior a 20%, sendo que 
35% localizam-se em relevo plano, 40% em suave ondulado e 25% em relevo ondu-
lado (Figura 2b). 

Através das imagens SRTM foi verificado que a totalidade dos vinhedos estão loca-
lizados entre as altitudes de 153 a 289m, sendo que 31% estão abaixo de 200m e 
69% entre 200 e 289m (Figura 2c e 3). 

 

Figura 3. Modelo digital de elevação do Vales da Uva Goethe com  
destaque aos vinhedos. 

Conclusões 

O mapeamento permitiu localizar os vinhedos e contribui para avaliação da sua dis-
tribuição no território, destacando a presença de pequenos produtores. 
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Resumo
A restrição hídrica afeta a fisiologia e o desenvolvimento vegetativo da cana-de-açú-
car cultivada em diferentes ciclos e classes de solos, entretanto a aplicação de silício 
(Si) via fertirrigação pode atenuar os efeitos deletérios desse estresse. Para isso, foram 
desenvolvidos três experimentos independentes, utilizando-se mudas pré-brotadas 
de cana-de-açúcar cultivadas em Neossolo Quartzarênico, Latossolo Vermelho eutro-
férrico e Latossolo Vermelho distrófico. O delineamento foi arranjado em esquema 
fatorial 2 x 2, considerando duas capacidades de retenção de água no solo (CRA): 35% 
(restrição hídrica) e 70% (sem restrição hídrica), e duas concentrações de Si: 0 mmol 
L-1 (-Si) e 1,8 mmol L-1 (+Si), via fertirrigação em cana-planta (primeiro ciclo) e em 
cana-soca (segundo ciclo). Foi observado que as canas-de-açúcar sob déficit hídrico 
quando tratadas com Si independente da classe de solo ou fase de cultivo, apresenta-
ram maiores níveis de conteúdo relativo de água e maior potencial hídrico. 

Palavras-chave: deficiência em silício, estresse abiótico, elemento benéfico, Saccharum 
officinarum L. 
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Silicate fertigation improves water status in sugarcane and ratoon 
cultivated under water restriction in different soils 

Abstract

Water restriction affects the physiology and vegetative development of sugarcane cultivated in 
different cycles and soil classes, however the application of silicon (Si) via fertigation can miti-
gate the harmful effects of this stress. For this, three independent experiments were carried out, 
using pre-sprouted sugarcane seedlings cultivated in quartzarenic neosols, euferric red oxisol 
and distrophic red latosol. The design was arranged in a 2 x 2 factorial scheme, considering two 
soil water retention capacities (CRA): 35% (water restriction) and 70% (no water restriction), and 
two Si concentrations: 0 mmol L-1 (-Si) and 1.8 mmol L-1 (+Si), via fertigation in plant cane (first 
cycle) and in ratoon (second cycle). It was observed that sugarcanes under water deficit, when 
treated with Si, regardless of soil class or cultivation phase, presented higher levels of relative 
water content and higher water potential. 

Keywords: silicon deficiency, abiotic stress, beneficial element, Saccharum officinarum L. 

Introdução

As respostas da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) sob restrição hídrica pode 
variar de acordo com a fase de desenvolvimento da cultura e o grau de estresse, 
sendo especialmente prejudicial nas fases iniciais e intermediárias de desenvol-
vimento. Alternativas como o fornecimento preventivo de Si podem auxiliar na re-
dução dos estresses ocasionados por seca em plantas (Chen et al., 2018), já que o 
elemento estimula o transporte hídrico na raiz através de um aumento na atividade 
das aquaporinas (Chen, et al., 2016b), levando ao maior aproveitamento da água 
absorvida. Somado a isso, o elemento atua no fortalecimento físico da parede ce-
lular (Teixeira et al., 2020). Logo, acredita-se que a adubação silicatada estimule a 
produção de biomassa de plantas submetidas a ambientes estressores (Camargo et 
al., 2017; Camargo et al., 2019; Teixeira et al., 2020a, b). 

Diante disto, questiona-se se o fornecimento do Si via água de irrigação é viável 
agronomicamente dependendo das diferentes texturas de solo utilizados no cultivo 
da cana-deaçúcar. A hipótese principal seria se o fornecimento de Si fertirrigado 
alivia os sintomas do déficit hídrico, reduzindo os efeitos deletérios nas variáveis 
fisiológicas, bioquímicas, nutricionais e de crescimento. A partir disso, o objetivo do 
trabalho foi verificar se o Si é capaz dereduzir os estresses causados pelo défict hí-
drico em cana-planta e em cana-soca cultivadas em diferentes classes de solo. 
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Material e métodos

Foram realizados três experimentos independentes em estufa plástica agrícola na 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Câmpus de Jaboticabal, São Paulo, Brasil 
com a cana-de-açúcar da variedade RB 962869. Cada experimento foi cultivado em 
solos distintos, sendo: Neossolo Quartzarênico (NQ), oriundo de São Carlos-SP; La-
tossolo Vermelho eutroférrico (LVe) e Latossolo Vermelho distrófico (LVd), oriundos 
de Jaboticabal-SP. Os tratamentos nos três experimentos foram arranjado em esque-
ma fatorial 2 x 2, sendo a capacidade de retenção de água no solo (CRA): mantida a 
70% (controle sem restrição hídrica) e 35% (restrição hídrica), associado ao forneci-
mento de Si: presença (+Si) e ausência (-Si), dispostos em blocos casualizados, com 
cinco repetições.

Para manter a umidade do solo, a irrigação foi realizada manualmente a cada dois 
dias, entre as 16 e 18 horas, sempre repondo a água perdida pela evapotranspiração 
diária, mensurada a partir da variação entre a massa inicial e a atual do lisímetro. 
Tanto na cana-planta quanto na canasoca os regimes de 70% e 35% da CRA foram 
mantidos do início até o final dos respectivos ciclos. As aplicações de Si foram re-
alizadas juntamente com a água de irrigação a cada dois dias, durante o período 
de 150 dias de cultivo na fase de cana-planta, e ao longo dos 150 dias do ciclo da 
cana-soca. As plantas tratadas com elemento benéfico receberam 1,8 mmol L-1 de Si 
na forma de silicato de sódio e potássio estabilizado com sorbitol (113,4 g L-1 de Si 
e 18,9 g L-1 de K2O com pH 11,8).

Entre 135 e 150 DAT na cana-planta e aos 135 e 150 DAC na cana-soca, realizou-se o 
conteúdo relativo de água (RWC), determinado pela equação proposta por González 
e GonzálezVilar (2001).O potencial hídrico foliar (Ψw) foi obtido seguindo a técnica 
descrita por Scholander et al. (1965). Os dados experimentais foram submetidos à 
análise de variância aplicando o teste F, e ao teste de Tukey (p <0,05) para compara-
ção de médias: software estatístico SAS 9.2®. 

Resultados e discussão

A cana-planta e a cana-soca sob restrição hídrica de 35% da CRA que não foram 
fertirrigadas com Si, tiveram o seu status hídrico afetado, apresentando redução no 
conteúdo relativo de água e no potencial hídrico, comparado as plantas controle sob 
70% da CRA nos três solos estudados (Figuras 1A-L). Por outro lado, a fertirrigação 
com Si em plantas sob restrição hídrica proporcionou maior conteúdo relativo de 
água e potencial hídrico (Figuras 1AL) comparada as plantas que não receberam Si.
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Neossolo Quartzarênico ■ -Si □ +Si 
Cana-planta 

Latossolo Vermelho eutroférrico
Cana-planta

Latossolo Vermelho distrófico
Cana-planta

Figura 1. Conteúdo relati-
vo de água (RWR) (A) e po-
tencial hídrico foliar (Ѱw) 
(B) em cana-planta, conte-
údo relativo de água (C) e 
potencial hídrico foliar (D) 
em cana-soca (Neossolo 
Quartzarênico); conteú-
do relativo de água (E) e 
potencial hídrico foliar (F) 
em cana-planta, conteú-
do relativo de água (G) e 
potencial hídrico foliar (H) 
em cana-soca(Latossolo 
Vermelho eutroférrico); 
conteúdo relativo de água 
(I) e potencial hídrico 
foliar (J) em cana-planta, 
conteúdo relativo de água 
(K) e potencial hídrico 
foliar (L) em cana-soca 
(Latossolo Vermelho dis-
trófico), na ausência(-Si) 
e presença de silício (+Si) 
fornecido via fertirriga-
ção sob regime hídrico 
de 70% e 35% da CRA do 
solo. ** e *: significativo 
com 1 e 5% de probabili-
dade, respectivamente, e 
ns: não significativo pelo 
teste F. Letras minúscu-
las mostram diferenças 
em relação ao Si e letras 
maiúsculas em relação ao 
déficit hídrico. Si: Silício, 
D: déficit hídrico, D x Si: 
interação. 
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Foi observado que as canas-de-açúcar sob déficit hídrico quando tratadas com Si 
independente da classe de solo ou fase de cultivo, apresentaram maiores níveis de 
conteúdo relativo de água e maior potencial hídrico (Fig. 1) que plantas deficitárias 
não tratadas com elemento. Resultados similares foram verificados por Teixeira et al. 
(2020a), em mudas prébrotadas de cana-de-açúcar cultivadas em déficit hídrico de 
30% da CRA. As cana-de-açúcar sob déficit hídrico apresentam melhora em seu sta-
tus hídrico quando tratadas com Si, devido o elemento atuar como osmorregulador, 
estimulando a atividade das aquaporinas, proteínas responsáveis pelo transporte 
da água em plantas. Isso ocorre, pois o Si aumenta a expressão dos genes (PIPs), 
presentes na membrana plasmática das aquaporinas (Chen et al. 2018). Além disso, 
o Si pode favorecer a absorção e acúmulo de nutrientes como K, que atua como re-
gulador da pressão osmótica, na abertura e fechamento dos estômatos, controlando 
as perdas de água por transpiração foliar, como observado em outras monocotiledô-
neas a exemplo do sorgo por Chen et al. (2016). 

Conclusões

O silício fornecido via fertirrigação é eficiente no alívio dos estresses ocasionados 
pelo déficit hídrico em canas-de-açúcar, melhorando o status hídrico das plantas 
cultivadas em Neossolo Quartzarênico, Latossolo Vermelho eutroférrico e Latossolo 
Vermelho distrófico tanto na fase de cana planta quanto na cana-soca. 
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Resumo 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de bioestimulante e 
micronutrientes através do tratamento de sementes no desenvolvimento de plân-
tulas de feijãopreto. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 
esquema fatorial 3x5. As sementes de feijão da cultivar Veloz receberão as seguintes 
aplicações: Wüzel Beste®, nanoóxidos de Co+Mo+Zn e Stimulate® nas doses 0, 80, 
160, 240 e 320 mL.100 kg-1 de sementes. Os testes de comprimento foram instala-
dos com quatro repetições de 20 sementes cada, em rolos de papel umedecidos. E as 
medições de parte aérea, raiz primária e comprimento total de plântulas normais fo-
ram realizadas aos cinco dias. Posteriormente, foi efetuada a massa seca das plântu-
las a temperatura de 65°C em estufa. No comprimento de parte aérea, raiz primária 
e total plântulas a dose de 160 e 240 mL.100 kg-1 para os produtos Wüzel Beste® e 
nanoóxidos de Co+Mo+Znobtiveram os melhores efeitos. E para o bioestimulanteS-
timulate® todas as doses no estudo mostraram ser eficientes no tratamento de se-
mentes de feijão preto. Dessa forma, a aplicação tanto de Wüzel Beste®, nanoóxidos 
de Co+Mo+Zn e Stimulate® via tratamento de sementes influenciou positivamente a 
massa seca e comprimento das plântulas de feijão preto.

Palavras-chave: Comprimento, massa seca, Phaseolus vulgaris, tratamento de sementes.
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Effect of biostimulant and micronutrients via seed treatment on 
the development of black bean seedlings

Abstract

The objective of this work was to evaluate the effect of different doses of biostimulant and micro-
nutrients through seed treatment on the development of black bean seedlings. The experimental 
design was entirely randomized in a 3x5 factorial scheme. The bean seeds of the Veloz cultivar 
received the following applications: Wüzel Beste®, Co+Mo+Zn nano-oxides and Stimulate® at 
doses of 0, 80, 160, 240 and 320 mL.100 kg-1 of seeds. The length tests were installed with four 
repetitions of 20 seeds each, on moistened paper rolls. The measurements of aerial part, primary 
root, and total length of normal seedlings were performed at five days. Afterwards, the dry mass 
of the seedlings was measured at 65°C in an oven. For the length of the aerial part, primary root 
and total length of the seedlings, the doses of 160 and 240 mL.100 kg-1 for the products Wüzel 
Beste® and Co+Mo+Zn nano-oxides obtained the best effects. And for the biostimulant Stimu-
late® all the doses in the study showed to be efficient in the treatment of black bean seeds. Thus, 
the application of both Wüzel Beste®, Co+Mo+Zn nanooxides and Stimulate® via seed treatment 
positively influenced the dry mass and length of black bean seedlings.

Keywords: Length, dry mass, Phaseolus vulgaris, seed treatment. 

Introdução
O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é considerada uma cultura de extrema im-
portância socioeconômica para o mundo (BROUGHTON et al., 2003). Tendo em vista 
a importância da cultura do feijão para o consumo humano, torna-se importante 
a busca por maximizações de produtividade dessa cultura. Diante disso, nos últi-
mos anos vários produtos comerciais estão sendo aplicados nas sementes, tais co-
mo,micronutrientes, aminoácidos, hormônios e que são denominados de bioesti-
mulantes e, ou, fertilizantes líquidos. Osbioestimulantessão substâncias compostas 
por fito-hormônios, micronutrientes, aminoácidos e extratos de algasmarinhas, por 
exemplo. Dentre os hormônios que pode estar presentes na composição de bioesti-
mulantes,osprincipaisresponsáveispelo crescimentovegetalsãoasauxinas, as citoci-
ninas e as giberelinas (TAIZ et al., 2017). Esses produtos aumentam a capacidade de 
absorção de água e de nutrientes, bem como a resistência das plantas à deficiência 
da água (PERIPOLLI, et al., 2020). A aplicação de micronutrientes via sementes tam-
bém visam aumentar a produtividade e tem apresentado resultados satisfatórios. E 
a aplicação nas sementes é uma forma de adicionar micronutrientes para as plan-
tas, apresentando muitas vantagens como, melhora da uniformidade de aplicação, 
bom aproveitamento pela planta e, principalmente, redução dos custos de aplicação 
desses produtos na parte aérea (LUCHESE et al., 2004). Os micronutrientes também 
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favorecem a tolerância as plantas aos estresses abióticos e bióticos, devido à efici-
ência do uso da água e sanidade das plantas (ANGLE et al., 2017). Os resultados re-
lacionados à aplicação de bioestimulante e micronutrientes nas sementes indicam 
que as respostas às aplicações dependem de muitos fatores, tais como a espécie 
da planta a ser utilizada, o genótipo, a composição das substâncias húmicas destes 
produtos e as condições ambientais, sendo assim, é essencial verificar a interferên-
cia destes produtos para o desenvolvimento das plantas. Por essa razão, o objetivo 
do presente estudo foiavaliaroefeitodediferentes doses debioestimulantee micro-
nutrientes através do tratamento de sementes no desenvolvimento de plântulas de 
feijão-preto. 

Material e métodos
O experimento foi realizado na Estação Experimental Agrícola Campos Gerais (EEAG), 
no ano de 2021. Foram utilizadas sementes de feijão preto da cultivar Veloz. Os tra-
tamentos consistiram em doses de0, 80, 160, 240 e 320 mL.100 kg-1 de sementes dos 
produtos Wüzel Beste® (composto por cobalto 16 g/L, molibdênio 100 g/L e zinco 40 
g/L enriquecidos com aminoácidos hidrolisados e blend hormonal (giberelina, auxina e 
citocinina) e Nanoóxidos de Co+Mo+Zn (composto por Co 16 g/L, Mo 100 g/L e Zn 40 g/L 
enriquecidos com aminoácidos hidrolisados e blend hormonal (giberelina, auxina e ci-
tocinina) e Stimulate®. O teste de comprimento de plântulas foi realizado de acordo com 
a técnica do rolo de papel (RP). Foram empregadas quatro repetições de 20 sementes 
para cada tratamento. O papel germitest foi umedecido com água destilada equivalen-
te a 2,5 vezes o peso do papel seco. Os rolos de papel foram mantidos em câmara de 
crescimento com Demanda Biológica de Oxigênio (D.B.O.) com temperatura de 25°C±2. As 
avaliações foram realizadas aos cinco dias, realizando a medição somente das plântulas 
denominadas normais da parte aérea (hipocótilo), raiz primária e comprimento total 
da plântula. Determinou-se também a massa seca das plântulas, as quais foram então 
acondicionadas em sacos de papel, colocadas em estufa para secagem à temperatura de 
65°C até atingir massa seca constante. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 3x5. Os dados foram submetidos a análise de variância 
e comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Resultados e discussões
A análise de variância mostrou interação significativa entre os produtos e doses utilizadas, 
no comprimento de parte aérea, raiz primária, comprimento total da plântula e massa seca 
das plântulas (Tabela 1 a 4). Para a variável comprimento de parte aérea a dose de 240 mL, 
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seguida da dose 160 mL obteve os melhores resultados para os produtos Wurzel Beste® e 
Nanoóxidos de Co+Mo+Zn porém não obteve diferença quando comparado ao controle (0 
mL), já para Stimulate® não houve diferença entre as doses (Tabela 1). 

Tabela 1. Comprimento de parte aérea (centímetros), em função das doses de Wüzel Beste®, 
Nanoóxidos de Co+Mo+Zn e Stimulate® aplicadas em sementes de feijão-preto 

Dose (mL) Wüzel Beste® Nanoóxidos de Co+Mo+Zn Stimulate® 

0 5.23 Aab 5.23 Aab 5.23 Aa 

80 4.62 Bb 4.46 Bc 5.87 Aa 

160 4.98 Bab 5.75 Aa 5.67 Aa 

240 5.34 Aa 5.89 Aa 5.77 Aa 

320 4.95 Bab 4.64 Bbc 5.61 Aa 

CV (%) 6.23 

*Médias seguidas por uma mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

O comprimento da raiz primária para a aplicação de Wüzel Beste® houve diferença 
entre as doses, porém as doses de 160, 240 e 320 mL não diferiram do controle. Para 
o produto a base de Nanoóxidos de Co+Mo+Zn o melhor desempenho foi na dose de 
240 mL, também não ocorrendo diferença do controle. Já para Stimulate® as doses 
de 80, 160 e 240 mL foram as mais satisfatórias, ocorrendo diferença entre a dose de 
320 mL, mas quando comparada o controle não houve diferença (Tabela 2).

Tabela 2. Comprimento da raiz primária (centímetros), em função das doses de Wüzel Beste®, 
Nanoóxidos de Co+Mo+Zn e Stimulate® aplicadas em sementes de feijão-preto 

Dose (mL) Wüzel Beste® Nanoóxidos de 
Co+Mo+Zn Stimulate® 

0 15.54 Aa  15.54 Aa 15.54 Aa 

80 13.29 Bb 13.04 Bbc 14.84 Aab 

160 14.22 Aab  13.59 Ab 14.27 Aab 

240 14.15 Aab 14.39 Aab 14.72 Aab 

320 14.20 Bab  11.95 Bc 13.28 ABb 

CV (%) 5.6

*Médias seguidas por uma mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Para variável comprimento total as doses de 160 e 240 mL foram as mais significativas 
para o produto Wüzel Beste® e Nanoóxidos de Co+Mo+Zn, porém não diferiram do con-
trole. Para o bioestimulante Stimulate® não ocorreu diferença entre as doses (Tabela 3). 
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Tabela 3. Comprimento total da plântula (centímetros), em função das doses de Wüzel Beste®, 
Nanoóxidos de Co+Mo+Zn e Stimulate® aplicadas em sementes de feijão-preto 

Dose (mL) Wüzel Beste® Nanoóxidos de Co+Mo+Zn Stimulate® 

0 20.76 Aa 20.76 Aa 20.76 Aa 

80 18.02 Bb 17.50 Bbc 20.71 Aa 

160 19.20 Aab 19.33 Aab 19.94 Aa 

240 19.49 Aab 20.27 Aa 20.48 Aa 

320 19.15 Aab 16.59 Bc 18.89 Aa 

CV (%) 5.29 

*Médias seguidas por uma mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Para massa seca das plântulas, as doses do produto Wüzel Beste® não houve dife-
rença significativa. Já para o produto composto por Nanoóxidos de Co+Mo+Zn as 
melhores doses que proporcionaram aumento da biomassa foram as doses de 160 e 
240 mL, com cerca de 1.078 e 1.114 gramas. Para o bioestimulante Stimulate® todas 
as doses proporcionaram aumento, diferindo do controle (Tabela 4).

Tabela 4. Massa seca das plântulas (gramas), em função das doses de Wüzel Beste®, Nanoóxidos de 
Co+Mo+Zn e Stimulate® aplicadas em sementes de feijão-preto 

Dose (mL) Wüzel Beste® Nanoóxidos de Co+Mo+Zn Stimulate® 

0 0.885 Aa   0.885 Ab 0.885 Ab 

80 0.892 Ba   0.784 Bb 1.150 Aa 

160 0.817 Ba   1.078 Aa 1.145 Aa 

240 0.838 Ba   1.114 Aa 1.134 Aa 

320 0.827 Ba   0.840 Bb 1.103 Aa 

CV (%) 7.41 

*Médias seguidas por uma mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Em um estudo com aplicação de Mo e Co em sementes de soja, em conjunto com 
adubação foliar, houve aumento do teor de proteínas das sementes, além de pro-
mover incrementos significativos no rendimento dos grãos e na altura das plantas 
(MESCHEDE et al., 2004). Nesse contexto,torna-se extremamente importante o de-
senvolvimento de trabalhos que estudem o efeito de produtos contendo mistura 
de micronutriente, sobre o desenvolvimento inicial, visto que há possibilidade de 
ocorrência de desequilíbrios, podendo desfavorecer ao desenvolvimento da cultura. 
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Conclusões

A aplicação tanto de Wüzel Beste®, nanoóxidos de Co+Mo+Zn e Stimulate® via tra-
tamento de sementes influenciou positivamente a massa seca e comprimento das 
plântulas de feijão preto.
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Resumo
A cultura da soja é relevante para Santa Catarina e a doença ferrugem asiática é 
um desafio fitossanitário considerável por apresentar potencial de perda na sua 
produção. Por este motivo, a implementação do vazio sanitário e a calendarização 
de semeadura de soja são ações estratégicas da defesa sanitária desta cultura. Cor-
roborando a estes fatores a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola - CI-
DASC através de Instrução de Serviço realizou o monitoramento “in loco” para poste-
riormente analisar a presença e/ou ausência de plantas de soja a fim de verificar o 
cumprimento do vazio sanitário no Estado de Santa Catarina. Foram monitorados e 
posteriormente plotados em um mapa os 301 pontos monitorados pela CIDASC. Os 
pontos monitorados apresentaram altitudes acima do nível do mar (ANMM) entre 
16m e 1.311m. A soja guaxa foi encontrada em 35 dos pontos, sendo os de maior 
incidência de plantas de soja (94,3%) em áreas com altitude de até 750 m ANMM, 
áreas que apresentam menor ocorrência de geadas, climas mais quentes e úmi-
dos. Ações de monitoramento são cruciais para o direcionamento, o fortalecimento 
dos sistemas de produção agrícola, para racionalizar manejos, para subsidiar futuras 
ações e assim implementar políticas públicas para a contenção de pragas.

Palavras-chave: Agropecuária, Doença, Produtividade, Sanidade.



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 402
 VOLTAR AO ÍNDICE

Monitoring of asian rust (Phakopsora pachyrhizi) on soybean 
(Glycine max) as a control instrument in plant sanitary defense  
in the State of Santa Catarina

Abstract

Soybean culture is relevant to Santa Catarina and the Asian rust disease is aconsiderable phytosani-
tary challenge because it presents potential loss in its production. For this reason, the implementation 
of the sanitary vacuum and the scheduling of sowing soybeans are strategic actions for the sanitary 
defense of this crop. Corroborating these factors, the Integrated Agricultural Development Company 
- CIDASC, through a Service Instruction, carried out “in loco” monitoring to later analyze the presence 
and/or absence of soy plants in order to verify compliance with the sanitary vacuum in the State of 
Santa Catherine. The 301 points monitored by CIDASC were monitored and later plotted on a map. The 
monitored points had altitudes above sea level (ANMM) between 16m and 1,311m. Guaxa soy was 
found in 35 of the points, with the highest incidence of soy plants (94.3%) in areas with an altitude of 
up to 750 m ANMM, areas with less occurrence of frost, warmer and more humid climates. Monitoring 
actions are crucial for targeting, strengthening agricultural production systems, rationalizing manage-
ment, supporting future actions and thus implementing public policies to contain pests.

Keywords: Agriculture, Disease, Productivity, Health.

Introdução
A cultura da soja é extremamente relevante para Santa Catarina, possuindo aproximada-
mente 700.000 hectares plantados na safra 2020/2021 (Epagri/Cepa). A ferrugem asiática 
no Brasil é considerado o maior desafio fitossanitário (GODOY et al., 2020), é uma doença 
causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi que se dispersa facilmente pelo vento, sendo 
responsável pela redução da fotossíntese e por grandes perdas de produção. A presença da 
doença é caracterizada pelas urédias que liberam os uredósporos estes se deslocam com 
o vento podendo instalar-se em novos hospedeiros (YORINORI et al., 2003b).

Conforme a atribuição em Lei n° 17.825 de 12/12/2019, com o objetivo de realizar a 
fiscalização do cumprimento do vazio sanitário o Departamento Estadual de Defesa 
Sanitária Vegetal da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola - CIDASC re-
alizou o monitoramento “in loco” da presença da soja guaxa (Portaria SAR n° 18/2017 
(20/07/2017); Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja - P. pachyrhizi (PNCFS). 
Estas plantas são responsáveis por manter inóculos de doenças vivos na lavoura, jun-
tamente com outros hospedeiros alternativos da doença, que devem ser eliminados. O 
monitoramento é considerado uma estratégia importante para que o diagnóstico seja 
feito de forma precoce possibilitando medidas de controle sejam efetivas.
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A implementação do vazio sanitário e a calendarização de semeadura de soja tem 
resultados positivos na redução dos inóculos de doenças. O cumprimento destas são 
ações da defesa sanitária vegetal são cruciais para o fortalecimento do sistema de 
produção agrícola. Inclusive para racionalizar os manejos e reduzir os riscos de desen-
volvimento de resistência deste fungo aos defensivos utilizados para o seu controle. 
O objetivo do trabalho foi realizar análise pontual dos dados coletados e avaliar as 
possíveis relações entre a presença de soja guaxa e assim subsidiar futuras ações.

Metodologia

A metodologia utilizada para obtenção dos dados apresentados neste estudo está 
descrita na Instrução de Serviço (IS) DEDEV nº 09/2021, que encontra-se disponibili-
zada na íntegra no site oficial da CIDASC. O monitoramento da praga Ferrugem Asiáti-
ca no período de vazio sanitário da soja no território catarinense foi realizado através 
de levantamento em única etapa com inspeção feita “in loco” em áreas de lavoura e/ou 
em margens de rodovias de16/08/2021 à 15/09/2021 descritos nos Art. 1º e 2º da IS.

No Anexo I está disposto a meta a ser cumprida por cada um dos Departamentos 
Regionais, onde há cultivo ou faz parte da rota de escoamento da produção da soja. 
Os pontos a serem inspecionados nos diferentes departamentos foram determina-
dos levando em consideração a expressividade da cultura, sendo de 5 a 20 pontos, 
totalizando ao menos 200.

Nos locais onde confirmada a ocorrência de plantas voluntárias, foram feitas coletas 
de amostras e montagem de câmara úmida, conforme determinado no Art. 3º, §1º, 
Incisos I, II e III da IS 09/2021. Informações adicionais sobre a identificação e dados 
obtidos durante o levantamento, estão descritas no §2º e 3º. As informações pro-
venientes conforme Art. 1º e 2º foram lançadas em planilhas específicas conforme 
§3º, contendo informações sobre o local de coleta tal como o georreferenciamento 
e altitude de acordo com o Art. 5º, o qual possibilitou a plotagem de um mapa de-
monstrativo. As ações das autoridades fiscais sanitárias, estão descritas no Art. 4º.

Resultados e discussão

Os pontos referenciados foram plotados no mapa, demonstrando as regiões com 
incidência de plantas voluntárias. No total, foram 301 pontos georreferenciados, dis-
tribuídos no estado de Santa Catarina, que apresentaram altitudes acima do nível do 
mar (ANMM) entre 16m e 1.311m (Figura 1).
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Figura 1. Mapa de Monitoramento da Praga Ferrugem Asiática (Phakopsora pachyrhizi) da 
Soja (Glycine max) contendo pontos de monitoramento realizados Cidasc, contemplando 

pontos a presença e/ou ausência de plantas de soja.

A soja guaxa foi encontrada em 35 dos 301 pontos georeferenciados, com maior inci-
dência de plantas de soja (94,3%) em áreas com altitude até 750 m ANMM, com menor 
ocorrência de geadas, em climas mais quentes e úmidos. A partir destes resultados 
podemos considerar que os serviços de inspeção sanitária nesta podem ser otimiza-
dos, destinando esforços para monitorar as regiões mais propícias à ocorrência da soja 
guaxa. Entretanto, é importante considerar que as condições climatológicas podem 
variar entre anos, exigindo que as informações sobre ocorrências de temperaturas mí-
nimas sejam também observadas para definir as áreas que devem ser inspecionadas.

Nos próximos levantamentos, em relação aos cultivos presentes na área no momen-
to da fiscalização, a diferenciação entre pousio e a cobertura de solo deverão ser 
considerados incluindo uma classificação e caracterização do desenvolvimento das 
plantas. O manejo das áreas em que a cobertura de solo está sendo cultivada interfere 
nos fluxos de emergência da soja voluntária, interferindo também nas possibilidades 
de manejo para controle dessas plantas. Em conjunto, as informações sobre local de 
crescimento e o desenvolvimento da soja, subsidiam as ações futuras, pois a presença 
de plantas vegetando e/ou dessecadas indicam que as mesmas podem possibilitar o 
desenvolvimento da doença.

Ocorrências de geadas durante o período de vazio sanitário da soja, impactam di-
retamente no estabelecimento e desenvolvimento das plantas voluntárias, porém, 
não devem ser consideradas como único método de controle. No inverno de 2021 
em Santa Catarina ocorreram geadas moderadas. Em Urupema atingiu -8,92°C e em 
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69 municípios ocorreram temperaturas abaixo de 0°C (Epagri/CIRAM, 2021), não 
limitando por si só a ocorrência de plantas voluntárias de soja. Temos assim um indi-
cativo, para os próximos levantamentos, que deve ser realizado o monitoramento e 
a fiscalização em todas as regiões do estado, porém concentrando a atenção em re-
giões e/ou locais dentro das regiões, onde a ocorrência de geadas não é tão intensa.

A cultura da soja se desenvolve em temperaturas oscilando entre 20°C e 30°C. A in-
fecção da Ferrugem Asiática ocorre favoravelmente entre 15°C e 25°C (Melching et al., 
1989), esta depende da disponibilidade de água sobre a superfície da folha e deve ser 
mantida no mínimo por seis horas de molhamento, condição esta favorecida pela pre-
cipitação regular durante o ano. Portanto, a temperatura para o desenvolvimento da 
cultura é similar a da infecção e do desenvolvimento do fungo. Com isso, entende-se 
que: se não temos a ocorrência da planta evidentemente diminuiremos a pressão de 
ocorrência do fungo. Assim sendo, a realização do monitoramento e da fiscalização do 
cumprimento do vazio sanitário pelo órgão de Defesa Sanitária Vegetal do Estado de 
Santa Catarina é uma ferramenta importante e que deve ser utilizada e aprimorada.

Conclusões
A realização do trabalho de monitoramento possibilitou concluir que as variantes de 
altitude, juntamente com ocorrência de geadas, podem representar fatores limitan-
tes ao desenvolvimento das plantas guaxas hospedeiras da doença. Entretanto, não 
devem ser consideradas como o único meio de controle do crescimento desta plan-
ta, sendo necessárias outras ações para mitigar o problema. Haja vista que em anos 
atípicos existe a possibilidade de emergência de plantas voluntárias, que podem 
servir como fonte de inóculo. O monitoramento “in loco” mostrou-se uma importante 
ferramenta para detecção dos pontos dentro do Estado que necessitam de atenção 
especial para ações de defesa sanitária.
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Resumo

A cafeicultura foi uma atividade de expressão econômica em séculos passados em 
Santa Catarina. Estudos recentes de Bisso et al. (2019), comprovam o potencial da 
região litorânea de SC para o cultivo do café arábica. Aspectos culturais e de riqueza 
histórica, associados ao diferencial climático decorrente da elevada latitude e baixa 
altitude da região, permitem a produção de café arábica de elevado valor agregado no 
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mercado de cafés especiais. O objetivo deste trabalho foi determinar a qualidade sen-
sorial da bebida de amostras de grãos cafés produzidos em municípios do norte cata-
rinense. Para determinação da qualidade de grãos, foram coletadas amostras de frutos 
de Coffea arabica em uma populações de plantas estabelecidas em pomares de banana 
localizados nos municípios de Araquari, Corupá, Luiz Alves e Itapema. A caracterização 
da qualidade sensorial utilizou a metodologia de avaliação da Specialty Coffee Asso-
ciation of America - SCAA (2014). As amostras obtiveram a seguinte pontuação final 
da qualidade sensorial: Araquari, 82,25 pontos, com notas de chocolate e caramelo; 
Corupá, 82,50, com notas doce, caramelo; Luiz Alves, 82,50, com notas doce, caramelo, 
equilibrado; Itapema, 84,75, frutas amarelas, doce. De acordo com resultados obtidos, 
pode-se concluir que: 1. A região litoral de Santa Catarina possui potencial para produ-
ção de cafés especiais. 2. Mais estudos acerca da adaptabilidade e do ciclo fenológico 
de diferentes variedades de C. arábica nas condições edafoclimáticas do litoral catari-
nense, bem como do manejo de cultivo e pós-colheita devem ser realizados. 

Palavras-chave: Coffea arabica L.. Qualidade do café. Café Catarinense. Café especial. 

Sensory quality of arabic coffee produced in the Northern Coastal 
region of Santa Catarina, Brazil

Abstract

In past centuries coffee-growing was na economic activity pratcticed in Santa Catarina. Recent 
studies by Bisso et al. (2019) verify the potential of growing coffea arábica in the coastal region 
of Santa Catarina. The association of cultural aspects of great historical value with particular 
climate, resulto f the region’s high latitude and low altitudes, allow the production of coffea 
arábica with high added value in the speciality coffee market. The aim of the presente study was 
to determine the sensorial qualityof the drink made from samples of coffee beans produced in 
municipalities from North-Santa Catarina. In order to determine the quality of the beans, samples 
of C. arábica berries from populations established in banana Fields from the municipalities of 
Araquari, corupá, Luiz Alves and Itapema. The sensorial quality characterization used evaluation 
methodology from Specialty coffee Association of America – SCAA (2014). The samples sensorial 
quality marks obtained were: Araquari, 82,25 points, chocolate and caramel notes; Corupá, 82,50, 
with Sweet and caramel notes; Luiz Alves, 82,50, withSweet, caramel, balanced notes; Itapema, 
84,75, with yelows fruits and sweet notes. According to the results it is possible to conclude that: 
1. The coastal region of Santa catarina has potential to produce specialty coffees. 2. More studies 
concerning the adaptability and the phenological cycle of the diferent varieties of C. arábica in 
the soil and climate condictions of the coastal region of Santa Catarina, as well as management 
and post-harvest practices should be conducted. 

Keywords: Coffea arábica. Coffee Quality. Santa Catarina Coffee. Special Coffee. 
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Introdução 

O café é uma das principais culturas agrícolas no Brasil, maior produtor e exportador 
mundial deste grão, e o segundo maior consumidor desta que é a bebida mais consu-
mida no mundo. A cafeicultura foi uma importante atividade econômica no Estado de 
Santa Catarina, quando figurava entre as principais lavouras da região litoral centro norte 
catarinense, tanto que permanece representada na bandeira do Estado, onde simboliza 
as lavouras do litoral (BISSO e SOBREIRA, 2017). As primeiras lavouras de café foram in-
troduzidas em Santa Catarina na década de 1780 e à época, destacavam-se pela elevada 
qualidade dos grãos, em comparação com o café produzido em outras regiões do Brasil 
(Reis Várzeas, 1984). As regiões do Vale do Itajaí e do litoral centro norte constavam como 
aptas para o cultivo desta cultura no primeiro zoneamento de aptidão climática para a 
cafeicultura no Brasil (CARVALHO, 1977 apud MEIRELLES et al., 2007).

Após a implementação da política pública nacional de erradicação de cafezais como me-
dida de regulação do estoque, implementada na década de 1960, a cultura entrou em de-
clínio e passou a ser praticada no âmbito da subsistência (PANAGIDES, 1968). Atualmente, 
ainda podem ser vistos exemplares de cafeeiros que ainda permanecem cultivados, em 
inúmeras propriedades rurais familiares dispersas por todo o litoral catarinense. O cul-
tivo remanescente geralmente apresenta um número reduzido de plantas situadas ao 
longo de estradas internas, junto ao sombreado florestal ou de plantações de bananeiras. 
Pode-se observar nestas plantas remanescentes, considerável desenvolvimento vegeta-
tivo, aspecto fitossanitário e produtividade, levando-se em conta que seu cultivo ocorre 
desprovido de emprego de tecnologias modernas, o que corrobora com os registros his-
tóricos, a adaptação da cultura e o potencial da cafeicultura na região litoral catarinense.

Além da adaptação edafoclimática e produtividade da cultura, a qualidade dos graõs 
produzidos é um fator muito importante para viabilizar o cultivo comercial do café. 
Trabalhos recentes de Bisso e Sobreira (2017) e Bisso et al. (2019), indicam que 
Santa Catarina possui áreas com condições climáticas potencialmente aptas para o 
cultivo de café arábica especial.

Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade sensorial do café arábica produzido 
em diferentes municípios da região litoral norte do Estado de Santa Catarina.

Material e métodos
O estudo foi realizado durante a safra de 2020, a partir da colheita de grãos de café ará-
bica de plantas localizadas ao longo da região litoral centro e norte do Estado de Santa 
Catarina, Brasil. As colheitas foram realizadas entre os meses de maio e agosto, de acor-
do com a maturação dos frutos de cada planta. Foram coletadas 4 amostras em popula-



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 410
 VOLTAR AO ÍNDICE

ções de plantas localizadas nos municípios de Araquari, Corupá, Luiz Alves e Itapema. Os 
frutos foram colhidos no estágio de maturação cereja maduro, sendo imediatamente la-
vados e secos à temperatura ambiente. As amostras foram encaminhadas para avaliação 
no Laboratório de de Análise de Qualidade da Bebida do IFSuldeMinas-Campus Macha-
do. A caracterização sensorial e de qualidade da bebida do café, foi realizada de acordo 
com os critérios utilizados na avaliação da qualidade do café segundo Malta (2011).

Resultados e discussão

As amostras de café cereja provenientes de quatro municípios ao longo do litoral 
catarinense obtiveram nota final entre 8,25 e 84,75 pontos (Tabela 1), caracteri-
zando essas como cafés especiais conforme a escala de classificação da Specialty 
Coffe Association of America (SCAA, 2014).

Todas as amostras apresentaram níveis de doçura dentro do padrão esperado para 
cafés especiais, com nota máxima para uniformidade, xícara limpa e doçura, indi-
cando padrão de qualidade homogêneo no lote e ausência de defeitos na bebida 
(Tabela 1). Os demais atributos da bebida apresentaram notas semelhantes entre 
si nas amostras de Araquari, Corupá e Luiz Alves (7,50), exceto para Araquari, com 
acidez 7,25 e Itapema, que obteve o melhor desempenho na amostra, com notas 
entre 7,75 e 8,00. Os resultados demonstram que os cafés produzidos no litoral 
catarinense apresentaram bom equilíbrio entre as características sensoriais, não 
ocorrendo empobrecimento de qualidade em nenhuma delas.

Tabela 1. Características sensoriais de amostras de café arábica colhidas em municípios da Região 
Litoral Norte de Santa Catarina, SC, Brasil. 

Atributos 
Pontuação final das amostras 

Araquari Corupá Luiz Alves Itapema 

Fragrância/Aroma 7,50 7,50 7,50 7,75 

Sabor 7,50 7,50 7,50 8,00 

Acidez 7,25 7,50 7,50 7,75 

Corpo 7,50 7,50 7,50 7,75 

Uniformidade 10,00 10,00 10,00 10,00 

Xícara limpa 10,00 10,00 10,00 10,00 

Balanço 7,50 7,50 7,50 7,75 
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Atributos 
Pontuação final das amostras 

Araquari Corupá Luiz Alves Itapema 

Finalização 7,50 7,50 7,50 8,00 

Doçura 10,00 10,00 10,00 10,00 

Defeitos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Balanço Geral 7,50 7,50 7,50 7,75 

Pontuação Final 82,25 82,50 82,50 84,75 

Notas Chocolate 
Caramelo 

Doce  
Caramelo 

Doce 
 Caramelo 

Frutas amarelas 
Doce 

O melhor desempenho na pontuação final da amostra de Itapema, possivelmente 
devese ao melhor nível de fertilidade do solo, pelo fato das plantas estarem loca-
lizadas em área de cultivo sob certificação orgânica de longa data. No caso de Ara-
quari, que obteve desempenho um pouco inferior na pontuação final (8,25), devido à 
maior acidez da bebida, sendo que obteve a menor nota neste atributo, 7,25 pontos. 
Este resultado também deve estar relacionado às condições edáficas, haja vista loca-
lizar-se em área arenosa de restinga litorânea, com níveis de argila inferiores a 10% 
e pouco emprego tecnológico no manejo.

Observa-se que foram identificadas variações nas características de fragrância e sa-
bor entre as amostras, com maior frequência para “caramelo” e “doce”, presentes em 
três amostras. A amostra de Araquari diferenciou-se por apresentar notas “chocolate”, 
sendo que a amostra de Itapema apresentou maior complexidade e a percepção do 
aroma e sabor “frutas amarelas”.

Conclusão 

De acordo com resultados obtidos, pode-se concluir que: 1. A região litoral de Santa 
Catarina possui potencial para produção de cafés especiais. 2. Mais estudos acerca 
da adaptabilidade e do ciclo fenológico de diferentes variedades de C. arábica nas 
condições edafoclimáticas do litoral catarinense, bem como do manejo de cultivo e 
pós-colheita devem ser realizados. 
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi analisar as principais infrações relacionadas à legislação 
de agrotóxicos e ao tema receituário agronômico, presentes no banco de dados de pro-
cessos administrativos do Órgão Estadual de Defesa Agropecuária – CIDASC. O estudo 
foi realizado na CIDASC, Florianópolis, SC. Utilizou-se o banco de dados de processos 
administrativos do sistema SIGEN+, do período de 2016 a 2020. Dos 682 processos ana-
lisados, 40% apresentaram alguma relação com o assunto receituário agronômico, seja 
por venda sem receita ou por problemas nas receitas. As infrações mais recorrentes e 
comuns são diagnósticos equivocados, falso ou impossível, a falta de conhecimento do 
responsável técnico sobre a realidade do produtor rural, da cultura e área onde será apli-
cado o produto, ocasionadas pela displicência dos profissionais no momento da prescri-
ção e emissão deste instrumento autorizador do uso de agrotóxicos.

Palavras-chave: agrotóxico, diagnóstico, receituário, responsabilidade técnica.

Main infractions involving agronomic prescription in the Santa 
Catarina State

Abstract

The objective was to analyze the main infractions related to pesticide legislation and to the topic 
of agronomic prescription, in the database of administrative processes of the State Agency for Agri-
cultural Defense – CIDASC. The study was carried out at CIDASC, Florianópolis, SC. SIGEN+ system 
Database was used, from 2016 to 2020. Of the 682 processes analyzed, 40% had some relationship 
with the subject “agronomic prescription”, either due to sales without prescription or problems in 



Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal) | 414
 VOLTAR AO ÍNDICE

the recipes. The most recurrent and common violations are misdiagnosis, false or impossible di-
agnoses, the lack of knowledge of the technical responsible about the reality of the producer, the 
culture and the area where the product will be applied, caused by professionals´s carelessness at 
the prescription and issuance moment of this instrument authorizer of the use pesticides.

Keywords: pesticide, diagnosis, agronomic prescription, technical responsibility.

Introdução

O receituário agronômico possui a função de proporcionar e garantir uma produção 
de qualidade, por meio da prescrição e orientação técnica para utilização de agrotó-
xico ou afim, emitido por profissional legalmente habilitado. No Brasil, os agrotóxi-
cos e afins só podem ser comercializados diretamente ao usuário mediante a apre-
sentação da receita agronômica, conforme descrito na Lei Federal nº 7.802/89. O 
receituário deve conter informações técnicas corretas de como manusear e também 
alertar o produtor dos perigos desses produtos. A falta de acompanhamento técnico, 
fiscalização e controle de agrotóxicos faz com que a tomada de decisão do agricultor 
seja baseada apenas na produtividade, sem levar em conta fatores relativos à saúde 
e ao meio ambiente (SANTOS et al., 2017).

De acordo com a legislação, o engenheiro agrônomo, florestal ou técnico agríco-
la deve ir até a propriedade, fazer um diagnóstico da real necessidade de uso de 
agrotóxicos, para assim indicar o produto e dose, orientando o produtor (SANTOS et 
al., 2017). A dificuldade do suporte técnico, via profissional de assistência técnica, 
chegar até o produtor através de políticas públicas é um dos motivos que os leva a 
procurar a assistência direto no “balcão” da loja agropecuária, onde são adquiridos 
os agrotóxicos, o que acarreta muitas vezes em divergências de interesse, não levan-
do em conta a real necessidade do uso do produto, contrariando as normas vigentes, 
a exemplo, o artigo 51 inciso VII do decreto estadual nº 1331/2017 (texto alterado 
pelo Decreto 1.037, de 19/12/2020):

Art. 51. Para efeitos deste Decreto, considera-se infração o não cumprimento das seguintes 
disposições:

VII - prescrever agrotóxicos e afins com o devido conhecimento da realidade do usuário, 
do local de aplicação e da área de entorno, com diagnóstico correto, verdadeiro e possível, 
com a respectiva receita agronômica, devidamente preenchida e assinada, que deverá ser 
entregue ao usuário e de acordo com o art. 32 deste decreto (SANTA CATARINA, 2017).

O objetivo deste trabalho foi analisar as principais infrações relacionadas à legisla-
ção de agrotóxicos e ao tema receituário agronômico, presentes no banco de dados 
de processos administrativos do Órgão Estadual de Defesa Agropecuária – CIDASC.
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Material e métodos

O estudo foi realizado no Órgão Estadual de Defesa Agropecuária - CIDASC, Depar-
tamento de Defesa Sanitária Vegetal - DEDEV, Florianópolis, SC. Utilizou-se o banco 
de dados de processos administrativos do sistema SIGEN+ da CIDASC relacionados 
a temática de agrotóxicos, os quais têm como base, ações de fiscalização em todas 
as regiões do estado de Santa Catarina, tendo como base 682 processos adminis-
trativos do período de 2016 a 2020, dos quais passaram pela análise na Câmara de 
Reconsideração Técnica - CRT em primeira instância. As infrações na legislação de 
agrotóxicos (Decreto Estadual 1.331/17) estão relacionadas aos mais variados moti-
vos, como por exemplo armazenamento, comércio e uso destes produtos perigosos. 
Dentro desses motivos, estão os dispositivos (artigos, incisos e alíneas) envolvendo 
os receituários agronômicos, objeto do presente estudo. Os receituários são fiscali-
zados, basicamente, de duas formas, durante fiscalizações em propriedades rurais, 
quando os fiscais da CIDASC avaliam a propriedade, no todo, e confrontam com as 
informações contidas nas receitas emitidas para aquele produtor, e em auditorias de 
receituários agronômicos realizadas aleatoriamente dentro das informações envia-
das eletronicamente à CIDASC. Para a análise, utilizou planilha com os 682 proces-
sos e suas informações relacionadas, tais como dispositivos infringidos, penalidades 
previstas e decisão de primeira instância. Utilizou-se a análise descritiva dos dados, 
primeiramente categorizou-se em três grupos de assuntos principais quanto à base 
das infrações; venda de produtos sem receita, problemas com a receita e outros as-
suntos (empresa sem registro, agrotóxico sem cadastro ou vencido etc). Em seguida, 
dentro do conjunto de processos “problemas com a receita”, foram levantadas as 
10 principais situações (dispositivo legal infringido) mais frequentes envolvendo 
a prescrição e emissão de receitas agronômicas. Os resultados foram expostos por 
meio de gráficos, com porcentagem e valor absoluto.

Resultados e discussão

Do total de 682 infrações envolvendo a temática agrotóxicos, no período de 2016 a 
2020, foi possível categorizar em dois grupos de irregularidades envolvendo direta 
ou indiretamente receitas, isto é, 154 processos (22,6%) apresentaram algum tipo 
de problema com a receita, 121 processos (17,7%) com venda de agrotóxico sem re-
ceita, na maioria a receita não possuía assinatura do profissional responsável e 407 
(59,7%) apresentaram outros motivos envolvendo o comércio, armazenamento e uso 
de agrotóxicos (Figura 1).
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Figura 1. Processos administrativos área Agrotóxicos, 2016 a 2020,  
CRT - Cidasc.

Dentro dos processos envolvendo algum problema com a receita, foram constatadas as 10 
infrações mais frequentemente identificadas pelas autoridades fiscais, conforme figura 2.

Figura 2. Número de citações dos dispositivos legais infringidos em processos  
da área de agrotóxicos vs. Dispositivo legal, conforme Decreto Estadual 1.331/17.

A principal infração envolvendo receituário agronômico remete ao diagnóstico incom-
patível com o problema real, da cultura /produtor, o qual foi citado em 133 processos. 
Essa problemática leva a maior exposição ao produto tóxico, tanto pelo produtor/apli-
cador, quanto para os consumidores (resíduos), e ademais, a aquisição de um produto 
não adequado para a situação indicada, com aumento dos custos de produção e riscos 
à saúde. De acordo com BATISTA, et al. (2015), o uso irracional de agrotóxicos está 
relacionado com a falta de conhecimento dos técnicos em relação ao manejo integra-
do, o que acarreta não só a não utilizar outros meios para prevenção ou controle dos 
alvos, como também a receita de produtos não indicados para o problema. 
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Sabe-se que muitos profissionais emissores de receita possuem algum tipo de vín-
culo com as empresas que vendem esses produtos e, segundo BOHNER et al. (2013), 
73% dos trabalhadores rurais buscam na assistência técnica oferecida pelas empre-
sas as informações necessárias para efetuar a compra de agrotóxicos, o que pode 
acabar impulsionando a indicação de produtos em relação a um comprimento de 
metas exercido pelo setor comercial.

De acordo com os dados na figura 2, podemos observar que a segunda infração mais citada 
está relacionada a culturas ou áreas onde serão aplicados os produtos, seguido pela falta 
do conhecimento da realidade do usuário, 103 e 88 processos, respectivamente, caracte-
rizando diagnóstico impossível. Tal fato caracteriza a venda antecipada de agrotóxicos e, 
novamente, a venda de produtos e quantidades que os produtores solicitam, descontrain-
do a norma, que preconiza o conhecimento da realidade do usuário, do local de aplicação 
e da área de entorno, sendo proibida a sua prescrição sem as condições necessárias ao 
diagnóstico, observando a interação entre a cultura, o agente etiológico e o ambiente.

Conclusões
No presente estudo, constata-se que 40% das infrações, na temática agrotóxicos e que 
ocorreram no período de 2016 a 2020, estão relacionadas ao receituário agronômico.

As infrações mais recorrentes e comuns são diagnósticos equivocados, falso ou im-
possível, a falta de conhecimento do responsável técnico sobre a realidade do pro-
dutor rural, da cultura e área onde será aplicado o produto, ocasionadas pela dis-
plicência dos profissionais no momento da prescrição e emissão deste instrumento 
autorizador do uso de agrotóxicos.
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Resumo

Há grandes variações na resposta ao crescimento inicial e taxa de sobrevivência de 
mudas de erva-mate sob diferentes fontes de adubação. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a resposta no crescimento inicial e sobrevivência de mudas de erva-mate 
em diferentes condições de adubação orgânica e mineral em remanescentes flores-
tais (caívas). O experimento foi conduzido em esquema fatorial em parcelas subdi-
vididas com cinco fontes de adubação na cova nas parcelas e com e sem calcário 
nas subparcelas. As fontes de adubação foram: Testemunha (sem adubação na cova), 
com adubação química com NPK (100% recomendação de P); Cama de aves (100% 
recomendação de P); Cama de aves antecipada (100% recomendação de P realizada 
60 dias antes do plantio); e, Adubação organomineral (50% cama de aves e 50% NPK 
com base na recomendação de P) ambos com e sem adubação calcário visando o su-
primento com Ca e Mg. Os resultados demostraram que a produção de massa verde 
no momento da poda de formação de mudas de erva-mate apresentaram incremen-
to significativo no tratamento com adubo NPK. Já referente a taxa de sobrevivência 
de mudas observou-se que a adubação com NPK afetou negativamente o parâmetro. 

Palavras-chave: Adubação; Ilex paraguarienesis; Mortalidade; Mudas Florestais. 
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Survival rate and initial growth of yerba mate seedlings under 
different fertilizer sources in fallen areas 

Abstract

There are great variations in the response to the initial growth and survival rate of yerba mate 
seedlings under different sources of fertilization. The objective of this paper was to evaluate the 
response in the initial growth and survival of yerba mate seedlings under different conditions 
of organic and mineral fertilization with macro and micronutrients in forest remnants (Caívas). 
The experiment was carried out in a split-plot factorial scheme with five sources of fertilization 
in the pit in the plots and with and without limestone in the subplots. The fertilization sources 
were: Control (no fertilization in the pit), with chemical fertilization with NPK (100% P recom-
mendation); Poultry litter (100% P recommendation); Early bird litter (100% P recommendation 
made 60 days before planting); and, Organomineral fertilization (50% poultry litter and 50% NPK 
based on the P recommendation) both with and without lime fertilization aiming at the supply 
with Ca and Mg. The results showed that the production of green mass was observed at the time 
of pruning of yerba mate seedling formation, there was an increase in the treatment with NPK 
fertilizer. Regarding the seedling survival rate, it was observed that fertilization with NPK nega-
tively affected the parameter. 

Keywords: Fertilizing; Ilex paraguarienesis; Mortality; Forest seedlings. 

Introdução

A erva-mate (Ilex paraguariensis, St. Hil.) é uma cultura perene, de grande importân-
cia agrícola, além de ser a principal atividade econômica de muitos produtores e 
municípios, podendo ser explorada de forma nativa e/ou cultivada em cultivo sol-
teiro ou consorciada (RODIGHER, MOSELE, 2000). 

Sua distribuição natural abrange 540 mil km², ocorrendo em regiões de clima sub-
tropical e temperado da América do Sul principalmente em altitudes entre 500 e 
1.500 metros, (OLIVEIRA, ROTTA, 1985; DA CROCE, 1996). 

O Planalto Norte Catarinense é importante região de produção e transformação de 
erva-mate guardando uma estreita ligação com a atividade ervateira, compreenden-
do um elemento central na formação deste espaço (SOUZA, 1998). 

Nesta região, a erva-mate é componente da formação florestal da Floresta Ombró-
fila Mista (FOM), do Bioma Mata Atlântica, onde os agricultores familiares da região 
buscam principalmente sua extração geralmante em um ecotipo remanescente do 
bioma denominado popularmente de ‘caíva’. 
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De acordo com os dados do IBGE (2007), pode-se inferir que a área total ocupada 
por remanescentes florestais (caívas) no Planalto Norte Catarinense seja de aproxi-
madamente 70 mil hectares (HANISCH et al., 2008). Outro ponto importante é que 
a maioria da erva-mate produzida tradicionalmente no Planalto Norte Catarinense 
provém destas áreas de caíva (SOUZA, 1998). 

A recomendação de adubação para a cultura da erva-mate está direcionada aos Es-
tados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sendo baseada nos teores de MO, níveis 
de P e K no solo e na expectativa de produção. Quanto à calagem, é recomendada a 
título de reposição de Ca e Mg (SBCS, 2004). 

Santin (2008), ao testar doses de NPK em erval adensado, obteve resposta linear po-
sitiva de massa verde, sendo que, na dose máxima que correspondeu a 50% superior 
à dose recomendada para a cultura (SBCS, 2004), a produtividade aumentou 32%. Em 
síntese nota-se que, mesmo a erva-mate ocorrendo naturalmente em solos com baixa 
fertilidade, quando submetida a melhores condições de disponibilidade de nutrientes, 
a mesma responde satisfatoriamente aumentando o crescimento ou produtividade. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho compreende avaliar a resposta no cresci-
mento inicial e sobrevivência de mudas de erva-mate plantada em covas em rema-
nescentes florestais (Caívas) sob diferentes condições de adubação. 

Material e métodos
Os experimentos foram instalados em agosto de 2018. Previamente foi realizada co-
leta de solo para análise e cálculo das doses de adubação de plantio e crescimento. 
Após definida a dose de adubos e calcário, aplicou-se no plantio nas covas e/ou an-
tecipadamente para o tratamento “Cama de aves antecipada” e realizada adubação 
de crescimento aos 6, 14 e 18 meses após o plantio. 

As mudas foram adquiridas pelo produtor parceiro oriundas de viveiro de mudas creden-
ciado na região do Planalto Norte Catarinense e o plantio foi estabelecido no espaçamen-
to 2 x 2 m, em covas preparadas de forma mecânica com uso de perfurador motorizado. 

O experimento foi conduzido em esquema fatorial em parcelas subdivididas com 
cinco fontes de adubação na cova nas parcelas, com e sem calcário nas subparcelas. 
As fontes de adubação foram: Testemunha (sem adubação na cova e projeção da 
copa), com adubação químico com NPK (100% recomendação); Cama de aves (100% 
recomendação); Cama de aves antecipada (100% recomendação realizada 60 dias 
antes do plantio e projeção da copa); e, Adubação organomineral (50% com aduba-
ção química NPK e 50% cama de aves, recomendação com base no P) ambos com e 
sem adubação com calcário visando o suprimento com Ca e Mg. 
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Foram avaliadas as variáveis produção de massa verde (g/planta) no momento da 
poda formação (24 meses após o plantio das mudas) e o percentual de plantas so-
breviventes 90 dias após o plantio. 

Resultados e discussão

Os dados de produção de massa verde (g/planta) na ocasião da poda de formação 
(24 meses após plantio) e sobrevivência aos 90 dias após o plantio são apresentados 
na Tabela 1. 

Tabela 1. Produção de massa verde de erva-mate (g/planta) na ocasião da poda de formação (24 meses 
após o plantio) e sobrevivência de mudas de erva-mate aos 90 dias após o plantio. Três Barras, SC.1 

Tratamento Produção massa verde (g/planta)  
Com calcário Sem Calcário Média

Sobrevivencia aos 90 dias (%) 
Com calcário Sem Calcário Média

Adubo NPK 133,54 154,99 144,27 a 78,79 90,91 84,85 b

Adubo Organomineral 98,55 97,57 98,06 b 92,42 89,39 90,91 a

Testemunha sem adubação 86,92 76,94 81,93 b 96,97 95,45 96,21 a

Cama de aves 68,78 60,45 64,61 b 93,94 95,45 94,70 a

Cama aves antecipada 61,07 60,24 60,66 b 93,94 96,97 95,45 a

Média 89,77 A 90,04 A 89,91 91,21 A 93,64 A 92,42

Coeficiente Variação 1 (%) 18,91 10,89

Coeficiente Variação 2 (%) 15,51 11,30

(1) De acordo com o teste F, as médias seguidas pela mesma letra minúscula, na coluna, e maiúsculas, na linha, 
não podem ser consideradas diferentes. 

A aplicação de calcário como fonte de Ca e Mg não foi suficiente para afetar os trata-
mentos quando comparadas a produção de massa verde e também a taxa de sobre-
vivência de mudas de erva-mate. A produção de massa verde na poda de formação 
foi influenciada pela adubação na cova com NPK. Sendo que o tratamento com NPK 
apresentou as maiores médias de produtividade (144g/planta) (Tabela 1). POLETTO 
et al. (2011) identificaram que as plantas de erva-mate em fases iniciais apresentam 
uma resposta positiva quanto a desenvolvimento quando adubadas com NPK, o que 
também foi destacado por SANTIN (2008) que constatou um aumento médio de 16% 
na produtividade de massa verde. 
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Para o parâmetro de taxa de sobrevivência, o menor taxa de sobrevivência de plan-
tas ao 90 dias após o plantio foi observado no tratamento com adubação na cova 
com NPK (84,85%). Este fato pode ter ocorrido em função da salinização do solo e 
devido à baixa precipitação pluviométrica ocorrida logo após o plantio das mudas. 
Esse dado corrobora com o exposto por SAIDELLES; REINERT; SALET (2003) que 
observou que a adubação química com NPK realizada na cova de plantio, reduziu o 
número de mudas jovens de ervamate. 

Conclusões 

 � Houve incremento de produção de massa verde proveniente da poda de 
formação quando as plantas forma adubadas com NPK. 

 � A adubação química com NPK afetou negativamente a taxa de sobrevivência 
de mudas de erva mate aos 90 dias após o plantio, nas condições testadas. 

 � A aplicação de calcário visando suprimento de Ca e Mg não influenciou a taxa 
de sobrevivência e a produção de massa verde nas mudas de erva-mate con-
duzidas em caívas. 
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Resumo

A Khaya ivorensis A. Chevalier, obtém grande importância socioeconômica, sua rus-
ticidade, aliada ao elevado preço de sua madeira, gera atratividade e investimentos 
em plantios comerciais nos mercados nacional e internacional. Contudo, devido às 
grandes implantações, o inventário florestal tradicional implica em altos custos, sendo 
oportuno a utilização de novas técnicas, como o uso de veículos aéreos não tripulados 
(VANT’s) aliado ao processamento digital de imagens para obtenção dessas informa-
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ções remotamente. Nesse sentido, objetivou-se utilizar técnicas de processamento di-
gital de imagens no inventário de um povoamento de mogno africano como recurso 
de estimativa de características de estande de plantas. O levantamento foi realizado 
em plantio de dez hectares de mogno africano com 14 anos de idade, cultivados em 
espaçamento 6,0 m x 6,0 m, situado em propriedade particular no município do Cantá, 
Roraima - Brasil. Foram obtidas fotografias aéreas utilizando-se o VANT DJI Phantom 4 
Pro equipado de uma câmera RGB de 20 megapixel. O processamento das fotografias 
realizou-se com os softwares Agisoft PhotoScan, ArcMap e QGIS para geração do mo-
saico e modelos digitais de elevação, extração de diferenças de altitudes da copa das 
plantas e da superfície do terreno adjacente para o cálculo da contagem de estande. 
Conclui-se que há viabilidade técnica de inventário florestal de mogno africano com 
uso de veículo aéreo não tripulado - VANT. A assertividade do inventário é fator do 
ajuste da metodologia utilizada e da uniformidade das árvores do cultivo. 

Palavras-chaves: contagem de plantas, khaya ivorensis, manejo florestal, VANT. 

Use of unmanned aerial vehicle in the inventory of an african 
mahogany settlement

Abstract

The Khaya ivorensis A. Chevalier obtains great socioeconomic importance, its rusticity, combined 
with the high price of its wood, generates attractiveness and investments in commercial plan-
tations in the national and international markets. However, due to large deployments, the tra-
ditional forest inventory implies high costs, and it is opportune to use new techniques, such as 
the use of unmanned aerial vehicles (UAU) combined with digital image processing to obtain 
this information remotely. In this sense, the objective was to use digital image processing tech-
niques in the inventory of an African mahogany stand as a resource for estimating plant stand 
characteristics. The survey was carried out in planting ten hectares of African mahogany at the 
age of 14, cultivated in spacing 6.0 m x 6.0 m, located on a private property in the municipality 
of Cantá, Roraima - Brazil. Aerial photographs were obtained using the DJI Phantom 4 Pro UAV 
equipped with a 20 megapixel RGB camera. The processing of the photographs was carried out 
with the software Agisoft PhotoScan, ArcMap and QGIS for mosaic generation and digital models 
of elevation, extraction of differences in altitudes of the canopy of plants and the surface of the 
adjacent terrain for the calculation of the booth count. It is concluded that there is technical 
feasibility of african mahogany forest inventory with the use of unmanned aerial vehicle - UAV. 
The assertiveness of the inventory is a factor in the adjustment of the methodology used and the 
uniformity of the trees of the crop. 

Keywords: plant count, khaya ivorensis, forest management, UAV. 
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Introdução 

O mogno africano (Khaya ivorensis A. Chevalier) pertencente à família Meliaceae, 
mesma família do mogno brasileiro (Swietenia macrophylla King) é nativo das pla-
nícies tropicais úmidas da África Ocidental (ALVES JÚNIOR et al., 2016; RIBEIRO; 
FERRAZ FILHO; SCOLFORO, 2017). Introduzida no Brasil em 1970, para substituir 
o mogno brasileiro, intensamente explorado pelo setor madeireiro e sob risco de 
extinção. Adaptou-se rapidamente as variadas condições do território brasileiro, de-
vido às características de clima, temperatura e pluviosidade semelhantes às de seu 
centro de origem (CASAROLI et al., 2018). 

A rusticidade, aliada ao elevado preço de sua madeira, nos mercados nacional e in-
ternacional, gerou atratividade econômica e investimentos em plantios comerciais 
em todo o Brasil, onde, a área plantada já ultrapassa 10 mil hectares, com perspec-
tiva de aumento (RIBEIRO; FERRAZ FILHO; SCOLFORO, 2017). Além disso, a espécie 
possui importância econômica, devido às características tecnológicas e estéticas de 
sua madeira, empregada na indústria moveleira, naval, construção civil, na confecção 
de painéis (PINHEIRO et al., 2011). 

Dentro do manejo florestal o uso do inventário é a principal ferramenta de levanta-
mento de dados necessários para subsidiar as tomadas de decisões, como a neces-
sidade de implantar novas florestas, replantar mudas, prevenir incêndios, pragas e 
doenças (ANJOS, 2017). A obtenção de dados a partir de inventario florestal tradicio-
nal esbarra na dificuldade de processamento dos dados, nos altos custos e elevado 
tempo gasto, sendo o uso de técnicas de processamento digital de imagens (PDI) 
aliado ao sensoriamento remoto (SR) ferramentas úteis e eficaz na mensuração flo-
restal (SANTOS et al., 2017). 

Os veículos aéreos não tripulados (VANT’s) mostram-se excelente ferramenta no pla-
nejamento e obtenção de informações para inventário florestal, pois permitem coletar 
imagens de alta resolução, em grandes áreas, com curto espaço de tempo e maior 
frequência, possibilitando o mapeamento frequente de áreas com menor custo, princi-
palmente, quando comparado a imagens obtidas por satélite (SILVA NETO, 2015). 

Nesse sentido, objetivou-se utilizar técnicas de processamento digital de imagens 
no inventário de um povoamento de mogno africano como recurso de estimativa de 
características de estande de plantas. 
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Material e métodos 

O levantamento foi realizado entre julho e agosto de 2020, em um plantio de dez 
hectares de mogno africano com 14 anos de idade, cultivado em espaçamento 6,0 
m x 6,0 m, situado em propriedade particular no município de Cantá, Roraima – Bra-
sil, a 02° 29’ 08’’ N e 60° 34’ 54’’ O. A área amostrada pertence ao sistema ecológico 
das florestas densas da região amazônica, sob influência do clima tipo Am, quente 
e semiúmido, segundo classificação de Köppen, com estação chuvosa de abril a se-
tembro e estação seca de outubro a março, com precipitação anuais médias, umida-
de relativa e temperatura ambiente de 2.090 mm, 70% e 27,4°C, respectivamente 
(FERREIRA; TONINI, 2009). 

Foram obtidas fotografias aéreas do plantio utilizando o VANT DJI Phantom 4 Pro 
equipado de uma câmera RGB de 20 megapixel. Para criação do planejamento do 
voo, foi utilizado o software DroneDeploy informando os seguintes parâmetros: al-
tura de voo de 100 metros acima do solo, resultando em uma distância de amostra 
do solo (GSD) de 3,0 cm/pixel; sobreposição lateral de 70%; recobrimento frontal 
de 60%. Afim de melhorar o modelo foi utilizada a ferramenta de planos de voo com 
cruzamento perpendicular conforme. 

O processamento das fotografias foi realizado com o Agisoft PhotoScan, um software 
avançado de modelagem 3D, que visa criar conteúdo 3D a partir de imagens estáti-
cas. Através dele foram realizadas as etapas 1-inclusão de fotos, 2-alinhamento das 
imagens, 3-nuvem densa de pontos, 4-modelo digital de elevação (MDE) e 5-orto-
mosaico. As imagens capturadas foram baixadas e carregadas ao software onde foi 
calculada a estimativa de qualidade antes de iniciar o processamento. Imagens com 
valor menor que 0.50 unidades de qualidade foram descartadas para não interferir 
no resultado final. 

Em seguida foi realizado o processo de alinhamento das imagens pra encontrar a 
posição, orientação da câmera para cada foto e construir um modelo de nuvem de 
pontos esparsos. O conjunto de posições da câmera é necessário para a reconstrução 
posterior do modelo 3D. O passo seguinte foi a construção da nuvem densa de pon-
tos, na qual o software permite gerar e visualizar um modelo de nuvem de pontos 
densos. Com base nas posições estimadas da câmera, ele calcula as informações 
de profundidade de cada câmera a ser combinada em uma única nuvem de pontos 
densos. Para diminuir o volume de cálculos foi selecionado um retângulo coompren-
dendo apenas a região de interesse. Seguindo para a construção do modelo digital 
de elevação (MDE), esse passo buscou encontrar a altura da copa das árvores em 
relação ao solo e pontua-las. 
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Na última etapa foi construído o ortomosaico, delimitado através de um polígono da 
área cultivada. Este serviu como delimitador externo para exportação tanto do orto-
mosaico quanto do DME. Ambos já contando com o georreferenciamento produzido 
automaticamente pelo software a partir das informações de geolocalização contido 
nas imagens. Para validação da metodologia foram utilizados dados da contagem 
manual do número real de árvores a campo (inventário padrão). 

Resultados e discussão 

Conforme o modelo digital de elevação obtido, a altitude máxima da área ficou em 
80,16 e a mínima de 61,19 m. Pode-se constatar que a elevação correspondente à 
altura das plantas foi detectada, porém com valores pouco consistentes devido à falta 
de continuidade entre a copa e o solo. Foi obtido um ortomosaico (imagem) da área 
com resolução espacial de 3,3 cm por pixel, com a qual foi possível calcular a área 
cultivada equivalente a 84.794,9 m² (8,4 hectares) e seu perímetro igual a 1.165,8 m. 

A aplicação o filtro baseado na declividade do terreno para separar regiões onde a 
altura das plantas influenciou na elevação do modelo digital de elevação do terreno, 
alcançou dois resultados, um com as informações de altitude das regiões recortadas 
de acordo com a declividade informada no filtro (representando um local com uma 
planta) e outra com informações de altitude do solo. 

Entendendo que cada região recortada correspondeu a uma árvore, suavizou-se es-
pacialmente as informações usando um filtro gaussiano. Assim, cada região carac-
terizada como árvore recebeu um ponto de identificação, sendo identificados 2655 
pontos/árvores. O levantamento a campo quantificou a existência de 2982 plantas, 
tendo o método de inventário pelo VANT, uma assertividade de 89,09%. 

Segundo Chianucci et al. (2016) as imagens obtidas por meio de VANT’s são eficien-
tes, pois permitem obter estimativas rápidas e baratas, além do que, as imagens de 
alta resolução permitem realizar análises de monitoramento de “stands” florestais e 
de rotina em tempo real, ou seja, apresenta grande potencial no inventario florestal. 

Uma das dificuldades encontradas, que geraram a inexatidão dos resultados, foi a 
falta de homogeneidade das árvores, sobretudo no que diz respeito ao seu formato 
de copa. Relacionando as informações de campo com as observadas no inventário 
florestal com uso de VANT, o êxito na obtenção de informações precisas está relacio-
nado aos processos e métodos de amostragem e a homogeneidade das plantas do 
cultivo, levando em conta a altura e o formato da copa destas, o que corrobora com 
Corte et al. (2013), ao afirmar que a precisão do levantamento por VANT é condição, 
sobretudo, do tamanho e da intensidade amostral adotada. 
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O resultado da estimativa de contagem, evidencia a necessidade de unificar pontos 
que estão representando partes da copa como árvores distintas Figura 1. Devido a 
desuniformidade do cultivo. Fato esse, devida as condições edafoclimáticas locais e 
a genética das plantas, está última preponderante, visto que atualmente a propaga-
ção da espécie é via seminífera (por sementes), o que implica em grande desunifor-
midade do stand de plantas. Dessa maneira, a eficiência do inventário com o uso de 
VANT é aumentada com o emprego de técnicas de cultivo mais modernas, como o 
emprego de clonagem. 

Figura 1- detalhe aproximado dos pontos de identificação. 

Fonte: o autor. 

Conclusões 

Através conclui-se que há viabilidade técnica de inventário florestal de mogno afri-
cano com uso de veículo aéreo não tripulado - VANT. E a assertividade do inventário 
é fator do ajuste da metodologia utilizada e da uniformidade das árvores do cultivo. 
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Resumo
O Triângulo Mineiro apresenta condições climáticas favoráveis ao cultivo de aba-
caxi, milho e braquiária, com importância econômica na região. Assim, este trabalho 
tem como objetivo avaliar os parâmetros físico-químicos do leite de dois cruzamen-
tos da raça girolando, sob a forragem e silagem de milho e abacaxi. O delineamento 
utilizado foi inteiramente casualizado em sistema fatorial 2x3, com 2 cruzamentos 
de girolando (1/2 e 3/8) e 3 tipos de alimentos (U. brizantha, silagem de milho e 
abacaxi), com 12 repetições, sendo 4 delas replica. de cada animal da mesma cruz. 
As amostras de leite foram analisadas no Laboratório da UEMG, onde se determinou 
o pH e a gordura. As médias dos dados observados para cada tratamento foram sub-
metidas à análise de variância e comparadas pelo teste Skott-Knott, ao nível de 5% 
de probabilidade. O cruzamento 3/8 girolando influencia no aumento da quantidade 
de gordura do leite em relação ao cruzamento 1/2. Silagem de abacaxi e U. brizan-
tha no cruzamento de 1/2 girolando, aumenta a quantidade de gordura no leite. O 
pH aumentou quando o cruzamento 1/2 foi alimentado com Urochloa brizantha e 
silagem de milho. O cruzamento com mais sangue gir, determina um pH mais básico. 

Palavras-chave: Alimentação, Bovinos, Gir, Nutrição Animal. 
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Abstract 

The Mineiro Triangle has favorable climatic conditions for the cultivation of pineapple, corn and 
brachiaria, with economic importance in the region. Thus, this work aims to evaluate the physical-
chemical parameters of the milk of two crosses of the girolando breed, under the forage and corn 
and pineapple silage. The design used was completely randomized in a 2x3 factorial system, with 
2 crosses of Girolando (1/2 and 3/8) and 3 types of food (B. brizantha, corn silage and pineapple), 
with 12 replicates, 4 of which are replicates. of each animal from the same cross. The milk sam-
ples were analyzed at the UEMG Laboratory, where it determined the pH and fat. The averages 
of the observed data for each treatment were subjected to analysis of variance and compared 
using the Skott_Knott test, at the level of 5% probability. The 3/8 girolando cross influences the 
increase in the amount of milk fat in relation to the 1/2 cross. Pineapple and B. brizantha silage 
at the crossing of 1/2 girolando, increases the amount of fat in the milk. The pH was increased 
when the 1/2 cross was fed with Brachiaria brizantha and corn silage. The crossing with more gir 
blood, determines a more basic pH. 

Keywords: Animal nutrition, Bovine, Food, Gir. 

Introdução
O crescimento da cadeia produtiva no Brasil, nos últimos tempos, se transformou em 
um grande exportador de leite dos mais diversos tipos de lácteos no cenário mundial. 
Nesse contexto, destaca-se o estado de Minas Gerais, que vem ocupando o primeiro 
lugar na produção de leite do país (EMBRAPA, 2011; VILELA et al. 2017). Em relação à 
enorme produção de leite no estado de Minas Gerais e no Brasil, ainda há muito a ser 
feito em termos de melhoria da produtividade por animal e por área, com melhoria e 
eficiência produtiva, tendo-se verificado dependência direta da nutrição animal. 

De acordo com Teixeira et al. (2017), o leite é produzido principalmente em sistema 
de vacas mestiças e ocorre em todos os municípios mineiros. Existem diversos sis-
temas utilizados no Brasil, com rebanhos especializados, mesmo os mais simples, 
com baixos níveis tecnológicos e de investimento, desde os altamente intensivos em 
tecnologia e investimentos, que utilizam animais não especializados. 

A metodologia utilizada no sistema alimentar certamente tem a capacidade de sin-
tetizar todo o modo de produção. Visando obter melhores desempenhos econômicos 
na pecuária leiteira, atualmente o uso de alternativas de volumoso e subprodutos na 
alimentação do gado tem sido enfatizado, até por esses métodos serem mais baratos 
(RIBEIRO et al., 2017; LIMA; NASCIMENTO; MARTINS, 2018). Como as silagens utiliza-
das para descanso cultural que, segundo Gonçalves et al. (2009), os volumosos têm 
importante participação na composição da dieta, pois podem representar até 80% da 
matéria seca das rações das diferentes categorias que compõem o rebanho leiteiro. 
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Além disso, a qualidade do volumoso influencia diretamente a quantidade e a qualidade 
da ração concentrada. O uso de diferentes proporções volumoso: concentrado (V:C) pode 
influenciar indiretamente a produção de leite, graças ao consumo voluntário, e direta-
mente no teor de gordura do leite (COSTA et al., 2005). Observa-se também que a maior 
quantidade de ração concentrada na dieta de bovinos pode alterar os valores de pH e, 
principalmente, influenciar na relação acetato: propionato, reduzindo o resultado, bem 
como reduzindo o teor de gordura do leite (FERREIRA; MADALENA, 1997; TOLEDO, 2020). 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os parâmetros físico-químicos 
do leite de dois cruzamentos da raça girolando (1/2 e 3/8), sob a alimentação de 
Urochloa brizantha e silagem de milho e silagem de abacaxizeiro. 

Material e métodos 
O experimento foi realizado no Sítio Felicidade, localizado no Município de Frutal - 
MG, região oeste do Estado de Minas Gerais, latitude 19 ° 39’19” S e longitude 47° 
57’27” W, a uma altitude de 795 m. 

Segundo a classificação climática, segundo Köppen (1948 apud CORRÊA, 2010), o 
clima regional é do tipo Cwa, com clima temperado úmido com inverno seco e verão 
quente em clima tropical de altitude, úmido com deficiência hídrica moderada, com 
média temperatura anual 23,8° C. A precipitação média anual é de 1538,4 mm, con-
centrada entre os meses de novembro a abril. 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em sistema fatorial 2 x 3, 
com 2 cruzamentos de Girolando (1/2 e 3/8) e 3 tipos de alimentos (Urochloa bri-
zantha, silagem de milho e silagem de resto cultural de abacaxi), com 12 repetições. 

Para a adaptação dos animais, as vacas foram mantidas em piquetes na alimentação 
de pasto (Urochloa brizantha), silagem de milho e silagem de descanso cultural de 
abacaxi, no período de 01 a 30 de junho, 01 a 31 de julho e 01 a 31 de agosto, res-
petivamente, com colheitas de leite nos últimos dias. 

As amostras de leite foram analisadas no Laboratório Físico-Químico da Universida-
de do Estado de Minas Gerais, Campus Frutal, onde foi determinado o pH por meio 
do pHmetro digital (medidor Digimed DM-22) e a gordura medida pelo método 
Gerber, onde foram utilizados 10 ml de ácido sulfúrico no butirômetro, 11 ml da 
amostra e 1 ml de álcool isoamílico foram adicionados no interior da capela com o 
auxílio de pipetas. 

As médias dos dados observados para cada tratamento foram submetidas à análise 
de variância e comparadas pelo teste Skott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade, 
pelo software Sisvar 5.1. 
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Resultados e discussão 

Foi realizada análise da interação entre os cruzamentos da girolando e os tipos de 
alimentos utilizados (Tabela 2), sendo verificada a diferença estatística de 1% e 5% 
de probabilidade para as variáveis gordura e pH do leite, respectivamente. 

Na Tabela 2, observa-se que para o tipo de alimento, a silagem de abacaxi e Uro-
chloa brizantha no girolando 1/2 houve um maior aumento de gordura no leite e 
nos 3/8 não diferiram entre si. Na comparação entre os girolandos, o cruzamento 
3/8 influenciou no aumento de gordura em relação ao cruzamento 1/2 girolando, 
independentemente do tipo de alimento utilizado. 

Tabela 2. Análise estatística das médias de gordura e pH, provenientes do cruzamento giratório 
1/2 e 3/8, submetidos à alimentação de Urochloa brizantha, silagem de milho e silagem de resto 
cultural de abacaxi - Município de Frutal / MG. 

Alimento 

Gordura pH 

GIROLANDO GIROLANDO

1/2   3/8   1/2   3/8   

Urochloa brizantha 3,11 aB   3,61 aA 7,01 abA   7,02 aA 

Silagem de milho 2,68 bB   3,47 aA  7,15 aA   6,97 aB 

Silagem de Abacaxi 3,24 aB   3,64 aA  6,89 bA   6,88 aA 

Causa da Variação F calculado F calculado 

Girolando 63,033** 1,384ns 

Alimentação 9,778** 4,854* 

Girolando X Alimentação 2,186** 1,666* 

DMS 0,2589 0,1641 

CV (%) 9,60 2,88 

Médias seguidas das mesmas letras, maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey, 5% de probabilidade; * e ** são significativos a 5% e 1% de probabilidade, 
respectivamente ns: não significativo. 

Carneiro et al. (2003) registraram que o leite na espécie bovina contém aproximada-
mente 3,5% de gordura, sendo um valor adequado para comercialização e que essa 
gordura é um dos componentes mais variáveis, podendo oscilar de acordo com a 
raça da vaca, época do ano, estágio de lactação da vaca e ração. 

Neste trabalho, verificou-se que o leite do 3/8 girolando está dentro do padrão de 
comercialização, determinado pelo teor de gordura. 
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Quanto ao pH do leite, verificou-se, entre os cruzamentos da girolândia, que o tipo 
1/2 na silagem de milho apresentou aumento no pH. Observou-se, no tipo de ali-
mentação no cruzamento 1/2, incrementos para Urochloa brizantha e silagem de 
milho, enquanto no cruzamento 3/8 não diferiram entre si. 

Venturini et al. (2007) e Almeida et al. (2020) observaram que o leite recémordenha-
do de vaca pode variar o pH entre 6,4 a 6,8, além de ser um indicador da qualidade 
de saúde e estabilidade térmica do leite e que, em casos graves de mastite, o pH 
pode atingir 7,5 e, na presença de colostro, pode cair para 6,0. 

Carneiro et al. (2003) constataram que o pH do leite é levemente ácido, entre 6,6 e 
6,8. Observa-se na Tabela 2, que os dados de pH estão acima da faixa ideal estabe-
lecida pelos autores, mas ainda dentro da faixa aceitável para comercialização. 

Conclusão 
O cruzamento 3/8 girolando influencia no aumento da quantidade de gordura do 
leite em relação ao cruzamento 1/2. A Silagem de abacaxi e Urochloa brizantha no 
cruzamento de 1/2 girolando aumenta a quantidade de gordura do leite. O pH au-
mentou quando o cruzamento 1/2 foi alimentado com Urochloa brizantha e silagem 
de milho. O cruzamento com mais sangue gir determina um pH mais básico. 
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Resumo

Em razão da baixa fertilidade encontrada nos solos na Amazônia, a Embrapa formu-
lou a cv. BRS Zuri, a qual dispõe de aspectos inerentes a maior tolerância a doenças, 
estresse hídrico e boa adaptação em áreas com déficit de nutrientes, como é o caso 
do Nitrogênio, visto que este é enfatizado por sua ímpar função no ciclo de vida das 
plantas. E em virtude disso, o presente trabalho evidenciou comtemplar as caracte-
rísticas de produção desta gramínea sujeita a doses diferentes de N, o qual ocorreu 
na cidade de Santarém no Estado do Pará, cujo os testes seguiram com três doses 
distintas de ureia 50, 100 e 150 mg/dm-3 por vaso, aplicadas 45 dias depois do se-
meio, dadas no 5º, 10º e 15º dia. Face aos resultados obtidos, a Massa Seca foliar não 
sofreu efeito das doses, porém, as demais variáveis de produção Massa Seca do Col-
mo (13,43 g/planta) e Massa Seca Radicular (19,74 g/planta) responderam melhor 
a dose de 150 mg/dm-3 (300 kg/Ha de N). Nesse viés, as concentrações da adubação 
nitrogenada mostraram efeitos progressivos sob as características de produção da 
gramínea BRS Zuri, cujo expressou resultados positivos, em função das aplicações 
de N, a vista que a maior dose, equivalente à 300 kg/ha de N, influenciaram nas me-
lhores médias para as variáveis de produção. Entretanto, para a Massa Seca Foliar, 
não apresentou diferença significativa, entre as devidas combinações. 

Palavras-chave: Bioma amazônico, Forrageiras, Nutrição Animal, Produtividade. 
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Production of Panicum maximum cv. Brs Zuri under different 
concentrations of nitrogen 

Abstract

Due to the low fertility found in soils in the Amazon, Embrapa formulated cv. BRS Zuri, which 
has aspects inherent to greater tolerance to diseases, water stress and good adaptation in areas 
with nutrient deficit, such as Nitrogen, as this is emphasized by its unique role in the life cycle of 
plants. And as a result, the present work showed that the production characteristics of this grass 
subject to different N doses were observed, which occurred in the city of Santarém in the State of 
Pará, whose tests followed with three different doses of urea 50, 100 and 150 mg/dm-3 per pot, 
applied 45 days after sowing, given on the 5th, 10th and 15th day. In view of the results obtained, 
the leaf dry mass was not affected by the doses, however, the other production variables dry mass 
of stem (13.43 g/plant) and dry root mass (19.74 g/plant) responded better to the dose of 150 
mg/dm-3 (300 kg/Ha of N). In this bias, nitrogen fertilization concentrations showed progressive 
effects on the production characteristics of the BRS Zuri grass, which expressed positive results, 
as a function of N applications, since the highest dose, equivalent to 300 kg/ha of N, influenced 
the best averages for the production variables. However, for Dry Leaf Pasta, there was no signifi-
cant difference between the appropriate combinations. 

Keywords: Amazon Biome, Forage, Animal Nutrition, Productivity. 

Introdução
É de trivial conhecimento agronômico, que o os solos da Amazônia são pobres e nem 
sempre possibilitam a nutrição às plantas advindas com o cultivo em larga escala. 
Diante deste contexto, há a necessidade de pesquisas no âmbito da produção de 
gramíneas do gênero Panicum maximum e em especial a cv. BRS Zuri, em relação a 
adubação nitrogenada (EMBRAPA, 2014). 

No tocante, a adubação nitrogenada constitui prática de manejo relevante quando 
se deseja aumentar a produtividade dos pastos (DURU, DUCROCQ, 2000; FAGUNDES 
et al., 2006), em função da resposta crescente proporcionada pela mesma, sobre 
a produção de massa seca das plantas forrageiras (MAGALHÃES et al., 2007), bem 
como, este é responsável também, pelas características do porte da planta, tamanho 
das folhas, tamanho do colmo, formação, desenvolvimento de perfilhos e pelo o sis-
tema radicular (WERNER, 1986). 

Nesse viés, a presente pesquisa contemplou o efeito de Nitrogênio na gramínea P. 
maximum cv. BRS Zuri, criada pela Embrapa (2014), com a edafoclimatologia amazô-
nica, para evidenciar o potencial de desenvolvimento das características de produ-
ção associada a adubação nitrogenada. 
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Material e métodos
O experimento foi realizado em casa de vegetação com a cultivar BRS Zuri (P. maximum) 
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), situado na cidade 
de Santarém, Pará, Brasil. Logo, fora feita a correção do solo, foi efetivado o calcário do-
lomítico, no período de 30 dias anterior ao semeio, para a elevar o pH do solo e culminar 
para a SB de 50%. Consecutivamente, no plantio, foram implementadas fontes de macro 
e micronutrientes seguindo a recomendação de adubação para a cultivar avaliada se-
gundo a Embrapa, (2014), foram aplicadas fontes de FTE BR12 equivalente à 56,25 mg/
dm3, cloreto de potássio à 50 mg/dm-3 de K2O e de fósforo cerca de 17,5 mg/dm-3 de P2O5. 

Quanto ao delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 
três tratamentos e cinco repetições (vasos), totalizando 15 unidades experimentais. 
Os tratamentos foram constituídos por três doses de nitrogênio (Ureia) de 100, 200 e 
300 kg/ha de N, equivalentes a 50, 100 e 150 mg/dm-³ de N por vaso, sendo aplicada 
por parceladas, 1º no quinto, no 10° e outra no 15º dia após início dos tratamentos (45 
dias após o semeio). 

No período de avaliação (28 dias) obteve-se as consecutivas variáveis de produção: Mas-
sa Seca Foliar (MSF), Massa Seca do Colmo (MSC), Massa Seca da Parte Aérea (MSPA), 
Massa Seca do Sistema Radicular (MSR). Para determinação da massa seca foliar rea-
lizou-se o corte das folhas a 30 cm de altura do solo, bem como, para determinar da 
massa seca do colmo (MSC) realizou-se o corte no nível do solo e separação das folhas. 

Posteriormente, as amostras foram pesadas em balança analítica e colocadas em estufa de 
circulação forçada de ar à temperatura de 65°C por 72 horas. O material seco foi pesado e 
determinou-se a produção de massa seca foliar (MSF), massa seca do colmo (MSC) e para 
determinação da massa seca do sistema radicular (MSR) realizou-se a lavagem das raízes 
com água corrente, e após separadas, as raízes foram colocadas em sacos de papel, iden-
tificadas e levadas à estufa com circulação forçada de ar a 65°C, durante 72 horas. Após 
este procedimento, foram pesadas em balança de precisão para obtenção da massa seca 
das raízes. E na sequência os dados foram submetidos a análise estatística no programa 
SISVAR a fim de obter os resultados a partir do método de Tukey a 5% (p<0,05). 

Resultados e discussão

De acordo com o resumo apresentado na tabela 1, inerente a análise de variância 
com a significância dos tratamentos. Nota-se que apenas a variável MSF - Massa 
Seca Foliar não apresentou efeito significativo (média de 12,32 g/planta). Para as 
demais variáveis, houve efeito significativo (P < 0,05), demonstrando haver efeito 
das diferentes doses de nitrogênio sobre a variáveis avaliadas. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância com as fontes de variações, grau de liberdade (G. L.) e os 
quadrados médios (Q. M.) das variáveis avaliadas. 

Fonte de variação G. L. MSF MSC MSR 

TRAT 2 0,004ns 1,031** 20,220** 

Erro 12 0,459 0,105 1,310 

Total 14    

CV (%)  5,5 2,51 6,46 

Média  12,32 12,97 17,73 

MSF – massa seca foliar (g/planta); MSC – massa seca do colmo (g/planta); MSR – massa seca da raiz (g/planta); 
TRAT – tratamentos. ** Significativo a 5% de probabilidade pelo teste f. ns – não significativo. 
Fonte: Autores. 

A MSF, não apresentou dados significativos sobre as doses de Nitrogênio aplicadas. Resul-
tados obtidos por Souza et al. (2005), se contrapõem, ao utilizarem dosagens de N, onde 
os autores, utilizaram as concentrações de 50, 75 e 100 kg/ha, aplicadas à cultivares do 
gênero Panicum maximum Jacq. Os autores, corroboraram, que as doses de N, contribuíram 
para o crescimento de produção da variável MSF, devido, as concentrações de N. 

Conforme o apresentado no teste de média para a variável Massa Seca do Colmo 
(MSC) sob diferentes doses de nitrogênio no solo. A dose de 300 kg/ha apresentou 
maior efeito significativo com a média (13,43 g/planta), a qual mostrou resultados 
superiores às doses de 200 e 100 kg/ha, com as respectivas médias 12,96 g/planta 
e 12,52 g/planta. 

Resultados semelhantes foram observados por Cunha (2016), ao avaliar a forrageira 
Massaí (Panicum maximum) sob efeitos de adubação nitrogenada, com as respectivas 
doses de 0, 100, 200, 300 e 600 kg/ha, onde a Massa Seca do Colmo apresentou in-
cremento significativo ao N, e um aumento equivalente a 134% em relação a maior 
dose, comparado ao tratamento controle. 

Martuscello et al. (2015), também avaliaram a gramínea Massai (Panicum maximum), 
sob combinações nitrogenadas (0, 80, 160 e 240 kg de N/ha). A massa Seca do Colmo, 
apresentou incremento significativo através da fonte nitrogenada, e corroborou-se que 
a maior dose equivalente a 240 kg/ha, apresentou os melhores resultados para a MSC. 

Os resultados demonstrados, sobre a gramínea P. Maximum BRS Zuri sobre as diferen-
tes doses de N, apresentaram incrementos significativos, quanto a Massa Seca Radicular 
(MSR) sendo que a maior dose de 300 kg/ha apresentou melhor resultado estatístico com 
a média de 19,74 g/planta, sendo superior às demais doses de 200 kg/ha e 100 kg/ha, os 
quais apresentaram diferença entre si, com as seguidas médias 17,73 e 15,72 g/planta. 
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A respeito disso Silva (2006) também, ao mensurar a ação da adubação nitrogenada 
sobre a produção de raízes, recebeu resultados significativos, sendo que a dose que 
proporcionou maior efeito, foi equivalente à 272,23 kg ha de N. 

De modo geral as pastagens contribuem para uma boa cobertura do solo, evitando a 
erosão superficial. Além disso, o sistema radicular é responsável pela produtividade 
da forragem, correlacionado a sua ação no solo, podendo promover mudanças na 
produtividade da parte aérea da planta forrageira (MAYA et al., 2001). 

Conclusões

As concentrações da adubação nitrogenada mostraram efeitos progressivos sob as 
características de Produção da gramínea BRS Zuri (Panicum Maximum), cujo expres-
sou resultados significativos, em função das aplicações de N. A maior dose, corres-
pondente à 300 kg/ha de N, resultou nas melhores médias para as variáveis de pro-
dução. Entretanto, para a Massa Seca Foliar, não houve diferença significativa, entre 
as devidas combinações. 
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Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar adição de inoculante bacteriano e ácidos orgâni-
cos e do tempo de abertura sobre o valor nutricional de silagem de soja planta intei-
ra. A soja da cultivar GMX CANCHEIRO RR foi colhida no estágio R7. Os tratamentos 
foram: 1- CON (sem aditivos), 2 - INO (4g / ton Lactobacillus plantarum: 4x1010 cfu / g 
+ Propionibacterium acidipropionici: 2,6x1010 cfu / g), 3- AcF (inclusão de 2ml / kg de 
mistura de ácido orgânico 35- 45% de ácido fórmico; 15-45% de ácido propiônico; 
15-20% de formato de sódio); 4 - AcP (inclusão de mistura de ácido orgânico 2ml / 
kg de matéria natural 50-60% de ácido propiônico; 15-20% de ácido fórmico; 1-5% 
de propionato de sódio, 5% 1- propionato de glicerol; 15-25% de glicerol). Os silos 
foram abertos nos dias 30, 60, 90, 120, 150 e 180 de armazenamento. Os dados 
foram submetidos a análise de variância utilizando o PROC MIXED (versão 9.3, SAS 
Institute, Cary, NC). A adição de ácidos orgânicos aumentou os teores de matéria 
seca, matéria orgânica, proteína bruta, nutrientes digestíveis totais em relação ao 
controle e as acrescidas com inoculante microbiano. A adição de ácidos orgânicos 
reduziu o tempo de abertura e melhorou o valor nutricional da silagem de soja de 
planta inteira. 

Palavras-chave: aditivos, Glycine max L, silagem de leguminosa.
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Nutritional value of plant soybean silage: storage time, microbial 
inoculant and organic acids

Abstract

The aim of this study was to evaluate the addition of bacterial inoculant and organic acids and 
the opening time on the nutritional value of whole plant soybean silage. Soybean cultivar GMX 
CANCHEIRO RR was harvested at stage R7. The treatments were: 1- CON (without additives), 
2 - INO (4g / ton Lactobacillus plantarum: 4x1010 cfu / g + Propionibacterium acidipropionici: 
2.6x1010 cfu / g), 3- AcF (inclusion of 2ml / kg of mixture of organic acid 35-45% formic acid; 
15-45% propionic acid; 15-20% sodium formate); 4 - AcP (inclusion of 2ml/kg organic acid mix-
ture of natural matter 50-60% propionic acid; 15-20% formic acid; 1-5% sodium propionate, 5% 
1- glycerol propionate; 15 -25% glycerol). The silos were opened on days 30, 60, 90, 120, 150 and 
180 of storage. Data were subjected to analysis of variance using PROC MIXED (version 9.3, SAS 
Institute, Cary, NC). The addition of organic acids increased the contents of dry matter, organic 
matter, crude protein, total digestible nutrients in relation to the control and those added with 
microbial inoculant. The addition of organic acids reduced the opening time and improved the 
nutritional value of whole plant soybean silage. 

Keywords: additives, Glycine max L, legume silage. 

Introdução

Sistemas de produção animal, requer bom manejo nutricional do rebanho para obter 
sucesso, pois esse, representa um dos maiores custos de um sistema, e otimizar os 
recursos disponíveis é uma alternativa (MEDEIROS et al., 2015). 

Alimentos leguminosas são de alto valor nutricional, devido a sua composição físi-
coquímico, como alto teor proteico, o que pode diminuir a suplementação proteica 
na dieta de ruminantes (SANTANA et al., 2019). Desta forma, o uso da silagem de soja 
é uma alternativa para complementar o volumoso da dieta. Porém, historicamente a 
soja planta inteira era considerada uma cultura de difícil ensilagem, por apresenta-
rem baixo teor de matéria seca e carboidratos solúveis, aumentando as perdas du-
rante a fermentação (GOBETTI et al., 2011). Trabalhos mostram que a soja pode ser 
ensilado de forma exclusiva, com uso de aditivos, principalmente bactérias do ácido 
lático (BAL) melhorando o perfil fermentativo, e diminuindo as perdas durante o 
processo de fermentação aumentando a digestibilidade in vitro e diminuindo a con-
tagem de fungos e mofos (GANDRA et al., 2018). Portanto, o objetivo do trabalho foi 
avaliar a ação de inoculante bacteriano, ácido propiônico e ácido fórmico na ensila-
gem de planta de soja com diferentes tempos de abertura sobre o valor nutricional. 
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Material e métodos
Este experimento foi realizado na Universidade Federal da Grande Dourado UFGD, 
foram utilizados 120 silos experimentais compostos por baldes de polietileno de 40 
cm de altura e 30 cm de diâmetro. Foi utilizado um delineamento inteiramente casu-
alizado com medidas repetidas no tempo, onde os tratamentos foram: 1- CON (sem 
adição de aditivos), 2- INO (Aplicação de inoculante bacteriano: 4g / ton com mistura 
de 4x1010 cfu / g de Lactobacillus plantarum e 2,6x1010 cfu / g de Propionibacterium 
acidipropionici), 3 – AcF (adição de produto à base de ácido fórmico: mistura de 2 ml / 
kg de ácido orgânico de 35-45% de ácido fórmico, 15-45% de ácido propiônico e 15-
20% de formato de sódio). 4 - AcP (adição de produto à base de ácido propiônico: mis-
tura de 2 ml / kg de ácido propiônico 50-60%, ácido fórmico 15-20% e propionato de 
sódio 1-5%, 1- propionato de glicerol 5% e 15-25% glicerol). A cultivar de soja (Glycine 
max L.) utilizada foi GMX CANCHEIRO RR, colhida no estágio vegetativo R7 nas con-
dições de cultivo do sul de Mato Grosso do Sul. Os silos experimentais foram abertos 
a cada 30 dias, compondo 6 tempos de abertura e 180 dias de armazenamento total. 

Os silos experimentais foram munidos com tampas com válvulas de Bunsen para per-
mitir o escape dos gases. No fundo dos silos, foi colocado areia seca (2kg) separada da 
forragem por uma tela e um tecido de náilon para quantificação do efluente produzido. 

A compactação do material picado foi realizada com os pés objetivando atingir densi-
dade de 500 kg/m3 de forragem o volume de cada silo experimental. Após a compac-
tação da forragem, os silos foram vedados com fita adesiva, pesados e armazenados. 

Os silos foram abertos aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias de fermentação e foi 
coletado 500 g de amostras de cada silo para posteriores analises bromatológi-
cas. As amostras foram secas em estufa ventilada a 65oC por 72 horas e moídas a 
2mm para posterior análises bromatológicas. Foram realizadas análises de matéria 
seca, proteína bruta, extrato etéreo e cinzas de acordo com a (AOAC, 2000), fibra 
em detergente neutra, acida e lignina de acordo com (VAN SOEST, et al 1991) e 
calculados os valor de nutrientes digestíveis totais e energia liquida de acordo com 
o (NRC, 2001). Os dados foram submetidos a análise de variância e analisados por 
split-splot utilizando o PROC MIXED (versão 9.3, SAS Institute, Cary, NC). 

Resultados e discussão
Com exceção ao teor de Extrato etéreo (P=0,114), houve efeito de tratamento nas 
outras frações do valor nutricional avaliadas (P<0,05). Também houve efeito do tem-
po de armazenamento (P<0,05), com exceção no teor de matéria orgânica e cinzas 
(p=0,081). As interações (tratamento*tempo), foram observadas nas frações avalia-
das (P<0,05), exceto ao teor de carboidrato não fibrosos (P>0,05) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Valor nutricional da silagem de soja de acordo com os tratamentos experimentais 

Item Tratamentos experimentais1 

EPM2

Valor de P3 

g/kg 
Matéria seca CON INO AcF AcP Trat Tempo Int C1 C2 C3 

331,77 322,61 361,72 354,92 1,929 <,0001 <,0001 0,017 <,0001 <,0001 0,214 

Matéria 
orgânica 919,87 918,85 928,70 929,36 0,606 <,0001 0,081 0,004 <,0001 <,0001 0,518 

Proteína 
bruta 174,25 175,51 192,61 194,74 1,788 <,0001 <,0001 0,028 <,0001 <,0001 0,566 

NIDN 41,97 43,10 43,92 44,58 0,329 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,016 0,225 

NIDA 30,33 29,78 32,02 33,59 0,574 0,009 <,0001 <,0001 0,075 0,007 0,122 

Extrato 
etéreo 83,62 81,85 81,31 84,60 0,835 0,114 <,0001 <,0001 0,405 0,402 0,132 

FDN 434,58 408,58 374,85 409,63 3,535 <,0001 0,006 <,0001 <,0001 0,019 <,0001 

FDA 277,99 276,95 293,88 281,95 2,732 0,003 <,0001 0,001 0,067 0,002 0,004 

Lignina 81,49 80,41 86,70 82,58 0,881 0,008 <,0001 0,008 0,179 0,003 0,010 

CNF 227,41 252,91 279,92 240,40 4,059 <,0001 <,0001 0,595 <,0001 0,319 <,0001 

Cinzas 80,13 81,15 71,30 70,63 0,606 <,0001 0,081 0,004 <,0001 <,0001 0,518 

NDT 653,30 656,59 671,24 667,22 1,290 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,085 

ELL  
(Mcal/kg) 1,58 1,59 1,63 1,62 0,003 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,095 

1 CON (sem adição de aditivos), INO (Aplicação de inoculante bacteriano: 4g / ton com mistura de 4x1010 cfu / g de 
Lactobacillus plantarum e 2,6x1010 cfu / g de Propionibacterium acidipropionici), AcF (adição de produto à base de 
ácido fórmico: mistura de 2 ml / kg de ácido orgânico de 35-45% de ácido fórmico, 15-45% de ácido propiônico e 15-
20% de formato de sódio), AcP (adição de produto à base de ácido propiônico: mistura de 2 ml / kg de ácido propiônico 
50-60%, ácido fórmico 15-20% e propionato de sódio 1-5%, 1- propionato de glicerol 5% e 15-25% glicerol). 
2EPM (erro padrão da média).
3Trat (efeito de tratamento), Int (efeito de interação tempo*tratamento) C1(CON vs aditivos), C2(INO vs blend 
ácidos orgânico), C3 (AcF vs AcP). 

As silagens com aditivos (C1=controle vs aditivos) tiveram valores superiores de proteína 
bruta e carboidrato não fibrosos e menores teores de fibra em detergente neutro (P<0,0001), 
onde a inclusão de aditivos aumentaram os teores de nutrientes digestíveis totais e ener-
gia liquida (P<0,0001). A adição de ácidos orgânicos em relação ao inoculante na silagem 
de soja, apresentaram valores superiores no teor de matéria seca, matéria organica, pro-
teina bruta, nutrientes digestíveis totais e energia liquida (P<0,05), menor teor de cinzas 
(P=0,0001), e sem diferença significativa no teor de carboidrato não fibrosos (P=0,319).

Ao comparar as adições dos ácidos orgânicos (AcF vs AcP), o tratamento AcF reduziu 
o teor de fibra em detergente neutro da forragem e aumentou o teor de carboidrato 
não fibrosos (P=0,0001). O tratamento AcP reduziu a fração de fibra em detergente 
ácida (P=0,004) e lignina (p=0,010), em relação ao tratamento AcF. 
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Conclusões

A adição de ácidos orgânicos (a base de ácido fórmico e ácido propiônico) tem maior 
potencial na ensilagem de soja planta, diminuindo as perdas e melhorando a fer-
mentação e a qualidade nutricional da silagem. Silagem com maior qualidade foi 
obtido nos primeiros meses, em que a silagem pode ser armazenada até os 90 dias 
para não ocorrer maiores perdas. 
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Resumo 
O capim-elefante é uma forrageira de alta rusticidade, produção e velocidade de rebrota. 
Seu uso é muito difundido na alimentação de vacas leiteiras e em Santa Catarina, sua uti-
lização se dá no pastejo direto, sendo a formação de novas áreas muito importante para 
o estabelecimento de pastagens uniformes e sem falhas. Nesse sentido, esse trabalho 
objetivou verificar a velocidade de crescimento inicial de capim-elefante, cv. Pioneiro, des-
tinado ao pastejo, quando implantado a campo com três diferentes densidades de plantio. 
A determinação do crescimento inicial das mudas foi realizada aos 60 dias após a implan-
tação do experimento. Para tanto, a altura do dossel (cm) das touceiras foi mensurada com 
auxílio de um sward-stick, bem como foi realizada a quantificação do número de perfilhos 
por planta. Os resultados obtidos indicam que a densidade de plantio de 20.000 mudas 
por apresentou o maior crescimento inicial em altura aos 60 dias de plantio, bem como 
número adequado de perfilhos. Conclui-se que a densidade de 20.000 plantas por hectare 
é a mais indicada quando se deseja implantar novas áreas de capim-elefante, cv. Pioneiro. 

Palavras-chave: altura, capim-elefante, espaçamento, perfilhamento.

Initial growth of Pennisetum purpureum (Schum.) Cv. Pioneiro 
implanted with different planting densities in the Midwest of Santa 
Catarina 

Abstract

Elephant grass is a forage with high rusticity, production and regrowth speed. Its use is widespread 
in the feeding of dairy cows and in Santa Catarina, its use is in direct grazing, and the formation of 
new areas is very important for the establishment of uniform and flawless pastures. In this sense, 
this work aimed to verify the initial growth velocity of elephant grass, cv. Pioneer, intended for graz-
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ing, when deployed in the field with three different planting densities. The determination of the 
initial growth of the seedlings was carried out 60 days after the implementation of the experiment. 
For that, the canopy height (cm) of the clumps was measured with the aid of a sward-stick, as well 
as the quantification of the number of tillers per plant. The results obtained indicate that the plant-
ing density of 20,000 seedlings per showed the highest initial growth in height at 60 days of plant-
ing, as well as an adequate number of tillers. It is concluded that the density of 20,000 plants per 
hectare is the most suitable when you want to implement new areas of elephant grass, cv. Pioneiro. 

Keywords: height, elephant grass, spacing, tilleringr. 

Introdução

As pastagens perenes de verão apresentam como vantagens o alto rendimento por área, 
o rápido crescimento vegetativo, a boa adaptação a diferentes condições edafoclimá-
ticas, a elevada qualidade bromatológica e a boa aceitação pelos animais (FONTOURA 
et al., 2015). Desse modo, estão incluídas prioritariamente no sistema de produção de 
leite à base de pasto preconizado pela Empresa de Pesquisa e Extensão Agropecuária de 
Santa Catarina (Epagri), o qual segue as premissas básicas da agroecologia e do manejo 
sustentável. Dentre as pastagens perenes de verão fomentadas pela Epagri, o capim-ele-
fante (P. purpureum), cultivar Pioneiro, é uma das mais importantes e difundidas, estando 
em boa parte das propriedades leiteiras do estado, em especial nas que apresentam 
tamanho reduzido de área e relevo declivoso. Em função de sua rusticidade, vigor, per-
sistência, elevada produção e velocidade de rebrota seu uso no pastejo direto, constitui 
importante recurso forrageiro para a produção de leite no estado (FIGUEIRA, 2015). 

Contudo, apesar de intensamente recomendado para pastejo em Santa Catarina, o ca-
pim-elefante, cv. Pioneiro, carece de trabalhos técnico-científicos que validem sua ap-
tidão, produtividade e manejo em sistemas pastoris voltados à bovinocultura leiteira, 
principalmente quando destinada ao pastejo, já que sua utilização em outras bacias lei-
teiras do país de dá principalmente na forma de capineira. Além disso, praticamente ine-
xistem trabalhos que abordem a melhor forma de implantação da pastagem, de modo a 
proporcionar alta porcentagem de pega das mudas oriundas da propagação vegetativa, 
adequada cobertura de solo e rápido estabelecimento da pastagem. Nesse sentido, por 
ser uma forrageira perene, atenção especial deve ser dada a sua implantação, visto que 
o método de plantio utilizado determina a persistência da pastagem, a população de 
plantas por área e consequentemente a massa de forragem ofertada aos animais. 

Esse trabalho objetivou verificar a velocidade de crescimento inicial de capimele-
fante, cv. Pioneiro, destinado ao pastejo, quando implantado a campo com diferentes 
densidades de plantio. 
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Material e métodos

O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Campos Novos, perten-
cente à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
(EPAGRI) no ano de 2020. Para a avaliação das diferentes densidades de plantio de 
“Capimpioneiro”, delineou-se um DBC com 3 repetições, utilizando-se como mate-
rial propagativo estacas maduras de 15 cm de comprimento, contendo duas gemas 
propagativas cada. 

Os tratamentos consistiram de três diferentes densidades de plantio por hectare, 
sendo: 14.000, 20.000 e 28.000 plantas/hectare. As respectivas densidades foram 
obtidas a campo pelo uso de diferentes espaçamentos na linha de cultivo, quais 
sejam 1,0, 0,70 e 0,50 m. O espaçamento adotado na entrelinha foi de 0,70 m para 
todos os tratamentos avaliados. 

Para a determinação do crescimento inicial das mudas, foi realizada avaliação das 
touceiras aos 60 dias após a implantação a campo. Na ocasião, foram mensuradas 
12 plantas por parcela, com auxílio de um sward-stick, determinando-se a altura 
média do dossel (cm). Para melhor caracterização do crescimento inicial das toucei-
ras, também foi quantificado o número de perfilhos produzidos por planta, em cada 
tratamento estudado. 

Resultados e discussão

Os resultados obtidos indicam que a altura do dossel de plantas de capim-pio-
neiro aos 60 dias após implantação a campo, atingiu níveis superiores quando as 
mudas foram implantadas na densidade de 20.000 plantas por hectare. O menor 
crescimento em altura, aos 60 dias após o plantio a campo, foi observado para o 
tratamento de 14.000 plantas por hectare. 

Em relação ao número de perfilhos por planta, os resultados indicam que aos 60 
dias após a implantação a campo, as mudas implantadas com o tratamento de 
28.000 plantas por hectare apresentaram menor número de perfilhos em compa-
ração aos demais tratamentos. Apesar de apresentar menor altura inicial do dos-
sel, o tratamento conduzido com 14.000 plantas por hectare apresentou número 
superior de perfilhos por planta aos 60 dias de implantação a campo (Tabela 1). 
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Tabela 1. Altura do dossel forrageiro de capim-elefante (P. purpureum) e número de perfilhos por 
planta em cultivar Pioneiro, aos 60 dias após implantação, com diferentes densidades de plantio. 
Campos Novos, Santa Catarina. 

Densidade Altura (cm) Perfilhos por planta 

14.000 44,00 7,00 

20.000 56,75 5,00 

28.000 52,08 3,00 

Esses resultados são interessantes, uma vez que mostram que há compensação no 
crescimento vertical de plantas pelo número de perfilhos gerados quando se adotam 
densidades de plantio menos adensadas. O mesmo é observado quando se utilizam 
densidades mais adensadas, onde as plantas tendem a crescer em altura vertical, em 
um primeiro momento, emitindo menos perfilhos por planta. É importante salientar 
que ambos os crescimentos são importantes, uma vez que se deseja cobertura do solo 
em menor tempo, evitando a competição com plantas daninhas, bem como crescimen-
to em altura, permitindo o início do ciclo de pastejo antecipado. Com base nos dados 
obtidos, a densidade de 20.000 mudas por hectare apresenta os melhores resultados 
quando se objetivo crescimento em altura e em número de perfilhos por planta. 

Conclusão

Entre as densidades de plantio avaliadas para capim-elefante, cv. Pioneiro, a densi-
dade de 20.000 plantas por hectare apresenta-se como a mais indicada em função 
dos resultados apresentados aos 60 dias após o plantio. 
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Resumo

A acidez do solo é reconhecida como um dos principais fatores responsáveis por afe-
tar a produtividade agrícola, uma vez que gera problemas relacionados à deficiência 
ou toxidez nutricional, o calcário, na forma de carbonato de cálcio ou magnésio é 
o corretivo mais utilizado, no entanto outras fontes de corretivos estão ganhando 
espaço no mercado atualmente. O objetivo do experimento foi avaliar o efeito de 
diferentes dosagens de óxido de cálcio na produtividade e teor foliar de macro-
nutrientes primários da couve-manteiga. O trabalho foi realizado e conduzido no 
Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos em casa de vegetação 
com vasos de PVC com volume de 34 L. Foi delineado de forma inteiramente casual 
com 7 tratamentos e 4 repetições, sendo estes 0, 25, 50, 100, 200, 250 e 300% da 
dose recomendada de óxido de cálcio. Foram realizadas coletas quinzenais do solo 
nas profundidas de 0-20 e 20-40 cm totalizando três coletas para avaliar o período 
de reação, melhoria do pH, teor foliar dos nutrientes e produtividade final. Quinze 
dias após a aplicação do óxido de cálcio, foi possível observar uma elevação do pH 
de 4,25 para 5,16. A produtividade de couve manteiga foi mais bem observada nos 
tratamentos cujo solo foi corrigido com o óxido de cálcio, tendo a dosagem 200% 
melhores avaliações nas condições do ensaio. 

Palavras-chave: Fertilidade do solo, química do solo, olericultur.
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Doses of calcium oxide on yield and leaf content of primary 
macronutrients in kale 

Abstract

Soil acidity is recognized as one of the main factors responsible for affecting agricultural produc-
tivity, as it generates problems related to nutritional deficiency or toxicity, limestone, in the form 
of calcium carbonate or magnesium, is the most used corrective, however other sources of cor-
rectives are gaining ground in the market today. The objective of the experiment was to evaluate 
the effect of different dosages of calcium oxide on yield and leaf content of primary macronutri-
ents in kale. The work was carried out and conducted at the University Center of the Educational 
Foundation of Barretos in a greenhouse with vases with a volume of 34 L. It was designed in a 
completely casual way with 7 treatments and 4 repetitions, these being 0, 25, 50, 100, 200, 250 
and 300% of the recommended dose of calcium oxide. Fortnightly soil collections were carried 
out at depths of 0-20 and 20-40 cm, totaling three collections to evaluate the reaction period, 
pH improvement, leaf nutrient content and final yield. Thirty days after the application of calcium 
oxide, it was possible to observe an increase in pH from 4.25 to 5.16. Cabbage yield was better 
observed in treatments whose soil was corrected with calcium oxide, with the dosage being 200% 
better evaluated under the test conditions. 

Keywords: Soil fertility, Soil chemistry, Horticulture. 

Introdução

A calagem é considerada a prática mais eficiente para a correção do solo, implicando 
na elevação do pH e saturação por bases, além de reduzir Al e Mn trocáveis (Caires et 
al., 2004), sendo assim é capaz de aumentar a disponbilidade e absorção de nutrien-
tes essenciais como N, P, K, Ca e Mg (Goodroad & Jellum, 1988). No Brasil, o material 
mais utilizado como corretivo é o calcário (Caires et al., 2005). Tendo em vista que 
a mobilidade do calcário é muito baixa no solo, nota-se que há maior demora na 
reação quando este é aplicado em superfície sem incorporação do que quando sub-
metido aos tratamentos contidos no preparo convencional (Fageria & Baligar, 2008; 
Soratto & Crusciol, 2008; Caires et al., 2008). 

Nesse contexto, os efeitos da calagem são restritos às zonas de aplicação ou abaixo 
delas, de forma que valores de pH e Al pouco se alteram em profundidade, visto a 
baixa solubilidade dos corretivos. Características como a relação entre dose e tempo 
de aplicação, tipo de solo e clima influenciam na profundidade de atuação do cor-
retivo (Caires et al., 2008; Churka Blum et al., 2013), além disso características ine-
rentes ao solo, especialmente se relacionada com as condições de tamponamento, 
também afetam a profundidade na qual é possível enxergar os efeitos do corretivo. 
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Sendo assim, tecnologias que visam a melhoria do ambiente radicular, de forma a 
promover o rápido desenvolvimento das culturas, podem complementar a aplicação 
de calcário sem incorporação diretamente no sulco de semeadura (Nascente & Co-
bucci, 2015). Nesse aspecto, ocorreu o desenvolvimento de corretivos na forma líqui-
da cujas partículas são menores que a do corretivo na forma de pó, sendo atribuídas 
a esta forma de aplicação ações mais rápidas e duradouras. O objetivo foi avaliar o 
efeito de diferentes dosagens do óxido de cálcio no teor foliar de macronutrientes e 
seus efeitos na produtividade de couve-manteiga. 

Material e métodos
O experimento foi conduzido no município de Barretos em área pertencente ao Cen-
tro Universitário da Fundação Educacional de Barretos. Utilizou-se amostras de um 
latossolo vermelho (Embrapa, 2013), coletado na Fazenda Experimental da Prefeitura 
Municipal de Barretos-SP. Foi feita a coleta manual de várias amostras simples, a fim 
da obtenção de uma amostra composta para fins de análise química do solo (Tabela 1). 

Tabela 1. Análise química do solo utilizado no experimento. 

pH M.O. P K Ca Mg H+Al SB CTC V 

CaCl20,01 M g dm-3 mg dm-3 ------------------- mmolc dm-3 --------------------- % 

4,25 5,77 8,87 0,44 1,68 0,68 19,20 11,67 22,00 12,76

Os tratamentos utilizados consistiram em dosagens do óxido de cálcio, a partir da dose 
recomendada pelo fabricante. Para isso, considerando as recomendações do produto, 
temos que para cada tonelada de calcário sólido usa-se, a partir das condições do solo, 
entre 3 a 5 L.ha-1 do óxido de cálcio. Foi feito o cálculo de calagem através do método 
de saturação por bases.Considerando os valores previstos no Boletim 200 (IAC, 2014), 
onde estão descritas as informações pertinentes da couve-manteiga, utilizou-se um V% 
= 80. Para o calcário foi considerado um PRNT de 50%, dessa forma a partir do cálculo 
acima e a análise primária de solo, obteve-se uma necessidade de calagem (NC) igual a 
3 toneladas de calcário sólido por hectare, foram utilizados 7 tratamentos, sendo estes 
0, 25, 50, 100, 200, 250 e 300%, sendo a dose 100% = 9 L.ha-1 de óxido de cálcio. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições, 
constituindo 28 parcelas experimentais, a parcela experimental correspondia a um 
vaso com dimensões de 48 cm de altura com 60 cm de diâmetro totalizando um 
volume de 34L. Os recipientes foram colocados em um suporte de ferro com capa-
cidade para 10 vasos. 
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O solo foi coletado 15 dias após a aplicação do óxido de cálcio, para tanto utilizou-se trado 
holandês e foram retiradas amostras nas profundidades de 0-20 e 20-40, posteriormente 
as amostras respectivas a cada tratamento foram secas e peneiradas para avalição do pH 
(Raij et al., 2001). Para coleta das plantas foi recolhida 1 planta por parcela experimental 
de maneira aleatória a cada 15 dias a partir do transplantio. Coletou-se a planta inteira que 
foi devidamente higienizada com água destilada. Após a coleta e higienização superficial 
das plantas, estas foram submetidas a pesagem para obtenção da massa fresca (g). Depois 
da remoção do excesso de água com papel toalha, as amostras foram colocadas em sacos 
de papel, identificadas e levadas para secagem em estufa com circulação forçada de ar, a 
72°C, até atingirem massa constante (Embrapa, 2009). Em seguida, cada amostra foi moída 
no moinho tipo Wiley. Após as plantas serem moídas, foi avaliada a composição nutricional 
dos seguintes macronutrientes: N e P seguindo metodologia proposta por Bataglia et al. 
(1983). Os dados obtidos serão submetidos a análise de variância pelo teste F, e as médias 
comparadas pelo teste de Scott & Knott. 

Resultados e discussão
A aplicação de diferentes tipos de doses de óxido de cálcio apresentou diferença es-
tatística para a maior parte das variáveis estudadas, tal fato demonstra perfeitamen-
te os efeitos benéficos de faixas de pH entre 5,2 e 6,0 (Moreira, Bernard & Rassini, 
2008). Na Tabela 2 estão descritas as mudanças de pH 15 dias após a aplicação do 
óxido de cálcio, sendo o pH inicial do solo 4,25. 
Nos primeiros 15 dias já foi possível notar mudanças significativa no pH, Castro et 
al (2013) ao estudarem o efeito de corretivos no solo, contabilizaram entre 45 e 75 
dias como tempo de reação, sendo possível notar que o tempo de reação do óxido 
de cálcio, por conta de suas micropartículas, é muito mais rápido. 

Tabela 2. pH em CaCl2 de latossolo vermelho distrófico submetido a diferentes dosagens de óxido 
de cálcio. 

Doses (%) pH (CaCl2)
0 4,22 e

25 4,50 d

50 5,08 c

100 5,26 b

150 5,44 b

200 5,80 a

300 5,79 a

Média Geral 5.16
F 88,96**

CV (%) 2.15
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna, não diferem significativamente entre si, pelo teste de 
Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 
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Os teores de nitrogênio (Tabela 3) nos três períodos de avaliação foram superiores 
aos limites máximo e mínimo descritos na literatura (Trani et al., 2015), sendo estes, 
respectivamente, 33 g. kg-1 e 55 g.kg-1. Todos os tratamentos com doses de óxido de 
cálcio obtiveram valores elevados de teor foliar de nitrogênio, apesar de que aos 45 
dias não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos. 

Tabela 3. Teores de nitrogênio em planta de couve-manteiga 

Dose 
(%) 

Teor de Nitrogênio 
-----------g.kg-1----------- 

15 30 45 

0 50,2 b 44,6 b 49 a 

25 60,4 a 57,3 a 51,5 a 

50 69,7 a 62,1 a 50,4 a 

100 63,4 a 60,8 a 50,5 a 

200 65 a 64,3 a 49,8 a 

250 60,4 a 62,3 a 50,5 a 

300 65,4 a 63,9 a 50 a 

Média Geral 62,07 59,31 49,88 

F 6,14** 5,54** 8,42 NS 

CV (%) 11,4 12,5 10,9 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna, não diferem significativamente entre si, pelo teste de 
Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

É possível notar também que o teor de nitrogênio nas plantas cujo solo não foi tra-
tado se manteve parcialmente estável enquanto nas outras plantas, mesmo a partir 
da menor dose, esse teor foi decrescente. O período mais ativo de absorção de nitro-
gênio, indiretamente avaliado pela concentração foliar do nutriente, foi no desen-
volvimento inicial da planta transplantada. Ao que se refere a concentração foliar 
de fósforo (Tabela 4), os resultados corroboram ao descrito por Haas & Haag (1991), 
notando uma correlação positiva entre o pH e a concentração foliar de fósforo, uma 
vez que o fósforo é mais facilmente disponibilizado em solos com pH mais elevados. 
O pH, junto a outros fatores, é um dos causadores da adsorção do fósforo (Bahia et 
al., 1983), dessa maneira a correção do pH interfere no processo de adsorção, Zoz 
et al. (2009) ao estudar a eficiência de fertilizantes fosfatados em função do pH do 
solo, encontrou resultados parecidos, onde a maior disponibilidade fósforos se deu 
em solos menos ácidos. 
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Tabela 4. Teores de fósforo em planta de couve-manteiga 

Dose  
(%) 

Teor de Fósforo 
------------- g.kg-1 ---------- 

15 30 45 
0 3,15 c 3,61 a 4,23 a 

25 3,48 c 3,88 a 3,69 a 

50 3,59 c 3,93 a 5,23 a 

100 4,67 b 4,14 a 4,13 a 

200 3,73 c 3,86 a 4,09 a 

250 4,72 b 3,55 a 5,54 a 

300 5,60 a 3,53 a 4,60 a 

Média Geral 4.13 3.79 4.50 

F 10,31** 0,81 NS 2,57 NS 

CV (%) 11.44 11.56 15.97 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna, não diferem significativamente entre si, pelo teste de 
Scott-Knott, a 5% de probabilidade 

A massa fresa total das plantas (Tabela 5) foi a única variável que apresentou diferença 
estatística em todo ciclo da cultura, tal falto pode ser descrito pelos efeitos da deficiência 
de cálcio nas plantas, pois a falta desse nutriente diminui a área radicular e diminui brota-
ções e, considerando que 90% deste nutriente está localizado na lamela média da parede 
celular, infere-se que as plantas tem folhas mais finas, perdendo a barreira física contra 
o ataque de patógenos (Klaus, 2007). Além disso, assim como o referido por Sousa et al. 
(2007), o excesso de manganês, disponibilizado em pH ácido, acarreta menor desenvolvi-
mento foliar e, consequentemente, diminui o peso fresco das plantas de interesse agrícola. 

Tabela 5.Massa fresca total (cm²) avaliada aos 15, 30 e 45 dias após o transplantio de mudas 
comerciais de couve-manteiga. 

Dose  
(%) 

Massa Fresca
g

15 30 45 

0 7,54 b 27,58 b 38,63 c 

25 14,11 a 44,85 a 64,33 b 

50 14,06 a 39,96 a 68,63 b 

100 13,83 a 39,50 a 63,76 b 

200 15,40 a 45,00 a 80,50 a 

250 14,93 a 36,81 a 62,13 b 

300 16,14 a 41,01 a 67,80 b

Média Geral 13.72 39.24 63.68 

F 16,14** 4,12* 13,76** 

CV (%) 8.94 12.86 9.24 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna, não diferem significativamente entre si, pelo teste de 
Scott-Knott, a 5% e 1% de probabilidade. 
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Quanto as dosagens do óxido de cálcio, melhores resultados foram alcançados no 
tratamento cuja dosagem é 200%, considerando a análise inicial do solo, especial-
mente nas características relacionadas ao pH e a CTC, foi necessário o dobro da 
quantidade de calcário em micropartículas para melhorar e garantir o melhor de-
senvolvimento da hortaliça, evidenciando que a quantidade de produto é correlacio-
nada ao condicionamento inicial do solo. 

Conclusões

A produtividade de couve manteiga foi mais bem observada nos tratamentos cujo solo 
foi corrigido com o óxido de cálcio, tendo a dosagem 200% melhores avaliações nas 
condições do ensaio, sendo possível avaliar melhor as dosagens a partir de 30 e 45 dias. 

O pH é um fator limitante para a produção de hortaliças folhosas, pois quando ina-
dequado afeta a absorção de nutrientes e, consequentemente, os caracteres agronô-
micos de produtividade, tendo sido verificado melhores concentrações de nutriente 
acumulado nas dosagens de 250 e 300%. 
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Resumo
O uso de inoculante na agricultura vem atingindo grandes proporções, uma vez que 
estes promovem a capacidade de atenuar os gastos com fertilizantes químicos e pes-
ticidas. . Deste modo, o trabalho teve por objetivo estudar os efeitos de diferentes 
modos de aplicação da coinoculação para verificar a relação existente entre o teor de 
macronutrientes na planta e melhorias nos atributos químicos do solo. O experimento 
foi conduzido no município de Colina em área pertencente a APTA/PRDTA-AM com 
a utilização da cultivar SYN 1360 IPRO cujos tratamentos foram inoculação simples 
(Bradyrizhobium) e inoculação mista (Bradyrizhobium + Azospirillum) com três sistemas 
de aplicação: sulco, semeadura e sulco + semeadura. As plantas para foram coletadas 
no início do florescimento e secas em estufa para posterior avaliação de macronu-
trientes. Após arranquio da cultura, foram coletadas amostras de solo de 0-20 cm em 
cada parcela experimental para determinação dos atributos químicos nos diferentes 
tratamentos testados. Em todos os tratamentos foram apresentados valores de macro-
nutrientes adequados, apesar da inoculação e da co-inoculação se destacarem para 
nitrogênio e fósforo. Os valores obtidos a partir das análises de solo identificaram que 
mesmo após o arranquio da cultura, independente da forma de aplicação e da bactéria 
utilizada, os valores de potássio, fósforo e cálcio foram maiores, em função da compo-
sição dos nódulos que exigem grandes teores de cálcio. Sendo assim, conclui-se que a 
inoculação e a co-inoculação promovem efeitos benéficos na absorção e acúmulo de 
macronutrientes nas folhas e na disponibilidade de bases para o solo. 

Palavras-chave: Fertilidade do solo, Fitobactérias, Simbiose.
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Effects of co-inoculation with Azospirillum brasilense and 
Bradyrhizobium japonicum on the soil-plant system 

Abstract

The use of inoculants in agriculture is reaching large proportions, as they promote the ability to 
reduce the costs of chemical fertilizers and pesticides. Thus, the aim of this work was to study the 
effects of different modes of application of co-inoculation to verify the relationship between the 
macronutrient content in the plant and improvements in the chemical attributes of the soil. The 
experiment was carried out in the municipality of Colina in an area belonging to APTA/PRDTAAM 
using the cultivar SYN 1360 IPRO whose treatments were single inoculation (Bradyrizhobium) 
and mixed inoculation (Bradyrizhobium + Azospirillum) with three application systems: furrow, 
seeding and furrow + seeding. Plants for were collected at the beginning of flowering and dried in 
a greenhouse for further evaluation of macronutrients. After crop start-up, 0-20 cm soil samples 
were collected in each experimental plot to determine the chemical attributes in the different 
treatments tested. In all treatments, adequate macronutrient values were presented, although 
inoculation and co-inoculation stood out for nitrogen and phosphorus. The values obtained from 
the soil analysis identified that even after the crop was started, regardless of the form of ap-
plication and the bacteria used, the values of potassium, phosphorus and calcium were higher, 
depending on the composition of the nodules that require high levels of calcium. Thus, it is 
concluded that inoculation and co-inoculation promote beneficial effects on the absorption and 
accumulation of macronutrients in the leaves and on the availability of bases for the soil. 

Keywords: Soil fertility, Phytobacteria, Symbiosis. 

Introdução
O uso de microrganismos em culturas de grande expressão como a soja, vem sen-
do extensamente investigado, haja vista que a inoculação apresenta-se como res-
ponsável por uma série de resultados benéficos comprovados cientificamente que 
induzem tanto ao aumento da produtividade das plantas quanto ao aumento na 
economia de insumos, uma vez que a fixação biológica de nitrogênio (FBN) traz uma 
economia anual de cerca de R$ 14 bilhões que seriam empregados na aquisição de 
fertilizantes nitrogenados para externar o potencial produtivo da cultura (Hungria, 
Mendes e Mercante, 2013). É necessário destacar a importância da coinoculação na 
vertente ambiental, uma vez que diminui a produção de fertilizantes nitrogenados 
que, apesar de serem a forma mais facilmente assimilada pelas plantas, apresentam 
elevado gasto de energia, dessa maneira a co-inoculação reduz a produção de gases 
do efeito estufa (Hungria, Campos e Mendes, 2003). A eficiência do procedimento 
de co-inoculação, porém, depende de uma série de fatores bióticos e abióticos inti-
mamente ligados ao solo como a ação dos microrganismos já presentes na biota e 
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características físico-químicas (Bizarro, 2008). A interação das raízes com o biofilme 
bacteriano está relacionada com a química do solo, especialmente a disponibilidade 
de nutrientes. Dessa maneira, o desempenho do Bradyrhizobium pode proporcionar 
o acréscimo de fósforo e ferro (Antoun e Prevoust, 2005) e a alta taxa de desenvol-
vimento das raízes promovidas pelo Azospirillum pode modificar a estrutura da ri-
zosfera, em função do aumento da taxa de exsudação (Dobellaere, 2001). É possível 
destacar, ainda, que há forte correlação entre a composição e a diversidade de bac-
térias com o pH do solo. Os efeitos benéficos da inoculação sob o solo foram estu-
dados por Kohler et al. (2006) indicando que o procedimento influencia no aumento 
da estabilidade dos agregados. O solo está em constante mutação, de forma que as 
características físicas e químicas dependem fortemente das condições às quais este 
está inserido. Isto posto, o projeto objetivou estudar os efeitos de diferentes modos 
de aplicação da co-inoculação em soja para verificar as relações existentes entre 
alguns caracteres da planta e com a melhoria em atributos químicos do solo. 

Material e métodos
O experimento foi conduzido no município de Colina em área pertencente ao Polo 
Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios da Alta Mogiana APTA/
PRDTA com utilização da cultivar SYN 1360 IPRO. O solo da região consta de um 
Latossolo vermelho distrófico (Embrapa, 2013). Após a coleta os solos tiveram suas 
características químicas avaliadas (Tabela 1). 

Tabela 1. Valores obtidos na análise de solo anterior à instalação do experimento nos municípios de 
Colina e Jaboticabal 

Análise de rotina dos macronutrientes 

pH P K  Ca  Mg  H+Al  SB  CTC V% 

(CaC12) (mg.dm3) ------------------------- mmolc dm³-------------------------  

5,21 18,25 3,68  28,00  11,35  24,20  43,03  67,24 64 

Foram utilizados 7 tratamentos, sendo estes o controle (não inoculado), não ino-
culado com adubação nitrogenada parcelada em base e cobertura, inoculação pa-
drão aplicada em tratamento de semente, inoculação padrão em aplicação de sulco, 
inoculação mista em tratamento de semente, inoculação mista em tratamento de 
semente concomitante à aplicação em sulco e inoculação mista aplica somente no 
sulco. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso composto 
pelos sete tratamentos supracitados com 5 repetições, num total de 35 parcelas 
experimentais, por experimento. A parcela experimental foi composta de 8 linhas 
de 6 metros de comprimento e espaçamento de 0,5 m. Para a obtenção das amos-
tras da parte área foram coletadas 30 plantas, ao acaso, por parcela experimental 
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quando 50% das plantas das parcelas apresentaram-se em início do florescimento 
(fase de desenvolvimento R1), representada pelo aparecimento de uma flor aberta 
em qualquer nó da haste principal. Foram coletados os trifolios recém-maduros, com 
pecíolo, que correspondentes à terceira folha a partir do ápice da haste principal 
(Embrapa, 2009). Para o solo foram coletadas, ao acaso, 12 amostras simples por par-
cela que deram origem a uma amostra composta. O solo foi coletado na profundida 
de 0-20 cm, uma vez que as raízes da soja ocupam essa profundidade. A coleta foi 
realizada com trado holandês e o armazenamento foi feito em saco plástico devida-
mente identificado. Após amostrado, o solo foi seco ao ar durante três dias e logo em 
seguida peneirado em peneira de malha #2,0 mm para o descarte de torrões. 

Teor foliar de N, P, K, Ca, Mg e S: Após a coletada, as folhas foram levadas ao Laboratório e 
lavadas com água corrente e em água deionizada. Depois da remoção do excesso de água 
com papel toalha, as amostras foram colocadas em sacos de papel, identificadas e levadas 
para secagem em estufa com circulação forçada de ar, a 65°C, até atingirem massa cons-
tante. Em seguida, cada amostra foi moída no moinho tipo Wiley. No tecido foliar amostra-
do foi realizado a análise química para determinar os teores totais dos macronutrientes e 
o teor de N-nítrico seguindo a metodologia descrita por Bataglia et al. (1983). 

Para as amostras de solo foram realizadas as seguintes determinações: pH (CaCl2 
0,01 mol L1); P (resina), K (resina), Ca (resina), Mg (resina); H+Al (Ca(OAc)2 0,5 mol L-1). 
Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância pelo teste F, e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey. 

Resultados e discussão
Os valores indicados pela diagnose nutricional das plantas de soja da cultivar SYN 
1360 IPRO do experimento conduzido no município de Colina (Tabela 2) apresen-
taram, em todos os tratamentos, teores adequados de macronutrientes primários 
quando comparados com os valores ideais de plantas bem nutridas no estádio de 
florescimento (Embrapa, 2009). Os valores de macronutrientes secundários, com ex-
ceção de magnésio em soja não inoculada com nitrogênio parcelado, também apre-
sentaram valores considerados adequados para bons níveis de produção de grãos. 
Urano et al. (2007) ao pesquisar valores ótimos para máxima e mínima produtivida-
de de soja identificou que para produtividades médias de 4.701 kg.ha-1 é necessário 
que o teor de nitrogênio acumulado esteja próximo a 40,6 g.kg-1, no presente traba-
lho todos os valores foram satisfatórios destacando-se, porém, a inoculação padrão 
em sementes com valor de 45,73 g.kg-1. O teor de fósforo foliar foi encontrado em 
maiores quantidades nos tratamentos onde foi feita a atuação sinérgica de Azospi-
rillum e Bradyrhizobium corroborando com Rodriguez & Fraga (1999) ao citar a ação 
de bactérias promotoras de crescimento vegetal no acúmulo desse nutriente. 
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Tabela 2. Teores médios de macronutrientes primários e secundários acumulados na parte aérea de 
soja inoculada e co-inoculada no município de Colina - SP. 

Tratamento N  P  K  Ca  Mg 
-------------------------g.kg-1------------------------- S 

Controle (não inoculado) 41,47 b 7,72 d 29,45 e 7,04 a 4,09 a 2,63 a 

Não inoculado - N parcelado em 
base e cobertura 39,26 b 7,03 e 31,61 d 4,18 a 2,61 a 3,04 a 

Inoculação padrão (semente) 45,73 a 11,62 a 31,51 d 9,12 a 3,86 a 3,06 a 

Inoculação padrão (sulco) 39,20 b 10,87 b 34,83 b 5,12 a 3,80 a 3,00 a 

Co-inoculação (semente) 39,48 b 10,08 c 35,95 a 7,15 a 3,90 a 3,14 a 

Co-inoculação (semente + sulco) 39,77 b 12,18 a 35,82 a 6,91 a 3,19 a 2,94 a 

Co-inoculação (sulco) 41,19 b 9,61 c 33,35 c 5,26 a 3,85 a 2,98 a 

Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5%. 

A análise de solo de cada tratamento (Tabela 3) demonstra que os índices de Ca, Mg, 
P e K foram maiores nas parcelas inoculadas, no município de Colina destacou-se o 
tratamento de coinoculação em semente. Marchetti (2015) ao estudar leguminosas 
arbóreas inoculadas também obteve maiores resultados nas bases do solo. 

Tabela 3. Análise das características químicas do solo após inoculação e co-inoculação com 
fitobactérias nos municipios de Colina e Jaboticabal. 

Tratamento (Colina)
pH P K Ca Mg H+Al

(CaCl2) (mg.dm3) ---------------mmolc dm³----------------

Controle (não inoculado) 5,29 22,54 2,48 77,32 24,42 29

Não inoculado - N parcelado em 
base e cobertura 5,26 16,88 3,09 107,67 24,9 24 

Inoculação padrão (semente) 5,62 23,58 3,68 132,13 12,60 22 

Inoculação padrão (sulco) 6,12 19,99 3,88 85,16 26,47 16 

Co-inoculação (semente) 5,96 28,39 5,28 118,13 22,56 19 

Co-inoculação (semente + sulco) 5,72 24,61 4,04 96,17 24,32 31 

Co-inoculação (sulco) 5,70 30,65 3,65 97,60 25,23 20 

É possível notar também, a partir da análise de solo, que os tratamentos sem adição 
de fitobactérias apresentaram resultados de pH próximos ao obtido anterior à ins-
talação do experimento, sendo este, 5,21. Nessa acepção, em todos os tratamentos, 
independente das bactérias utilizadas e modo de aplicação, os solos apresentaram 
características mais básicas. 
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Conclusões

A co-inoculação e a inoculação promovem maior acúmulo de macronutrientes nas 
folhas de soja, sendo a inoculação padrão destaque para nitrogênio e a co-inocula-
ção destaque para acúmulo de fósforo. No solo as bactérias provenientes da inocu-
lação promovem maior disponibilidade de cálcio, em função do teor deste nutriente 
na formação dos nódulos. Além disso, os solos inoculados apresentaram maiores 
teores de potássio e fósforo e caráter mais básico em relação aos solos sem acrés-
cimo de bactérias. 
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Resumo
A cobertura do solo aliado ao uso de gesso têm sido indicado como uma estratégia eficien-
te para a melhoria da estrutura física, acúmulo de carbono orgânico do solo e aumento 
na produtividade das culturas na região do Trópico úmido. A biomassa de leguminosas é 
capaz de fornecer cobertura do solo, favorecer a atividade microbiana e fornecer nutrien-
tes. Enquanto, o gesso, por sua alta solubilidade e teores de cálcio, têm sido indicado como 
uma excelente alternativa para reter carbono orgânico no solo e melhorar agregação e 
enraizabilidade. Neste sentido, nosso objetivo foi acompanhar a dinâmica do carbono or-
gânico na zona radicular de um solo tropical coeso após a aplicação de gesso e resíduo 
de leguminosas. Nossos resultados sugerem que a biomassa juntamente com o gesso 
mantiveram a saturação da argila com COS, o que conservou a qualidade estrutural do 
solo como boa ou muito boa durante todos os anos avaliados. O aumento do COS no tra-
tamento U pode ser atribuído ao aumento do C sequestrado pela biomassa da planta, que 
retorna ao solo como resíduo da cultura. No entanto, esse carbono não se estabilizou ao 
longo dos anos, provavelmente devido às condições desfavoráveis ao acúmulo de matéria 
orgânica da região. A combinação de biomassa de leguminosa e gesso permite a melhora 
da estrutura efêmera do solo tropical arenoso, o que manteve a estrutura do solo boa ou 
muito boa em todos os anos avaliados. Esse resultado pode garantir a permanência do 
cultivo na mesma área pelos agricultores da periferia da Amazônia. 

Palavras-chave: cálcio, carbono orgânico do solo, periferia da Amazônia, solo arenoso. 
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Management practices for the sustainability of Cohesive Tropical soil

Abstract

Soil cover combined with the use of gypsum has been indicated as an efficient strategy to improve 
the physical structure, accumulation of soil organic carbon and increase crop productivity in the 
humid tropics. Legume biomass is capable of providing ground cover, favoring microbial activity and 
providing nutrients. Meanwhile, gypsum, due to its high solubility and calcium content, has been in-
dicated as an excellent alternative to retain organic carbon in the soil and improve aggregation and 
rooting. In this sense, our objective was to follow the dynamics of organic carbon in the root zone 
of a cohesive tropical soil after the application of gypsum and legume residue. Our results suggest 
that biomass together with gypsum maintained clay saturation with COS, which kept the structural 
quality of the soil as good or very good during all the years evaluated. The increase in COS in the U 
treatment can be attributed to the increase in C sequestered by plant biomass, which returns to the 
soil as crop residue. However, this carbon has not stabilized over the years, probably due to unfavor-
able conditions for the accumulation of organic matter in the region. The combination of legume 
biomass and gypsum allows the improvement of the ephemeral structure of the tropical sandy soil, 
which kept the soil structure good or very good in all years evaluated. This result can guarantee the 
permanence of the crop in the same area by farmers in the periphery of the Amazon. 

Keywords: calcium, soil organic carbon, Amazon periphery, sandy soil. 

Introdução

No trópico úmido, a fertilidade do solo é gerenciada por meio do deslocamento e da 
expansão da área de cultivo pelos agricultures familiares que ainda se fundamen-
tam na substituição das matas nativas por práticas como corte e queima. Entretanto, 
esse sistema está relacionado com desmatamento, aumento da emissão de gases 
do efeito estufa e perda da biodiversidade, além de não promover benefícios socio-
econômicos aos agricultores (PORTELA, 2020). Adoção em larga escala de práticas 
agroflorestais com leguminosas arbóreas pode fortalecer os serviços ecossistêmicos 
nesta região, com aumento dos microrganismos benéficos no solo e melhoria ex-
pressiva na produtividade agrícola e, ao mesmo tempo, aumento do sequestro de 
COS (LAYEK et al., 2018). Quando usado em rotação com culturas, as leguminosas 
arbóreas realizam fixação biológica de N (FBN) o que promove melhorias no solo e 
menor degradação ambiental através da redução no uso de fertilizantes e perdas 
de N nos campos agrícolas (MEENA e LAL, 2018). No entanto, os ganhos potenciais 
nos estoques de COS provavelmente serão mais lentos no trópico úmido do que em 
outras regiões, porque as condições climáticas locais aceleram a taxa de decompo-
sição da matéria orgânica. Nessa abordagem, técnicas que aumentam a permanên-
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cia do carbono orgânico do solo representam um caminho a seguir, tais como não 
revolvimento do solo, plantio direto na palha de leguminosas, adubação balanceada 
associada a prática da gessagem. Essas técnicas conjugadas podem aumentar os 
mecanismos de proteção físicoquímico do carbono orgânico, pois a presença de íons 
de cálcio formam uma ponte iônica entre a matéria orgânica do solo e as partículas 
de argila, aumentando a agregação do solo e fornecendo proteção (INAGAKI et al., 
2017). O aumento da entrada de COS devido a integração do plantio na palha de 
leguminosas arbóreas com a prática da gessagem associados à adubação mineral 
podem melhorar de maneira sustentável a produtividade do solo e a segurança 
alimentar no trópico úmido. Logo, o papel deste estudo é esclarecer a melhoria na 
condição estrutural do solo, na retenção de COS na região do trópico úmido. 

Material e métodos

Este estudo foi conduzido durante oito safras (2011 a 2018) na Universidade do 
Estado do Maranhão, Brasil (2 ° 30 ′ S, 44 ° 18 ′ W). A região possui clima equatorial 
quente e semi-úmido. A temperatura média anual é de aproximadamente 27 ° C. A 
precipitação média geral para a região é de 2.200 mm ano -1. O solo local foi clas-
sificado como ARGISSOLO AMARELO Distrocoeso arênico. Em dezembro de 2010, 
foram determinadas as propriedades químicas e físicas do solo da seguinte forma, 
na camada de 020 cm: pH 4,0 (em CaCl2); 20 g kg-1 de carbono orgânico (C); 15 mg 
dm-1 de P; 25 mmolc dm-1 de Al + H; 15 mmolc dm-1 de Ca; 9 mmolc dm-1 de Mg; 1 
mmolc dm-1 de K; 50 mmolc dm-1 de CTC; 50,0V%; 30% de areia grossa, 52,9 % de 
areia fina, 6,1 % de silte; 11% de argila. Em janeiro de 2011, a área foi corrigida com 
1 t ha-1 de calcário aplicado na superfície, correspondendo a 390 e 130 kg ha-1 de 
Ca e Mg, respectivamente. Nesse mesmo período, foi aplicado gesso natural na pro-
porção de 6 t ha-1 nas parcelas predeterminadas para receber este tratamento, o que 
corresponde a 1.002 kg ha-1 de Ca. Em janeiro de 2016, 4 t ha-1 de gesso e 1 t ha-1 de 
calcário foram reaplicados na superfície do solo para fornecer o Ca lixiviado após 
cinco anos de experimentação, o que corresponde a 390 e 130 kg ha-1 de Ca e Mg, 
respectivamente para aplicação de calcário e 680 kg ha-1 de Ca para aplicação de 
gesso. O experimento foi conduzido em sistema de plantio direto, em parcelas de 4 × 
8 m. O estudo seguiu o delineamento de blocos casualizados com quatro repetições 
para cada um dos seguintes tratamentos: leguminosa + uréia + gesso (LUG); legumi-
nosas + gesso (LG); leguminosa (L); ureia + gesso (UG); ureia (U); gesso (G); controle 
(C). O nitrogênio inorgânico foi aplicado na forma de uréia na dosagem de 180 kg 
ha-1 de N, apenas nas parcelas que receberam esse tratamento. Resíduos de Gliricidia 
sepium (gliricidia) e Acacia mangium (acácia) foram aplicados a 6 t ha-1 para cada 
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leguminosa por ano. As quantidades de nutrientes adicionadas por ano, calculadas 
com base nos parâmetros de qualidade dos resíduos de leguminosas foram: 342 kg 
ha-1 de N, 27,2 kg ha-1 de P, 60,6 kg ha-1 de K, 177,6 kg ha-1 de Ca, 33,0 kg ha-1 de Mg. 
As amostras de solo foram coletadas no período de 2012 à 2018 na profundidade 
de 0–10 cm. Nove repetições para cada profundidade foram coletadas usando um 
trado holandes. Amostras de cada ponto foram passadas por uma peneira de 2 mm 
e depois secas ao ar antes da determinação do carbono orgânico após a oxidação 
úmida seguida pela titulação com o método do sulfato de amônio ferroso descrito 
por Tiessen e Moir (1993). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variân-
cia ANOVA e analisados com o programa InfoStat software (InfoStat Group, College 
of Agricultural Sciences, National University of Córdoba, Argentina). Para condição 
estrutural do solo utilizamos o níveis críticos segundo Prout et al. (2020), que esta-
beleceram valores de limiar de COS / argila para indicar degradação e boa condição 
estrutural do solo. A escala obtida consiste em um índice de matéria orgânica do 
solo com relações de limite COS / argila de 1/8, 1/10 e 1/13 que separa os solos em 
classes de COS muito bom, bom, moderado (médio) e degradado (ruim) conteúdo e 
condição da estrutura física. Para o cálculo da razão, utilizou-se um valor de teor de 
argila de 11%, que foi estimado a partir da análise física do solo. 

Resultados e discussão

De acordo com os critérios de Prout et al. (2020), combinação de biomassa e gesso 
(LUG e LG) melhorou a camada de 0-10 cm, mantendo a estrutura do solo em um 
nível muito bom ou bom durante todos os anos de cultivo. O efeito da biomassa foi 
maior que o efeito do gesso quando comparados isolados. De fato, a estrutura do solo 
proveniente do tratamento de biomassa (L) foi classificada no nível bom em todos os 
anos avaliados, exceto o ano de 2016, quando foi classificada no nível crítico médio. O 
solo do tratamento com gesso (G) foi considerado bom nos primeiros quatro anos de 
avaliações, enquanto nos três anos seguintes foi classificado como ruim, médio e ruim. 
A aplicação de uréia afetou positivamente a estrutura do solo em comparação com o 
tratamento controle apenas no primeiro ano, quando elevou o solo a um nível crítico 
particularmente bom. Porém, nos últimos anos a estrutura do solo ficou ruim para esse 
tratamento. No tratamento controle, a estrutura do solo foi classificada no nível crítico 
bom nos primeiros três anos, enquanto ficou no nível crítico ruim nos anos seguintes 
(Figura 1). Segundo Feller e Beare (1997), a saturação da argila com COS é fundamen-
tal para a qualidade estrutural do solo. Pois, para cada aumento de 0,1% no carbono 
orgânico, pode haver um aumento de 2% nos macroagregados instáveis. Pois o COS 
atua como um núcleo de formação de agregados, estimulando a atividade localiza-



Grupo IV: Ciências do Solo | 474
 VOLTAR AO ÍNDICE

da de comunidades de microrganismos, que excretam polissacarídeos extracelulares. 
Esses, aderem às partículas do solo, que as unem, criando uma proteção em torno do 
núcleo de COS em decomposição e eventualmente ocluindo (CHENU e COSENTINUO, 
2011). O aumento do COS no tratamento U pode ser atribuído ao aumento do C se-
questrado pela biomassa da planta, que retorna ao solo como resíduo da cultura. No 
entanto, esse carbono não se estabilizou e acumulou ao longo dos anos, provavelmen-
te devido às condições edafoclimáticas inerentes à região, desfavoráveis ao acúmulo 
de matéria orgânica (PORTELA, 2020). 

 

Figura 1. Conteúdo de carbono do solo na profundidade de 0 a 10 cm.  
LUG = leguminosa, uréia e gesso; LG = leguminosa e gesso; L = leguminosa;  

UG = ureia e gesso; U = ureia; G = gesso; C = controle. Barras horizontais  
representam os níveis críticos segundo Prout et al. (2020). 

Conclusões

A combinação de biomassa de leguminosa e gesso permite a melhora da estrutura 
efêmera do solo tropical arenoso, o que manteve a estrutura do solo boa ou muito 
boa em todos os anos avaliados. Esse resultado pode garantir a permanência do 
cultivo na mesma área pelos agricultores da periferia da Amazônia. 
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Resumo

O solo é um dos principais fatores que determinam a distribuição das espécies ve-
getais em pequenas e grandes escalas. A palmeira-juçara (Euterpe edulis Martius) 
ocorre naturalmente desde o nível do mar até cerca de 1000m de altitude na costa 
Atlântica do Brasil. O objetivo do trabalho foi caracterizar as principais classes do-
minantes de solos no litoral catarinense, área de ocorrência natural da palmeira-
-juçara. A caracterização da cobertura pedológica foi descrita em escala regional a 
partir dos dados do Levantamento de Reconhecimento de Solos de Santa Catarina 
em escala regional. As principais unidades de mapeamento da região são formadas 
por associações tendo o Cambissolo Háplico como classe dominante. As áreas de 
relevo ondulado a forte ondulado, com restrição de uso agrícola apresentam grande 
potencial para serem manejadas com a palmeira-juçara como espécie de exploração 
não madeireira, através de sistemas agroflorestais (SAFs). 

Palavras-chave: palmeira-juçara, solo, vertente atlântica, cambissolo.

Edaphic characterization of the naturally occurring area of 
Euterpe edulis in Santa Catarina 

Abstract

Soil is one of the main factors that determine the distribution of plant species in small and large scales. 
The palmeira-juçara (Euterpe edulis Martius) occurs naturally from sea level to about 1000m altitude 
on the Atlantic coast of Brazil. The objective of this work was to characterize the main dominant class-
es of soils on the coast of Santa Catarina, an area of natural occurrence of the palmeira-juçara. The 
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characterization of pedological coverage was described on a regional scale based on data from the 
Levantamento de Reconhecimento de Solos de Santa Catarina at a regional scale. The main mapping 
units in the region are formed by associations with the Cambissolo Háplico as dominant class. Areas 
with wavy to strong wavy relief, with restricted agricultural use, have great potential to be managed 
with the palmeira-juçara as a nontimber exploitation species, through agroforestry systems (SAFs). 

Keywords: palmeira-juçara, soil, Atlantic coastal, cambissolo. 

Introdução 
O solo é um corpo natural da superfície terrestre, constituído de materiais minerais e 
orgânicos, contendo matéria viva e morta e em parte modificado pela ação humana, 
capaz de sustentar plantas, de reter água, de armazenar e transportar resíduos e su-
portar edificações (SOIL SURVEY STAFF, 2014). Sua formação depende das variações 
nas condições climáticas (temperatura, precipitação, etc), na posição do relevo e no 
material de origem que, por um período longo de anos a milênios, pode resultar em 
uma grande heterogeneidade de tipos de solos na paisagem (BRADY e WEIL, 1996). 

Essa diversidade de solos associada ao clima e a capacidade de dispersão das espécies 
vegetais são os principais fatores que determinam a distribuição dos padrões florísticos no 
planeta (ZUQUIM et al., 2019). Além do reconhecido papel que o solo exerce no controle 
dessa variação em escalas locais e de paisagem, vários estudos apontam para o controle 
da variação florística em grande escala (FIGUEIREDO et al., 2018; MAIRE et al. 2015). 

A palmeira-juçara (Euterpe edulis Martius) também conhecida como palmiteiroa, ripeira 
ou içara ocorre de forma natural desde o nível do mar até 1000m de altitude, da costa 
atlântica do Brasil e em áreas adjacentes, desde o estado do Rio Grande do Norte até o do 
Rio Grande do Sul, além da região nordeste da Argentina e sudeste do Paraguai, de modo 
preferencial em encostas íngremes da floresta e raramente em áreas alagadas (HENDER-
SON, 2000). Em Santa Catarina a área de ocorrência natural da palmeira-juçara, segundo 
o Inventário Florístico Florestal (IFFSC) (https://www.iff.sc.gov.br/mapas) abrange a região 
litorânea do estado. O objetivo do trabalho foi caracterizar as principais classes dominan-
tes de solos na região de ocorrência da palmeira-juçara em escala regional, como subsídio 
ao zoneamento agroclimático para fruticultura da espécie em SC. 

Material e métodos 
A presença da palmeira juçara foi identificada pelo IFFSC nas bacias hidrográficas 
da vertente atlântica desde o nível do mar até cerca de 900m de altitude. A região 
de ocorrência da espécie coincide com o domínio fitogeográfico da Floresta Om-

https://www.iff.sc.gov.br/mapas
https://www.iff.sc.gov.br/mapas
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brófila Densa (KLEIN, 1978). As informações sobre a cobertura pedológica da região 
de ocorrência foram descritas considerando as informações do Levantamento de 
Reconhecimento de Solos de Santa Catarina (EMBRAPA, 2004) e foram descritas 
por Unidades de Mapeamento (UM) simples ou formadas por associações de solos. 
Todas as informações pedológicas descritas atendem a escala regional em nível de 
reconhecimento (1:250.000). 

Resultados e discussão 
A cobertura pedológica com maior ocorrência no litoral catarinense está descrita na Ta-
bela 1, com destaque em negrito para as classes de solos dominantes. Na região do Alto 
Vale do Itajaí, a A UM de maior ocorrência é caracterizada por uma associação de solos em 
que a componente principal é o Cambissolo Háplico (51%), como mostra a Tabela 1. Foram 
identificadas 20 UM formadas por associações com Cambissolos. A maioria dos Cambis-
solos apresentam argila de atividade baixa Tb, textura argilosa, horizonte A moderado 
ou A proeminente, fase floresta tropical/subtropical perenifólia, entre 60cm a 150cm de 
profundidade, com cores que variam de bruno avermelhado, bruno avermelhado escuro 
e bruno amarelado, ocorrem em relevo suave ondulado a forte ondulado e montanhoso. 

Tabela 1. Classes de solos dominantes por regiões em Santa Catarina 

Classes Alto Vale do 
Itajaí 

Litoral Norte 
Catarinense 

Região 
Metropolitana (%) 

Litoral Sul 
Catarinense 

Argissolo Vermelho Amarelo 18 26 16 23 

Cambissolo Háplico 51 31 55 31 

Cambissolo Húmico 4 1 3 5 

Espodossolo Humilúvico - 4 0 1 

Gleissolo Háplico 3 13 6 16 

Neossolo Flúvico - 3 - - 

Neossolo Litólico 23 15 14 11 

Neossolo Quartzarênico - 4 4 9 

Nitossolo Háplico 1 0 - - 

Organossolo Háplico - 2 0 4 

Solos 
indiscriminados de 
mangue 

- 1 2 - 

 100 100 100,00 100,00 
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No Litoral Norte, a UM de maior ocorrência é caracterizada por uma associação de 
solos em que o componente principal é o Cambissolo Háplico (31%),(Tabela 1). Fo-
ram identificadas 22 UM formadas por associações com Cambissolo. A maioria dos 
Cambissolos apresentam argila de atividade baixa Tb, textura argilosa, horizonte A 
moderado, fase floresta tropical/subtropical perenifólia, com mais de 60cm a 150cm 
de profundidade com cores que variam de bruno avermelhado/bruno avermelhado 
escuro/ bruno amarelado, ocorrem em relevo plano a forte ondulado/montanhoso. 
Na região Metropolitana a UM de maior ocorrência é formada por uma associação 
de solos em que o componente principal é o Cambissolo Háplico (55%), como mos-
tra a Tabela 1. Está UM é formada por solos com as mesmas características da UM 
anterior, encontrada na região do Litoral Norte. No Litoral Sul catarinense, a UM de 
maior ocorrência é formada por uma associação de solos em que o componente 
principal é o Cambissolo Háplico (31%) (Tabela 1). A maioria dos Cambissolos apre-
sentam argila de atividade baixa (Tb), textura argilosa, horizonte A moderado e A 
proeminente, com 60 a 150cm de profundidade do perfil, moderadamente drenados, 
fase floresta tropical/subtropical perenifólia e floresta tropical perenifólia de várzea, 
relevo plano a montanhoso. 

As principais limitações das classes (Tabela 1) que ocorrem no litoral catarinense es-
tão associadas a deficiências químicas como a baixa fertilidade natural (baixa CTC) e 
elevada acidez por alumínio trocável, susceptibilidade à erosão, relevo acidentado e 
presença pedras na superfície e ao longo do perfil e afloramentos rochosos, textura 
binária nos primeiros horizontes ou excesso de água pelo nível elevado do lençol 
freático. Entretanto, apresentam razoáveis condições físicas para atividade agrícola 
e agroflorestal. Estas limitações não impedem o manejo com a palmeira-juçara uma 
vez que a espécie se desenvolve bem em solos com pH entre 4,1 e 5,6, com boa 
umidade, profundos e bem drenados, elevados teores de matéria orgânica e supor-
tam bem os elevados teores de alumínio trocável (ZAMBONIN, 2011). As áreas de 
relevo ondulado a forte ondulado, com restrição de uso agrícola apresentam grande 
potencial para serem manejadas com a palmeira-juçara como espécie frutífera de 
exploração não madeireira, através de sistemas agroflorestais (SAFs). 

Conclusões 

De modo geral, todas as unidades de mapeamento apresentam limitações para o 
uso agrícola. Entretanto, a maioria das limitações não impedem o uso destes solos 
uma vez corrigidas as deficiências por fertilidade, emprego de práticas conservacio-
nistas e o uso de sistemas agroflorestais com o manejo da palmeira Juçara, uma vez 
que a região corresponde a área de ocorrência natural da espécie. 
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Resumo

O composto de resíduos de agroindústria frigorífica misturado ao pó de ardósia 
possui potencial agronômico, porém é necessário realizar avaliações em cultivos. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do composto misturado ao pó de ardósia 
em solos com diferentes fertilidades. O experimento foi realizado na Epagri de Itajaí, 
onde se avaliou o composto misturado a quatro doses do pó de ardósia em solos 
de baixa, média e alta fertilidade. Foram realizados seis cultivos sucessivos de hor-
taliças. A mistura do composto com doses de pó ardósia proporcionou incremento 
na produção vegetal, podendo ser recomendada para cultivos de hortaliças. Todavia, 
mais estudos em outras condições devem ser realizados. 

Palavras-chave: compostagem, fertilizantes, nutrição de plantas, produção orgânica.

Effect of organic compost mixed with slate powder on vegetable crops 

Abstrac

The compost of cold-storage agroindustry waste mixed with slate powder has agronomic poten-
tial, but it is necessary to carry out evaluations in crops. The aim of this work was to evaluate, 
in crops, the effect of compost mixed with slate powder in soils with different fertility. The ex-
periment was carried out at Epagri in Itajaí, where the compound mixed with four doses of slate 
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powder was evaluated in soils of low, medium and high fertility. Six successive cultivations of 
vegetables were carried out. The mixture of compost with doses of slate powder provided an in-
crease in plant production and can be recommended for vegetable crops. However, more studies 
in other conditions should be carried out. 

Keywords: composting, fertilizers, plant nutrition, organic production. 

Introdução

O setor agroindustrial da produção de carnes possui elevada importância socioeco-
nômica em Santa Catarina (SC), sendo responsável por mais de 70% das exportações 
do Estado. Contudo, esse setor gera elevados volumes de resíduos, que quando não 
tratados, ocasionam sérios problemas ambientais. Esses materiais podem ser trans-
formados por meio da compostagem em fertilizantes de elevada qualidade para uso 
em cultivos agrícolas (Cantú et al. 2020). Outro importante setor para SC é a mine-
ração da ardósia (varvito), que possui elevada importância na Região do Alto Vale do 
Itajaí. Entre os produtos da mineração se destaca o pó de ardósia, sendo que mate-
riais como esse, possuem potencial de melhorar as características do solo como um 
remineralizador (Theodoro et al. 2010). Apesar deste composto orgânico do pó de 
ardósia possuir potencial de uso agronômico, devido suas características químicas, 
ainda são raros os estudos sobre o uso da mistura desses materiais. Considerando 
esses aspectos, o objetivo do trabalho, foi avaliar o efeito de um composto orgânico 
obtido com resíduos da agroindústria frigorífica, misturado a doses de pó de ardósia, 
em cultivos sucessivos de hortaliças. 

Material e métodos 

O trabalho foi realizado em Itajaí/SC nos anos de 2018 e 2019 na Estação Experi-
mental da Epagri - EEI, situada a 27º 34’ de latitude Sul, 48º 30’ de longitude Oeste 
de Greenwich e altitude de 5m. De acordo com Köeppen (1948) o clima do lugar é 
subtropical, com chuvas bem distribuídas e verão quente e úmido, do tipo Cfa. 

Os experimentos foram conduzidos em solos com três diferentes níveis de fertilida-
de, sendo: A) cultivo em área de baixa fertilidade (BF); B) cultivo em área de média 
fertilidade (MF); e C) cultivo em área de alta fertilidade (AF). Foi avaliado o efeito do 
composto orgânico misturado ao pó de ardósia (Tabela 1), nos três níveis de fertilida-
de do solo (Tabela 2). O composto e o pó de ardósia foram aplicados na superfície do 
solo e incorporados a 20 cm, com auxílio de enxada rotativa mecanizada. Foram rea-
lizados seis cultivos sucessivos, sendo: 1) alface, do dia 30/05/2018 ao dia 17/07/18; 
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2) alface, do dia 10/08/2018 ao dia 19/09/2018; 3) brócolis, do dia 25/09/2018 ao 
dia 18/12/2019; 4) alface, do dia 26/01/2019 ao dia 15/03/2019; 5) aveia, do dia 
18/04/2019 ao dia 14/08/2019; 6) alface, do dia 15/09/2019 ao dia 14/11/2019. 

Tabela 1. Tratamentos da avaliação do composto (CP) misturado ao pó de ardósia (PA) 

Tratamento Descrição 

T1 30 t ha-1 de CP 

T2 30 t ha-1 de CP + 5 t ha-1 de PA 

T3 30 t ha-1 de CP + 10 t ha-1 de PA 

T4 30 t ha-1 de CP + 20 t ha-1 de PA 

Os cultivos 5 e 6 não receberam os fertilizantes, onde foi avaliado o efeito residual 
dos tratamentos. A dose do composto foi estabelecida considerando suas caracterís-
ticas químicas (Tabela 2), tomando como base trabalhos já publicados (Cantú et al. 
2019) e a recomendação da CQFS- RS/SC (2016) para o cultivo em questão. As doses 
do pó de ardósia foram estabelecidas buscando encontrar a melhor quantidade a se 
misturar ao composto, utilizando como referência outros estudos realizados (Ribeiro 
et al 2013; Theodoro et al 2016). Os tratamentos tiveram quatro repetições de 16 
plantas cada, sendo avaliada a produção vegetal. Os resultados foram submetidos a 
análises estatísticas, com auxílio dos programas Sisvar e Sigma plot. 

Tabela 2. Principais características do solo, composto e pó de ardosia utilizados no experimento. 

Material pH P K N MO Relação C/N 

....mg dm -3......  % 

Composto 6,8 1720 790 2620 - 14 

Pó de ardósia 8,5 3,4 48 - - - 

Solo BF* 4,9 87,6 44 - 2,1 - 

Solo MF* 5,4 123,4 172 - 2,6 - 

Solo AF* 5,8 132,3 280 - 2,8 - 
*BF – baixa fertilidade; MF – média fertilidade; AF – alta fertilidade. 

Resultados e discussão

O de ardósia misturado com composto orgânico proporcionou efeito entre os dife-
rentes solos estudados, sendo positivos particularmente na área de baixa fertilidade 
(BF) (Figura 1). A adição sucessiva de doses do pó de ardósia misturado ao composto 
proporcionou incrementos na produção de MV em quase todos os cultivos no solo 
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de baixa fertilidade (BF), com exceção do último cultivo (Figura 1D) que não foi 
significativo. Por outro lado, no primeiro, segundo e quarto cultivo (Figura1A, B e D), 
no solo de AF a adição do PA ocasionou uma redução na produção, sendo que no 
terceiro (Figura 1C), não foi significativo. No solo de MF, em todos os cultivos não 
houve significância para as curvas de tendência. 

 
C

Figura 1. Produção de hortaliças em cultivos sucessivos (A, B, C e D) utilizando doses de pó 
de ardósia (PA), associado com composto orgânico (30 toneladas / ha) e de cultivos com 

efeito residual (E e F), em áreas de baixa (BF), média (MF) e alta fertilidade (AF). 
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Em relação ao efeito residual dos dois cultivos (Figura 1), sucessivos aos quatro cultivos 
que receberam a mistura do PA com o composto orgânico (Figura 1), foi possível obser-
var um incremento na produção vegetal nas áreas de BF e MF no primeiro cultivo (aveia) 
e na área de BF no segundo cultivo (alface). As curvas da área de AF no primeiro cultivo e 
AF e MF no segundo cultivo não foram significativas. É possível que nas condições de BF 
a mistura proporcione efeitos na mineralização dos nutrientes, conforme contatado por 
Cantú et al (2021), que levaram a um melhor aproveitamento dos nutrientes ou substân-
cias húmica, fornecidas pelo composto, promovendo o incremento vegetal. 

Conclusão
A associação do composto orgânico em questão, a doses de pó de ardósia pode ser 
recomendado para cultivo de hortaliças em áreas de baixa fertilidade, sendo que em 
áreas de alta fertilidade, não se recomenda o uso buscando incremento da produção 
vegetal. Todavia, é necessário mais estudos com outros compostos e em condições 
distintas ao do presente estudo. 
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Resumo

O estado de Santa Catarina se destaca na produção nacional de banana sendo o 
quarto maior produtor do país e o segundo em produtividade com 24,6 t/ha. Entre-
tanto, mesmo com o bom desempenho é preciso destacar que a banana produzi-
da no estado predominantemente são de cultivares do subgrupo Cavendish e com 
potencial de produção acima de 50,0 t/ha. O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar/mensurar as principais limitações nutricionais que reduzem a produtividade 
e sustentabilidade da bananicultura no estado de Santa Catarina. Foram realizadas 
coletas e amostragem de folhas em 53 pomares comerciais de banana caturra na 
região do Vale do Itajaí e Litoral Norte catarinense. Relacionou-se a produtividade 
relativa (y) com os índices CND (x), selecionou-se os pares (xy) com a Linha de Fron-
teira Superior (LFS) gerou-se as equações e em seguida determinou-se as limitações 
de produtividade por fatores nutricionais e não nutricionais. Na média a produtivi-
dade do estado teve a limitação por fatores nutricionais na seguinte ordem: Fe > B 
> Zn > N > Mn > Cu > Ca = Mg > K > P > S. Os fatores nutricionais “↓LN” limitaram a 
produtividade de banana no estado em 38,2 %, enquanto os fatores não nutricionais 
“↓LN” impactaram na ordem de 21,7 %. A produtividade dos bananais catarinenses 
são limitados em maior parte por fatores nutricionais, sendo o nitrogênio e o ferro o 
macro e micronutriente mais limitante, respectivamente. Enquanto a produtividade 
média observada no estado de SC é de 59,6 % do seu potencial produtivo. 

Palavras-chave: Fruticultura, limitação nutricional, nutrição de bananeiras, produção de 
banana. 
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Quantification of nutritional and non-nutritional factors that 
limit banana yield in Santa Catarina 

Abstract

The Santa Catarina state stands out in terms of national banana production, being the fourth 
largest producer in the country and the second in yield with 24.6 t/ha. However, even with the 
good performance, it should be noted that the bananas produced in the state are predominantly 
from cultivars of the Cavendish subgroup and with production potential above 50.0 t/ha. This 
study aimed to evaluate/measure the main nutritional limitations that reduce the yield and sus-
tainability of banana production in the Santa Catarina state. Leaf collections and sampling were 
carried out in 53 commercial banana orchards in the region of Vale do Itajaí and Litoral Norte 
of Santa Catarina. The relative yield (y) was related to the CND indexes (x), the pairs (xy) were 
selected with the Upper Frontier Line (LFS) generating the equations and then the limitations 
of yield were determined by nutritional factors and nonnutritional. On average, the yield of the 
state was limited by nutritional factors in the following order: Fe > B > Zn > N > Mn > Cu > Ca 
= Mg > K > P > S. The nutritional factors “↓LN” limited banana yield in the state in 38.2%, while 
the non-nutritional factors “↓LN” had an impact on the order of 21.7%. The yield of banana crops 
in Santa Catarina is mostly limited by nutritional factors, with nitrogen and iron being the most 
limiting macro and micronutrients, respectively. While the average yield observed in the state of 
SC is 59.6% of its productive potential. 

Keywords: Fruit crops, nutritional limitation, banana crop nutrition, banana production. 

Introdução 

O estado de Santa Catarina se destaca na produção nacional de banana sendo o quar-
to maior produtor do país e o segundo em produtividade com 24,6 t/ha (SIDRA/IBGE, 
2019). A produtividade obtida pelo estado é bem superior a média nacional que é 
de 14,7 t/ha. Entretanto, mesmo com o bom desempenho é preciso destacar que a 
banana produzida no estado predominantemente são de cultivares do subgrupo Ca-
vendish e com potencial de produção acima de 50,0 t/ha. Dessa forma, o desempenho 
da bananicultura em Santa Catarina pode ser considerado baixo, visto que o potencial 
produtivo dessas cultivares é bem superior aos alcançados atualmente. 

Dentre os fatores de produção podemos classificar em nutricionais e não nutricio-
nais os fatores que limitam a produtividade da bananicultura. Os fatores nutricionais 
estão relacionados a gestão da aplicação dos nutriente para a cultura que quando 
mal manejados podem ocasionar deficiências, excessos e desequilíbrios de nutrien-
tes, impedindo a bananeira de expressar seu potencial produtivo. Já os fatores não 
nutricionais estão relacionados aos eventos climáticos como o déficit hídrico, frio, 
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baixa incidência de luz no pomar, aos fatores edáficos, aos danos causados por ata-
que de pragas e doenças, ao manejo inadequado na condução do bananal, dentre 
outros. Todos estes fatores atuam de forma concomitante e seus efeitos reduzem a 
produção e causam prejuízos ao bananicultor. Dessa forma, é importante a identifi-
cação das principais limitações a produtividade a fim de estabelecer ações que me-
lhoram a tomada de decisão e possam minimizar as limitações causadas por fatores 
controláveis, como por exemplo os fatores nutricionais. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar/mensurar as prin-
cipais limitações nutricionais que reduzem a produtividade e sustentabilidade da 
bananicultura no estado de Santa Catarina. 

Material e métodos 
Foram realizadas coletas e amostragem de folhas no período de setembro de 2018 a 
abril de 2019 em 53 pomares comerciais de banana caturra na região do Vale do Itajaí 
e Litoral Norte catarinense, nos municípios de Corupá, Luiz Alves, Massaranduba, Jara-
guá do Sul, São João do Itaperiú, Schroeder e Balneário Piçarras. Em cada pomar foram 
amostradas 15 plantas, na fase de emissão do cacho, conforme Guimarães et al. (2020). 
As plantas amostradas foram devidamente identificadas para posterior determinação 
do peso do cacho colhido e quantificação da produtividade. Os teores de macro e mi-
cronutrientes na folha foram determinados conforme Malavolta et al. (1997). 

Com os dados de produtividade e análises foliares foram obtidos os índices CND para 
cada nutriente utilizando as normas propostas por (Guimarães et al., 2020). Em segui-
da relacionou-se a produtividade relativa (y) com os índices CND (x) em gráficos de 
dispersão (y = f(x)) gerando uma nuvem de pontos e aplicando o método da Linha de 
Fronteira Superior (LFS) para selecionar e extrair os pares (xy) gerando as equações 
das relações entre produtividade relativa e índices CND. A partir dessas equações, 
foram estimadas as produtividades máxima em função dos índices CND para cada nu-
triente, ou seja, limitação na produtividade por fatores nutricionais. Sendo em seguida, 
aplicada a Lei do Mínimo para determinar o nutriente mais limitante à produtividade. 

Considerando que o bananal nutricionalmente equilibrado para todos os nutrientes 
sua produtividade relativa máxima = 100, foi realizada a subtração pela produtivi-
dade relativa máxima em função do nutriente mais limitante, obtendo deste modo, a 
produtividade relativa máxima atingível que é associada a perdas por fatores nutri-
cionais. Enquanto para a obtenção da perda de produtividade relacionada a fatores 
não nutricionais, realizou-se a subtração da produtividade relativa máxima atingível 
pela produtividade relativa observada (obtida em campo), conforme equações abai-
xo (Guimarães; Deus, 2021): 
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Equações Exemplo de aplicação 

Limitação Nutricional (↓LN) = Ymáximo – Yatingível ↓LN = 100 – 70 = 30 % 

Limitação Não Nutricional (↓LÑN) = Yatingível – Yobservada ↓LÑN = 70 – 50 = 20 % 

Resultados e discussão 

As produtividades relativas máximas estimadas em função dos índices CND para 
cada nutriente, assim como a quantificação das limitações por fatores nutricionais e 
não nutricionais em bananais catarinense são apresentadas na tabela 1. 

Tabela 1. Valores médios de produtividade máxima estimada, observada e limitação por fatores 
nutricionais e não nutricionais de bananais catarinenses. 

Municípios

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Produtividade máxima estimada* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn B R1 Yobs.2 ↓LN3 ↓LÑN4

...................................................................... % ..................................................................... 

Balneário 
Piçarras 89,6 91,8 92,9 87,3 93,8 95,6 66,5 91,5 95,8 67,8 80,3 84,7 74,6 45,3 19,4 

Corupá 70,1 97,3 96,6 91,9 92,2 93,1 83,2 82,5 87,8 89,7 81,1 71,8 51,3 50,3 17,7 

Jaraguá do Sul 96,2 94,9 95,5 99,0 87,9 94,7 97,0 86,5 79,0 98,7 84,4 78,2 54,4 35,8 23,5 

Luiz Alves 96,1 95,6 93,7 94,7 85,4 99,3 88,9 97,2 94,9 97,8 92,7 85,4 58,7 24,0 21,3 

Massaranduba 71,4 92,5 95,6 94,3 96,3 94,2 57,4 88,8 93,7 74,4 88,7 76,5 70,3 45,0 9,7 

São João 
Itaperiú 80,6 95,4 96,1 85,6 94,8 94,8 85,0 87,2 97,8 72,3 79,0 80,0 59,3 42,1 34,1 

Schroeder 95,1 97,3 92,9 97,1 99,3 94,8 95,2 86,1 96,0 95,5 80,2 89,3 48,7 25,1 26,2 

Santa Catarina 85,6 95,0 94,8 92,8 92,8 95,2 81,9 88,5 92,1 85,2 83,8 80,8 59,6 38,2 21,7 

*Os valores acima foram obtidos individualmente para cada talhão comecial sendo apreseantados apenas os 
valores médios municipais e a média estadual; 1R: Produtividade máxima estimada em função dos índices CND “IR”; 
2Yobs.: Produtividade relativa observada em campo; 
3↓LN: redução da produtividade relativa em função de fatores nutricionais; 

4↓LÑN: redução da produtividade relativa em função de fatores não nutricionais. Fonte: Guimarães e Deus (2021). 

Na média a produtividade do estado teve a limitação por fatores nutricionais de 
acordo com a seguinte ordem: Fe > B > Zn > N > Mn > Cu > Ca = Mg > K > P > S. Sendo 
que o N foi o macronutriente mais limitante, enquanto para micronutriente, o Fe foi 
o que mais limitou a produtividade dos bananais cultivados em Santa Catarina. 

Para esses nutritentes mais limitantes, como exemplo o N e Fe, quando se avalia por 
município, pecebe-se que o impacto na produtividade é bastante variável com ampli-
tude de 70,1 (Corupá) a 96,2 % (Jaguará do Sul) quando considera o N como o nutrien-
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te limitante. Da mesma forma, a produtividade variou de 57,4 (Massaranduba) a 97,0 
% (Jaguará do Sul) em decorrência da limitação proporcionada pelo Fe. A ocorrência 
dessa variabilidade é natural e em parte decorre das diferenças quanto ao manejo na 
gestão dos nutrientes entre os municípios e entre os próprios bananicultores. 

Por outro lado, K, P e S foram os nutrientes menos limitantes a produtiviade e com 
menor amplitude entre os municípios. Para potássio, variou de 92,9 (Balneário Piçarras 
e Schroeder) a 96,6 % (Corupá). Enquanto fósforo, variou de 91,8 (Balneário Piçarras) 
a 97,3 % (Corupá e Schroeder). Já enxofre, variou de 93,1 (Corupá) a 99,3 % (Luiz Al-
ves). No que se refere aos nutrientes P e K, há evidências que estejam ocorrendo uso 
de doses excessivas, haja visto que seus teores no solo encontram-se muito elevados 
(Guimarães; Deus, 2021). No caso de S, o mesmo tem sua demanda atendida pela cul-
tura, por ser um nutriente acompanhante em diversas fontes de fertilizantes, inclusive 
presente no superfosfato simples, principal fonte de P utilizada no país. 

Com relação ao Ca e Mg, as maiores limitações de produtividade foram observadas 
nos municípios de São João do Itaperiú e Balneário Piçarras para Ca, enquanto que 
para Mg foram observadas em Luiz Alves e Jaraguá do Sul. Nesses locais é importan-
te a correta escolha do corretivo de acidez do solo a ser aplicado na área, priorizando 
corretivos com teores maiores de magnésio na sua composição em pomares que 
apresentam deficiência deste nutriente, buscando sempre atingir uma relação molar 
Ca/Mg próxima de 4/1. 

A produtividade média observada no estado de Santa Catarina encontra-se próxima 
de 60 % do seu potencial, com destaque para as maiores produtividade nos municí-
pios Balneário Piçarras (74,6 %) e Massaranduba (70,3 %), enquanto a menor produ-
tividade ocorreu no município de Schroeder (48,7 %). 

Foi observada uma aplitude de 24,0 a 50,3 % de fatores nutricionais “↓LN” limitando 
a produtividade de banana com média estadual de 38,2 %. Enquanto para fatores 
não nutricionais “↓LN” o impacto na produtividade foi na ordem de 9,7 a 34,1 % com 
média de 21,7 % para o estado. 

Conclusões 

A produtividade dos bananais catarinenses são limitados em maior parte por fatores 
nutricionais. 

Os nutrientes mais limitantes à produtividade no estado é o N entre os macronu-
trientes e o Fe entre os micronutrientes. 

A produtividade média observada no estado é de 59,6 % do seu potencial produtivo. 
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de funções de pedotransferência (FPTs) 
disponíveis na literatura para estimar a densidade do solo (DS) usando diferentes 
atributos do solo determinados na área de estudo. Um total de 260 amostras de so-
los foram coletadas nas profundidades de 0-10, 10-20, 20-30 e 30-60cm. Foram ava-
liadas oito FPTs para estimativa da Ds. As equações que apresentaram valores mais 
próximos da Ds para a área de estudo foram propostas por Sevastas et al. (2018), 
Tomasella e Hodnett (1998) e Bernoux et al. (1998), que utilizaram os seguintes atri-
butos nas equações: argila, areia, silte, pH em água e carbono orgânico do solo (COS). 
O COS foi o único atributo comum em todas as equações, embora ele não tenha sido 
um bom preditor quando usado de forma isolada na FPT. 

Palavras-chave: carbono orgânico do solo, PPBio, FTPs, pediometria.

Pedotransfer functions for estimating bulk density of soils in the 
São Joaquim National Park, Santa Catarina 

Abstract

The objective of this work was to evaluate the use of pedotransfer functions (PTFs) available in 
the literature to estimate soil bulk density (SD) using different soil attributes determined in the 
study area. A total of 260 soil samples were collected in depths of 0-10, 1020, 20-30 and 30-
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60cm. Eight PTFs were evaluated to estimate SD. The equations that presented values closer to 
SD for the study area were proposed by Sevastas et al. (2018), Tomasella and Hodnett (1998), and 
Bernoux et al. (1998), who used the following attributes in the equations: clay, sand, silt, pH in 
water and soil organic carbono (SOC). The SOC was the only common attribute across all equa-
tions, although it was not a good predictor when used in isolation in PTFs. 

keywords: soil organic carbon, PPBio, PTF, pedometrics. 

Introdução 

O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) criou, em 2004, o Programa 
de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) (http://ppbio.inpa.gov.br) na Amazônia com 
o objetivo central de articular as competências regionais para que o conhecimento 
sobre a biodiversidade brasileira por meio de redes de pesquisa. Em 2013, o PPBio 
teve início na região serrana do estado de Santa Catarina através da implantação 
de módulos de pesquisa no Parque Nacional de São Joaquim (PNSJ), no domínio 
fitogeográfico da Mata Atlântica. Nestes módulos foram empregados protocolos de 
pesquisas padronizados que permitem o monitoramento e a possibilidade de com-
paração e interação entre áreas temáticas que fazem parte do programa. 

Estudos desenvolvidos pelos PPBio brasileiros mostraram a importância do conhe-
cimento da paisagem local e suas relações com os recursos naturais, entre eles o 
solo. A influência dos atributos do solo foi apontada como fatores determinantes 
para a distribuição das espécies vegetais na Amazônia (FIGUEIREDO et al., 2017). No 
PNSJ foi instalado um conjunto de parcelas permanentes um cada um dos módulos 
de pesquisa. Em todas as parcelas foram coletadas amostras de solos e quantifica-
dos os atributos físicos e químicos. Entretanto, não foram determinados os valores 
de densidade do solo (Ds) na primeira etapa do Projeto. Devido a importância desse 
atributo físico do solo associada a dificuldade de medição direta através da coleta 
de amostras indeformadas em áreas de floresta de difícil acesso, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar o uso de funções de pedotrasnferência (FPTs) disponíveis na 
literatura para estimar a Ds usando diferentes atributos do solo em um módulo de 
pesquisa do PNSJ. 

Material e métodos 

O PNSJ está localizado na região serrana do Estado de Santa Catarina (28°8’4”S, 
49°28’47”O). O parque abrange uma área de 49.300 ha com quatro tipos principais 
de fitofisionomias: Campos de Altitude; Florestas com Araucária; Floresta Pluvial 

http://ppbio.inpa.gov.br/
http://ppbio.inpa.gov.br/
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Subtropical e Matas Nebulares. Um total de 260 amostras de solo foram coletadas 
nas parcelas e fora (entorno) delas no Módulo 1 de pesquisa instalado no PNSJ, 
nas profundidades de 0-10, 10-20, 20-30 e 30-60cm. Os atributos analisados foram: 
composição granulométrica (areia, silte e argila), carbono orgânico do solo (COS) e 
nitrogênio total (ambos por combustão a seca em autonalisador elementar) e aná-
lises químicas de rotina (TEIXEIRA et al., 2017). Foram avaliadas oito FPTs para es-
timativa da Ds avaliadas por profundidade e descritas por Ramos et al. (2016), Se-
vastas et al. (2018), Tomasella e Hodnett (1998), Benites et al. (2007), Bernoux et al. 
(1998) e Manrique e Jones (1991). Todas as análises foram realizadas no ambiente 
computacional R. 

Resultados e discussão 

Os atributos do solo utilizados nas FPTs foram: argila, areia, silte, pH em água, soma 
de bases (Ca, Mg, K e Na) e COS. As análises descritivas são apresentadas na Figura 
1. Os valores de Ds resultantes das oito FPTs avaliadas apresentam valores variáveis 
(Figura 2), com valores mínimos negativos de -91,65 a valores máximos de 1,79, 
acima do esperado para a área, segundo Souza Junior e Almeida (2021) que encon-
traram valores para Ds de 13 perfis de solos da região da escarpa da formação Serra 
Geral no planalto sul catarinense, que abrange a área de estudo, variando de 0,49 g 
cm-3 a 0,80 g cm-3 para Cambissolos Húmicos, Cambissolos Hísticos e Organossolos, 
todos com elevados teores de COS. Uma das equações proposta por Sevastas et al. 
(2018), que utiliza apenas o COS, apresentou os valores mais discrepantes para a 
área de estudo em todas as profundidades avaliadas. As equações que apresenta-
ram valores mais próximos da Ds para a área do PNSJ foram aquelas propostas por 
Sevastas et al. (2018), Tomasella e Hodnett (1998) e Bernoux et al. (1998), nas quais 
os autores utilizaram os seguintes atributos nas equações: argila, areia, silte, pH em 
água e COS. Todas as oito equações de FPTs tiverem melhores ajustes para a profun-
didade de 30-60cm (Figura 2). Este resultado pode estar relacionado aos elevados 
teores de carbono nestes solos e ao número de amostras disponíveis para cada pro-
fundidade. As FPTs publicadas mostram grandes diferenças de desempenho quando 
aplicadas em outros ambientes que não aqueles em que foram ajustadas (DE VOS et 
al., 2005), mostrando a necessidade de desenvolver modelos específicos para cada 
área de estudo, sobretudo quando se trata de áreas frágeis com elevados teores de 
carbono no solo, importantes na reserva dos estoques de carbono e regulação de 
fluxos climáticos. 
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Figura 1. Boxplots dos atributos do solo utilizados nas FTPs  
para a área de estudo. 

 

Figura 2. Boxplots dos valores de Ds estimados pelas oito FTPs  
para a profundidade de 3060cm para a área de estudo. 
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Conclusões 
As FPTs avaliadas para estimar a Ds que apresentaram valores mais próximos dos 
esperados para a área de estudo (PNSJ) utilizaram os atributos do solo areia, silte, 
argila, pH em água e COS. O COS foi o único atributo comum em todas as equações, 
embora ele não tenha sido um bom preditor quando usado de forma isolada na FPT. 
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Resumo
No Maranhão e nos trópicos úmidos a agricultura familiar sofre com o uso insus-
tentável do solo, especialmente por causa dos ciclos repetidos de corte e queima e 
agricultura itinerante. Nesse contexto, a palmeira babaçu consegue se adequar bem já 
que possui grande poder de invasão de áreas perturbadas. Os FMA, têm a capacidade 
de associar-se com as raízes de cerca de 70% das espécies de plantas conhecidas. 
Palmeiras tropicais geralmente têm ‘raízes finas’ relativamente grossas e parcialmente 
lignificadas que frequentemente forma uma associção micorrizica forte. Este trabalho 
investiga o grau de associação micorrízica da palmeira babaçu relativo à uma gramí-
nea considerada generalista na sua micorrização. Foram escolhidos quatro pastos com 
pastagens pura de Urochloa brizantha var ‘marandú’, cada um com três ‘ilhas’ de babaçu, 
e cada ‘ilha’ com três distâncias amostrais: ‘dentro’ , ‘perto’ e ‘longe’. A coleta amostral foi 
feita no final das chuvas (05/2019) na profundidade (0-10cm ). Os glomerosporos das 
amostras 0-10cm foram extraídas e feita a triagem para contagem. Análise bifatorial 
mostrou significantes efeitos / diferênças entre os quatro pastos, efeitos da distância 
às ‘ilhas de babaçu’, e ausência de interação significante entre estes dois fatores. A 
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densidade dos Glomerosporos foi significantemente maior dentro das ilhas de babaçu 
do que dentro do pasto (tanto nas distâncias 

‘perto’ e ‘longe’). Deste modo confirmam-se os resultados de pesquisas anteriores 
sobre a forte associação do babaçu com FMA, oferecendo assim uma explicação 
parcial do sucesso excepcional desta palmeira ruderal em áreas e solos degradados, 
pobres em nutrientes e sofrendo estresse hídrico. 

Palavras-chave: Glomerosporos, Hifas, Planta, Solo. 

Glomerospore density of arbuscular mycorrhizal fungi in pastures 
with Brachiaria brizantha and Attalea speciosa Mart 

Abstract

In Maranhão and the humid tropics family farming suffers from unsustainable land use, espe-
cially because of repeated slash-and-burn cycles and shifting agriculture. In this context, the 
babassu palm fits well since it has great invasive power in disturbed areas. AMF are able to 
associate with the roots of about 70% of known plant species. Tropical palms usually have rel-
atively thick and partially lignified ‘fine roots’ that often form a strong mycorrhizal association. 
This work investigates the degree of mycorrhizal association of the babassu palm relative to a 
grass that is considered a generalist in its mycorrhization. Four pastures were chosen with pure 
Urochloa brizantha var ‘marandú’ pastures, each with three babassu ‘islands’, and each ‘island’ 
with three sampling distances: ‘within’ , ‘near’ and ‘far’.Sampling was done at the end of the rains 
(05/2019) at depth (0-10cm ).Glomerospores from 0-10cm samples were extracted and sorted 
for counting. Bifactor analysis showed significant effects/differences among the four pastures, 
effects of distance to the babassu islands, and no significant interaction between these two fac-
tors. Glomerospore density was significantly higher within the babassu islands than within the 
pasture (at both ‘near’ and ‘far’ distances). This confirms the results of previous research on the 
strong association of babassu with AMF, thus offering a partial explanation for the outstanding 
success of this ruderal palm in degraded, nutrient poor and water stressed areas and soils. 

Keywords: Glomerospores, Hyphae, Plant, Soil. 

Introdução
Os fungos micorrízicos arbusculares se associam com cerca de 70% das plantas 
conhecidas (BRUNDRETT, 2009), assim aumentando a área da superfície ‘radicular’ 
permitindo maior capacidade de absorção de água (NADEEM et al., 2014), além de 
benefícios nutricionais e adaptativos, os quais proporcionam maior desenvolvimen-
to e produtividade nas plantas (PEDONE-BONFIM et al., 2018). O conhecimento de 
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fatores que afetam a diversidade de FMA e sua interação com plantas é essencial 
para o manejo mais sustentável do solo (MIRANDA et al., 2001). Onde, a importân-
cia ecológica dos FMA ocorre o nível das espécies (MERGULHÃO et al., 2014). Alta 
frequência de fogo e curtos tempos de pousio aumentam a dominância da palmeira 
ruderal babaçu (Attalea speciosa Mart.), diminuindo o potencial produtivo da terra 
e aumentando a pobreza rural (GEHRING, 2006). As palmeiras tropicais geralmen-
te têm ‘raízes finas’ relativamente grossas e parcialmente lignificadas com poucos 
pelos radiculares (VAN DER HEIJDEN et al., 2015). Este trabalho investiga o grau de 
associação micorrízica da palmeira babaçu relativo à uma gramínea considerada 
generalista na sua micorrização. 

Material e métodos
As áreas amostrais estão localizadas no município de Pirapemas (03º 43’ S, 44º 13’ W) 
mesorregião Norte Maranhense com clima caracterizado como tropical úmido. Esta re-
gião no Maranhão-central faz parte da ‘Zona dos Cocais’ com predominância de pastos 
extensivos e degradados, e com uma alta dominância do babaçu e de outras palmei-
ras.A amostragem do solo (0-10 cm) foi efetuada no final da época chuvosa (Junho de 
2019) em quatro pastos puros de braquiária (Urochloa brizantha) com ‘ilhas’ de babaçu. 
Cada pasto conta com três ‘ilhas’ de babaçu, e amostras retiradas em três distâncias 
destas ilhas de babaçu (dentro, perto, longe). Os glomerosporos foram extraídos de 
50 g de solo pelo método de peneiramento úmido (GERDEMANN; NICOLSON, 1963), 
centrifugados em água e solução sacarose (JENKINS, 1964). Estes propágulos foram 
contados com auxílio de placa canaleta e microscópio estereoscópico e separados por 
cor e tamanho.Nos dados da densidade total de Glomerosporos foram constatados (i) 
normalidade de distribuição de dados (visualmente via histograma + testes de Kol-
mogorov-Smirnov e Liliiefor´s) e (ii) homogeneidade de variância (teste de Levene), 
permitindo análise paramétrica dos dados como ANOVAs mono- e bifatoriais. 

Resultados e discussão
A Tabela 1 mostra os resultados de análise bifatorial da densidade total de Glo-
merosporos, com efeito significante tanto do fator ‘pastos’ (diferênças significativas 
entre os 4 pastos) quanto do fator ‘distância’ (dentro, perto e longe das ilhas de 
babaçu), mas sem interação entre estes dois fatores. Esta ausência aponta a efetos 
relativos semelhantes de distância do babaçu em cada um dos quatro pastos, indi-
cativo da validade geral dos resultados aqui gerados. 
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Tabela1. Análise de variância bifatorial 

 SS Graus de 
liberdade MS F P 

Intercept 548834,0 1 548834,0 186,9538 0,0000 

Pasto 47924,3 3 15974,8 5,4416 0,0053 

Distância 30660,7 2 15330,4 5,2221 0,0130 

pasto*distância 31343,9 6 5224,0 1,7795 0,1460 

Error 70456,0 24 2935,7   

A figura 1 mostra os medianos, 25/75-percentis e min/Max da quantidade de Glo-
merosporos 50 cm-3 de solo nas três distâncias amostrais (sobre todos os quatro 
pastos). Dentro da ilha do babaçu, e no pasto perto e longe desta. 

 
Figura 1. Densidade de Glomerosporos-total em 50cm-1 de solo (0-10 cm) na posição amos-

tral dentro de ilha de babaçu, e no pasto com distâncias ‘perto’ (2,5 – 4 m) e longe  
(> 10 m) destas ilhas (médias, erro padrão, desvio padrão). 

Rearfirmam-se assim os resultados encontrados por Nobre et al. (2018), no qual 
a densidade do glomerosporos foram fortemente afetadas pela presença e domi-
nância do babaçu, apontando para um alto nível de associação micorrízica desta 
palmeira ruderal. Logo, o fato de haver uma diminuição na densidade de esporos a 
medida que o ponto amostral se afasta das palmeiras pode está relacionado a este 
distanciamento, também encontrado por Nobre et al. (2018), no qual a riqueza des-
tes fungos aumentou com o domínio da palmeira em SEC e reduziu com a distância 
das ‘ilhas’ de babaçu em PAS. Existem fortes diferenças na esporulação micorrízica 
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associados às espécies hospedeiras (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Segundo Robles 
Angelini et al. (2012), plantas com sistema radicular abundante e de rápido cresci-
mento favorecem uma maior esporulação micorrízica, melhor contato entre raízes e 
propágulos de FMAs e grande capacidade de fornecer fotossintatos aos fungos, ca-
racterísticas essas típicos para o sistema radicular das gramíneas (JESKE et al., 2018). 
A sazonalidade e outro fator que afeta fortemente a quantidade de Glomerosporos 
no solo. Estas amostras foram retiradas na fase de transição entre a época chuvosa 
e seca. Contudo, vários fatores podem afetar a produção de glomerosporos no solo, 
sendo o manejo um fator que pode está relacionada a essa pequena variação de 
densidade entre as distâncias amostradas, é o fato da amostragem ter sido realizada 
na transição entre época chuvosa e seca. 

Conclusões

‘Dentro’ das ilhas de babaçu a densidade total de Glomerosporos foi significantemente 
maior em relação as áreas de pasto (tanto nas distâncias ‘perto’ e ‘longe’ do babaçu). Os 
resultados aqui encontrados reafirmam a forte associação da palmeira ruderal babaçu 
com FMA, encontrada também em outros estudos, assim oferecendo uma possível ex-
plicação para o grande sucesso ecológico desta palmeira ruderal em solos degradados 
(ácidos, pobres em nutrientes, sofrendo frequente estresse hídrico). 
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Resumo
No Maranhão e nos trópicos úmidos a agricultura familiar sofre com o uso insusten-
tável, especialmente por causa dos ciclos repetidos de corte e queima e agricultu-
ra itinerante. Nesse contexto, a palmeira babaçu consegue se adequar bem já que 
possui grande poder de invasão de áreas perturbadas. Os FMA, filo Glomeromycota, 
têm a capacidade de formar associação com as raízes de cerca de 70% de todas as 
espécies de plantas conhecidas. As palmeiras tropicais geralmente têm ‘raízes finas’ 
relativamente grossas e parcialmente lignificadas que frequentemente forma uma 
associção micorrhizica forte. Este trabalho visa avaliar as comunidades de FMA e 
sua estrutura taxonômica e funcional em áreas de pastagens com ‘ilhas’ da palmeira 
babaçu. Foram escolhidos quatro pastos com pastagens pura de Urochloa brizantha 
var ‘marandú’, cada um com três ‘ilhas’ de babaçu, e cada ‘ilha’ com três distâncias 
amostrais: ‘, ‘perto’ e ‘, a coleta amostral foi feita no final das chuvas (05/2019) em 
duas profundidades (0-10cm). No laboratório de Artrópodes e Microbiologia do Solo 
(UEMA) os glomerosporos das amostras 0-10 cm foram extraídas e feita a triagem 
para contagem e posterior identificação das espécies de FMA. Foram identificadas 
27 espécies de FMA, onde houve maior presença dos gêneros Glomus e Acaulospora, 
com destaque para as espécies Glomus glomerulatum e Glomus macrocarpum. Des-
te modo confirmam-se os resultados de pesquisas anteriores sobre forte associação 
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do babaçu com FMA, oferecendo assim uma explicação parcial do sucesso excep-
cional desta palmeira ruderal em áreas e solos degradados, pobres em nutrientes e 
sofrendo estresse hídrico. 

Palavras-chave: Braquiária, Solo, Planta, Hifas, Glomerosporos. 

Richness of arbuscular mycorrhizal fungi in Brachiaria brizantha 
pastures with babassu in Pirapemas-MA 

Abstract

In Maranhão and the humid tropics family farming suffers from unsustainable use, especially 
because of repeated slash-and-burn cycles and shifting agriculture. In this context, the babassu 
palm fits well since it has great invasive power in disturbed areas. The AMF, phylum Glomeromy-
cota, are able to form associations with the roots of about 70% of all known plant species. Tropical 
palms usually have relatively thick and partially lignified ‘fine roots’ that often form a strong my-
corrhizal association. This work aims to evaluate the AMF communities and their taxonomic and 
functional structure in grasslands with babassu palm islands. Four pastures with pure Urochloa 
brizantha var ‘marandú’ grasslands were chosen, each with three ‘islands’ of babassu palm, and 
each ‘island’ with three sampling distances: ‘, ‘close’ and ‘, the sampling was done at the end of 
the rains (05/2019) at two depths (0-10cm). In the Arthropods and Soil Microbiology laboratory 
(UEMA) the glomerospores of the 0-10 cm samples were extracted and sorted for counting and 
subsequent identification of AMF species. Twenty-seven species of AMF were identified, where 
there was a greater presence of the genera Glomus and Acaulospora, with Glomus glomerulatum 
and Glomus macrocarpum species standing out. This confirmed the results of previous research 
on the strong association of babassu with AMF, thus offering a partial explanation for the excep-
tional success of this ruderal palm in degraded, nutrient-poor and water-stressed areas and soils. 

Keywords: Brachiaria, Soil, Plant, Hyphae, Glomerospores. 

Introdução
O babaçu (Attalea speciosa MART.) é uma palmeira que foi descrita pela primeira vez em 
1823 pelo botânico naturalista Martius (PEIXOTO, 1973), é uma das espécies vegetais 
de grande relevância na subsistência de muitas comunidades tradicionais, já que todas 
as suas partes apresentam potencial de uso (LIMA et al., 2003). Nesse contexto, a função 
dos fungos micorrízicos arbusculares não se resume somente à nutrição vegetal, mas 
também está associada a uma diversidade de espécies vegetais maior e ao equilíbrio 
dos ecossistemas (BERBARA et al., 2006). Os FMAs também melhoram a estrutura física 
do solo (MARSHALL, 1962) e aumentam a agregação (LEHMANN et al., 2017), além de 
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ter uma alta capacidade de reter metais, funcionando como agentes quelantes (PEREIRA 
et al., 2014). As palmeiras tropicais geralmente têm ‘raízes finas’ relativamente grossas 
e parcialmente lignificadas (VAN DER HEIJDEN et al., 2015), onde de acordo Nobre et al. 
(2018), os aspectos morfológicos das raízes da palmeira babaçu podem estar envolvidos 
na forte associação micorrízica observada nesta palmeira. Sabe-se que as plantas hos-
pedeiras influenciam a microbiota associada nos seus arredores para seu próprio bene-
fício através de exsudatos de raiz específicos (VAN NULAND et al., 2016). Logo, os FMAs 
são um dos organismos ecologicamente mais importantes do mundo. Porém, estudos 
sobre a ocorrência destes em ecossistemas impactados no Brasil são escassos, mas é im-
portante conhecer FMA que ocorrem em regiões impactadas, para fornecer informações 
sobre espécies tolerantes a condições de estresse (MERGULHÃO et al., 2014). Nesse con-
texto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a riqueza de fungos micorrizcos arbusculares 
em áreas com palmeira babaçu e do capim braquiária e seu papel ecológico nos pastos 
de consórcio de braquiária com babaçu. 

Material e metódos

As áreas amostrais estão localizadas no município de Pirapemas (03º 43’ S, 44º 13’ W) 
mesorregião Norte Maranhense com clima caracterizado como tropical úmido. 

Esta região no Maranhão-central faz parte da ‘Zona dos Cocais’ com predominância de 
pastos extensivos e degradados, e com uma alta dominância do babaçu e de outras pal-
meiras. Foram escolhidos quatro pastos com pastagens pura de Urochloa brizantha var 
‘marandú’, cada um com três ‘ilhas’ de babaçu, e cada ‘ilha’ com três distâncias amostrais: 
‘dentro’ (dentro da ilha de babaçu), ‘perto’ (a 2,50 – 4 m de distância), e ‘longe’ (> 10 m 
distância do babaçu, a coleta amostral foi feita no final das chuvas (Maio de 2019) em 
duas profundidades (0-10 e 10-20 cm). No laboratório de Artrópodes e Microbiologia do 
Solo (UEMA) os glomerosporos das amostras 0-10 cm foram extraídas e feita a triagem 
para contagem e posterior identificação das espécies de FMA. As comunidades de FMA 
foram avaliadas em termos quantitativos(número total de glomerosporos e qualitativos 
( a nível de gênero) na profundidade de 0-10, onde foram a listada as espécies, assim 
como o numero bruto de glomerosporos por espécie identificada. 

Resultados e discussão
Foram identificadas 27 espécies de FMA distribuídas em três famílias (Acaulosporace-
ae, Gigasporaceae, Glomeraceae) e seis gêneros (Ambispora, Acaulospora, Funneliformis, 
Glomus, Scutellospora e Orbispora) ao fim do período chuvoso (tabela 2). Os gêneros 
com maior número de espécies foram Glomus (13) e Acaulospora (8). Os gêneros Glo-
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mus e Acaulospora ( tabela 2) apresentaram maior presença de espécies e densidade 
de glomerosporos nos quatro pastos amostrados, assim como também nas ‘ilhas de 
babaçu’ como fatores isolados (pontos amostrais ‘perto’, ‘médio ‘e ‘longe’). A predomi-
nância dos gêneros Glomus e Acaulospora também é relatada nos estudos de Angelini 
et al. (2012). Esses gêneros são considerados comuns, e com grande riqueza de espé-
cies de AMF, tanto em ambientes naturais quanto em ambientes transformados por 
humanos, sendo capaz de se adaptar a uma ampla gama de condições ambientais 
(PEREIRA et al. 2014). Gêneros semelhantes aos deste estudo foram encontrados por 
Sonjak et al.(2009) trabalhando em região de solos com alta salinidade, verificaram a 
ocorrência de seis diferentes espécies de FMA, em sua maioria pertencentes ao gênero 
Glomus. Também, Caproni et al (2007) observaram o predomínio de Acaulospora segui-
do de Glomus em solos contaminados com resíduo de mineração de bauxita no Pará. 

Tabela 1. Ocorrência de espécies de fungos micorrízicos arbusculares em 4 pastos a diferentes 
distâncias das ‘ilhas’ de babaçu, durante o fim do período chuvoso no município de Pirapemas, 
Maranhão. 

Espécies de FMA Posição ‘dentro’ Posição ‘perto’ Posição ‘longe’

Acaulospora elegans 
Acaulospora endographis 
Acaulospora foveata 
Acaulospora herrerae 
Acaulospora morrowiae 
Acaulospora scrobiculata 
Acaulospora spinosa 
Acaulospora tuberculata 
Ambispora appendicula 
Funneliformis geosporum* 
Funneliformis halonatum 
Glomus ambisporum* 
Glomus glomerulatum* 
Glomus macrocarpum* 
Glomus trufemii* 
Glomus sp1 
Glomus sp2 
Glomus sp3 
Glomus sp4 
Glomus sp5 
Glomus sp6 
Glomus sp7 
Glomus sp8 
Glomus sp9 
Scutellospora calospora 
Scutellospora sp 
Orbispora pernambucana 

- 
- 
- 
- 
X 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
- 
- 
- 
- 
X 
- 
X 

X 
X 
X 
- 
X 
X 
X 
- 
X 
- 
X 
X 
X 
X 
X 
- 
- 
- 
- 
- 
X 
- 
- 
- 
- 
X 
X 

- 
X 
X 
X 
- 
- 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
X 
X 
- 
- 
X 
X 
- 
- 
X 
X 
X 
X 
- 
- 
X 

*espécies glomerocárpicas 
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O gênero Glomus apresenta maior capacidade de adaptação, demonstrando resis-
tência a perturbações ambientais (CARRENHO, 1998). Este gênero apresenta como 
característica principal a produção de glomerosporos pequenos e em grande quanti-
dade, caracterizando esta espécie como r estrategista (NOBRE et al., 2018). Além dis-
so, é o gênero com maior número de espécies descritas e, talvez, por estes motivos 
seja o gênero dominante nos levantamentos de fungos micorrízicos arbusculares 
(NOBRE et al., 2018). Sendo que a distribuição dos FMA pode ter relação com as di-
ferentes estratégias de sobrevivência desses fungos, alguns autores demonstraram 
que espécies de Acaulospora tendem a ser encontradas em solos com pH menor que 
6,5 e/ou com baixo teor de fósforo (OEHL et al., 2004; GAI et al., 2006). 

Conclusões
Foram identificadas 27 espécies de FMA, com predominância dos gêneros Glomus (13) 
e Acaulospora (8) na transição do período chuvoso/seco. Estas espécies também estive-
ram presente em outras literaturas em diferentes biomas, incluindo o estudo pioneiro 
em associação de FMA com babaçu em áreas perifericas na amazonia. Infere-se assim, 
que tais genêros possam ter grande relevância em áreas com presença de babaçuais. 
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Rendimento de cebola no sistema de plantio 
direto em função da aplicação anual de 
biocarvão 

Higashikawa, F.S.
Engenheiro-Agrônomo, Pesquisador, Epagri – Estação Experimental de Ituporanga.  
E-mail: fabiohigashikawa@epagri.sc.gov.br

Resumo 

Biocarvão é um condicionador de solo que pode promover efeitos positivos no ren-
dimento da cultura, dependendo das condições do solo e do clima e do tipo de 
planta. O estudo teve como objetivo avaliar o efeito de aplicações anuais de doses 
crescentes de biocarvão combinado com fertilizantes minerais no rendimento da ce-
bola produzido em sistema de plantio direto. O experimento consistiu de dois anos 
de cultivo (2017 e 2018) e 5 tratamentos e o delineamento experimental foi em 
blocos casualizados com quatro repetições. Assim, 5 tratamentos foram avaliados da 
seguinte forma: C = controle; B1 + MF = 1 t ha-1 de biocarvão (B) + MF (fertilizante 
mineral); B2 + M = 2 t ha-1 de B + MF; B4 + MF = 4 t ha-1 de B + MF; B10 + MF = 10 t 
ha-1 de B + MF; A maior produtividade de cebola (39,9 t ha-1) foi obtida em 2017 com 
a dose de biocarvão de 5,9 t ha-1 enquanto um aumento de 308 kg ha-1 na produção 
de cebola foi encontrado para cada t ha-1 de biocarvão adicionado ao solo em 2018. 
O uso de biocarvão combinado com fertilizantes minerais aumentou a produção de 
cebola com uma resposta positiva desde o primeiro ano de aplicação de biocarvão. 

Palavras-chave: Allium cepa L.; adubação verde; biocarvão de madeira; condicionador 
do solo. 

Abstract 

Biochar is a soil conditioner that can promote positive effects on crop yield depending on soil 
and climate conditions and plant type. The study aimed to evaluate the effect of annual appli-
cations of increasing doses of biochar combined with mineral fertilizers on the yield of onions 
produced in a no-tillage system. The experiment consisted of two cropping years (2017 and 
2018) and 5 treatments and a randomized block design with four replications was used. Thus, 5 
treatments were tested as follows: C = control; B1 + MF = 1 t ha-1 of biochar (B) + MF (mineral 
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fertilizer); B2 + MF = 2 t ha-1 of B + MF; B4 + MF = 4 t ha-1 of B + MF; B10 + MF = 10 t ha-1 of B + 
MF; The highest onion yield (39.9 t ha-1) was obtained in 2017 with the biochar rate of 5.9 t ha-1 
while an increase of 308 kg ha-1 in onion yield was found for each t ha-1 of biochar added to soil 
in 2018. The use of biochar combined with mineral fertilizers increased onion yield in a short 
time with positive response since the first year of biochar application. 

Keywords: Allium cepa L.; green manure; wood biochar; soil conditioner. 

Introdução 

A cebola é a terceira hortaliça mais importante para o mercado brasileiro; no entanto, 
a maioria das culturas de cebola são cultivadas sob o sistema de lavoura convencional 
e nutridas com fertilizantes minerais solúveis (EPAGRI, 2013). A aração e gradagem 
excessiva do solo no sistema de preparo convencional acelera a degradação da es-
trutura do solo ao quebrar agregados contribuindo consequentemente para a erosão 
(SILVA et al., 2016). Por outro lado, o uso de plantio direto com plantas de cobertura 
melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (COMIN et al., 2018). 
Os condicionadores de solo, como o biocarvão, estão cada vez mais sendo usados 
para melhorar atributos químicos e físicos dos solos tropicais (STEINER et al., 2007). 
O efeito da aplicação de biocarvão no rendimento da cultura dependendo do tipo de 
solo, tipo de cultura e doses de biocarvão (SPOKAS et al., 2011). Poucos estudos sobre 
o uso de biocarvão na produção de hortaliças são encontrados na literatura (ADEKIYA 
et al., 2019; GAO et al., 2020). Em alguns casos, a reaplicação do biocarvão pode não 
ter efeito no rendimento da planta, apesar de ter um efeito significativo na qualidade 
do solo devido ao aumento dos teores de nutrientes disponíveis e na matéria orgânica 
(QUILLIAM et al., 2012). No entanto, Adekiya et al. (2019) relataram efeitos positivos 
de curto prazo da aplicação de biocarvão e esterco de aves no estado nutricional e na 
produção do rabanete. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de aplicações 
anuais de doses crescentes de biocarvão combinadas com fertilizantes minerais no 
rendimento da cebola cultivada em sistema de plantio direto (SPD). 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Epagri em Ituporanga - SC 
(27º25’S, 49º38’W e altitude de 475 m). O clima da região foi classificado como Cfa 
(Subtropical úmido, clima oceânico sem estação seca e com verão quente), de acordo 
com a classificação de Köppen (ALVARES et al. 2013). O solo da área experimental foi 
classificado como Cambissolo Húmico distrófico (SANTOS et al., 2013). A cebola foi 
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cultivada em dois anos agrícolas, de julho a novembro, em 2017 e 2018. A precipi-
tação total em mm foi de 486,2 (2017) e de 566,6 (2018) e as temperaturas médias 
em °C de 17,4 (2017) e de 16,8 (2018). Amostras de solo da camada de 0,0 - 0,2 m 
foram coletadas antes do experimento e continham: 470, 276 e 254 g kg-1 de areia, 
silte e argila, respectivamente; pH em H2O de 5,7; 5,8 cmolc dm-3 Ca2+; 3,2 cmolc dm-3 
Mg2+; 0,0 cmolc dm-3 Al3+; 4,8 mg dm-3 P (Mehlich-1); 0,37 cmolc dm-3 K+ (Mehlich-1); 
15 mg dm-3 S-SO4

2ˉ; capacidade potencial de troca de cátions (CTC) de 13,6 cmolc 
dm-3; saturação de base de 69 %; 3,0 % de matéria orgânica; 1,3 mg dm-3 Cu2+; 3,1 
mg dm-3 Zn2+; 96 mg dm-3 Fe2+; e 10,8 mg dm-3 Mn2+. As análises de solo foram de 
acordo com CQFS-RS/SC (2016). O adubo verde de verão foi o consórcio de Mucuna 
aterrima e Pennisetum glaucum, semeados nas seguintes densidades, respectivamen-
te: 40 e 30 kg ha-1 (MENEZES JÚNIOR; GONÇALVES; VIEIRA NETO, 2014). A produção 
de mudas de cebola (Empasc 352 - Bola Precoce) foi feita em canteiros com a seme-
adura em abril. O transplante manual no mês de julho de cada ano das mudas de 
cebola foi realizado após abertura dos sulcos com microtrator adaptado para operar 
na palha, com plantas afastadas 0,4 m das linhas e 0,08 m entre si (312,500 plantas 
ha-1). Para o cultivo de cebola em SPD o biocarvão e os fertilizantes minerais foram 
aplicados sobre a superfície da palha das plantas de cobertura de verão que foram 
acamadas antes do transplante das mudas de cebola. O delineamento experimental 
foi em blocos casualizados com quatro repetições, cinco tratamentos (controle; B1 
+ MF = 1 t ha-1 de biocarvão (B) + MF (fertilizante mineral); B2 + MF = 2 t ha-1 de B + 
MF; B4 + MF = 4 t ha-1 de B + MF; B10 + MF = 10 t ha-1 de B + MF) e parcelas de 9,6 
m2. Assim, cada bloco foi constituído por cinco parcelas com distância entre parce-
las de 1 m. Os fertilizantes minerais nos tratamentos combinados com as doses de 
biocarvão foram calculados para fornecer em kg ha-1 150 de N, 280 de P2O5 e 90 de 
K2O com base na análise do solo (CQFS-RS/SC, 2016). A dose de nitrogênio (nitrato 
de amônio) foi aplicada na seguinte proporção: no plantio (15%), 35 dias (25%), 60 
dias (35%) e 85 dias (25%) após o transplante (DAT). Metade da dose de K2O (KCl) foi 
aplicada no plantio e o restante aos 60 DAT (CQFS-RS/SC, 2016). Esses tratamentos 
foram reaplicados em 2018 nas mesmas parcelas experimentais. O controle de ervas 
daninhas, doenças e pragas foi realizado com produtos químicos registrados para a 
cultura da cebola no Ministério da Agricultura do Brasil. A conversão da madeira de 
Eucalyptus spp. em biocarvão foi feita sob pirólise lenta (~ 350 ºC), com exclusão par-
cial do oxigênio do forno cilíndrico de uma carvoaria de Ituporanga. O biocarvão foi 
triturado e peneirado em uma peneira de malha de 2 mm antes de ser aplicado na 
superfície do solo nas parcelas experimentais. Ao final do experimento, avaliou-se a 
produtividade de bulbos comerciais de cebola com diâmetros superiores a 35 mm. 
Os modelos de regressão (p <0,05) foram ajustados para o rendimento da cebola em 
relação as doses de biocarvão combinadas com fertilizantes minerais. As análises 
estatísticas foram realizadas com o software R 3.6.3 versão (R CORE TEAM, 2021). 
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Resultados e discussão 

Com base na análise de regressão, a produção de cebola apresentou resposta signi-
ficativa quando as doses de biocarvão foram combinadas com fertilizantes minerais 
em ambas as safras. A equação obtida para B + MF em 2017 mostrou que a taxa de 
5,99 t ha-1 de biocarvão resultou na produtividade máxima de cebola de 39,8 t ha-1, 
e a equação linear obtida para B + MF em 2018 mostrou que cada t ha-1 de biocarvão 
adicionado ao solo aumentou a rendimento de cebola em 308 kg ha-1 (Figura 1). 

 

Figura 1. Rendimento da cebola em função das doses de biocarvão  
aplicadas nos anos de 2017 e de 2018. 

Biocarvão não tem efeito de curto prazo na produção de cevada, morango e batata em 
solos com fertilidade construída (JAY et al. 2015). Por outro lado, efeito positivo de cur-
to prazo do biocarvão na produção de cebola foi encontrado neste estudo (Figura 1). A 
combinação de biocarvão com fertilizantes minerais desencadeia um efeito sinérgico 
do biocarvão no rendimento da cultura, embora um único mecanismo não seja sufi-
ciente para explicar como o biocarvão atua aumentando o crescimento das plantas 
(STEINER et al., 2007), provavelmente devido a vários fatores que não medimos neste 
estudo pode estar trabalhando juntos. Gao et al. (2020) mostraram que o biocarvão 
como um fator individual não teve efeito significativo sobre a produção de cebola, 
enquanto eles relataram que a irrigação e sua interação com o biocarvão afetaram sig-
nificativamente a produção de cebola. Em alguns casos, o aumento no rendimento da 
cultura é devido ao efeito da calagem e ao aumento da CTC em solos que receberam 
biocarvão (YE et al., 2020). A reaplicação do biocarvão no segundo ano de cultivo re-
sultou em um aumento linear do rendimento da cebola (Figura 1). O rendimento geral 
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de cebola mais alto no segundo ano de cultivo de cebola pode ser atribuído à melhor 
distribuição e maior volume de precipitação (566,6 mm) durante a safra de 2018, em 
comparação com 2017 (486,2 milímetros). Além disso, as condições climáticas favorá-
veis em 2018 aumentaram os efeitos benéficos do biocarvão na cebola, uma vez que o 
rendimento da cebola aumentou linearmente em relação as doses de biocarvão com-
binadas com fertilizantes minerais (Figura 1). O aumento no C orgânico do solo devido 
à aplicação sucessiva de biocarvão de eucalipto (KIMETU et al., 2008) provavelmente 
contribuiu para o maior rendimento geral da cebola com a reaplicação de biocarvão 
no segundo ano (Figura 1). Em consonância com Quilliam et al. (2012), nenhum efeito 
adverso da aplicação de biocarvão no crescimento da planta foi encontrado. 

Conclusões 

A aplicação anual sobre a palha das plantas de cobertura de verão, da combinação 
de biocarvão com fertilizantes minerais, aumentou a produção de cebola com res-
posta positiva desde o primeiro ano de aplicação de biocarvão. 
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Resumo

A busca por fertilizantes alternativos é uma atividade moderna visando a sustenta-
bilidade da agricultura. No estado de Santa Catarina existem altas reservas de rocha 
de ardósia (Varvito).As análises químicas do produto como fertilizante demonstram 
entre 3% a 6% de potássio, alta concentração de silício e outros minerais. Para o 
pó de rocha de ardósia se tornar um insumo agrícola com registro no MAPA como 
remineralizador de solo é necessário sua avaliação agronômica. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar seu uso como remineralizador de solo no cultivo de al-
face, brócolis e aveia cultivadas em seis cultivos. O experimento foi conduzido em 
um fatorial de 2 x 3, constituído da aplicação e não do pó de ardósia (PA), em três 
diferentes áreas com distintos níveis de fertilidade, baixa; média e alta fertilidade. 
Os resultados demonstraram que o pó de rocha de ardósia melhora o rendimento 
do cultivo das hortaliças.Conclui-se que o pó de rocha de ardósia (Varvito) pode ser 
usado para o cultivo de hortaliças, melhorando o rendimento dos cultivos.

Palavras-chave: adubação, nutrientes minerais, remineralizador, sustentabilidade. 
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Slate (Varvito) rock powder improves the performance of the 
growing vegetables 

Abstrat

The search for alternative fertilizers is a modern activity aimed at the sustainability of agriculture. 
In the state of Santa Catarina there are high reserves of Slate (Varvito) rock. Chemical analyzes of 
the product as a fertilizer show between 3% to 6% potassium, high concentration of silicon and oth-
er minerals. For Slate rock powder to become an agricultural input with MAPA registration as a soil 
remineralizer, its agronomic evaluation is necessary. Thus, the objective of this work was to evaluate 
its use as a soil remineralizer in the cultivation of lettuce, broccoli and oats grown in six crops. The 
experiment was carried out in a 2 x 3 factorial, consisting of the application and not of slate pow-
der (PA), in three different areas with different levels of fertility, low; medium and high fertility.The 
results showed that Slate rock powder improves the yield of vegetable cultivation. It is concluded 
that Slate rock powder (Varvito) can be used for the cultivation of vegetables, improving crop yields. 

Keywords: fertilization, mineral nutrients, remineralizer, sustainability. 

Introdução
A busca por fertilizantes alternativos para o cultivo das hortaliças é uma atividade em 
constantes estudos. A rocha ‘ardósia’ da região do Alto Vale do Itajaí – SC é comumen-
te denominada por esse nome, todavia, trata-se de uma formação rochosa sedimentar, 
caracterizada como Varvito. As reservas em Santa Catarina são de aproximadamente 
214.298.574 toneladas. O resíduo do beneficiamento artesanal da ardósia é de aproxi-
madamente 70%, chamado de pó de rocha (DNPM, 2016).Uma das formas de obtenção 
de vários remineralizadores é por meio do aproveitamento dos subprodutos de minera-
ção como o pó de rocha (MARTINS et al., 2008). Isto demonstra que os minerais presen-
tes no pó de rocha ardósia podem ser benéficos ao solo mantendo a produtividade das 
lavouras. Melamed et al. (2007), destacam que os benefícios advindos da utilização de 
pós de rocha são: o fornecimento lento de macro e micronutrientes; aumento da dispo-
nibilidade desses nutrientes nos solos cultivados; reequilíbrio do pH do solo e aumento 
da reserva nutricional do solo. O objetivo do trabalho foi avaliar o uso do pó de rocha 
de ardósia como potencial remineralizador de solo para uso em cultivo de hortaliças.

Material e métodos
O trabalho foi realizado em Itajaí/SC nos anos de 2018 e 2019 no Projeto Hortaliças 
da Estação Experimental da Epagri - EEI, situada a 27º 34’ de latitude Sul, 48º 30’ 
de longitude Oeste de Greenwich e altitude de 5m. Os solos dos experimentos são 
variações de um Gleissolo, com deposição aluvial na superfície (Tabela 1). O pó de 
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ardósia (PA) foi obtido em uma jazida do município de Trombudo Central - SC. O ex-
perimento foi conduzido em um fatorial de 2 x 3, constituído da aplicação e não do 
pó de ardósia (PA), em três diferentes níveis de fertilidade do solo: baixa fertilidade 
(BF); média fertilidade (MF) e área de alta fertilidade (AF).

Tabela 1. Principais características do solo e pó de ardósia utilizados no experimento. 

Material pH  P  K MO 

  . . . . . . .mg...... . % 

Pó de ardósia (Varvito) 8,5 3,4 48 - 

Solo BF* 4,9 87,6 44 2,1 

Solo MF* 5,4 123,4 172 2,6 

Solo AF* 5,8 132,3 280 2,8 
*BF – baixa fertilidade; MF – média fertilidade; AF – alta fertilidade. 

A caracterização dos tipos de solo e da ardósia está descrita na Tabela1. As doses 
da ardósia foram estabelecidas buscando encontrar a melhor dose para os cultivos 
das hortaliças, baseadas nos teores de nutrientes do produto (Tabela 1) e utilizando 
como referência estudos que avaliaram o uso de rochas moídas (Ribeiro et al 2013). 
Foi aplicada a dose de 10 Mg ha-1 de ardósia por cultivo, nas parcelas dos diferentes 
tipos de solo, exceto nos dois últimos cultivos. Foram realizados seis cultivos suces-
sivos, sendo 4 de alface; 1 de brócolis e 1 de aveia.

Cada um dos seis tratamentos teve quatro repetições em blocos ao acaso com 16 
plantas, onde foram analisadas a produção de matéria vegetal (MV). Os resultados 
foram submetidos a testes de comparação de médias, com auxílio do programa ‘Sis-
var’ de estatística. 

Resultados e discussões

Foram encontrados efeitos positivos da aplicação do pó ardósia no incremento de 
produção vegetal nos cultivos realizados na EEI.

A figura 1A, demonstra que no primeiro cultivo realizado com a alface, foi constatada 
uma diferença entre os tipos de solo (BF, MF e AF), tanto com, como sem adição do 
pó de ardósia. O solo de Alta Fertilidade (AF) teve produção de Matéria Vegetal (MV) 
superior ao de Média Fertilidade (MF) que foi superior ao de Baixa fertilidade (BF). 
Além disso, é possível verificar que a aplicação de PA, proporcionou diferenças posi-
tivas no incremento de matéria vegetal (MV) nos solos BF e AF. Já no solo de média 
fertilidade (MF), não houve diferença entre as produções de MV da alface.
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No segundo cultivo (Figura 1B), com uma aplicação adicional de PA, foi constatada a 
diferença de produção entre os três tipos de solo (BF, MF e AF). Foi possível consta-
tar ainda, o incremento de produção de MV da alface pela adição de PA nos cultivos 
com os solos de MF e AF, sendo que no solo de BF não houve diferença na produção. 
O cultivo do brócolis (Figura 1C) evidenciou uma diferença significativa na produção 
de MV entre os três tipos de solos que receberam PA. O solo de Alta Fertilidade (AF) 
teve produção de Matéria Vegetal (MV) superior ao de Média Fertilidade (MF) que foi 
superior ao de Baixa fertilidade (BF). Contudo, nos solos sem PA, não houve diferen-
ça entre os solos BF e MF, que apresentaram uma produção inferior à área AF, onde 
a aplicação de PA proporcionou um incremento na produção de MV. 

Figura 1. Produção de hortaliças em seis cultivos sucessivos (A, B, C e D) utilizando e não o 
pó de Ardósia / Varvito (PA) e de cultivos com efeito residual (E e F), em áreas de baixa (BF), 

média (MF) e alta fertilidade (AF). Letras minúsculas comparam a produção de MV com a 
adição e não do PA em cada nível de fertilidade (BF, MF e AF). Letras maiúsculas comparam a 
produção de MV nos diferentes níveis de fertilidade, para os solos com e sem a adição de PA. 
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No último cultivo de alface a produção (Figura 1D) foi semelhante ao anterior com 
brócolis, havendo diferença entre a produção com os solos que receberam PA e 
sem diferenças entre os solos BF e MF que não receberam PA. O efeito do PA na 
produção de MV entre os níveis de fertilidade, também seguiu a tendência do cul-
tivo anterior, com diferenças nos solos de MF e AF, evidenciando o efeito positivo 
do PA e sem diferenças no solo de BF. 

Nos dois cultivos sucessivos aos quatro primeiros, onde não foi mais adicionado 
o PA no plantio, verificou-se um efeito positivo na produção de MV nos solos com 
diferentes níveis de fertilidade. No primeiro cultivo de avaliação do efeito residu-
al das quatro aplicações de PA, a aveia apresentou um incremento na produção 
apenas no solo com AF (Figura 1E). Já nos solos de BF e MF não houve diferença 
na produção.

No segundo cultivo onde não foi mais adicionado o PA, avaliando o efeito residual 
da adição do pó de ardósia com a alface, ocorreu incremento de produção com a 
adição do PA nos três solos com diferentes fertilidades (Figura 1F), evidenciando 
o efeito residual positivo do pó de ardósia. O solo de Alta Fertilidade (AF) teve 
produção de Matéria Vegetal (MV) superior ao de Média Fertilidade (MF) que foi 
superior ao de Baixa fertilidade (BF). Nos solos sem PA, não houve diferença entre 
os solos BF e MF, que apresentaram uma produção inferior à área AF. 

Apesar dos diferentes solos apresentarem efeitos positivos pela adição do PA em 
quase todos os cultivos, sem resultar em efeitos negativos, a área de alta fertili-
dade (AF) proporcionou incrementos de produção da MV em todos os cultivos, in-
clusive naqueles avaliando o efeito residual do PA.Esse aspecto pode ser atribuído 
aos maiores níveis de matéria orgânica presente no solo, com teores de acima de 
3%. Isso porque, conforme constatado por Cantú et al. (2021), o pó Ardósia (Varvi-
to) intensifica a nitrificação do N amoniacal, podendo intensificar essa forma do 
nutriente no solo (N nítrico), favorecendo o crescimento das plantas.

Conclusão

A utilização de pó ardósia da região do Alto Vale do Itajaí (Varvito) na adubação 
de hortaliças melhora o rendimento da produção das hortaliças, beneficiando os 
produtores. 
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Resumo

A utilização de rochas moídas vem sendo tratada com bastante atenção, dado seu 
potencial de remineralizador do solo, promovendo incrementos na produção e na 
melhoria do potencial dos solos. Todavia, é necessário realizar avaliações em cul-
tivos desses diferentes materiais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do 
pó da rocha metamórfica, caracterizada como serpentinito, em cultivos com solos 
de diferentes fertilidades. O experimento foi realizado na Estação Experimental da 
Epagri de Itajaí, onde se avaliou a adição e não do pó da rocha, em solos de baixa, 
média e alta fertilidade. Foram realizados quatro cultivos sucessivos de hortaliças. 
A utilização do serpentinito moído não proporcionou efeito na grande maioria das 
avaliações, sendo que com base resultados obtidos, ainda não se pode recomendar 
seu uso em cultivos. Todavia, mais estudos em outras condições devem ser realiza-
dos para qualificar as informações sobre o material. 

Palavras-chave: compostagem, fertilizantes, nutrição de plantas, produção orgânica.
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Effect of organic compost mixed with slate powder on vegetable crops 

Abstrac

The use of crushed rocks has been treated with great attention, given its potential to remineralize the 
soil, promoting increases in production and improving the potential of soils. However, it is necessary to 
carry out evaluations in cultures of these different materials. The objective of this work was to evaluate 
the effect of metamorphic rock dust, characterized as serpentinite, in crops with soils of different fertil-
ity. The experiment was carried out at the Experimental Station of Epagri de Itajaí, where the addition 
and not of rock dust was evaluated in soils of low, medium and high fertility. Four successive cultiva-
tions of vegetables were carried out. The use of ground serpentinite had no effect in the vast majority 
of evaluations, and based on the results obtained, its use in crops cannot yet be recommended. Howev-
er, more studies in other conditions must be carried out to qualify the information about the material. 

Keywords: plant nutrition, vegetable crop, crushed rocks. 

Introdução 
A busca por fontes de nutrientes eficientes, econômicas e mais acessíveis tem im-
portante papel na economia brasileira e vários projetos que buscam novas fontes 
nacionais de nutrientes para agricultura (PÁDUA, 2012). O uso de matérias-primas 
de origem mineral como as rochas moídas são passíveis de serem utilizados na 
agropecuária, com efeitos benéficos a produtividade dos cultivos e a melhoria da 
qualidade do solo. O uso de rochas moídas com fins de melhoria das características 
agronômicas do solo, embora possa parecer uma novidade, já é praticado há vários 
anos, tendo como exemplos as práticas agrícolas da calagem e a fosfatagem (MEERT 
et al., 2009). Esta técnica tem despertado a atenção de pesquisadores em todo o 
mundo como uma das alternativas às fontes convencionais de nutrientes. 

Dentre as rochas com potencial de uso agrícolas se destaca os serpentinitos, que são 
rochas metamórficas ultrabásicas, formadas principalmente pelos óxidos de cálcio, mag-
nésio e silício e pertencem ao grupo mineralógico da serpentina, que normalmente é 
formado pela antigorita [(Mg,Fe)3Si2O5(OH)4] e a crisotila [Mg3Si2O5(OH)4] (TEIXEIRA 
et al 2010). Os serpentinitos têm cor verde-escura, mostram maior resistência à abra-
são e aceitam polimento, sendo assim utilizados para revestimentos (Schoenherr, 2017). 
Conforme destacado por alguns autores (TEIXEIRA et al 2010; CARMIGNANO, 2015), o 
serpentinito possui características que podem serem benéficas aos cultivos agrícolas. 
No entanto, um material só deve ser incorporado ao solo quando não prejudicar suas 
características originais, mas beneficiar, de algum modo, a adaptação das culturas. 

Apesar de haver estudos sobre o uso agronômico do serpentinito (TEIXEIRA et al 
2010; CARMIGNANO, 2015), ainda são raros os estudos sobre o presente material, 
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obtido em uma jazida localizada na região leste do Paraná (PR). Considerando esses 
aspectos, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do pó da rocha metamórfica, 
caracterizada como serpentinito, em cultivos com solos de diferentes fertilidades. 

Material e métodos
O trabalho foi realizado em Itajaí/SC nos anos de 2018 e 2019 no Projeto Hortaliças da 
Estação Experimental da Epagri - EEI, situada a 27º 34’ de latitude Sul, 48º 30’ de longi-
tude Oeste de Greenwich e altitude de 5m. De acordo com Köeppen (1948) o clima do 
lugar é subtropical, com chuvas bem distribuídas e verão quente e úmido, do tipo Cfa. 

Os solos onde foram instalados os experimentos são variações de um Gleissolo, com 
deposição aluvial na superfície (Tabela 1). O pó de serpentinito foi obtido em uma 
jazida localizada no município de Pien - PR. O experimento foi conduzido em um 
fatorial de 2 x 3, constituído da aplicação e não do pó de serpentinito (PS), em três 
diferentes áreas com distintos níveis de fertilidade, sendo: A - cultivo em área de 
baixa fertilidade (BF); B - cultivo em área de média fertilidade (MF) e C - cultivo em 
área de alta fertilidade (AF). Desta maneira, o experimento teve 6 tratamentos com 
quatro repetições cada, distribuídas no delineamento de blocos ao acaso. 

Tabela 1. Principais características do solo e pó de serpentinito utilizados no experimento. 

Material pH  P  K MO 

  . . . . . . .mg...... . % 

Pó de serpentinito 8,5 3,4 48 - 

Solo BF* 4,9 87,6 44 2,1 

Solo MF* 5,4 123,4 172 2,6 

Solo AF* 5,8 132,3 280 2,8 
*BF – baixa fertilidade; MF – média fertilidade; AF – alta fertilidade. 

A caracterização dos tipos de solo e do serpentinito, está descrita na Tabela 1. As 
doses do serpentinito foram estabelecidas buscando encontrar a melhor dose para 
o cultivo de hortaliças, baseadas nos teores de nutrientes do produto (Tabela 1) e 
utilizando como referência, outros estudos que avaliaram o uso de rochas moídas 
(RIBEIRO et al 2013; THEODORO et al 2016). Foram aplicados a dose de 10 Mg ha-1 
de serpentinito por cultivo, nas parcelas dos diferentes tipos de solo, exceto no 
último cultivo. Foram realizados quatro cultivos, sendo dois de alface, após, um de 
brócolis e por final um cultivo de alface. 

Cada tratamento teve quatro repetições compostas por 16 plantas, onde foram ana-
lisados a produção de matéria vegetal. Os resultados foram submetidos a testes de 
comparação de médias, com auxílio do programa ‘Sisvar’ de estatística. 
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Resultados e discussão 
O pó de serpentinito não apresentou diferenças significativas na maioria dos cul-
tivos, independente do tipo de solo (Figura 1). Todavia, é possível constatar que no 
segundo cultivo (Figura 1 B) houve um incremento na produção de alface no solo 
considerado de ‘média fertilidade’, após receber um acumulado de 20 MG ha-1 do 
serpentinito moído, considerando o primeiro e segundo cultivo. Por outro lado, no 
quarto cultivo (Figura 1 D) após a adição acumulada de 30 MG ha-1, considerando 
os três cultivos anteriores, é possível constatar uma redução no incremento vegetal 
no solo de média fertilidade. Com exceção desses dois casos, os demais tratamentos 
não apresentaram diferenças significativas entre a adição ou não do pó de serpenti-
nito nos diferentes tipos de solo. Outro aspecto, é que houve diferença na produção 
entre os diferentes tipos de solo com e sem adição do serpentinito, na maioria dos 
casos (Figura 1). 

 

Figura 1. Produção de matéria vegetal (MV) de quatro cultivos sucessivos (A, B, C e D), com-
parando a adição e não de pó de serpentinito (PS) em todos os cultivos (10 toneladas ha-1), 

exceto o último (D), com três solos de diferentes níveis de fertilidade, sendo: BF – baixa 
fertilidade; MF – média fertilidade; AF – alta fertilidade. Letras minúsculas comparam 

a produção de MV com a adição e não do PS em cada nível de fertilidade (BF, MF e AF). 
Letras maiúsculas comparam a produção de MV nos níveis de fertilidade, separadamente 

para os solos com e sem a adição de PS. 
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Apesar de ter sido encontrado poucas diferenças, positiva e negativa, nos diferentes 
cultivos e solos com o uso do serpentinito moído, outros trabalhos destacam resul-
tados mais contundentes no incremento positivo da produção vegetal (TEIXEIRA et 
al 2010; CARMIGNANO, 2015). Todavia, esses autores utilizaram o material em outras 
condições, além de buscar avaliar o serpentinito como um corritivo de solo, dada seus 
teores mais elevados de óxido de magnésio (25 %). Desta maneira, se considera neces-
sária à avaliação em outras condições de solos e cultivos, presente material estudado. 

Conclusão 

A utilização do serpentinito moído avaliado no presente estudo, ainda não pode ser 
recomendado buscando o incremento vegetal, nas condições de solo e cultivos ava-
liados. Outros estudos em condições distintas e igualmente com sucessivos cultivos, 
devem ser realizados na busca de uma recomendação para uso do material. 
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Resumo
Para reaproveitar os nutrientes disponíveis na cama de aviário é realizada a utilização 
da fertilização orgânica no solo. O presente estudo teve como objetivo quantificar os 
teores nutrientes (N, P, K) e matéria seca em cama de frangos, sob diferentes lotes. Os 
tratamentos se dividem em diferentes lotes de criação, sendo eles: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14;15 e 16 lotes. As amostras foram coletadas em 15 aviários localizados 
nos municípios de Xanxerê e Faxinal dos Guedes. Os dados foram submetidos à aná-
lise de regressão linear simples. As análises foram elaboradas com uso do programa 
R Core Team, 2016. Não houve incremento no teor de potássio, com o aumento do 
número de lotes. Já para teores de nitrogênio ocorre incremento de 2,4547 g/kg para 
a pinteira e para o restante do aviário um incremento de 2,5009 g/kg. A matéria seca é 
mais elevada em camas com 14 lotes, após isso a tendência é diminuição. 

Palavras-chave: Fósforo, matéria seca, nitrogênio, potássio.

Abstract

To reuse the nutrients available in poultry litter, organic fertilization is used in the soil. The pres-
ent study aimed to quantify the nutrient contents (N, P, K) and dry matter in poultry litter under 
different flocks. The treatments were divided into different farming lots, being: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14;15 and 16 lots. The samples were collected from 15 poultry farms located in 
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the cities of Xanxerê and Faxinal dos Guedes. The data were submitted to simple linear regres-
sion analysis. The analyses were prepared using the program R Core Team, 2016. There was no 
increase in potassium content with the increase in the number of plots. On the other hand, for 
nitrogen contents there is an increment of 2.4547 g/kg for the poultry house and for the rest of 
the poultry house an increment of 2.5009 g/kg. The dry matter is highest in beds with 14 plots, 
after that the trend is downward. 

Keywords: phosphorus, dry matter, nitrogen, potassium. 

Introdução

A avicultura é uma atividade agropecuária com grande exportação de carne de fran-
go, que produz grandes quantidades de resíduos orgânicos, os quais precisam re-
tornar à natureza sem impactar o ambiente. A cama de aviário é constituída por um 
material onde a principal função é de absorver umidade, os materiais mais comuns 
são: maravalha, casca de arroz, sabugo de milho, capins e serragens. A mesma con-
tém fezes, urina, restos de ração, penas e outros materiais em pequena quantidade 
(DE AVILA et al., 2007). Vale ressaltar que a característica da cama pode variar de 
acordo com o tipo de ave e tempo ela ficara sobre cada cama. 

Desta forma, há a necessidade de proporcionar recursos tecnológicos para o reapro-
veitamento adequado dos nutrientes, como por exemplo, a utilização dos resíduos 
como fertilizantes orgânicos para produção de alimentos, bem como para mitigar 
a utilização dos fertilizantes minerais, dos quais o Brasil é importador (CORRÊA; 
MIELE, 2011). 

A análise laboratorial da cama de aves deve ser realizada para garantir o uso de 
uma quantidade adequada para aperfeiçoar a eficiência do uso de nutrientes pelas 
plantas (PAGOTTO, 2019). Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo 
avaliar os teores de nitrogênio, fósforo, potássio e matéria seca em cama de aviário 
reutilizado em diferentes lotes. 

Materiais e métodos

O experimento foi conduzido em aviários credenciados na empresa José Batista So-
brinho (JBS), nos municípios de Xanxerê e Faxinal dos Guedes. Os quais são usados 
para criação de frangos tipo Griller (peso médio entre 1,3 - 1,5 kg). As amostras fo-
ram coletadas no período de abril de 2020 até fevereiro de 2021, todas as amostras 
foram coletadas no intervalo entre os lotes. Os tratamentos se dividem em diferen-
tes lotes de criação, sendo eles: 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15 e 16 lotes, com uma 
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média 28 a 32 dias de ciclo (tabela 1). O substrato utilizado em todas as granjas era 
a maravalha. No total as amostras foram coletadas em 15 aviários diferentes, dos 
quais sete eram do sistema Dark house (pressão negativa) e oito eram do sistema 
convencional (pressão positiva). 

Tabela 1. Distribuição do número de lotes que cada aviário tinha ao longo das coletas. 

Produtor Aviário 1 coleta 2 coleta 3 coleta 4 coleta 5 coleta 6 coleta 7 coleta 8 coleta 

1 I e II 7 8 9 - - - - - 

2 I e II 4 5 6 7 8 - - - 

3 I e II 11 12 13 14 15 16 - - 

4 I e II 11 12 13 14 15 16 - - 

5 I 14 15 16 - - - - - 

6 I 7 8 9 10 - - - - 

7 I e II 15 16 - - - - - - 

8 I 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 I e II 14 15 - - - - - - 

Todos os aviários possuem o mesmo manejo: após a retirada dos frangos, a cama é 
umedecida, coberta com lona de Policloreto de polivinila (PVC) por sete a dez dias, 
após a retirada das lonas a cama é triturada. Após a trituração da cama, foram cole-
tadas duas amostras compostas de cada aviário: a primeira amostra foi da pinteira; 
local que serve para manter o aviário com temperatura mais elevada na fase inicial 
de vida dos frangos, e a outra do restante do aviário. Em ambas as partes do aviário, 
foram coletados seis pontos para formar uma amostra composta, e cada ponto foi 
amostrado na profundidade de todo o perfil da cama, tirando uma fatia do topo até a 
base. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de solos da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (UNOESC), Campus de Xanxerê, para as avaliações. 

No laboratório as amostras foram secadas em estufa a 65°C durante 48 horas, para 
obter-se a matéria seca, em sequência realizou-se a moagem das amostras, utilizando-
-se peneira com malha de 1 mm. Após esses processos, as amostras foram analisadas 
em triplicatas para avaliação dos teores de nitrogênio, fósforo, potássio utilizando a 
metodologia descrita em Tedesco et al. (1995). Após a digestão das amostras foi avo-
lumada com 50 ml de água, e em seguida foram realizadas as leituras. Para as leituras 
de fósforo utilizou-se o Espectrofotômetro, o potássio foi lido em um Fotômetro de 
chama e o nitrogênio foi destilado em um destilador de Nitrogênio Kjeldahl. 

Os dados foram submetidos à análise de regressão linear simples ajustada pelo mo-
delo: y = b1+b2*x, onde: y: é a variável resposta, b1: intercepto, b2: coeficiente angular, 
x: é o número de lotes. Todas as análises foram elaboradas com uso do programa 
computacional R (R Core Team, 2016). 
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Resultados e discussão

Na tabela 2, são apresentados os parâmetros das equações ajustadas com um in-
tervalo de confiança de 95%. Para os valores de R2, acima de 0.6, os valores dos 
resultados são confiáveis e quanto mais próximos a 1, mais o modelo explica a 
variabilidade dos dados de resposta ao redor de sua média. Para os valores de nitro-
gênio é possível afirmar que houve influência positiva dos lotes. Já para os demais 
parâmetros os resultados tiveram aumento com o crescimento dos lotes, mas não 
foram estatisticamente significantes. 

Tabela 2. Parâmetros das equações de ajustadas em cada uma das variáveis na pinteira (P) e no 
aviário total (T). 

  Equação de ajuste y= b1 + b2*X  

Variáveis analisadas Intercepto (b1) Coeficiente Angular (b2) R2 p-value 

Fosforo(g/kg) (P) 39,3454 0,4364 0,2616 0.074 

Fósforo(g/kg) (T) 38,3119 0,5451 0,4101 0.018 

Potássio(g/kg) (P) 39,9086 - 0,4783 0,0554 0.438 

Potássio(g/kg) (T) 45,9351 - 0,9222 0,1689 0.163 

Nitrogênio(g/kg) (P) 47,8299 2,4547 0,8893 4.291 

Nitrogênio(g/kg) (T) 46,3854 2,5009 0,8581 5.443 

Matéria Seca (%) (P) 73,5244 0,5957 0,3929 0.021 

Matéria seca(%) (T) 71,2961 0,7918 0,5439 0.006 

O teor de nitrogênio para a pinteira houve um incremento de 2,4547 g/kg e para o 
restante do aviário um incremento de 2,5009s g/kg (tabela 2). A cama em vários ci-
clos há uma correlação positiva entre o número de reutilização de cama com teor de 
nitrogênio. A cama com 16 lotes apresenta para pinteira 87,2g/kg e para o restante 
do aviário 84,0 g/kg de nitrogênio. Esses valores demonstram o elevado potencial 
que a cama de frangos tem como adubo. 

Para os valores de fósforo nos lotes iniciais o valor é menor e ao longo da reutiliza-
ção da cama o valor aumenta a cada lote. É possível afirmar que há um incremento 
de 0,4364 gramas de fósforo na pinteira e 0,5451 gramas de fósforo no restante do 
aviário, a cada lote subsequente (tabela 2). No Manual de Calagem e Adubação para 
os estados de RS e SC (Comissão...,2016) apresenta para camas de 7 - 8 lotes, valor é 
de 38,00 g/kg. Diferentes aos desse estudo que foram de uma média de 42,58 g/kg. 
Os resultados encontrados por Roppa et al. (2012) e Aires (2009) que constataram 
um aumento continuo do teor de fósforo com o aumento do número de lotes, os 
quais corroboram com nosso estudo. O pico observado entre os lotes 14 e 15 pode 



Grupo IV: Ciências do Solo | 530
 VOLTAR AO ÍNDICE

ser explicado por alguma reação química que ocorre neste ponto da reutilização 
das camas, conforme Hahn (2004) inúmeras reações de transformação de compostos 
orgânicos em formas inorgânicas são desencadeadas. 

No potássio não existe incremento com o aumento dos lotes, tanto na pinteira quan-
to no restante do aviário (tabela 2). O Manual de Calagem e Adubação para os es-
tados de RS e SC (Comissão...,2016), aponta para camas de 7- 8 lotes, os mesmos 
valores aqui encontrados para camas de 15 - 16 lotes. Em estudo de Anjos (2016), 
consta que o K de uma cama de frangos in natura, diminui de 2,59% para 2,22% após 
90 dias de compostagem e uma cama que foi compostada em um biocatalisador o 
valor aumentou de 2,59 para 4,61%. Esse fenômeno de queda de potássio na cama 
de frango in natura, deve ter ocorrido devido ao biocatalizador ter mais microrga-
nismos específicos que mineralizam o composto em uma velocidade maior. Alguns 
nutrientes podem estar disponíveis em maiores concentrações que outros. No caso 
desta pesquisa as concentrações de fósforo e potássio se mantiveram praticamen-
te estáveis durante todos os lotes de criação, com algumas pequenas variações as 
quais podem ser explicadas pela grande variação dos dados coletados. 

A matéria seca houve um incremento de 0,5957% para pinteira e 0,5939% para o 
restante do aviário, estes valores não apresentam incremento significativo da maté-
ria seca com o aumento dos lotes, tanto na pinteira quando no restante do aviário 
(tabela 2). À medida que os lotes foram aumentando as partículas foram ficando 
menores e aumentando a área de contato, na cama com 14 lotes foi o máximo nível 
de matéria seca sendo 86,48 % para pinteira e 85,83 % para o restante do aviário. 

Conclusões
 � O aumento do número de lotes influencia positivamente no incremento de 
Nitrogênio. 

 � O teor de fósforo tem incremento a cada lote, porém não é estatisticamente 
válido. 

 � Não tem incremento no teor de potássio. 
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Resumo

A altimetria é a parte da topografia que estuda o relevo do terreno e suas dife-
renças de nível, permitindo a determinação da declividade média do terreno. Na 
agricultura, o conhecimento da declividade das encostas e vertentes é necessário 
para projetos de terraceamento, plantio em nível, projetos de irrigação e drenagem, 
entre outros. Este trabalho objetivou comparar diferentes métodos de determinação 
da declividade média do terreno, na tentativa de orientar quanto à aplicação dos 
mesmos na prática. A declividade média de duas rampas, uma mais plana e outra 
mais acidentada, foi determinada em campo utilizando-se nível de mangueira, teo-
dolito, nível ótico, clinômetro e aplicativo Google Earth Pro, com três repetições para 
cada rampa. Os valores obtidos foram analisados segundo um delineamento expe-
rimental inteiramente casualizado, sendo que os resultados obtidos pela mangueira 
de nível foram estatisticamente iguais aos obtidos pelo teodolito e nível ótico, em 
ambas as rampas, sendo estes últimos considerados os mais precisos pela literatura. 

Palavras-chave: Diferença de nível, Google Earth, Nível ótico, Topografia. 
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Average terrain slope determined by different methods 

Abstract

Altitude is the part of the topography that studies the terrain relief and its level differences, 
allowing the determination of the average slope of the terrain. In agriculture, knowledge of the 
slope is required for terracing, level planting, irrigation and drainage projects, among others. This 
study aimed to compare different methods for determining the average slope in an attempt to 
guide their application in practice. The average slope of two ramps, one flatter and one more rug-
ged, was determined in the field using hose level, theodolite, optical level, clinometer and Google 
Earth Pro application, with three repetitions for each ramp. The values obtained were analyzed 
according to a completely randomized experimental design, and the results obtained by the level 
hose were statistically equal to those obtained by the theodolite and optical level in both ramps, 
the latter being considered the most accurate in the literature. 

Keywords: Level difference, Google Earth, Optical level, Topography. 

Introdução 

Para o planejamento de qualquer atividade agrícola, é necessário um estudo da topo-
grafia do local para que se tenha um melhor conhecimento sobre os aspectos geomor-
fológicos e biológicos que serão de extrema importância na implantação de diferen-
tes projetos (MINELLA; MERTEN, 2012). A altimetria é a parte da topografia que estuda 
o relevo do terreno. Na agricultura, esse estudo é utilizado para o nivelamento do 
terreno visando a implantação de terraços, plantio em nível, evitar processos erosivos, 
projetos de irrigação e vários outros (GRANDO; LAND; BRESSLER, 2016). 

Uma das principais causas de degradação do solo é o processo erosivo e a susce-
tibilidade de um dado solo aos processos erosivos é fortemente influenciada pela 
declividade do terreno (MEDEIROS et al., 2017). 

A declividade é a inclinação do terreno em relação à horizontal, exercendo influência 
na velocidade das enxurradas, sendo que, em terrenos com maior declividade, o es-
coamento das águas das chuvas possui maior velocidade (COGO; LEVIEN; SCHWARZ, 
2003). O conhecimento da declividade é necessário na implantação de medidas para 
o controle dos processos erosivos, projetos de irrigação (FILIZOLA et al., 2011) e 
vários outros projetos de engenharia, sendo que sua determinação realizada de ma-
neira imprecisa pode gerar erros de relativa gravidade nos projetos dimensionados. 

Existem vários métodos para a determinação da declividade de um terreno, desde 
os mais simples e corriqueiros, como o uso da mangueira de nível e clinômetros, até 
os mais caros e/ou aprimorados, como os teodolitos, níveis óticos e até mesmo os 
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receptores GPS (Global Positioning System). Há ainda geotecnologias, como o Google 
Earth Pro, que permite a determinação da declividade média do terreno sem ao me-
nos ir à campo, trazendo rapidez e praticidade ao processo de determinação desse 
parâmetro altimétrico. Contudo, a literatura questiona a precisão dos métodos mais 
simplificados, bem como das geotecnologias, para a determinação da altimetria do 
terreno (RIBAS, 2019). 

Neste contexto, este trabalho objetivou comparar os métodos de determinação da 
declividade média supracitados, avaliando as vantagens e desvantagens de cada 
método na tentativa de orientar os profissionais de engenharia quanto à aplicação 
dos mesmos na prática. 

Material e métodos 

O estudo foi desenvolvido numa propriedade rural localizada em Formiga- MG, na 
qual, após reconhecimento da propriedade, escolheram-se duas rampas com dife-
rentes inclinações, sendo uma caracterizada como mais plana e outra caracterizada 
como mais acidentada. 

Em cada rampa, materializaram-se com estacas de madeira três alinhamentos de 17 
m de comprimento, espaçados entre si de 3 m, determinando-se a declividade de 
cada alinhamento por cada um dos métodos analisados: mangueira de nível, teo-
dolito, nível ótico e clinômetro. Para esses métodos, seguiram-se os procedimentos 
metodológicos descritos por Faria (2019). No Laboratório de Informática 3 do Centro 
Universitário de Formiga – UNIFOR-MG, as declividades médias das duas rampas 
escolhidas também foram determinadas usando a geotecnologia Google Earth Pro. 
Navegando pelo mapa do programa, localizou-se as duas rampas estabelecidas para 
análise da declividade. Todas essas localizações foram feitas visualmente, sem o 
fornecimento de nenhuma coordenada geográfica coletada em campo, pois o intuito 
era simular o que comumente é feito no dia-a-dia de muitos profissionais e leigos. 

Uma vez localizadas as rampas, traçaram-se três caminhos em cada uma, verificando 
se ficaram com 17 m de comprimento e aproximadamente 3 m afastadas umas das 
outras, para condizer com o que foi feito em campo. Para cada caminho traçado no 
Google Earth Pro, gerou-se o perfil de elevação e calculou-se a declividade conforme 
procedimentos metodológicos apresentados em Faria (2019). 

Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente, usando-se a ferramenta 
computacional Sisvar (FERREIRA, 2011), segundo um delineamento inteiramente ca-
sualizado, com três repetições, sendo submetidos a análise de variância e teste de 
SkottKnott para comparação das médias ao nível de 5% de significância. 
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Resultados e discussão

As Tabelas 1 e 2 apresentam as análises de variância e a Tabela 3 apresenta os 
valores de declividade média obtidos com os diferentes métodos para as rampas 
analisadas. 

Brandalize (2019) apresenta uma tabela de classificação da inclinação do terreno 
em função dos valores de declividade média, segundo a qual as rampas 1 e 2 ana-
lisadas nesse trabalho caracterizam-se, de um modo geral, como de inclinação mo-
derada e de inclinação muito forte, respectivamente, confirmando que a escolha das 
rampas realizada visualmente em campo, procurando analisarem-se rampas com 
inclinações relevantemente diferentes, foi aceitável. 

Tabela 1. Análise de variância para a determinação da declividade da rampa 1 (mais plana). 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Método 4 59,836018 14,959004 99,219 0,0000 * 

Erro 10 1,507678 0,150768

Total corrigido 14 61,343696

CV (%) 8,54

Média geral 4,548 Número de observações 15

* significativo a 5%. 

Tabela 2. Análise de variância para a determinação da declividade da rampa 2 (mais acidentada). 

FV GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Método 4 505,552705 126,388176 87,618 0,0000 * 

Erro 10 14,424947 1,442495

Total corrigido 14 519977652 

CV (%) 6,39

Média geral 18,79 Número de observações 15
* significativo a 5%. 

Tabela 3. Declividades médias determinadas pelos diferentes métodos. 

Rampa Mangueira de nível Teodolito Clinômetro Nível ótico Google Earth 

1 (mais plana) 4,064 B 4,133 B 2,328 C 3,900 B 8,315 A 

2 (mais acidentada) 21,039 A 21,360 A 23,193 A 21,069 A 7,289 B 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas linhas não diferem entre si pelo teste de Skott-Knott a 5% 
de probabilidade. 
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Para ambas as rampas, os valores obtidos com a mangueira de nível, teodolito e o 
nível ótico não diferiram entre si. O nível ótico é considerado o equipamento mais 
preciso para fins de determinações altimétricas (DANTAS, 2013). Logo, os resultados 
mostraram que o teodolito e a mangueira de nível se apresentaram viáveis para a de-
terminação da declividade média de terrenos em campo. Resultado semelhante, quan-
to ao teodolito, já havia sido constatado por Dantas (2013), assim como Arruda (2018) 
relata que a mangueira de nível, apesar de ser um método muito simples, é eficaz. 

O clinômetro apresentou precisão aceitável apenas para a rampa 2, subestimando 
o valor da declividade média para a rampa 1. Marques, Santil e Cunha (2000) reco-
mendam que o equipamento deve ser usado para fins preliminares de determinação 
de declividade, reforçando a necessidade de levantamento de novos dados para a 
confirmação ou não dos valores obtidos com o clinômetro. 

O Google Earth Pro apresentou-se ineficiente, pois, independente da inclinação da 
rampa, os valores de declividade obtidos foram praticamente os mesmos e estatis-
ticamente diferentes dos obtidos pelo nível ótico, método considerado mais preciso. 
Apesar da praticidade oferecida por esta geotecnologia, seu uso para a determinação 
de declividade média e seu uso em projetos diversos de engenharia pode comprome-
ter fortemente as especificações finais geradas para tais projetos, recomendando-se 
esse método como uma ferramenta de reconhecimento do relevo do terreno. Segundo 
Javahes (2013), o Google Earth é uma excelente ferramenta para visualização de dados 
espaciais, mas não dá para confiar na precisão pois ele não foi feito para ser preciso. O 
autor ainda relata que a base altimétrica do programa da altimetria é o SRTM (Shuttle 
Radar Topographic Mission) e que não é possível controlar a precisão altimétrica desse 
radar, de modo que a precisão do SRTM gira em torno de 90 m. 

Ressalta-se que a comparação de métodos aqui apresentada foi realizada para fins de 
determinação da declividade média de encostas, não podendo ser aplicada para fins 
de determinações altimétricas relacionadas ao georreferenciamento de imóveis rurais. 
Para este último, o equipamento aceito legalmente continua sendo o receptor GPS. 

Conclusões 

O uso do Google Earth Pro para determinação da declividade média do terreno 
apresentou-se imprecisa e ineficaz. O clinômetro forneceu dados confiáveis apenas 
para a rampa fortemente inclinada. Os valores de declividade obtidos pelo teodolito, 
nível ótico e mangueira de nível apresentaram-se precisos e eficazes. A mangueira 
de nível é um método prático, acessível financeiramente e preciso, podendo agilizar 
o trabalho do engenheiro agrônomo no campo. 
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Resumo

A cadeia produtiva de frango é uma grande produtora de resíduos, esses podendo 
ser um problema ambiental. O objetivo do estudo foi avaliar o uso de diferentes 
doses de cama de aviário no efeito sobre os componentes de rendimento da cultura 
do milho. O experimento foi conduzido em um Latossolo Vermelho Distrófico, em 
delineamento de blocos casualizados, com seis tratamentos e cinco repetições. O 
experimento apresenta três anos de duração. Os tratamentos foram doses de cama 
de aviário: 0,0; 50%, 100%, 150%, 200% da dose recomendada (3.271,61 kg/ha) e um 
tratamento com fertilizante mineral. As doses de composto orgânico que não supriu 
os teres de P e K receberam correção com adubação mineral. Foram realizadas ava-
liações dos componentes de rendimento da cultura. A produtividade do milho apre-
sentou diferença significativa apenas para a testemunha, que correspondeu a menor 
média, os tratamentos que receberam a cama de aviário se equivalendo a adubação 
mineral. A sacas por hectare apresentou o mesmo resultado que a produtividade. Os 
componentes grão por fileira, número de fileira e comprimento de espiga não apre-
sentou diferença significativa entre os tratamentos. A cama de aviário em estudo 
tem potencial para uso como fonte de nutrientes para a cultura do milho. 

Palavras-chaves: Fertilizante orgânico, produtividade, Zea mays. 
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Poultry manure as fertilizer on corn yield componentes 

Abstract

The production chain of poultry is a large producer of waste, which can be an environmental 
problem. The objective of the study was to evaluate the use of different doses of poultry litter in 
the effect on the yield components of corn crop. The experiment was conducted on a dystrophic 
Red Latosol, in a randomized block design, with six treatments and five repetitions. The exper-
iment was three years long. The treatments were doses of poultry litter: 0.0; 50%, 100%, 150%, 
200% of the recommended dose (3,271.61 kg/ha) and a treatment with mineral fertilizer. The 
doses of organic compost that did not supply the P and K were corrected with mineral fertilizer. 
Evaluations of the yield components of the crop were performed. The corn yield showed signif-
icant difference only for the control, which corresponded to the lowest average, the treatments 
that received poultry litter were equivalent to mineral fertilization. The bags per hectare showed 
the same result as productivity. The components grain per row, number of rows and cob length 
showed no significant difference between treatments. The poultry litter under study has potential 
for use as a source of nutrients for corn culture. 

Keywords: Organic fertilizer, productivity, Zea mays. 

Introdução

O processo de criação de frangos de corte gera elevado volume de resíduos sóli-
dos, conhecidos com cama de aviário. Um grande problema para os produtores é a 
armazenagem e a distribuição desses resíduos, pois eles têm um alto potencial de 
poluição ambiental, podem afetar os lençóis freáticos, rios, lago e o próprio solo. 

É de conhecimento público e técnico-científico que a adubação com cama de frango, 
quando usada de forma correta promove grande potencial de produção agrícola, 
podendo ser utilizada nas culturas produtoras de grãos, horticultura, fruticultura, 
pastagem, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. Isso ocorre em razão 
dos benefícios químicos, físicos e microbiológicos que proporciona ao solo. Entre-
tanto, o respeito com o ambiente deve prevalecer sobre os objetivos de aumento na 
produtividade das culturas (PALHARES & KUNZ, 2011). Levando em conta isso, é de 
suma importância que se determinem as doses adequadas que devem ser aplicadas 
no solo, evitando a poluição ambiental e otimizando a produção. 

Esses resíduos têm alto potencial fertilizante e na maioria das vezes são ricos em 
nutrientes N, P, K. A cama de aves pode suprir grande parte dos nutrientes requeridos 
pelas culturas e além do efeito imediato, apresenta efeito residual superior ao dos 
adubos solúveis (HANISCH; FONSECA;VOGT 2012). 
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Assim sendo, o uso de cama de aviário da cadeia produtiva de frango pode aumen-
tar a produtividade agrícola por meio da reciclagem de nutrientes. Dessa forma o 
objetivo do estudo foi avaliar o uso de diferentes doses de cama de aviário no efeito 
sobre os componentes de rendimento da cultura do milho. 

Materiais e métodos

A pesquisa foi realizada no campo experimental da Universidade do Oeste de 
Santa Catarina - Campus Xanxerê, sobre as coordenadas geográficas de latitude: 
26°52’23.93’’, longitude: 52°25’16.78”, com 841 metros de altitude, o clima predomi-
nante na região do município é classificado como Cfb (ALVARES et al., 2013). O solo 
é um Latossolo Vermelho distroférrico (DOS SANTOS, 2018). 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com cinco repetições e seis 
tratamentos, com parcelas de 4 x 5 metros. Os tratamentos foram diferentes doses 
de cama de aves, variando de 0 a 200% da dose recomenda e um tratamento quí-
mico. Usando como base para calcular a dose de cama de aves, o teor de N na cama, 
que também foi usado como base para o tratamento químico. 

O experimento teve início em 2018, onde cultivou na área duas culturas de inver-
no, sendo ervilhaca e aveia nos anos de 2018 e 2019, respectivamente e em 2020 
o experimento ficou em pousio. Para as culturas de verão cultivou-se milho em 
2018/2019, soja 2019/2020 e milho em 2020/2021. Todas os cultivos receberam 
adubação com cama de aves conforme a recomendação da Comissão... (2016) de 
acordo com a análise de solo e analise da cama de aves antecedendo cada cultura. 

Na safra de 2020/2021 foi avaliado os componentes produtivos do milho, a varieda-
de utilizada foi a AGROESTE 1757, população de 86.000 plantas/ha, e espaçamento 
de 0,45 cm entre linhas. A semeadura ocorreu no dia 29 de setembro de 2020, e a 
adubação foi calculada com base na análise de solo apresentada na tabela 1. 

Tabela 1. Analise química de solo realizada antes da instalação do experimento 2020/2021 

Prof pH pH Arg P K MO Ca Mg H+Al CTC pH 7,0 V 

cm H2O SMP (%) ---mg dm³--- % ----cmolcdm-³---- --%-- 

0-10 5,54 5,56  53 25,15 184,95 5,00 6,34 5,12 7,40 11,86 61,36

Prof = Profundidade amostral, Arg. = argila, MO = Matéria Orgânica. CTC pH7 =Capacidade de troca de cátions, V 
= Saturação da CTCpH7 pelas bases. 
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A adubação foi calculada com base no teor de nitrogênio da cama de aviário (tabe-
la 2), e levando em consideração uma expetativa de produção do milho para uma 
produtividade de 12 t/ha conforme recomendação da Comissão... (2016). A dose de 
cama foi gerada com a necessidade do tratamento 100% (3.271,61 kg/ha) suprindo 
80kg/ha de nitrogênio e o restante foi complementado com adubação química. 

Tabela 2. Características físicas e químicas da cama de aves utilizada. 

Matéria Seca N P K 

% --------------------------g/kg----------------------

78,50 62,34 12,45 30,49 

Quando as plantas se encontravam em maturação fisiologia, foi realizada a colheita 
manual do milho. Foram amostrados 6 metros lineares por parcela, desconsiderando 
as bordas. Após isso foram separadas 5 espigas aleatórias de cada parcela, para se 
fazer a contagem do número de fileiras, número de grãos por fileira, e comprimento 
de espiga. Após as amostras serem trilhadas, foi realizado a contagem do peso de 
mil grãos e da produtividade. 

Os resultados foram submetidos a análises de variância pelo teste F a 5% de proba-
bilidade de erro, as médias de efeito qualitativo foram comparadas pelo teste Tukey 
a 5% de probabilidade. Todas as análises foram elaboradas com uso do programa 
computacional R (R Core Team, 2016). 

Resultados e discussão
Os componentes de rendimento da cultura do milho após três anos de experimento 
observaram-se diferença significativa para produtividade, sacas por hectare e peso 
de mil grão (PMG). 

Para a produtividade do milho nota-se que ocorreu diferença significativa entre os 
tratamentos da aplicação de diferentes doses de adubo de cama de aviário. Verifica-
-se que quando não aplicado nenhuma fonte de fertilização a produtividade estima-
da foi de 5792,44 kg/ha diferindo dos demais tratamentos (Tabela 3). 

Em estudo realizado por Pitta et al. (2012) aponta que os efeitos residuais e a libera-
ção de nutrientes de decomposição de cama de aviário podem durar mais do que um 
ano. Em função disso, pode se ter encontrado diferença significativa, uma vez que 
apenas o tratamento testemunha ficou com a menor média, a reaplicação de cama 
de aviário pode ter o efeito residual e a liberação total de todos nutrientes. O fato do 
solo da área experimental ter fertilidade elevada também foi um fator que implicou 
na falta de expressão dos tratamentos. 
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O mesmo ocorreu para o componente sacas por hectare, apenas o tratamento teste-
munha apresentou diferença significativa com os demais tratamentos, apresentando 
média de 96,54, enquanto os demais tratamentos apresentaram 174,12; 183,24; 
187,44; 167,76; 168,95sacas/ha respectivamente para 0; 50; 100; 150; 200 e quími-
co. O aproveitamento de qualquer forma de matéria orgânica de origem animal ou 
vegetal, aplicada no solo de maneira correta em dose suficiente, proporciona efeitos 
positivos sobre a produtividade de diversas culturas, por conta da elevada composi-
ção de nutrientes (RODRIGUES et al. 2009) 

Tabela 3. Componentes de Rendimento da cultura do milho safra 2020/2021 nos tratamentos com 
diferentes doses de cama de aves em comparação com tratamento mineral. 

Tratamentos Produtividade  
(kg/ha) Sacas/ha PMG 

(g) 
Grão por 

fileira
Número de 

fileiras

Comprimento 
da espiga 

(cm) 

0 % 5792,44 b 96,540 b 165,2 b 37,32 a 16,48 a 17,76 a 

50 % 10447,13 a 174,12 a 205,0 a 40,32 a 16,08 a 19,20 a 

100 % 10994,59 a 183,24 a 204,3 a 40,16 a 15,88 a 19,40 a 

150 % 11246,70 a 187,44 a 203,4 a 39,88 a 16,08 a 19,06 a 

200 % 10065,73 a 167,76 a 200,7 a 40,52 a 15,60 a 19,29 a 

Químico 10137,02 a 168,95 a 190,1 ab 39,12 a 16,48 a 19,20 a 

CV (%) 14,61 14,61 6,63 5,23 9,01 6,02 

Letras iguais na coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

O componente peso de mil grãos obteve a melhor resposta nos tratamentos onde foi 
aplicada a cama de aves (tabela3), diferindo estatisticamente apenas do tratamento 
testemunha (165,2 g), onde não foi aplicado cama. A testemunha também não apre-
sentou diferença significativa com o tratamento de fertilização química (190,1 g). 

Corroborando com o estudo Pizzatto, (2017) no terceiro ano de experimento também 
verificou que não houve diferenças entre as doses de cama aplicadas na cultura do 
milho, obtendo em média 298, 67 g, sendo que com a adubação mineral as diferen-
ças não foram significativas, afirmando que a massa de mil grãos é considerada um 
importante componente para avaliar a produtividade de grãos de milho, qualquer 
tipo de estresse a que a planta seja submetida após o seu florescimento, poderá 29 
afetar significativamente a sua produção. 

As respostas paras os componentes grão por fileira, número de fileira e comprimento 
de espiga não apresentou diferença significativa entre os tratamentos (tabela 3). As 
médias foram de 39,5 para grão por fileira, 16,1 para número de fileiras e 18,9 cm 
para comprimento de espiga. 
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Conclusões 

A aplicação de cama de aviário proporcionou resultados semelhante a adubação 
química a todos componentes de produção. 

A utilização de cama de aviário tem potencial para uso na cultura do milho, sendo 
uma alternativa mais sustentável de produção. 
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Resumo

O semiárido nordestino é caracterizado por apresentar taxas de evapotranspiração 
maiores que de precipitação, que resulta em déficit hídrico e ocorrência predomi-
nante de fluxos ascendentes de água no solo. Essa condição inerente da região 
contribui para processos de salinização, perda de fertilidade dos solos, redução de 
colheitas e aumento do êxodo rural das famílias agricultoras. O uso inadequado de 
sistemas de irrigação na região semiárida com baixa eficiência de aplicação e uni-
formidade é um problema relevante da ação antrópica para a perda da capacidade 
produtiva do solo em manter colheitas ao longo do tempo, principalmente devido à 
salinização e/ou sodificação. Neste contexto, o Projeto Algodão em Consórcios Agro-
ecológicos, coordenado pela Diaconia, com apoio financeiro da Laudes Foundation, 
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o Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola (FIDA)/AKSAAM/UFV/IPPDS 
e a Inter American Foundation (IAF), em parceria com as ONGs Chapada, Caatinga e 
Ecoararipe, assessora a implantação de sistema de irrigação por gotejamento para a 
produção de sementes agroecológicas. Para tanto, o objetivo do estudo foi avaliar o 
sistema de irrigação por gotejamento quanto aos parâmetros de qualidade: eficiên-
cia de aplicação (EA); coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC); coeficiente 
de uniformidade de distribuição (CUD); e variação de vazão (ℇQ). O desempenho 
do sistema de irrigação é eficiente, apresentando valores médios de CUC, CUD e 
EA de 97,91%, 99,86% e 88,12 %, assim como variação média de vazão de 5,17%. 
A eficiência de aplicação foi aceitável e ambos os coeficientes foram considerados 
excelentes, caracterizando que o sistema foi hidraulicamente bem dimensionado e 
de qualidade. 

Palavras-chave: agroecologia, coeficiente de uniformidade, qualidade de irrigação, 
eficiência de aplicação. 

Evaluation of a drip irrigation system for the agroecological seeds 
production in Araripe Hinterland 

Abstract

The northeastern semiarid region is characterized by having higher evapotranspiration rates 
than precipitation, which results in water deficit and the predominant occurrence of ascending 
flows of water in the soil. This region inherent condition contributes to salinization processes, 
loss of soil fertility, reduced harvests, and increased rural exodus of farming families. The in-
adequate use of irrigation systems in the semiarid region with low application efficiency and 
uniformity is a relevant problem of anthropic action for the soil’s loss of productive capacity to 
maintaining crops over time, mainly due to salinization and/or sodification. In this context, the 
Cotton in Agroecological Consortia Project, coordinated by Diaconia, with financial support from 
the Laudes Foundation, the International Fund for Agricultural Development (IFAD)/AKSAAM/
UFV/IPPDS and the Inter American Foundation (IAF), in partnership with the NGOs Chapada, 
Caatinga and Ecoararipe, advises on the implementation of a drip irrigation system to produce 
agroecological seeds. Therefore, the objective of the study was to evaluate the drip irrigation 
system regarding the quality parameters: application efficiency (AE); Christiansen’s uniformity 
coefficient (CUC); distribution uniformity coefficient (CUD); and flow variation (ℇQ). The perfor-
mance of the irrigation system is efficient, with average values of CUC, CUD and EA of 97.91%, 
99.86% and 88.12%, as well as an average flow variation of 5.17%. The application efficiency 
was acceptable and both systems were considered excellent, characterizing that the system was 
hydraulically well dimensioned and of quality. 

Keywords: agroecology, uniformity coefficient, irrigation quality, application efficiency. 
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Introdução 

O semiárido nordestino é caracterizado por apresentar taxas de evapotranspiração 
maiores que de precipitação, que resulta em déficit hídrico e ocorrência predomi-
nante de fluxos ascendentes de água no solo. Essa condição inerente da região 
contribui para processos de salinização, perda de fertilidade dos solos, redução de 
colheitas e aumento do êxodo rural das famílias agricultoras (SANTIAGO, 2012). 

O uso inadequado de sistemas de irrigação na região semiárida com baixa eficiên-
cia de aplicação e uniformidade é um problema relevante da ação antrópica para 
a perda da capacidade produtiva do solo em manter colheitas ao longo do tempo, 
principalmente devido à salinização e/ou sodificação. 

É neste contexto que o Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos, coordenado 
pela Diaconia, com apoio financeiro da Laudes Foundation, o Fundo Internacional 
para Desenvolvimento da Agricultura (FIDA)/AKSAAM/UFV/IPPDS e a Inter American 

Foundation (IAF), em parceria com as ONGs Chapada e Caatinga e ECOARARIPE (Or-
ganismo de Avaliação da Conformidade Orgânica – OPAC), assessora a implantação 
e manejo de um sistema de irrigação por irrigação por gotejamento na produção de 
sementes para os consórcios agroecológicos com algodão (Gossypium hirsutum L.), 
culturas alimentares, forrageiras e adubadeiras. 

Para tanto, o objetivo do estudo foi avaliar o sistema de irrigação por gotejamento 
quanto aos parâmetros de qualidade de eficiência de aplicação e os coeficientes de 
uniformidade e distribuição. 

Material e métodos 

O estudo foi realizado no Assentamento Laranjeiras, município de Parnamirim - PE, 
Sertão do Araripe - PE, latitude (S) 8°05’20.57” e longitude (O) 39°34’44,32”. Foram 
avaliados 2 setores de irrigação por gotejamento do campo de produção de se-
mentes agroecológicas de algodão (Gossypium hirsutum L.), feijão de corda (Vigna 
unguiculata), gergelim (Sesamum indicum L.) e milho (Zea mays), amendoim (Arachis 
hypogea L.) e feijão de porco (Canavalia ensiformes), numa área total de 1.320 m2. As 
linhas laterais de gotejamento são da marca Netafim, série C, com vazão de 1,9 L/h, 
quando submetidos a pressão de 1,0197 kgf.cm-2 (1 bar), com espaçamento de 2 m 
entre linhas e gotejadores a cada 30 cm. A vazão do emissor foi determinada através 
do método volumétrico, mediante a divisão entre o volume captado em bandeja de 
recepção e o tempo de 20 minutos. Foi usada proveta para determinação do volu-
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me, assim como cronômetro para determinação do tempo. A pressão de serviço de 
cada setor foi anotada a partir de manômetro instalado em cavalete hidráulico. Para 
tanto, as vazões dos emissores foram determinadas a 1/3, 2/3 e 3/3 da linha lateral. 
Foram utilizadas 5 das 11 linhas laterais de cada setor. 

Para tanto, foram determinados os seguintes parâmetros para avaliação da qualida-
de do sistema de irrigação por gotejamento: coeficiente de uniformidade de distri-
buição (CUD) (1); Coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) (2); eficiência 
de aplicação (EA) (3). Segundo Keller & Karmeli (1974), os parâmetros de CUD ca-
racterizam os seguintes valores como: maior que 90%, excelente; entre 80% e 90%, 
bom; de 70% a 80%, regular; menor que 70%, ruim. 

𝐶𝑈𝐷 = 100     (1) 
onde, 

CUD= Coeficiente de uniformidade; q25 = média de 25% das vazões com va-
lores mais baixos; qm = média das vazões calculadas. 

Obtiveram-se os valores de CUC a partir da equação abaixo e os resultados foram 
comparados com os seguintes parâmetros: excelente, > 90%; bom, de 80 a 90%; 
regular, entre 70 e 80%; ruim, de 60 a 70% ruim; inaceitável, < 60% (BERNARDO et 
al. 2006). 

𝐶𝑈𝐶     (2) 

onde, 

CUC = Coeficiente de Uniformidade de Christiansen; qi = vazão de cada 
emissor (L.h-1); qm = vazão média total dos emissores (L.h-1); n = número de 
emissores. 

Segundo Bernardo (1995), os parâmetros de referência da eficiência de aplicação 
(EA) definem os resultados como: ideal quando ≥ 95% e aceitável quando ≥ 80%. 

𝐸𝐴 =  0,9 ∗ 𝐶𝑈𝐷 (3) 

Foi calculada a variação de vazão para cada setor (ℇQ), em porcentagem, calculados 
a partir da equação 4. 

   (4) 

onde, 

ℇQ – Variação de vazão (%); Qmáx = valor máximo de vazão (L.h-1); Qmín = valor 
mínimo de vazão (L.h-1). 
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Resultados e discussão 

A média da vazão nos setores 2 e 3 foi 12,48% menor do especificado pelo fabri-
cante, com pressão de serviço média de 1,12 kgf.cm-2. A diferença de vazão média 
entre os setores 2 e 3 foi de 0,128 L.h-1 (7,42%), conforme os dados apresentados na 
Tabela 1. 

Tabela 1. Coeficientes de uniformidade de aplicação, eficiência de aplicação e variação de vazão. 

 
Setor 

Vazão média  CUD  CUC  EA    ℇQ 

(L h-1) -------------------------------------- (%) ---------------------------------- 

2 1,72 
1,59 

96,85 
98,96 

99,81 
99,91 

87,16 
89,07 

7,58 
2,77 3 

Média 1,66 97,91 99,86 88,12 5,17 
 

A variação média de vazão de 5,17% entre os setores de irrigação avaliados está 
abaixo do limite máximo de 20% recomendado por Keller & Karmeli (1975). Os 
valores encontrados ℇQ (7,58% e 2,77%) foram menores ao encontrado por Santiago 
(2004) (8,3%), quando em avaliação de sistema de irrigação por microaspersão em 
cultivo de repolho. 

De acordo com Keller & Karmeli (1974), o valor de CUD de 97,91% é definido como 
excelente (Tabela 1). Santiago (2014), em avaliação de sistema de irrigação por mi-
croaspersão para produção de leguminosas obteve valor médio de 96,39%. O valor 
de CUC médio de 99,86% é considerado como excelente, segundo Keller & Karmeli 
(1974) e maior que o valor de 86% encontrado por Soares et al (1998) em avaliação 
de sistema de irrigação por aspersão do perímetro irrigado barreiras - BA. Segundo 
a classificação de Bernardo (1995), o valor de EA médio calculado de 88,12% é con-
siderado aceitável. 

Conclusões 

A vazão média do sistema foi levemente menor que a indicada pelo fabricante quan-
do na pressão de serviço obtida em campo. Os parâmetros de qualidade do sistema 
de irrigação foram bem avaliados, observando que o sistema foi hidraulicamente 
bem dimensionado e de qualidade. 
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Resumo 

O clima tipicamente mais frio da região Serrana Catarinense resulta em caracterís-
ticas diferenciadas na qualidade dos frutos, quando comparada às demais regiões 
produtoras, sendo responsável por 66% do total da produção nacional. Portanto, 
o presente trabalho teve por objetivo mapear os pomares de maçã desta região 
utilizando imagens Sentinel2 e técnicas de sensoriamento remoto. Os resultados 
apontam 12.224 ha de maçã e que somente São Joaquim representa em torno de 
54,60% de área plantada de todo o estado, com 8.692 ha. Esta metodologia pode 
ser empregada de forma sistemática pelos órgãos governamentais o que auxiliaria 
numa predição de safra de forma rápida e menos onerosa, se comparada aos méto-
dos convencionais. 

Palavras-chave: maçã, Santa Catarina, sensoriamento remoto, Sentinel-2.

Abstract 

The colder climate imposed in the Serrana Santa Catarina region results in different character-
istics in the quality of the fruits, when compared to other producing regions, accounting for 66% 
of the total national production. Therefore, the present work aimed to map the apple orchards 
in this region using Sentinel-2 images and remote sensing techniques. The results show 12,224 
ha of apples and that only São Joaquim represents around 54.60% of the planted area in the 
entire state, with 8,692 ha. This methodology can be used systematically by government agencies, 
which helps to predict the harvest quickly and less costly, if compared to conventional methods. 

Keywords: apple, Santa Catarina, remote sensing, Sentinel-2. 
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Introdução 

O estado de Santa Catarina apresenta tradição de mais de 30 anos no cultivo comer-
cial da maçã. Fatores como a produção de variedades modernas, disponibilidade de 
terras, regiões com condições climáticas favoráveis, bem como preocupações com 
produtividade, infraestrutura de embalagem e conservação, transformaram este es-
tado no maior produtor nacional. Santa Catarina conta com uma área de 16.205 ha e 
523 mil toneladas de maçã na safra 2015/16. Somente a mesorregião Serrana Cata-
rinense participou com 85% da produção estadual nesta mesma safra (CEPA, 2021). 

Atualmente, todos estes levantamentos agrícolas são realizados de forma declara-
tória por órgãos oficiais e fornecidos apenas numericamente, não sendo possível 
visualizar a distribuição da cultura no espaço físico. Já com o uso de sistemas de 
informações geográfica e imagens orbitais, os levantamentos podem ser realizados 
de forma rápida e os resultados podem ser quantificados e espacializados ao mesmo 
tempo, possibilitando a representação espacial dos dados (BÉGUÉ et al., 2018). 

Diante deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo mapear as áreas planta-
das com a cultura da maçã na mesorregião Serrana de Santa Catarina através de ima-
gens do satélite Sentinel-2 e técnicas de sensoriamento remoto para a safra 2020/2021. 

Material e métodos 

Através de composições coloridas RGB843, foram identificados os pomares de maçã de 
modo visual com as imagens de resolução de 10 m e escala aproximada de 1:10.000, 
onde os pomares foram mapeados no sistema de coordenadas SIRGAS 2000 e arma-
zenados num Geodatabase, com posterior cálculo de área de cada polígono. 

Foram utilizadas imagens de agosto de 2020 a abril de 2021, cobrindo toda a fenologia 
da cultura, que se inicia com a brotação em agosto, passando pela floração em outubro 
e colheita em meados de fevereiro (Figura 1). Importante notar que o Normalized Dif-
ference Vegetation Index (NDVI) sofre grande variação conforme as fases fenológicas da 
planta, e através deste comportamento, foram escolhidas as melhores imagens para o 
mapeamento. Com isso, pretende-se aumentar a assertividade da identificação e mape-
amento, já que desta forma pode se diminuir a confusão com outras culturas presentes. 
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Figura 1. Ciclo fenológico da maçã acompanhado pelo NDVI. 

Resultados e discussão 

Foi obtido através da interpretação visual das imagens orbitais Sentinel-2, 12.224 
ha de maçã na mesorregião Serrana Catarinense (Figura 2). Somente São Joaquim 
representa em torno de 54,60% de área plantada de todo o estado, com 8.692 ha. 

 

Figura 2. Mesorregião Serrana Catarinense com os pomares de  
maçã mapeados da safra 2020/2021. 
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Em escala municipal, São Joaquim é o local que apresenta as melhores condições 
edafoclimáticas para o cultivo da macieira principalmente pelas altitudes elevadas, 
em média 1.300 m, importante para garantir o mínimo de horas de frio (HF) necessário 
para a quebra da dormência das gemas e o pleno desenvolvimento da planta (FAUST, 
2000). O restante dos municípios da Serra Catarinense totalizam 3.532 ha ou 22,19% 
da área plantada de maçã no estado. 

 

Figura 3. Área mapeada de maçã em hectares e representatividade em %  
dos municípios em relação à área plantada no estado. 

As diferenças entre a área mapeada e os dados da Epagri/Cepa podem ser visualiza-
das na Figura 4. No total, segundo a Epagri/Cepa, a mesorregião Serrana apresenta 
11.718 ha de maçã, ou seja, uma diferença de 506 ha se comparado ao mapeamento 
atual. Estas diferenças podem ser mais significativas se analisadas individualmente 
nos municípios, conforme demonstrado na Figura 4. 

 

Figura 4. Diferenças entre o mapeamento atual e os dados oficiais da Epagri/Cepa. 
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De forma geral, a região Serrana apresenta características climáticas favoráveis à 
produção, despontando como um território de grande produção, aumentando signi-
ficativamente sua participação na produção nacional, impulsionada pelo constante 
crescimento do número de produtores e da área cultivada. 

Conclusões 

O estudo permitiu o mapeamento das áreas cultivadas de maçã em toda região ser-
rana de Santa Catarina utilizando sensoriamento remoto. Os dados podem produzir 
subsídios para o monitoramento e acompanhamento sistemático de safra realizado 
pela Epagri. A metodologia utilizada pode ser replicada para outros municípios e 
fazer parte da estratégia de qualificação das estatísticas agrícolas, e principalmente 
da redução da assimetria da informação. 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi analisar as mudanças de uso e cobertura do solo ocorri-
das no Planalto Sul Catarinense através de dados de sensoriamento remoto. Foi mape-
ada a área plantada de soja nos municípios de Lages e Capão Alto através de imagens 
Landsat-7 e Sentinel-2 nas safras 2012/2013 e 2020/2021. O cruzamento das áreas de 
expansão de soja por meio dos dados do MapBiomas demonstraram que a soja tem se 
expandido, principalmente sobre campos nativos. Os resultados mostram que 74% da 
soja avançaram sobre campo nativo, o que demonstra uma tendência da agricultura 
em converter áreas naturais não só neste estado, mas em todo o território nacional. 

Palavras-chave: MapBiomas, campo nativo, sensoriamento remoto, Sentinel-2.

Analysis of land use and land cover changes in the Planalto Sul 
Catarinense through orbital images 

Abstract 

The objective of this work was to analyze land use and land cover changes in the Planalto Sul 
Catarinense through remote sensing data. The soybean planted area in the municipalities of La-
ges and Capão Alto was mapped using Landsat-7 and Sentinel-2 images in the 2012/2013 and 
2020/2021 harvests. The crossing of soy expansion areas using MapBiomas data showed that soy 
has been expanding, mainly over native fields. The results show that 74% of soybeans advanced 
over native fields, which demonstrates a tendency for agriculture to convert natural areas not 
only in this state, but throughout the national territory. 

Keywords: MapBiomas, native field, remote sensing, Sentinel-2. 
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Introdução 
A análise de mudanças de uso e cobertura do solo tem se tornado cada vez mais im-
portante nas últimas décadas, pois não só a paisagem sobre um impacto direto, mas 
também todos os sistemas interligados, como o ecológico, econômico e ambiental 
tem sido afetados (VALE; REIS; MENESES, 2014). 
Segundo Souza et al. (2020) a conversão de áreas naturais, como florestas e pastagens 
nativas em agricultura e pastagens plantadas tem sido os principais fatores de transfor-
mação e mudanças de cobertura do solo no Brasil, afetando a biodiversidade de biomas, 
aumentando a emissão de carbono, além de causar diminuição nos recursos d´água. 
Diante deste contexto ambiental, este trabalho teve como objetivo investigar a con-
versão da cobertura do solo com a expansão da cultura da soja, ou seja, sobre qual 
tipo de cobertura a soja foi implantada entre o período de 2012 a 2021. Para isso pri-
meiramente foi realizado o mapeamento da soja nos dois períodos utilizando imagens 
Landsat-7 e Sentinel-2, e posteriormente foram utilizados dados do MapBiomas onde 
foi possível verificar o tipo de cobertura em que houve a expansão da soja. 

Material e métodos 
A área de estudo se encontra no Planalto Sul Catarinense e compreende os municí-
pios de Lages e Capão Alto, onde juntos ocupam 40% do território da microrregião 
geográfica denominada Campos de Lages (Figura 1). 

 

Figura 1. Localização dos municípios de Lages e Capão Alto  
no estado de Santa Catarina. 



Grupo V: Engenharia Rural | 558
 VOLTAR AO ÍNDICE

Foram utilizadas imagens dos satélites Sentinel-2 (MSI) e Landsat-7 (ETM+) para o 
mapeamento da soja, com interpretação visual de composições coloridas. Utilizaram-
-se as órbitas/ponto 22JEQ e 22JEP do Sentinel-2 e 221/079 e 221/080 do Landsat-7. A 
composição utilizada para o sensor MSI foi a R8G11B4 e para o ETM+, a R4G5B3, onde 
a soja se apresenta em tons amarelados, o que facilita a diferenciação de outros alvos. 

Após o mapeamento da cultura, empregou-se os dados do MapBiomas (SOUZA et 
al., 2020) onde é composto por mapas com as classes, floresta, formação campestre 
(campo nativo), silvicultura, pastagem plantada e mosaico de agricultura e pasta-
gem. Por meio destes dados, foi então realizado o cruzamento dos mapas de soja e 
verificado em quais coberturas houve esta expansão e conversão. 

Resultados e discussão 
A expansão da soja verificada através do mapeamento entre 2012 e 2021 foi de 13 
mil ha. A área plantada dessa cultura em Santa Catarina vem acompanhando as ten-
dências mundiais, exemplificado neste trabalho pelos municípios de Lages e Capão 
Alto e que o avanço das áreas de soja tem ocorrido principalmente sobre áreas de 
campo nativo, como demonstrado na figura 2, onde uma imagem Landsat-7 de 2012 
(a) é comparada com uma imagem Sentinel-2 de 2021 (b), onde é possível observar 
a expansão da cultura da soja. 

 

Figura 2. Imagem Landsat-7 da safra 2012/2013 (a) e Sentinel-2 da safra 2020/2021  
(b) com resposta espectral do campo nativo (1), milho (2), silvicultura (3) e soja (4). 
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Dados obtidos através do cruzamento das áreas de expansão de soja com as classes 
de ocupação do uso do solo do MapBiomas demonstram que 72% da área convertida 
em soja na safra 2020/2021 era formação campestre (campo nativo) em 2012/2013 
(Figura 3). Isso demonstra também uma tendência de crescimento sobre essas áreas 
para os próximos anos visto que a soja tem sido a principal cultura responsável por 
converter campos naturais em lavouras (POLÊSE et al., 2014). 

Segundo Souza e Costa (2020), o estado de Santa Catarina tem sido afetado por 
grandes mudanças de uso e cobertura do solo, com duas tendências bem significa-
tivas, o aumento da agricultura e silvicultura, e ao mesmo tempo, com a diminuição 
das florestas e pastagens naturais ou campo nativo. 

Para Overbeck et al. (2007) as mudanças no uso da terra nesta região têm sido mal 
documentadas quando comparadas com outras regiões do Brasil, como Cerrado e 
Amazônia. Nos últimos 30 anos, áreas de lavouras de milho e soja expandiram sig-
nificativamente sobre campos nativos, como as lavouras de grãos no oeste da região 
de estudo. Segundo este mesmo autor, a atividade agrícola somada à prática silvíco-
la, reduziu a paisagem natural em 25% de sua área. 

 

Figura 3. 2012/2013 e 2020/2021. 

Conclusões 
A partir deste estudo, foi possível reconhecer que as técnicas de sensoriamento re-
moto juntamente com as imagens orbitais podem fornecer informações e conheci-
mentos relevantes sobre as mudanças de uso do solo no estado de Santa Catarina, e 
principalmente que o campo nativo vem perdendo grandes extensões de área. 



Grupo V: Engenharia Rural | 560
 VOLTAR AO ÍNDICE

Referências bibliográficas 

OVERBECK, G.E. et al. Brazil’s neglected biome: The South Brazilian Campos. Pers-
pectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 9 (2007) 101–116. 

POLÊSE, C. et al. Coxilha rica: subsídios a uma proposta de conservação para o sul do 
município de Lages-SC, 2014. 

SOUZA, C.M., Jr et al. Z. Reconstructing Three Decades of Land Use and Land Cover 
Changes in Brazilian Biomes with Landsat Archive and Earth Engine. Remote Sens. 
2020, 12, 2735, 2020. 

SOUZA, J.M., COSTA, E.M. Methodological proposal to analyze land use and land 
cover changes: the case of Santa Catarina state in Brazil from 2000 to 2010. Sustai-
nability in Debate - Brasília, v. 11, n.3, p. 485-500, dez/2020. 

VALE, M. J., REIS, R., MENESES, B. M. A caracterização do uso e ocupação do solo de 
Portugal Continental. In: DGT (Ed.). Uso e Ocupação do Solo em Portugal Continen-
tal: avaliação e cenários futuros, p. 9-14. Projeto Landyn, 2014. Lisboa: DGT. 



Grupo V: Engenharia Rural | 561
 VOLTAR AO ÍNDICE

Mapeamento da soja no Planalto Sul 
Catarinense por meio de imagens Landsat e 
Sentinel-2 

Betta, M.M.D.
Acadêmica de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Centro de Ciências 
Agrárias. Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: marinadallabetta@gmail.com 

Trabaquini, K. 
Pesquisador da Epagri/Ciram, 1347, Bairro Itacorubi, Florianópolis, SC, Brasil.  
E-mail: kleber@epagri.sc.gov.br 

Elias, H.T. 
Pesquisador da Epagri/Cepa, 1486, Bairro Itacorubi, Florianópolis, SC, Brasil.  
E-mail: htelias@epagri.sc.gov.br 

Poliseli, P.C.
Professor na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Centro de Ciências Agrárias. 
Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: paulo.poliseli@ufsc.br 

Resumo 

Este trabalho teve por objetivo mapear a área plantada de soja nos municípios de La-
ges e Capão Alto através de técnicas de sensoriamento remoto nas safras 2012/2013 
e 2020/2021. Foram utilizadas imagens dos satélites Landsat-7 e 8, e Sentinel-2 e a 
identificação das áreas foi feita através de interpretação visual das imagens multitem-
porais submetidas a uma composição RGB que permitiu que a soja se destacasse em 
meio aos demais alvos da cena. Os resultados obtidos neste trabalho foram compara-
dos com dados de monitoramento de safra realizado pela Epagri/Cepa, apresentando 
valores acima dos dados oficiais. Através do mapeamento, foi constatado um incre-
mento de área de 13 mil ha entre as safras 2012/2013 e 2020/2021 e constatouse que 
a conversão tem ocorrido, principalmente, sobre campos nativos. 

Palavras-chave: Glycine max L., mapeamento agrícola, sensoriamento remoto, satélites.
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Soybean mapping in the Planalto Sul Catarinense using Landsat 
and Sentinel-2 images 

Abstract 

The objective of this work was to map the soybean crop area in the municipalities of Lages and Capão 
Alto through remote sensing techniques in the 2012/2013 and 2020/2021 harvests. Landsat-7, Land-
sat-8 and Sentinel-2 satellite images were used and the identification of the areas was made through 
visual interpretation of the multitemporal images submitted to an RGB composition that allowed the 
soybean to stand out among the other targets in the scene. The results obtained in this work were 
compared with crop monitoring data carried out by Epagri/Cepa, presenting values above the official 
data. Through the mapping, an increase in area of 13 thousand ha was found between the 2012/2013 
and 2020/2021 harvests and showed that conversion has occurred mainly over native fields. 

Keywords: Glycine max L., agricultural mapping, remote sensing, satellites. 

Introdução 
No Brasil, a área cultivada entre os anos de 2010 a 2020 aumentou em 59% e a produ-
ção em 77,4%, representando mais de 53 milhões de toneladas em 2010, já em 2021 
a produção alcançou 133 milhões de toneladas (IBGE/LSPA, 2021). Acompanhando a 
tendência da cultura no país, a área de cultivo em Santa Catarina também se mostrou 
crescente. Segundo dados da Epagri/Cepa, entre as safras de 2012/13 e 2020/21, foram 
incorporados aproximadamente 180 mil ha na área plantada em todo o estado. Na safra 
2020/21 a área cultivada já alcança cerca de 700 mil ha de cultivo. O Oeste Catarinense 
possui a maior área plantada de soja no estado, sendo que na safra 2012/2013 o grão 
ocupava um total de 178.560 ha e na safra 2020/2021 a área plantada alcançou 207.033 
ha. De forma análoga, o Planalto Sul Catarinense, possuía uma área plantada de 36.440 
hectares na safra 2012/2013, já em 2020/2021, o número passou para 70.330 ha, de-
monstrando um incremento significativo na área plantada na região. 

Embora os dados fornecidos por órgãos oficiais sejam divulgados como informações 
confiáveis, o método declaratório utilizado para sua obtenção traz certa subjetividade às 
informações (LUIZ, 2005). Com isso, o mapeamento com uso de imagens de satélite tor-
na-se uma alternativa viável na obtenção de dados objetivos além de poder ser utiliza-
do para acompanhar o desenvolvimento da cultura nos diferentes estágios fenológicos 
e por isso tem assumido papel categórico no desenvolvimento de ferramentas para a 
obtenção de estatísticas agrícolas (CONRAD et al., 2014). Diante deste contexto, o pre-
sente trabalho tem como objetivo mapear as áreas plantadas com a cultura da soja nos 
municípios de Lages e Capão Alto através de imagens do satélite Landsat e Sentinel-2 e 
técnicas de sensoriamento remoto para as safras 2012/2013 e 2020/2021. 
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Materiais e métodos 

A área de estudo compreende os municípios de Lages e Capão Alto e juntos ocu-
pam 40% do território da microrregião geográfica denominada Campos de Lages. 
Foram utilizadas imagens dos satélites Landsat-7 e 8, e Sentinel-2. Utilizaram-se as 
órbitas/ponto 22JEQ e 22JEP do Sentinel-2 e 221/079 e 221/080 do Landsat7 e 8. 
A composição utilizada para o sensor OLI foi R5G6B4 (infravermelho próximo - NIR, 
infravermelho médio - SWIR, vermelho - RED). Para o sensor MSI, a composição co-
lorida utilizada foi a R8G11B4 e para o ETM+, a R4G5B3. O uso destas composições 
foram escolhidas diante de prévias análises destes sensores que são utilizados con-
vencionalmente na distinção de culturas agrícolas. 

 

Figura 1. Comportamento espectral da soja ao longo dos estádios  
fenológicos de acordo com o índice vegetativo EVI. 

Resultados e discussão 

Em 2012/2013, o município de Capão Alto apresentou 1.915 ha, enquanto que em 
Lages a área foi de 4.285 há (Figura 2). Segundo os dados da Epagri/Cepa, para a 
safra 2012/2013, Capão Alto possuía uma área de 1.800 ha e Lages de 3.240 ha de 
soja. Já na safra 2020/2021, o mapeamento resultou em uma área de 6.445 ha no 
município de Capão Alto e em Lages a área mapeada foi de 13.258 ha. Segundo os 
dados da Epagri/Cepa, para a safra 2020/2021, Capão Alto possui uma área de 6.500 
ha e Lages 12.000 ha de soja. 
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Conforme apresentado na Figura 2, a área de 1.915 ha mapeada na safra 2012/2013 no 
município de Capão Alto representa 6% a mais em relação aos dados oficiais. De forma 
análoga, no município de Lages o valor de 4.285 ha representa 32% a mais em relação 
aos dados da Epagri/Cepa. Já na safra de 2020/2021, o mapeamento resultou num valor 
de 0,5% a menos para o município de Capão Alto, enquanto que em Lages o número ob-
tido pelo mapeamento seguiu sendo maior que o dado oficial, representando um valor 
10% acima neste município. No que se refere à área total, em 2012/2013 a soja ocupava 
6.200 ha através do mapeamento, e 5.040 ha segundo a Epagri/Cepa, uma diferença 
de 1.160 ha (23%) maior do que a área indicada pelos dados oficiais. Em 2020/2021 
a soma das áreas dos municípios obtida pelo mapeamento, 19.727 ha também apon-
ta para números maiores quando comparados àqueles informados pela Epagri/Cepa, 
18.500 ha, uma diferença de 1.227 ha (6%). 

Dados obtidos através do cruzamento das áreas de expansão de soja com as classes 
de ocupação do uso do solo do MapBiomas demonstram que 72% da área convertida 
em soja na safra 2020/2021 era formação campestre (campo nativo) em 2012/2013. 
Isso demonstra também uma tendência de crescimento sobre essas áreas para os 
próximos anos visto que a soja tem sido a principal cultura responsável por conver-
ter campos naturais em lavouras (POLÊSE et al., 2014). 

 

Figura 2. Mapa com a distribuição de soja na safra 2012/2013 (a) e 2020/2021 (b). 

Também foram analisados em quais níveis de altitude e declividade a expansão vem 
acontecendo. Na safra 2012/2013, 40% das áreas no município de Lages estavam lo-
calizadas em altitudes entre 800-900 m e 17% estavam entre 1.000-1.100 enquanto 
que em 2020/2021 apenas 30% das áreas localizavam-se em altitudes entre 800-
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900 m e 25% ocuparam áreas entre 1.000-1.100 m apresentando um deslocamento 
das áreas de expansão para locais mais altos. Comportamento semelhante pode ser 
observado no município de Capão Alto. 

Conclusões 

O estudo permitiu o mapeamento das áreas cultivadas de soja utilizando senso-
riamento remoto, bem como comparar os resultados de estimativa de área reali-
zada pela Epagri/Cepa. Os dados podem produzir subsídios para o monitoramento 
e acompanhamento sistemático de safra realizado pela Epagri/Cepa, bem como na 
formulação das políticas agrícolas e suas informações auxiliam na tomada de deci-
são para a Secretaria de Estado da Agricultura, os agentes econômicos e produtores 
rurais. A metodologia utilizada pode ser replicada para outros municípios e fazer 
parte da estratégia de qualificação das estatísticas agrícolas, e principalmente da 
redução da assimetria da informação. 
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Resumo

Com o objetivo de avaliar o efeito de coberturas na variação de temperaturas do 
solo e da produção da pimenteira, realizou-se na FCAV/Unesp, em Jaboticabal – SP, 
um experimento num delineamento de blocos ao acaso, com cinco tratamentos, 
constituídos de coberturas vegetal e sintética no solo. Em cada parcela foram ins-
talados sensores tipo termopares, a 5 cm de profundidade, para medir a tempera-
tura do solo. A partir dos dados obtidos, determinou-se a variação da temperatura 
ao longo do ciclo da cultura, no período de 7 a 84 dias após o plantio das mudas. 
Também por ocasião foram avaliados: número e peso de frutos, além da produção. 
O tratamento com mulching na cor branca (T5) apresentou pico de temperatura no 
solo aos 84 dias após transplantio, de 30ºC. Esse aumento de temperatura no solo 
com mulching na cor branca favoreceu em maior número de frutos (149,71 frutos 
planta1) e produção (853,22 g planta-1). Já o peso médio de fruto foi favorecido pe-
los tratamentos em que se utilizou coberturas (T2: 36,75; T3: 38,92; T4: 43,07 e T5: 
42,20 g fruto-1). A utilização de mulching na cor branca no cultivo da pimenteira 
dedo de moça favorece aumento de temperatura no solo, impactando diretamente 
no número de frutos, peso de frutos e produção da cultura estudada. 

Palavras-chave: Capsicum baccatum, temperatura do solo, comportamento produtivo. 
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Soil covers on the thermal amplitude and the production of peppers 

Abstract

With the objective of evaluating the effect of mulching on the variation of soil temperatures and 
production of the pepper plant, an experiment was caries out in a randomized block design, with 
five treatments, at FCAV/Unesp, in Jaboticabal - SP. consisting of vegetal and synthetic coverings in 
the soil. In eca piloto, thermocouple sensors were installed, 5 cm deep, to measure the soil tempera-
ture. From the data obtained, the variation in temperature along the crop cycle was determined, in 
the period from 7 to 84 days after planting the seedlings. Also on occasion were evaluated: number 
and weight of fruits, in addition to production. The treatment with white mulching (T5) showed a 
soil temperature peak at 84 days after transplanting, at 30ºC. This increase in soil temperature with 
white mulching favored a greater number of fruits (149,71 fruits plant-1) and production (853,22 g 
plant-1). The average fruit weight was favored by the treatments in which coverings were used (T2: 
36,75; T3: 38,92; T4: 43,07 and T5: 42,20 g fruit-1). The use of white mulching in the cultivation of 
the dedo de mel pepper plant favors an increase in soil temperature, directly impacting the number 
of fruits, weight of fruits and production of the studied culture. 

Keywords: Capsicum baccatum, soil temperature, productive behavior. 

Introdução 
A temperatura do solo está relacionada com os processos de interação solo-planta, 
destacando-se o desenvolvimento e a atividade das raízes em absorver água e nu-
trientes do solo (GASPARIM et al., 2005). A cultura da pimenta, em algumas épocas 
do ano, tem a sua produção comprometida, devido a temperaturas extremas do solo, 
que alteram o ciclo da cultura e o crescimento dos frutos. Para o bom desenvolvi-
mento e crescimento de plantas de pimenta dedo de moça, o ideal é que a tempe-
ratura do solo esteja entre 25°C e 30°C, sendo 30°C a temperatura em que ocorre o 
menor intervalo de dias entre semeio e germinação, e temperaturas do solo iguais 
ou inferiores a 10°C inibem a germinação. 

A cobertura do solo com material inorgânico ou orgânico tem sido utilizada com o 
intuito de protegê-lo das adversidades climáticas e é capaz de modificar o regime 
térmico do solo, tanto aumentando quanto diminuindo a sua temperatura em fun-
ção da espessura e das propriedades térmicas dos materiais utilizados na cobertura, 
contribuindo para manutenção da temperatura e umidade do solo em níveis ade-
quados para o desenvolvimento das plantas (RESENDE et al., 2005). 

No cultivo de hortaliças-frutos e folhosas, a cobertura do solo com filme de polietileno 
tem sido bastante utilizada na redução da perda de água por evaporação e no controle 
de plantas daninhas. No entanto, essa prática eleva a temperatura do solo, tornando-a 
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sempre superior à do solo descoberto; em condições de alta temperatura, como na re-
gião Sudeste do Brasil, esse aumento pode prejudicar o desenvolvimento das culturas. 
Segundo Furlani et al. (2008), temperaturas do solo muito altas têm efeitos negativos 
sobre plântulas e raízes e na atividade microbiana do solo, podendo comprometer 
também a absorção de nutrientes pelas plantas. Sabendo da necessidade de reduzir 
perdas e otimizar o uso de água pela pimenteira, o objetivo no presente trabalho foi 
avaliar a influência de coberturas no aumento de temperatura do solo e produção de 
pimenteira dedo de moça para as condições de Jaboticabal - SP. 

Material e métodos 
O experimento foi conduzido no Setor de Plasticultura do Departamento de En-
genharia Rural da FCAV/UNESP - Câmpus de Jaboticabal, localizado na latitude 
21º15’22”S e longitude 48º18’58”W, com altitude média de 595 m. Da área onde foi 
realizado o experimento foram retiradas, amostras de solo na profundidade de 0 a 
20 cm e 20 cm a 40 cm para análise química (Tabela 1). 

Tabela 1. Características químicas do solo da área experimental de pimenta dedo de moça. 
Jaboticabal, SP. 

 pH M.O* P K Ca Mg H+Al SB  T V
Prof (m) CaCl2 g dm-3 mg dm-3 -------------------- mmolc dm-3 -------------------- %

0-0,2 5,2 12 16 3,0 41 8 17 51,8 68,7 75

0,2-0,4 5,4 17 10 2,1 30 5 18 36,5 54,2 67

M.O* e P: espectrofotometria, Ca, Mg e K: espectrometria de absorção atômica. 

O experimento foi instalado num delineamento de blocos ao acaso, com 5 tratamen-
tos, constituídos de coberturas do solo, sendo T1: Solo sem cobertura, 4 densidades de 
coberturas mortas utilizando-se o capim brachiaria (T2: 3,8 t ha-1; T3: 7,1 t ha-1; T4: 9,8 
t ha-1) e T5: mulching na cor branca, com 7 repetições. Cada unidade experimental foi 
constituída de 5 plantas, sendo 3 plantas representando a área útil de cada parcela. 

A cultura foi irrigada por gotejamento com emissores de 1,8 L h-1 e pressão de 15 kPa 
espaçados de 30 cm com um tubo gotejador por linha de planta enterrado à 5 cm. A pre-
cipitação ocorrida foi de 605,9 mm e lâmina de irrigação acumulada de 388,08 mm, to-
talizando 993,98 mm, com valor de lâmina média de irrigação diária de 7,92 mm. Foi ve-
rificada variação e 28,19ºC a 35,42ºC para temperatura máxima do ar, 16,94ºC a 21,02ºC 
para temperatura mínima do ar e de 62,37% a 74,89% para umidade média do ar. 

Foram instalados, em cada parcela, sensores tipo termopares de cobre-constantan 
envolvidos com microtubos de polietileno para evitar a oxidação do termopar, a 5 
cm de profundidade, a fim de medir a temperatura do solo. Os dados foram coleta-
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dos a cada 60 minutos e armazenados em dataloggers Campbell CR 1000. A partir 
dos dados obtidos, avaliou-se, para cada intervalo de sete dias durante o ciclo da 
cultura, a média das temperaturas máxima e mínima do solo. 

Aos 112 dias após o transplante, foram realizadas avaliações de número de frutos, 
comprimento de frutos e produção. 

Os dados obtidos para número de frutos, comprimento de frutos e produção foram 
submetidos à análise de variância pelo teste F; em caso de significância, as médias 
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Resultados e discussão 

Variação da temperatura de acordo com o posicionamento dos 
termopares a 5 cm de profundidade no solo 
O mulching na cor branca apresentou maior temperatura no solo durante o período 
em que a cultura estava instalada em campo, com pico aos 84 DAT de 30°C (Figura 2). 
A causa dessa variação de temperatura do solo ocorre devido a mudanças nos compo-
nentes do balanço de radiação, como o albedo e os fluxos de calor sensível, latente e 
do solo (LIAKATAS et al., 1986). 

 

Figura 1. Variação da temperatura a 5 cm do solo e radiação solar  
em experimento de campo para pimenteira dedo de moça. 

Em estudo Streck et al. (1995) também observaram comportamento semelhante 
com o uso de mulching na região Sul do Brasil em que a cobertura do solo com 
mulching transparente apresenta maior temperatura, seguido pelo mulching bran-



Grupo V: Engenharia Rural | 570
 VOLTAR AO ÍNDICE

co, preto e branco-preto (dupla face), independente da profundidade do solo (2, 5, 
10 e 20 cm). No entanto é notório perceber que aos 35 DAT que a testemunha (T1) 
apresentou maior temperatura no solo de 27,4°C isso se deve principalmente por 
este tratamento não apresentar nenhum tipo de cobertura influenciando direta-
mente na incidência da radiação solar em maior contato com o solo. Em todos os 
tratamentos com cobertura vegetal percebe-se menor temperatura quando compa-
rado a cobertura vegetal com o mulching branco, com exceção dos 42 DAT (Figura 
1). Para o tratamento 7 cm de cobertura vegetal nota-se menor temperatura entre 
os tratamentos em que se utilizou cobertura vegetal. A cobertura vegetal tem maior 
capacidade de retenção de água no solo reduzindo diretamente a temperatura do 
solo, além de proporcionar um bom microclima para o pleno desenvolvimento do 
sistema radicular da pimenteira. 

Para variável número de frutos, comprimento de frutos e produção de pimenta dedo 
de moça, constatou-se diferença significativa (p-valor <0,05). Assim sendo, foi realiza-
da a comparação das médias dos tratamentos para melhor compreensão (Figura 2). 

Figura 2. Número de frutos, peso de frutos e produção para pimenta dedo de moça submetida 
a diferentes coberturas do solo. Médias seguidas de mesma letra minúscula entre colunas não 

diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

O máximo número de frutos foi obtido para T5: 149,71 frutos e menor para T1: 
48,71 frutos. O melhor destaque para número de frutos utilizando-se mulching na 
cor branca (T5) deve-se a maior eficiência no uso da água durante ciclo produtivo, 
e a variação de temperatura, atendeu de forma mais eficaz as necessidades da pi-
menteira, o que possibilitou maior número de frutos, enquanto o tratamento sem 
cobertura, com maior exposição do solo conferiu maior perda de água, e consequen-
temente atendeu de forma menos eficaz as necessidades da cultura (fechamento 
estomático), o que acarretou em menor produção de frutos. 

Para a variável peso de frutos os tratamentos T2, T3, T4, T5 foram estatisticamente 
iguais. O fato do solo está coberto nos tratamentos citados, favoreceu em melhor ab-
sorção de água, e também melhor pegamento de flores durante o ciclo da cultura, o 
que influenciou positivamente no ganho de peso pelo fruto. Para a variável produção, 
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o tratamento mulching na cor branca (T5) destacou-se com 853,22 g de pimenta plan-
ta-1. Tal fato se deve as condições que o uso da cobertura plástica pode proporcionar 
ao solo e, consequentemente, favorecer o desenvolvimento da pimenteira. Sabe-se 
que o uso destas coberturas quando combinados ao sistema irrigado, como é o caso, 
irá conservar a água no solo por mais tempo, evitando perdas para o ambiente, além 
de manter o solo úmido e quente, condições que favorecem o desempenho da cultura. 

Conclusões 

Conclui-se que mulching na cor branca favorece aumento de temperatura no solo 
que influencia positivamente no aumento do número (143,71) e peso de frutos 
(42,20 g), como também na produção (853,22 g) da pimenteira dedo de moça. 
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Resumo

O semiárido brasileiro é caracterizado por elevadas temperaturas e chuvas escassas, 
que se concentram em 4 a 5 meses do ano. A compreensão da variabilidade das chuvas 
no semiárido é fundamental para conduzir o planejamento de consórcios agroecoló-
gicos com algodão e culturas alimentares. O policultivo é uma das estratégias de con-
vivência com o semiárido. É neste cenário que o Projeto Algodão em Consórcios Agro-
ecológicos, coordenado pela Diaconia, com apoio financeiro da Laudes Foundation, 
o Fundo Internacional para Desenvolvimento da Agricultura (FIDA)/AKSAAM/UFV/
IPPDS e a Inter American Foundation (IAF), em parceria com a ONG Instituto Palmas 
e Flor de Caraibeira (Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica 
– OPAC), assessora famílias agricultoras do Semiárido brasileiro. O objetivo do estudo 
foi avaliar o uso eficiente da terra (UET) de 5 famílias com consórcios agroecológicos 
em municípios do Alto Sertão de Alagoas, safra de 2020, comparados aos sistemas de 
monocultivos. Para isto, foi calculado o índice UET a partir do método proposto por 
Willey e Trenbath e dados oficiais de culturas em monocultivo. O UET é um índice que 
permite comparar áreas de terras necessárias com culturas em monocultivos com ren-
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dimentos equivalentes às culturas consorciadas. Os resultados indicam que os valores 
de UET para os consórcios 1, 2, 3, 4 e 5 foram 1,06, 1,10, 1,62, 1,79, 1,45, respectiva-
mente, os quais indicam que seriam necessários 6%, 10%, 62%, 79% e 45% de áreas 
a mais para monocultivo. É possível observar que os consórcios agroecológicos apre-
sentam maior eficiência na utilização da terra quando comparados às monoculturas. 

Palavras-chave: agroecologia, famílias agricultoras, policultivo, semiárido. 

Equivalent in land ratio in areas of agroecological intercropping in 
Alto Sertão de Alagoas 

Abstract

The Brazilian semiarid region is characterized by high temperatures and scarce rainfall, which are 
concentrated in 4 to 5 months of the year. Understanding the variability of rainfall in the semi-arid 
region is essential to conduct the planning of agroecological intercropping with cotton and food 
crops. Polyculture is one of the strategies for living with the semiarid region. It is in this scenario 
that the Cotton in Agroecological Consortia Project, coordinated by Diaconia, with financial support 
from the Laudes Foundation, the International Fund for Agricultural Development (IFAD)/AKSAAM/
UFV/IPPDS and the Inter American Foundation (IAF), partnership with NGO Instituto Palmas e 
Flor de Caraibeira (Participatory Organization for the Assessment of Organic Conformity – OPAC), 
advises family farmers in the Brazilian semiarid region. The aim of the study was to evaluate the 
land equivalent ratio (LER) of 5 families with agroecological intercropping in municipalities of Alto 
Sertão de Alagoas, 2020 crop, compared to monoculture systems. For this, the LER was established 
from the method proposed by Willey and Trenbath and official data from monoculture crops. LER 
is an index that allows comparing areas of land needed with crops in monocultures with yields 
equivalent to the intercropping crops. The results indicate that the LER values for intercropping 1, 2, 
3, 4 and 5 were 1.06, 1.10, 1.62, 1.79, 1.45, respectively, which indicate that would be necessary 6 %, 
10%, 62%, 79% and 45% more areas for monoculture. It is possible to observe that agroecological 
intercropping present greater efficiency in land use when compared to monocultures. 

Keywords: agroecology, family farmers, polyculture, semiarid. 

Introdução 
O semiárido brasileiro é caracterizado por elevadas temperaturas e chuvas escassas, 
que se concentram em 4 a 5 meses do ano. Segundo Santiago et al. (2013), a com-
preensão da variabilidade das chuvas no semiárido é fundamental para conduzir o 
planejamento de consórcios agroecológicos com algodão e culturas alimentares. 
É neste cenário que o Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos, coordenado 
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pela Diaconia, com apoio financeiro da Laudes Foundation, o Fundo Internacional 
para Desenvolvimento da Agricultura (FIDA)/AKSAAM/UFV/IPPDS e a Inter American 
Foundation (IAF), em parceria com a ONG Instituto Palmas e Flor de Caraibeira (Or-
ganismo de Avaliação da Conformidade Orgânica – OPAC), assessora famílias agri-
cultoras no plantio consorciado de algodão com culturas alimentares e forrageiras 
no controle da qualidade orgânica nas unidades familiares produtivas. 

O policultivo é uma das estratégias de convivência com o semiárido, pois as plantas 
apresentam sistemas de raizes, necessidades hídricas e ciclos produtivos diferentes. 
Assim sendo, quanto maior a diversidade de plantas maior será a estabilidade da 
produção e menor o risco de perda de safra. 

De acordo com Altieri (1987), Harwood (1979) e Richards (1985) as interações entre 
as plantas cultivadas, animais e árvores resultam em sinergismos benéficos, que 
promovem a própria fertilidade do solo e a produtividade. 

O índice de uso eficiente da terra (UET) indica a eficiência da utilização de consórcios por 
fazer uso dos recursos do ambiente, comparado com áreas de sistemas de monocultivos 
(Mead, Willey, 1980). Quando o UET é maior que 1, o consórcio favorece o crescimento e 
a produção das culturas componentes. Em contrapartida, quando o UET é menor que 1, 
o consórcio afeta negativamente o crescimento e a produção das culturas cultivadas na 
associação (CABALLERO et al., 1995). Com isso, nos casos em que o UET é maior que 1, é 
possível inferir que o princício da facilitação produtiva é favorável. 

O objetivo do estudo foi comparar o uso eficiente da terra em consórcios agroeco-
lógicos com monocultivos. 

Material e métodos 
O estudo ocorreu em municípios do Alto Sertão de Alagoas, com 5 (cinco) famí-
lias agricultoras: consórcio 1/comunidade Lagoa dos Patos – Delmiro Gouveia/AL, 
consórcio 2/comunidade indígena Jeripankó Ouricuri – Pariconha/AL, consórcio 3/
comunidade Jeripankó Figueiredo – Pariconha/AL, consórcio 4/comunidade indíge-
na Jeripankó Ouricuri – Pariconha/AL, consórcio 5/comunidade Moxotó – Pariconha/
AL. Os consórcios agroecológicos foram compostos por algodão (Gossypium hirsutum 
L.), feijão de corda (Vigna unguiculata), gergelim (Sesamum indicum L.) e milho (Zea 
mays), onde foi possível realizar práticas de base agroecológica, preparo do solo com 
micro-trator, marcação de curva de nível, culturas com faixas alternadas, rotação de 
cultura, vazio sanitário, adubação orgânica e biofertilizante. 

Os dados obtidos de produção das famílias agricultoras correspondem à safra de 
2020 e anotados em cadernos de campo. A produtividade dos consórcios foi calcu-
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lada levando em consideração todos os produtos da área. Os rendimentos das cul-
turas em monocultivos foram os registrados a partir do Levantamento de Produção 
Agrícola Municipal, disponibilizados pelo IBGE (Milho – 2003-2018; Feijão de corda 
– 2003-2018; Algodão – 2015 e pela EMBRAPA ALGODÃO (Gergelim – 2009). 

Com isso, o UET foi determinado, segundo Willey (1979) e Trenbath (1979), através 
da expressão matemática abaixo: 

 
Onde: 

UET = uso eficiente da terra; 

Yi = rendimento da cultura em consórcio, Kg/ha;

Yii = rendimento da cultura solteira, Kg/ha. 

Resultados e discussão 

Conforme a tabela 1 observa-se que o desempenho produtivo dos consórcios agro-
ecológicos foi maior em relação aos sistemas de monocultivos. Isso é comprovado 
pelos valores de UET dos consórcios agroecológicos, que obtiveram 1,06, 1,10, 1,62, 
1,79 e 1,45, os quais correspondem às famílias 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Com 
isso, para ter o mesmo rendimento nos sistemas de monocultivos seriam necessá-
rios 6%, 10%, 62%, 79% e 45% a mais de terras, respectivamente. 

Tabela 1. Desempenho produtivo do UET dos consórcios agroecológicos diante das monoculturas. 

Culturas

Produtividade dos consórcios 
(kg/ha) Produtividade 

(kg/ha) das 
monoculturas Consórcio 1 Consórcio 2 Consórcio 3 Consórcio 4 Consórcio 5

Algodão em 
rama 116,4 194 77,6 48,5 77,6 900 

Feijão de 
corda 130 90 10 240 160 189 

Gergelim 10 15 60 5 35 600 

Milho 60 100 360 120 120 260 

TOTAL 
(kg/ha) 316,4 399 507,6 413,5 392,6  

UET 1,06 1,10 1,62 1,79 1,45  
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Um estudo realizado por Rós e São João (2015) sobre o desempenho agronômico e uso 
eficiente da terra em arranjos de plantas, realizado em Presidente Prudente/SP, encon-
trou valores de UET entre 1,05 e 1,15. Dessa forma, é possível comprovar a existência do 
princípio da facilitação produtiva, uma vez que o valor de UET foi maior que 1,0. 

Conclusões 
É possível verificar que os consórcios agroecológicos apresentam maior desempe-
nho quando comparados às áreas de monocultivos. 
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Resumo

O complexo estuarino de Paranaguá possui área de manguezais de aproximadamen-
te 295 km², dos quais 52,5 km2 estão localizados no município de Paranaguá. que 
abriga o mais importante porto do agronegócio brasileiro, responsável por 30 %, de 
todo o fertilizante importado no Brasil, e em 2020, pela exportação de 14,3 milhões 
de toneladas de soja O Porto Organizado de Paranaguá possui área de 443 km² que 
abriga vários empreendimentos públicos e privados fundamentais para a logística 
do agronegócio nacional. Um dos maiores problemas enfrentados pelo porto é o 
assoreamento do canal que liga os berços de atracação ao mar aberto, causado pelo 
deposito de sedimentos advindos da Planície Litorânea, agravado pelos produzidos 
pela invasão das áreas de manguezal. Mais de 30 mil pessoas invadiram tais áreas 
de preservação permanente por meio do aterramento com resíduos e construções 
ilegais sem redes de esgotos. O objetivo do presente trabalho é o de trazer a público 
a grave situação apresentada e as tentativas de articulação de estratégias que estão 
sendo catalisadas pela equipe da Superintendência do IBAMA do Estado do Paraná 
para o equacionamento deste complexo e gravíssimo problema. 

Palavras-chave: porto, Ferroeste, Paranaguá, manguezal.
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Illegal occupation of mangrove, permanent preservation areas, in 
Paranaguá, Paraná: a threat to the brazilian agribusiness 

Abstract

The estuarine complex of Paranaguá has a mangrove area of about 295 km², from which 52,5 km2 
are located in the municipality of Paranaguá. that houses the most important harbor of the Brazil-
ian agribusiness, responsible for 30 %, of all fertilizer imported by Brazil, and in 2020, for exporting 
of 14,3 million tons of soybeans. The Organized Harbor of Paranaguá has 443 km² which holds 
several public and private enterprises that are fundamentals for the logistics of the logistics of 
the Brazilian agribusiness. One of the biggest problems faced by the harbor is the siltation of the 
canal link between the ship berth and the open sea, due to the deposit of sediments coming from 
the coastal flat areas, aggravated by the ones produced by mangrove invade areas. More than 30 
thousand people invaded such permanent protection areas dumping them with wastes and build-
ing in them illegal constructions without sewerage systems. The objective of the present paper is to 
bring to the public knowledge about the seriousness of the presented situation and the attempts of 
articulation of strategies that are being catalyzed by the team of the Superintendence of IBAMA of 
the State of Paraná for the equation of this complex and serious problem. 

Keywords: harbor, Ferroeste, Paranaguá, mangrove. 

Introdução
Paranaguá é o município mais antigo do Estado do Paraná e está localizado no 
Litoral à saída da Baía de mesmo nome a qual compõe uma das mais importantes 
regiões estuarinas do mundo. O complexo estuarino de Paranaguá possui área de 
manguezais de aproximadamente 295 km², dos quais 52,5 km2 estão localizados 
no município, destes sendo 14 km2 na área urbana. Com área total de 826 km2, Pa-
ranaguá abriga um dos mais importantes centros de comércio marítimo do mundo 
e o mais importante porto do agronegócio brasileiro, sendo responsável por 30 %, 
de todo o fertilizante importado no Brasil, e tendo movimentado no ano de 2020, 
57,3 milhões de toneladas (importações e exportações), das quais 14,3 milhões de 
toneladas corresponderam à exportação de soja O Porto Organizado de Paranaguá 
possui área de 443 km² que abriga, além do cais e do Terminal de Containers, outros 
empreendimentos públicos e privados fundamentais para a logística do agronegó-
cio e de outros setores da economia nacional. Um dos maiores problemas enfrenta-
dos pelo porto tem sido o assoreamento do canal que liga os berços de atracação 
ao mar aberto, causado pelo deposito de sedimentos advindos da Planície Litorânea 
e das encostas da Serra do Mar localizados a montante da Baia. Tal problema tem 
sido agravado pela acelerada e ilegal invasão dos manguezais localizados em área 
da união, de preservação permanente, na região urbana de Paranaguá e que se ex-



Grupo VI: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 580
 VOLTAR AO ÍNDICE

pande também para áreas rurais. Os manguezais são uma formação fitogeográfica 
única que, dentre outras funções ecológicas, mantêm estabilizado o solo da margem 
dos rios que sofrem influência das marés. Estima-se que nos últimos 20 anos, de 
2001 a 2021, mais de 30 mil pessoas invadiram as áreas de preservação permanente 
de manguezais do município de Paranaguá por meio do aterramento com resíduos, 
construções ilegais, e por obras e serviços, também ilegais, como asfalto, iluminação 
publica, eletricidade e água encanada. A inexistência de rede de esgotos tem agrava-
do a degradação que se constitui em flagrante desrespeito à lei e ameaça à expan-
são e à sustentabilidade das atividades portuárias. O objetivo do presente trabalho é 
o de trazer a público a grave situação apresentada e as tentativas de articulação de 
estratégias que estão sendo catalisadas pela equipe da Superintendência do IBAMA 
do Estado do Paraná para o equacionamento deste complexo e gravíssimo problema. 

Material e métodos
O presente trabalho foi desenvolvido por meio várias ações fiscalizatórias da equipe 
da Superintendência do IBAMA do Estado do Paraná (SUPES PR) nos anos de 2000 
a 2005 e que resultaram em diversos autos de infração contra invasores de áreas 
de manguezais, preservação permanente, em terrenos de propriedade da União. Tais 
autos resultaram em mais de 40 Ações Civis Publicas contra os invasores, pessoas 
físicas, e também contra o Município de Paranaguá. Várias destas ações, já com De-
cisão em Primeira Instância Executável de desocupação de área, com a responsabili-
dade de execução pelos próprios réus, no caso os invasores e o município. Por conta 
de até o momento, os réus e o município estarem sendo refratários ao cumprimento 
da decisão judicial, e por conta do acelerado e descontrolado avanço do processo de 
invasão, mesmo após as decisões judiciais, o IBAMA (polo ativo das ações) tem bus-
cado o cumprimento das referidas decisões, participando de todas as audiências da 
Justiça Federal em que os réus são intimados. Tendo em vista a missão do IBAMA de 
promover o desenvolvimento sustentável do Brasil, e a proteção do meio ambiente, 
e de sua responsabilidade exigir o cumprimento da legislação ambiental, neste caso 
em situação em que a competência é federal, este, desde o início das autuações, e 
mais intensivamente a partir de 2019, tem, por meio de sua equipe da SUPES PR, 
articulado ações no sentido do equacionamento da questão, por meio de reuniões 
com instituições públicas de competência federal, estadual e municipal, no âmbito 
dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e também com entidades da iniciativa 
privada e do terceiro setor. Em tais reuniões a SUPES PR tem procurado apresentar 
um panorama holístico, técnico-legal contextualizado e atualizado da situação e 
apontado avenidas de desdobramentos deletérios futuros para o caso de a legisla-
ção e as decisões judiciais continuarem a ser indefinidamente descumpridas. 



Grupo VI: Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 581
 VOLTAR AO ÍNDICE

Resultados e discussão
O resultado da ação da equipe da Superintendência do IBAMA do Estado do Paraná 
tem sido no sentido da sensibilização das autoridades governamentais constituídas 
nas esferas federal, estadual e municipal, assim como das autoridades técnicas e 
cientificas que atuam no tema principal e correlatos, de formadores de opinião e 
de empreendedores. A receptividade do publico às apresentações do IBAMA, mais 
de dez reuniões, tem sido grande. Nas reuniões realizadas houve sempre a presen-
ça das mais importantes lideranças políticas e sociais e econômicas do Estado do 
Paraná, as quais, em todas as ocasiões demonstraram-se chocados com a situação 
apresentada e também com os negativos desdobramentos advindos do acelerado 
processo de favelização do polígono portuário, inclusive durante os anos de 2020 e 
2021 quando sob a Pandemia do Covid19, para onde a atividade poderia se expandir. 
Em todos os eventos realizados, houve discussões sobre o negativo impacto que o 
processo continuado e acelerado de invasão dos manguezais trará para as ativida-
des de importação e de exportação que dependem da logística portuária de Para-
naguá, as quais não se limitam ao embarque e desembarque no cais, pois afetam o 
complexo rodoferroviário que liga o litoral ao interior do Brasil e também as áreas 
de retroporto utilizadas para abrigar de armazenamento de produtos e atividades 
de processamento vitais para vários setores da economia em especial do agrone-
gócio, agravando o famigerado “Custo Brasil”. Conjectura-se que dentre os princi-
pais efeitos deletérios desta desordem territorial no município de Paranaguá está 
o aumento na complexidade dos processos de licenciamento ambiental por conta 
do aparecimento de novos óbices e da perda de atributos naturais físicos e sócio 
culturais de alto valor estratégico para a manutenção, expansão e, ou instalação de 
novos empreendimentos portuários, ferroviários e rodoviários, dos quais se destaca 
o da futura Ferroeste. Tem-se também enfatizado o aumento dos custos dos quais 
se destaca o de dragagem. Como proposta de encaminhamento das articulação pro-
movidas pela SUPES PR do IBAMA tem-se enfatizado a importância dos diferentes 
atores sociais iniciarem, na prática, ações cuja responsabilidade já é legalmente de 
sua competência, assumindo o ônus de suas atribuições. Também a SUPES PR tem 
informado sobre a possibilidade de acolhimento de propostas de projetos que bus-
quem o reordenamento territorial do município de Paranaguá e o remanejamento 
da população invasora para outras áreas. Para tanto, há a possibilidade de se des-
tinar recursos, estimados em mais de um bilhão de reais advindos da “Conversão 
de Multas Ambientais” conforme previsto pela Lei 9605/98, para projetos como o 
que aqui se busca, de recuperação ambiental, Espera-se com este artigo chamar a 
atenção e sensibilizar os participantes do XXXII Congresso Brasileiro de Agronomia 
para a gravidade do problema que se constitui em concreta e crescente ameaça á 
ampliação do agronegócio brasileiro. 
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Conclusões

A invasão acelerada dos manguezais de Paranaguá constitui-se em uma concreta, 
grave e crescente ameaça às atividades portuárias e retroportuárias do mais impor-
tante porto do agronegócio brasileiro. É fundamental que autoridades, formadores 
de opinião, profissionais liberais, em especial os da Classe Agronômica, tomem ci-
ência e conscientizem-se da problemática apresentada. É fundamental que todos se 
mobilizem e ajam proativamente e de forma urgente, na concepção de projetos para 
a ordenação do território do município de Paranaguá. 
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Resumo

Objetivou-se com este estudo avaliar a eficácia do herbicida Triclopyr no controle de 
Mimosa caesalpiniaefolia Benth., uma espécie exótica invasora que vem se propagan-
do em áreas de Savana no estado de Roraima. O trabalho foi conduzido no Centro de 
Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima (CCA-UFRR). O delineamento 
experimental utilizado foi inteiramente casualizado com três repetições. Os trata-
mentos foram arranjados em esquema fatorial 4x4x3, sendo o Fator A constituído 
por diferentes concentrações do herbicida diluído em água; o fator B, constituído 
de quatro áreas onde o estudo foi realizado e o fator C, de três épocas de avaliação. 
A eficácia do herbicida foi avaliada de forma visual com base na morte ou não das 
plantas e descrita em termos de porcentagem de plantas mortas (controle) em cada 
área e época de avaliação. A aplicação do Triclopyr foi eficaz no controle de M. cae-
salpiniaefolia Benth. nas concentrações de 4 e 6%. Independente da área de estudo, 
as plantas foram totalmente controladas logo nos 30 DAPT. O roço não é suficiente 
para controlar o sabiá devido ao vigor de rebrota da espécie. 

Palavras-chave: Herbicida, plantas exóticas invasoras, sabiá, savana. 
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Efficacy of Triclopyr in the control of Mimosa caesalpiniaefolia Benth

Abstract

The aim of this study was to evaluate the efficacy of the active ingredient Triclopyr for controlling 
Mimosa caesalpiniaefolia Benth, a non-native species that has been invading Savanna habitat in 
the state of Roraima, Brazil. The study was carried out in the Center for Agricultural Sciences of the 
Federal University of Roraima (CCA-UFRR). The experimental design used completely randomized 
plots with three replications. The plots were arranged in a 4x4x3 factorial scheme, with Factor A 
consisting of the herbicide diluted in water, factor B consisting of four study areas, and factor C 
of three evaluation periods. The effectiveness of the herbicide was verified visually based on the 
number of dead plants, and described in terms of percentage of dead plants (control) in each area 
and evaluation period. In the first assessment, at 30 DAPT, the plants in area 3 had been totally 
controlled at 2, 4, and 6% dilutions. Cutting without herbicide application (concentration 0) was not 
sufficient to control the plants, as all the untreated stumps resprouted even before 30 DAPT. 

Keywords: Herbicide, invasive non-native plants, sabiá, savanna. 

Introdução

M. caesalpiniaefolia, conhecida popularmente como sabiá ou sansão-do-campo, é 
uma espécie arbórea, dicotiledônea de folhas largas, pertencente à família Fabace-
ae, nativa do bioma Caatinga. Apresenta rápido crescimento, podendo alcançar até 
10 m de altura e diâmetro de até 30 cm à altura do peito. Devido ao rápido cresci-
mento, e em função da durabilidade, qualidade da madeira e fuste retilíneo, o cultivo 
da espécie é geralmente destinado à produção de moirões e estacas, mas, também, à 
proteção de ambientes como quebra-vento ou cerca-viva (LINS et al., 2020; ARAÚJO 
et al., 2021). No estado de Roraima, essa espécie foi introduzida intencionalmente 
na década de 1980 adaptando-se às condições ambientais da savana. No estado, 
trata-se de uma espécie exótica, ou seja, está fora de sua área de distribuição natu-
ral. O sabiá vem se propagando em áreas de savana no estado de Roraima, a partir 
de áreas de cultivo ou uso como cerca-viva ou quebra-vento. Devido à capacidade 
de dispersão de frutos e sementes, rápido crescimento e vigor de rebrota (RIBASKI 
et al. 2003), o controle em escala pode se tornar um problema. Segundo Peterson 
et al. (2020), na maioria dos ecossistemas do planeta há necessidade de controle 
de plantas exóticas invasoras a fim de reduzir ou mitigar os impactos causados. 
Diversos métodos são usados para controlar plantas invasoras, sendo que o controle 
químico com uso de herbicidas é um dos mais importantes, devido à melhor eficácia 
em relação a métodos mecânicos (DECHOUM & ZILLER, 2013). 

Diante disso, objetivou-se com este trabalho avaliar a eficácia de diferentes concen-
trações do herbicida auxínico Triclopyr no controle de Mimosa caesalpiniaefolia Benth. 
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Material e métodos

O trabalho foi conduzido entre os meses de novembro de 2020 a março de 2021 no 
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima (CCA-UFRR), Cam-
pus Cauamé, no município de Boa Vista. O solo da área é classificado como Latossolo 
Amarelo distrocoeso e o clima da região, de acordo com a classificação de Köppen, é 
do tipo Awi, tropical chuvoso com estação seca acentuada com pico entre dezembro 
e março e período de maior precipitação pluviométrica com início em abril, que 
se prolonga até setembro. Pontos de ocorrência de M. caesalpiniifolia, no Campus 
Cauamé foram selecionados para o trabalho devido à invasão e à dispersão dessa 
espécie em áreas usadas para desenvolvimento de experimentos agrícolas e áreas 
demonstrativas de pastagens (Figura1). 

Em cada área, selecionou-se 12 árvores de sabiá de forma aleatória, incluindo ár-
vores das bordaduras, onde se encontravam de forma já está estabelecida em fase 
jovem ou adulta, totalizando o número de 48 árvores para a aplicação dos tratamen-
tos. Em seguida, o tronco de cada árvore foi cortado na base, cerca de 10 cm acima 
do nível do solo, com motosserra, para posterior aplicação dos tratamentos. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos inteiramente casualizados com 
três repetições. Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial 4x4x3, sendo 
o Fator A constituído pelas concentrações do herbicida diluídas em água; o fator 
B, constituído de quatro áreas para realizar o estudo (Figura 1); e o fator C, de três 
épocas de avaliação. As concentrações testadas foram: concentração 0 (apenas corte 
rente na base para posterior avaliação do potencial de rebrota); concentração de 2, 
4, e 6% de Triclopyr (Triclon 480 g e.a. L-1) diluído em água, equivalentes a 20, 40 e 
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60 ml/L do produto comercial. As épocas de avaliação foram 30, 60 e 90 dias após 
aplicação dos tratamentos (DAPT). Todas as concentrações do herbicida foram apli-
cadas de forma manual com auxílio de um pincel e a calda foi aplicada em toda a 
superfície de cada toco (Figura 2a). 

A eficácia do herbicida foi avaliada de forma visual e descrita em termos de porcen-
tagem de plantas mortas (controle) em cada área e época de avaliação. Para melhor 
discriminar a eficácia do herbicida foram utilizados critérios atribuídos à aparência 
do toco no momento da avalição: Toco com rebrota - TR (apresenta gemas de rebrota 
latentes e desenvolvidas), Figura 2b; Toco inerte - TI (não apresenta sinal de rebrota, 
porém não apresenta sintomas de mortalidade), Figura 2c; Toco morto - TM (apre-
senta sinais de mortalidade, como casca solta, bordas pretas e presença de agentes 
degradantes da madeira), Figura 2d. 

Resultados e discussão 

Por se tratar de uma espécie lenhosa em fase jovem e adulta, o controle de M. cae-
salpiniifolia, com aplicação de herbicida à base de Triclopyr teve resultados distintos 
entre as áreas e concentrações testadas e as épocas de avaliação (Figura 3). Na 
primeira avaliação, aos 30 DAPT, as plantas na área 3 foram totalmente controladas 
pela aplicação da calda em todas as concentrações testadas (2, 4 e 6% do produto). 

Nas áreas 1, 2 e 4 nessa época de avaliação, a aplicação em concentração de 2% 
controlou apenas 66, 33 e 66 % das plantas, respectivamente, com plantas com sin-
tomas atribuídos ao critério TI (Figura 2c). 

Nas áreas 1 e 2, a eficácia da aplicação em concentração de 2% não foi satisfatória 
no tempo de avaliação de 60 e 90 DAPT, controlando 66% das plantas em ambas as 
áreas. Na área 4 os resultados foram mais lentos, com a aplicação em concentração 
de 2%controlando totalmente as plantas no período de 90 DAPT, enquanto que as 
aplicações em concentrações superiores de 4 e 6% controlaram as plantas logo nos 
30 DAPT, com plantas com sintomas atribuídos aos critérios TM (Figura 2d). 

Na área 3, a aplicação em concentrações de 2, 4 e 6 % foram eficazes no controle em 
todas as épocas de avaliação. O comportamento das plantas na área 1, 2 e 4 pode 
estar relacionado ao fato de que durante o período das avaliações, a região estava 
passando por um momento atípico com altos índices de pluviosidade, de dezembro 
de 2020 a março de 2021, modificando o comportamento das árvores, porém, as 
plantas tratadas com as concentrações de 4 e 6% independente da área de estudo 
foram totalmente controladas logo nos 30 DAPT. 
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Os resultados deste trabalho evidenciaram que o roço não é suficiente para contro-
lar o sabiá, haja vista que todos os tocos que não receberam herbicida (concentração 
0) emitiram brotos antes mesmos dos 30 DAPT, com plantas com características 
atribuídas aos critérios TR (Figura 2c), corroborando resultados de Ribaski et al., 
(2003). Esses autores relataram que o sabiá apresenta crescimento rápido e de boa 
capacidade de rebrota de tronco e raízes, que se inicia sete dias após o roço. Plantas 
de rápido crescimento são mais agressivas no ambiente, podendo suprimir espécies 
nativas de crescimento tardio (KAISER-BUNBURY et al. 2015). 

Por se tratar de uma espécie exótica para a Savana do estado de Roraima, aliado ao 
rápido crescimento que essa espécie apresenta, o uso do Tricplopir na concentração 
de 4% é promissor como técnica de manejo de M. caesalpiniifolia. O estudo mostra 
que a concentração de 6%, embora igualmente eficaz, é desnecessária, enquanto que 
a concentração de 2% não teve boa eficácia. Em futuras oportunidades, recomenda-
-se testar a concentração de 3%, pois desde que a eficácia desejada seja atingida, 
a redução no volume de herbicida baixa custos e reduz a toxicidade da aplicação. 
Peterson et al. (2020) reportam que controle de plantas exóticas invasoras em ecos-
sistemas naturais é imprescindível para sua restauração e conservação. 

O controle com auxílio de herbicidas constitui uma ferramenta importante em fun-
ção da alta eficácia e baixo custo quando comparado a outras técnicas de controle, 
em especial de controle mecânico. Devido à complexidade das interações entre o 
ambiente, as plantas e os herbicidas, os resultados podem variar, porém as concen-
trações indicadas tendem a ser suficientes para controlar indivíduos jovens e adul-
tos de sabiá (KAISER-BUNBURY et al. 2015). 
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Conclusões 

A aplicação do Triclopyr foi eficaz no controle de Mimosa caesalpiniaefolia Benth. nas 
concentrações de 4 e 6%. Independente da área de estudo, as plantas foram total-
mente controladas logo nos 30 DAPT. O roço não é suficiente para controlar o sabiá 
devido ao vigor de rebrota da espécie. 
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Resumo

O presente estudo buscou analisar as operações do hedge de boi gordo e de bezer-
ro em operações de contratos futuros negociados na BM&F no período de janeiro 
de 2014 a dezembro de 2020. A partir dos dados e valores de comercializações em 
contratos negociados neste período, retirados do CEPEA/B3, tornou-se possível re-
alizar alguns cálculos de variáveis fundamentais para a análise do risco inerente à 
realização deste tipo de operações e sua efetividade. Conclui-se que as operações 
de hedge em mercados futuros são fundamentais para gestão de riscos, porém esses 
são superiores em operações de bezerro em comparação com contratos similares do 
mesmo período para o boi gordo. 

Palavras-chave: mercado futuro, hedge, boi gordo, BM&F. 

A study on calf hedge and live cattle hegde in futures market

Abstrac

This study sought to analyze live cattle and calf hedge operations in futures contract operations 
traded on the BM&F from January 2014 to December 2020. Based on data and values of trades 
in contracts traded in this period, taken from CEPEA/B3, it became possible to perform some cal-
culations of fundamental variables for the analysis of the risk inherent in carrying out this type 
of operations and their effectiveness. It is concluded that hedge operations in futures markets 
are essential for risk management, but these are superior in calf operations compared to similar 
contracts of the same period for cattle. 

Keywords: futures market, hedge, cattle, BM&F. 
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Introdução

É notória a dificuldade dos produtores de bovinos de corte em lidar com cenários 
incertos de formação de preços no mercado físico, primordialmente em regiões onde 
bovinos são produzidos e comercializados, o que gera a necessidade de se proteger 
contra as constantes oscilações de preços e para isso são utilizadas as operações de 
hedge em mercados futuros. 

Os contratos de derivativos agropecuários, no Brasil, são negociados na Bolsa de 
Mercadorias & Futuros. Os mercados de derivativos, no geral, ajudam a minimizar os 
riscos de variações discrepantes nos preços (SCHOUCHANA E PEROBELLI, 2000). Em 
outubro de 2002 a BM&F passou a oferecer, aos agentes deste sistema a possibili-
dade de negociação de contratos de bezerro, além do boi gordo. 

Com isso, o presente trabalho tem por objetivo analisar as operações de hedge de 
bezerro e de boi gordo no mercado futuro (BM&F), para a realização do estudo 
foram utilizados dados extraídos do CEPEA, referentes a todos os meses dos anos 
de 2014 a 2020. Buscouse aferir como hedge de bezerro e de boi gordo podem ser 
efetivos para a negociação em mercados futuros por meio de estudos e cálculos de 
algumas variáveis que permitam a análise. 

Material e métodos

Para a realização do presente estudo, foi feito um levantamento dos preços futuros 
na BM&F no período de safra e de entressafra, durante todos os meses de janeiro 
de 2014 à dezembro de 2020, para cálculo da variância da base (risco de base) no 
período demais cálculos que permitissem análises mais aprofundadas. Foram cole-
tados também alguns dados de cotações físicas de estados pela CEPEA, e dados de 
exportações pelo SECEX, ambos extraídos do CEPEA. A partir dos dados coletados 
tornou-se possível o cálculo da base média geral e o risco de base para as operações 
de hedge dos preços do boi gordo, de acordo com os vencimentos dos contratos fu-
turos de boi gordo da BM&F por meio da seguinte equação: 

𝑏1 =  𝑆1 − 𝐹1 

Para calcular como o risco de base se difere entre o boi gordo e o bezerro e entre 
as regiões consideradas, utilizou-se um modelo de regressão conhecido MMQO, este 
modelo pode ser calculado por meio da seguinte equação: 

𝐼𝑛(𝑆𝐵𝐴 𝑆𝐸 𝑖𝑗) =  𝛼𝑇𝑖𝑝𝑜𝑖 +  𝛽𝑗 𝐿𝑗 + 𝑢𝑖𝑗 
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Foi então calculada a razão ótima pela metodologia proposta por Myers & Thomp-
son (1989), que descrevem que as razões ótimas de hedge podem ser obtidas pela 
estimação da equação: 

∆𝑃𝑡 =  𝛼 + 𝛿𝐹𝑡 +  𝛽𝑖 ∆𝑃𝑡 −1 + ∆𝛾𝐹𝑡 −1 + 𝑢𝑡  

É importante destacar que, como as séries de preço do boi gordo e do bezerro se 
tornaram estacionárias somente na primeira diferença, as regressões ocorreram com 
as variações dos preços à vista e futuro. Para diferenciar as razões de hedge entre os 
períodos de safra e entressafra, foi estimado a equação: 

∆𝑃𝑡 =  𝛼 + 𝛿𝐹𝑡 + 𝛽𝑖 ∆𝑃𝑡 −1 + 𝛾∆𝐹𝑡 −1 + 𝛾𝐷 𝑖∆𝐹𝑡 + 𝑢𝑡  

Para a realização das tabulações e operações foi realizado os programas Rstudio e 
Power BI. 

Resultados e discussão

O Indicador do boi gordo CEPEA/B3 trata-se de um indicador formado por uma mé-
dia diária ponderada de preços por arroba à vista de boi gordo. 

A partir dos dados coletados tornou-se possível calcular e tabular o valor médio 
da base e risco da base por região. Esta análise representa o risco de se realizar o 
hedge dos preços do boi gordo e o hedge dos preços do bezerro no mercado futuro. 
Por meio desses procedimentos torna-se possível observar a diferença entre estas 
operações. É importante destacar que algumas regiões não apresentam animais e 
por isso não foram atribuídos valores. 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados do valor médio da base e do risco de base 
associados às operações de hedge do boi gordo e de hedge do bezerro, pode-se obser-
var que o valor médio da base do bezerro é bastante superior em relação aos valores 
do boi gordo em todas as regiões de análise. Observa-se ainda que o risco de base nas 
operações de hedge é muito superior ao risco associado ao hedge do boi gordo. 
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Tabela 1. Valor médio e risco de base 

Região
 Valor Médio da Base Risco da base

Bezerro Boi Bezerro Boi 

Araçatuba 2.01 -0.07 340.53 12.00 

Bauru/Marília 2.28 -0.06 7976.13 22.59 

Cáceres 1.83 -0.15 1406.38 15.35 

Colider 1.63 -0.13 819.20 36.48 

Cuiabá 1.86 -0.09 34.03 23.54 

Noroeste do Paraná 2.11 -0.11 774.40 17.38 

Norte de Goiás  -0.05   

Norte de Minas 1.87 -0.14 720.10 0.74 

Oeste da Bahia 5.94    

Presidente Prudente 1.97 -0.11 1513.04 13.89 

Rio Grande do Sul 1.96 -0.30 915.20 3.08 

Rondonópolis 1.88 -0.17 418.78 3.77 

São José do Rio Preto 1.99 -0.09 19.34 7.61 

Sorriso 2.07    

Triângulo Mineiro 2.59 -0.10 5302.32 17.07 

Vale do Paraíba  -0.05   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O risco de base se difere entre o boi gordo e o bezerro e entre as regiões analisadas, 
foi estimado um modelo de regressão pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordiná-
rios (MMQO), onde o desvio padrão da base na semana de vencimento do contrato é 
expresso em função de variáveis binárias, chegando aos seguintes resultados: 

Tabela 2. Resultados do modelo de MQO 

Variáveis Coeficientes t-statistic

Produto -6.034004 -25.106 

Araçatuba -0.007965 -0.031 

Bauru Marília 0.072137 0.3 

Cáceres -0.103412 -0.406 

Colíder -0.219988 -0.915 

Cuiabá -0.0803 -0.315 

Noroeste do Paraná 0.040583 0.174 

Norte de Goiás 0 0 
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Variáveis Coeficientes t-statistic

Norte de Minas -0.076362 -0.3 

Oeste da Bahia 1.083098 3.68 

Presidente Prudente -0.036026 -0.155 

Rio Grande do Sul -0.034662 -0.144 

Rondonópolis -0.073683 -0.317 

São José do Rio Preto -0.010521 -0.041 

Sorriso 0.03129 0.106 

Triângulo Mineiro 0.221685 0.972 

Vale do Paraíba 0 0 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O próximo passo se tratou de encontrar a razão ótima pela metodologia proposta 
por Myers & Thompson (1989), qual seja, estimar o modelo AR, por meio das equa-
ções dispostas na metodologia deste trabalho. 

Tabela 3. Razão ótimas para boi gordo 

Variáveis Coeficientes t-valor P valor 
Constante 1.20396 0.226 0.82174 

Δ𝑃𝑡 −1 -0.62554 -7.154 4.00E-10 

Δ𝐹𝑡  0.90149 2.4 0.01879 

Δ𝐹𝑡 −1 1.13505 3.04 0.00322 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 4. Razão ótima para boi gordo (safra e entressafra) 

Variáveis Coeficientes t valor P valor 
Constante -14.1604 -1.577 0.118943 

Δ𝑃𝑡 −1 -0.61786 -7.175 4.10E-10 
Δ𝐹𝑡 1.05805 1.792 0.077106 

Δ𝐹𝑡 −1 1.46507 3.716 0.000385 
𝐷 Δ𝐹𝑡 0.18966 0.247 0.805421 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 5. Razão ótima para bezerro 

Variáveis Variáveis Coeficientes Coeficientes t-valor t-valor P valor P valor 
Constante Constante -4.2158 -4.2158 -0.145 -0.145 0.88505 0.88505 

Δ𝑃𝑡 −1Δ𝑃𝑡 −1 -0.3874 -0.3874 -3.261 -3.261 0.00165 0.00165 
Δ𝐹𝑡 Δ𝐹𝑡 20.5151 20.5151 11.812 11.812 < 2e-16 < 2e-16 

Δ𝐹𝑡 −1Δ𝐹𝑡 −1 8.1175 8.1175 2.602 2.602 0.01109 0.01109 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 6. Razão ótima para bezerro (safra e entressafra) 

Variáveis Coeficientes t valor P valor 
Constante 75.60064 2.354 0.02115 

Δ𝑃𝑡 −1 -0.49511 -4.964 4.13E-06 

Δ𝐹𝑡  7.17176 2.778 0.00689 

Δ𝐹𝑡 −1 14.06369 5.142 2.06E-06 

𝐷 Δ𝐹𝑡  18.48221 5.967 7.19E-08 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conclusões

A comercialização de contratos futuros de boi gordo e bezerro na BM&F e o uso das 
ferramentas de hedge tratam-se de formas de gerir risco e, por isso, antes de se optar 
por esse tipo de operações, é importante que o investidor avalie algumas variáveis 
e saiba como se comporta este tipo de mercado. 

O presente estudo apurou que o hedge de bezerro apresentou um risco de base sig-
nificativamente superior àquele visto no hedge de boi gordo, entretanto o valor mé-
dio da base do bezerro também se mostrou significativamente superior. Por meio do 
modelo de regressão pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MMQO), foi 
possível observar que o desvio padrão da base na semana de vencimento do contra-
to é expresso em função de variáveis binárias, comparando o risco base do bezerro 
e do boi gordo, demonstrando que ainda existe uma significativa divergência entre 
os riscos bases das duas operações. 

Com isso, é possível concluir que o uso das ferramentas de hedge (tanto do boi 
gordo quanto do bezerro) mostra-se efetiva para a gestão de riscos e a comerciali-
zação de contratos futuros mostra-se uma excelente alternativa para os pecuaristas. 
Acrescenta-se ainda que, no caso do bezerro, o risco baixo mostra-se elevado em 
relação ao boi gordo, o que pode estar relacionado à sua recente entrada na carteira 
de contratos futuros comercializado na BM&F o que faz com que o boi gordo tenha 
mais dados históricos e experiência por parte dos investidores, o que permitem ne-
gociações mais assertivas e seguras. 
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Resumo

A busca por produção agrobiodiversa e alimentos locais em circuitos curtos de co-
mercialização, com envolvimento real entre agricultores e consumidores, confronta 
a lógica de distribuição globalizada como forma universal de acesso à alimentação. 
O acompanhamento do planejamento, efetivação e desenvolvimento de uma Comu-
nidade que sustenta a Agricultura (CSA) em Goiás aponta os desafios e potencialida-
des que envolvem esta construção.

Palavras-chave: Agrobiodiversidade, Alimentos locais, Comunidade que Sustenta a 
Agricultura, Segurança alimentar

Community that sustains agriculture: a successful experience in 
Goias

Abstract

The search for agrobiodiverse production and local food in short commercialization circuits, with 
real involvement between farmers and consumers, confronts the logic of globalized distribution 
as a universal form of access to food. Monitoring the planning, implementation and development 
of a Community that supports Agriculture (CSA) in Goiás points out the challenges and potential 
involved in this construction.

Keywords: Agrobiodiversity, Local Food, Community that Sustains Agriculture, Food Security
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Introdução

A sigla CSA, que em inglês significa “Community Supported Agriculture”, está asso-
ciada a um movimento iniciu-se no Japão em 1971, através de reflexões geradas por 
um líder de cooperativa agrícola chamado Teruo Ichiraku, que questionava sobre o 
uso de produtos químicos na agricultura (Henderson, 2010). No mesmo período, um 
grupo de mães e donas de casa que, preocupadas com o uso de produtos químicos 
nos alimentos, conseguiram se aliar a um grupo de agricultores familiares, iniciando 
o movimento Teikei, com significado de “parceria” (Eckert, 2016; Henderson, 2010). 

A CSA é um movimento mundial organizado pela sociedade civil que, segundo Sousa 
Junior (2020), estreita a relação entre produtor e sociedade, contrariamente à lógica 
de mercado, “espelhando anseios de consumidores e produtores, que buscam por 
uma forma mais humana e holística de tratar a produção e o consumo de alimentos”.

Atualmente, mais de 15 estados brasileiros possuem pelo menos uma CSA em an-
damento, mas a maior concentração se dá nos estados de São Paulo e no Distrito 
Federal. Conforme documento publicado pela CSA Brasil (2021), os princípios da 
CSA consistem na promoção de um modelo de produção que seja saudável ao ser 
humano e ao seu entorno e incluem: 1. Ajuda mútua; 2. Diversificação da produção; 
3. Aceitação de produtos da época; 4. Apreço; 5. Relações de amizade 6. Distribuição 
independente; 7. Gestão compartilhada; 8. Aprendizagem mútua; 9. Fortalecimento 
da economia local e 10. Estabilidade. 

De forma geral, a CSA é um modelo de trabalho coletivo entre agricultores e um 
grupo de consumidores, que se comprometem a financiar a produção agrícola por 
um período e em contrapartida recebem periodicamente os alimentos produzidos. 
Assim, o agricultor produz com a certeza do escoamento da produção e sem a preo-
cupação em determinar preço para cada item.

A CSA pressupõe um local de encontros entre agricultores e co-agricultores (coagris) 
em contraponto aos sistemas agroalimentares hegemônicos de produção e distri-
buição globalizada e padronizada. O local onde se comunga do alimento também 
é onde a comunidade dialoga sobre outros elementos que envolvem a produção: 
questões sociais, econômicas, climáticas, políticas e humanas.

O objetivo deste trabalho é retratar a concepção e a criação da CSA Art. 5º em Goiás, 
envolvendo a produção de alimentos em uma unidade agrícola inserida no Assenta-
mento Canudos, município de Palmeiras/GO. 
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Material e métodos

Esta pesquisa foi realizada através do acompanhamento do planejamento, concep-
ção e desenvolvimento da CSA Art. 5º em Goiás. Para isso, coletou-se informações e 
dados gerados desde os primeiros esboços desta organização junto aos co-fundado-
res da CSA, incluindo a autora do presente trabalho.

O objeto de estudo é a CSA Art. 5º e os componentes desta organização são: dois 
agricultores residentes em uma unidade agrícola situada no Assentamento da Re-
forma Agrária Canudos, município de Palmeiras/GO e atualmente 51 coagris, tendo 
iniciado com 12 consumidores que pensaram e materializaram a comunidade.

Resultados e discussão

Reflexões em torno da crise ambiental planetária e a relação desta com o surgi-
mento do vírus, o afrouxamento na gestão da política ambiental, a liberação de 
ampla gama de agrotóxicos e a insegurança sobre a qualidade e contaminação de 
alimentos foram fatores determinantes para o início das reflexões sobre o plane-
jamento e criação de uma comunidade que pudesse sustentar um organismo agrí-
cola alicerçado em uma produção de alimentos alinhada à conservação ambiental, 
com a produção de consciência social, viabilidade econômica, amparando-se nos 
princípios da Agroecologia. 

Então, em meados de outubro de 2020, um grupo de 12 consumidores propôs a 
dois agricultores familiares – que iniciavam a transição agroecológica em uma 
área do Assentamento Canudos – serem parte de um projeto de produção de ali-
mentos saudáveis junto a um grupo de consumidores. A partir da reciprocidade de 
intenções entre consumidores urbanos e agricultores deu-se início a leituras sobre 
o tema, participação de reuniões remotas com grupos já articulados por todo Bra-
sil, no sentido de acumular informações para a iniciação desta nova célula.

Após pesquisas sobre formatos possíveis que pudessem concretizar esta modali-
dade de relação/troca almejada, chegou-se ao modelo de CSA, batizando-a de CSA 
Art. 5º, pensando essencialmente no seu caput, que diz: Todos são iguais peran-
te a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade...” e no Inciso XXIII: a propriedade atende-
rá a sua função social (Brasil, 1988). 



Grupo VII: Gestão e Economia Rural | 600
 VOLTAR AO ÍNDICE

Um passo seguinte foi a formulação de um conjunto de dispositivos que orientas-
se minimamente a relação construída entre os membros da Comunidade. Neste 
conjunto de regras construída coletivamente entre agricultores e consumidores, 
alguns elementos devem ser destacados: 1) A partilha do ônus e bônus, escassez 
e abundância da produção de alimentos, compreendendo que a atividade agro-
pecuária é uma das atividades econômicas mais arriscadas e que o agricultor (a) 
deve acionar uma remuneração que possibilite sua (re)produção, e permanência 
no campo; 2) Local ou Ponto de encontro para a partilha dos alimentos, sem atra-
vessadores e incentivo de entrega das cestas e transporte solidário do Ponto de 
coleta às residências dos coagris. O local do encontro acordado foi na Paróquia 
São Judas em Goiânia, disponibilizado pelos freis dominicanos (Fotos 1 e 2); 3) 
Modalidades e contribuição antecipada aos agricultores; 4) Duração de período 
mínimo de seis meses de compromisso com os agricultores para investirem nas 
atividades que envolvam a produção, com a certeza do escoamento da mesma; 5) 
Compromisso dos agricultores com quantidade e variedade mínima de alimentos 
ofertados nas cestas semanais, salvaguardados os fatores climáticos; 6) O envolvi-
mento real dos consumidores com a unidade agrícola, com os agricultores e com 
a produção agropecuária, através de mutirões e de comissões específicas para 
participação dos co-agricultores (Foto 3).

Foto 1. Primeiro encontro da Comunidade para a partilha dos alimentos.
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Foto 2. Ecobags organizadas para a entrega.   Foto 3. Dia de mutirão.

Atualmente, a CSA conta com 51 coagris. A unidade agrícola possui uma área total 
de 7 ha, com produção mais intensiva em 3 ha (Fotos 4 e 5). O total de pessoas al-
cançadas com a produção dos alimentos agroecológicos chegam a pelo menos 200 
pessoas na grande Goiânia e semanalmente são ofertados em torno de 400 kg de 
alimentos à comunidade, além da doação de dezenas de cestas a famílias em situa-
ção de insegurança alimentar. As espécies oferecidas na cesta de alimentos agroeco-
lógicos são variadas, podendo chegar a até 10 espécies, entre raízes, legumes, folhas, 
plantas alimentícias não convencionais e frutas. Demonstra-se assim o potencial 
da Agroecologia em fomentar a agrobiodiversidade, a cooperação e auxiliar em um 
debate que supere a mercantilização dos alimentos como forma única de mediação 
entre agricultores e consumidores.
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Foto 4. Mandala com hortaliças.             Foto 5. Agricultores na unidade de produção.

Conclusões 

A CSA é uma estrutura organizativa que promove o acesso consciente ao alimento 
e rompe com alguns paradigmas da sociedade pós-moderna sensibilizando-a sobre 
os riscos e desafios que envolvem a produção agrícola - em especial num cenário de 
devastação ambiental e mudanças climáticas. 

Nos sistemas agroalimentares globais hegemônicos, acontece o rompimento na re-
lação entre consumidor e agricultor. A construção da CSA Art. 5º mostrou que este 
tipo de experiência vinculada a sistemas agroecológicos abre a possibilidade do au-
mento da agrobiodiversidade sem a utilização de agroquímicos. O projeto se apre-
senta viável econômica, social e ambientalmente, proporcionando o envolvimento 
concreto entre agricultores e consumidores desde o processo de produção até o 
acesso aos alimentos.
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Resumo 
O planejamento é um recurso da administração rural, no qual é desenvolvido no 
setor agropecuário, e que permite desenvolver uma estratégia usual dentro do espa-
ço rural, auxiliando no desenvolvimento das propriedades. Desse modo, é de suma 
importância o prosseguimento de algumas etapas desse processo de planejamento, 
onde estende-se primeiro ao reconhecimento da propriedade rural, seguido do le-
vantamento de dados contendo todas as informações necessárias. Por conseguinte, 
são exportados esses dados a um questionário semiestruturado que irá gerar os 
indicadores socioeconômicos para a obtenção da dimensão, em números, de toda a 
propriedade. Com isso em mãos, inicia-se propriamente dito o planejamento, consi-
derando as metas e objetivos almejados pelo produtor, sendo possível estabelecer 
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planos de ações para se alcançar tais sonhos. Dessa forma, são reconhecidos todos 
os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças presentes na propriedade, a 
fim do produtor assumir papéis que antes não possuía, obtendo uma visão técnica e 
consciente dos processos envolvidos em sua principal fonte de renda, sendo possí-
vel alavancar seus ganhos, realizações pessoais e melhoria da qualidade de vida. Os 
benefícios não se estendem somente ao produtor, as entidades e classes envolvidas 
em todo o processo também saem vencedoras, onde obtém um ganho tanto para a 
universidade e os acadêmicos, quanto para o instituto que contribui para a realiza-
ção desta atividade, e que também é indispensável em todo o processo. 

Palavras-chave: Administração, Benefício, Indicadores, Produtor.

Abstract 

Planning is a resource of rural administration, which is developed in the agricultural sector, and 
which allows the development of a usual strategy within the rural space, helping in the development 
of properties. Thus, it is extremely important to continue with some stages of this planning process, 
which extends first to the recognition of rural property, followed by data collection containing all 
the necessary information. Therefore, these data are exported to a semi-structured questionnaire 
that will generate socioeconomic indicators to obtain the size, in numbers, of the entire property. 
With this in hand, the planning itself begins, considering the goals and objectives sought by the 
producer, making it possible to establish action plans to achieve such dreams. In this way, all the 
strengths and weaknesses, the opportunities and threats present on the property are recognized, in 
order for the producer to assume roles that he did not have before, obtaining a technical and con-
scious vision of the processes involved in his main source of income, making it possible to leverage 
their earnings, personal achievements and improved quality of life. The benefits do not only extend 
to the producer, the entities and classes involved in the entire process are also winners, where they 
obtain a gain both for the university and academics, as well as for the institute that contributes to 
the realization of this activity, which is also indispensable in the entire process. 

Keywords: Administration, Benefit, Indicators, Producer. 

Introdução 

A revolução agrícola dos últimos 40 anos, trouxe um efeito transformador na econo-
mia do Brasil, e ainda assim continua gerando novas oportunidades para o desen-
volvimento do país assim como do setor agropecuário. (CNA, 2020). A partir dessa 
perspectiva, temos um importante campo a ser explorado, principalmente no que 
diz respeito ao melhor aproveitamento das propriedades rurais, e tudo o que ela 
pode oferecer, tendo a sua máxima eficiência e eficácia. 
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Por isso temos que o planejamento é um processo destinado a traçar o caminho da 
propriedade do momento atual até um momento futuro, levando em consideração os 
objetivos do produtor. (SENAR; 2012, p.12). Nesse sentido, todo o estudo acerca do 
planejamento é amparado em um dos pilares da administração rural, e através dessa 
ferramenta é possível indicar ao produtor os aspectos presentes em sua propriedade, 
e fazer com que o mesmo adquira uma visão sistemática no momento da tomada de 
decisão, conduzindo a propriedade agrícola a um patamar de empresa rural. 

Sendo assim, a temática principal deste trabalho objetiva a gestão de propriedades 
rurais no âmbito de uma administração rural apropriada. Desse modo, o planeja-
mento possibilita trabalhar com metas e objetivos definidos a curto, médio e longo 
prazo, facilitando a mensuração de resultados e a análise do desenvolvimento da 
propriedade rural como um todo. 

Material e métodos 

Durante o processo de administração rural, mais especificamente o planejamen-
to de propriedades rurais, em um primeiro momento é realizado o diagnóstico da 
propriedade com base na situação atual, que é gerado em levantamento informal 
com o produtor e corresponde ao período 01 (Figura 1), em seguida, com base no 
levantamento realizado no diagnóstico, é utilizado um questionário semiestrutura-
do construído por PERONDI, 2007 com a finalidade de gerar os indicadores da renda 
bruta da atividade rural, os custos totais e o patrimônio em terras. 

Por fim, é executado o planejamento, onde é necessário estabelecer primeiro os 
objetivos, com descrições concretas do que o produtor está pretendendo alcançar, 
não se limitando apenas à obtenção de lucro, respeitando a posição de mercado, 
produtividade, níveis de recursos e a responsabilidade ambiental e social. Por con-
seguinte, são estabelecidas as metas a curto, médio e longo prazo, a qual devem ser 
cumpridas para atingir os objetivos, onde tem o intuito de demonstrar ao produtor 
quais ações serão feitas no tempo estabelecido. 

Isto posto, o Período (n) conforme exposto na figura 1 corresponde ao novo cenário 
da propriedade após adotada as propostas pelo produtor, dessa forma, é necessário 
realizar um novo diagnóstico, uma nova análise e, posteriormente, prosseguir o pla-
nejamento. 
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Figura 1. Processo de Administração Rural. 

Fonte: Lima, 2001. 

Resultados e discussão 

A gestão da propriedade como empresa rural foi realizada no projeto de extensão 
de Planejamento de Propriedades Rurais do curso de Agronomia da UTFPR na mi-
crorregião de Dois Vizinhos, entre os anos de 2016 a 2021, e contou com mais de 50 
propriedades indicadas pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná com o 
consentimento dos produtores. 

Através da interpretação dos resultados obtidos pelos indicadores socioeconômicos 
é obtida a matriz F.O.F.A, que fundamenta as Forças, Oportunidades, Fraquezas e 
Ameaças encontradas nas propriedades. O intuito desta no processo de planeja-
mento foi diagnosticar as forças internas e as oportunidades externas como forma 
de aprimoramento, bem como corrigir as fraquezas internas e identificar ameaças 
externas de forma estratégica, tornando a propriedade mais eficiente. O reconhe-
cimento dos fatores que interferem na propriedade, faz com que o produtor rural 
possua maior controle sobre as situações que envolvem o dia-a-dia, já que o mesmo 
trabalha com elementos vivos, que detém dinâmicas próprias de desenvolvimento. 
No momento em que o produtor decide atuar com o planejamento, ele adquire au-
tonomia para selecionar estas dinâmicas de forma que agreguem positivamente no 
crescimento de sua empresa rural. 
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Desse modo, é perceptível o ganho do produtor rural com o planejamento, sendo 
indispensável também ressaltar o ganho da universidade em razão do envolvimento 
dos acadêmicos no processo, uma vez que exercida as atividades em propriedades 
reais foi indispensável a necessidade do auxílio de técnicos especializados e de 
maior grau de estudos acerca da área de maior fonte de renda da propriedade para 
dar origem ao sistema de gestão. Quanto ao benefício do IDR-PR, foi identificado um 
olhar técnico das propriedades atendidas pelo instituto e melhor relacionamento 
com os produtores. 

Conclusões 

Em totalidade conclui-se que os ganhos se mostram tanto para os produtores, ala-
vancando sua propriedade e possibilitando melhor qualidade de vida, quanto para 
a universidade, que desempenha um papel fundamental na formação de futuros 
agrônomos que já possuem contato direto e prático com o campo, além das con-
tribuições do instituto com as propriedades e especialistas para o planejamento, 
estreitando assim os laços entre técnicos, futuros profissionais e a comunidade ex-
terna, beneficiando o meio interno e externo. 
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Resumo
Com o surgimento das Tecnologias de Informação e Comunicação houve o surgimento 
de plataformas e aplicativos que viabilizaram a melhoria e qualificação dos processos de 
gestão de propriedades rurais. No entanto, mesmo com a disponibilidade destas tecnolo-
gias, ainda são enfrentados alguns desafios para a utilização destes como, falta de infraes-
trutura adequada e ausência de capacitações para os agricultores. Com isso se objetivou 
o desenvolvimento de uma plataforma online de gestão de empreendimentos rurais, um 
material didático e a oferta de capacitações. Desenvolveu-se uma plataforma digital deno-
minada AgroRetorno e um material didático abordando temas referentes à administração 
rural, além disso realizou-se eventos de capacitação em Dois Vizinhos para a apresentação 
e uso desta plataforma junto à comunidade externa. Houve a participação de aproxima-
damente 20 profissionais da área agrícola, e o aplicativo AgroRetorno vem se mostrando 
muito promissor para a utilização nas tomadas de decisão e na gestão rural.

Palavras-chave: Administrador rural, Agricultura, Aplicativos, TICs.
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The use of rural management applicatives in the training of farmers

Abstract

With the emergence of Information and Communication Technologies, there was the emergence 
of platforms and applications that enabled the improvement and qualification of the manage-
ment processes of rural properties. However, even with the availability of these technologies, 
some challenges are still faced in their use, such as lack of adequate infrastructure and lack of 
training for farmers. Thus, the objective was to develop an online platform for rural enterprise 
management, didactic material, and training courses. A digital platform called AgroRetorno was 
developed, as well as didactic material covering topics related to rural administration. Moreover, 
training events were held in Dois Vizinhos to present and use this platform to the external com-
munity. Approximately 20 agricultural professionals participated, and the AgroRetorno applica-
tion has shown great promise for use in decision making and rural management.

Keywords: Rural Administrator, Agriculture, Applicatives, ICTs.

Introdução

Em virtude dos avanços tecnológicos que ocorreram com o surgimento da indús-
tria eletrônica, entre os anos de 1960 e 1970, houve o surgimento das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (ECKHARDT; LEMOS, 2007). Estas tecnologias (TICs) 
possibilitaram a inserção de outros meios de comunicação através da utilização de 
serviços automatizados e a possibilidade de digitalização de conteúdo (SILVEIRA, 
2003; BALBONI, 2007; CABRERA, 2010).

Na agricultura familiar, as TICs possuem grande importância devido aos avanços, me-
lhorias e qualificação dos processos de gestão das propriedades rurais. No entanto, 
apesar destas tecnologias estarem presentes a bastante tempo, ainda enfrenta alguns 
desafios como os custos elevados inerentes ao processo de gestão, a falta de infraes-
trutura adequada, o baixo grau de instrução e formação cultural de alguns agriculto-
res, falta de capacitações, entre outros (BUAINAIN; FONSECA, 2011; MARION; SEGAT-
TI, 2006; VIERO; SOUZA, 2008; DEPONTI (2014); BARCELOS et al. (2015).

Conforme o Boletim Cicarne de 2021, realizado pela Embrapa, os agricultores rela-
taram que possuem dificuldades importantes para implantar ou melhorar seu pro-
cesso produtivo com o uso das tecnologias digitais, principalmente: pelo valor do 
investimento em máquinas, equipamentos e/ou aplicativos (69%); por problemas ou 
falta de conectividade nas propriedades rurais (47%); pelo valor para a contratação 
de prestadores de serviços (45%); pela falta de conhecimento sobre quais as tecno-
logias mais apropriadas (44%); devido aos custos operacionais (39%); e pela falta de 
capacitação própria em tecnologias digitais (37%).
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Com isso, constantemente são desenvolvidos aplicativos gratuitos ou pagos especial-
mente para o agricultor, abrangendo todos os tamanhos de propriedade e cultivo. As 
áreas de aplicação dos aplicativos são diversas como: gestão de processos, gestão de 
produtos e serviços, gestão de informação, administração financeira e contábil, visan-
do facilitar a vida do produtor e melhorar sua produção. Percebe-se que atualmente o 
produtor tem disponível vários aplicativos para auxiliá-lo, porém, nem sempre possui 
embasamento e conhecimento para operar e escolher os mesmos (ARAÚJO, 2008).

Desta maneira, o projeto de extensão universitária “O uso das TICs na agricultura fami-
liar” em parceria com o projeto de ensino “O uso de aplicativo de avaliação econômica 
de projetos na agricultura” objetivou disseminar um aplicativo de Gestão de Empreendi-
mentos Rurais que de forma acessível pudesse auxiliar os agricultores em suas tomadas 
de decisões, bem como elaborar um material didático e aplicá-los em capacitações para 
estudantes dos cursos de Agronomia e de Zootecnia da UTFPR Campus Dois Vizinhos, de 
profissionais da Assistência Técnica e Extensão Rural e agricultores da região.

Material e métodos
A fim de cumprir o objetivo de facilitar a compreensão dos alunos, produtores rurais e pro-
fissionais sobre os conteúdos e cálculos dos principais métodos de análise de viabilidade 
de projetos para a agricultura, foi desenvolvido um aplicativo de Gestão em Empreendi-
mentos Rurais (GER) com o nome fantasia de AgroRetorno e um material didático com as 
metodologias utilizadas apresentadas com exemplos que demonstram sua facilidade de 
utilização. Uma vez que um bom desempenho econômico e financeiro de uma proprie-
dade ou empreendimento rural é determinado por um conjunto de tomada de decisões 
e ações que exige uma visão sistêmica do empreendimento por parte do administrador.

No material didático são abordados temas referentes à Administração Rural, Plane-
jamento Financeiro, Fluxo de Caixa e os elementos que o compõe, além de apresen-
tar os métodos de análise de viabilidade econômica com a utilização de técnicas 
modernas, como: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Taxa 
Mínima de Atratividade (TMA) e Índice de Lucratividade (IL) e Período Payback.

Após a apresentação dos principais tópicos, demonstra-se a forma de utilização do 
aplicativo AgroRetorno desde o processo de download até a demonstração com 
exemplos de estudos de caso de análises de investimentos agrícolas e pecuários, a 
fim de facilitar a compreensão e entendimento dos usuários.

Oficinas de capacitação estão sendo desenvolvidas no município de Dois Vizinhos 
para estimular os produtores rurais e profissionais da assistência técnica e extensão 
rural a utilizarem o aplicativo AgroRetorno. Para a apresentação foi desenvolvido um 
material em Powerpoint para melhor visualização dos participantes e utilização do 
app em seus aparelhos de celular.



Grupo VII: Gestão e Economia Rural | 612
 VOLTAR AO ÍNDICE

Resultados e discussão
Para facilitar o uso do Aplicativo AgroRetorno, uma apostila contendo passo a passo 
foi elaborada com conteúdos importantes sobre Gestão e Administração Rural. A 
apostila elaborada foi disponibilizada aos alunos das ciências agrárias e profissio-
nais da assistência técnica e extensão rural, administradores, produtores rurais e 
demais público interessado para facilitar a análise de viabilidade de projetos de 
investimentos na agricultura.

O aplicativo pretende suprir as expectativas dos usuários, uma vez que neste estão 
disponíveis de forma acessível métodos de análise de viabilidade econômica, tra-
zendo resultados importantes para as tomadas de decisões do usuário.

No processo de capacitação oferecido, será possível apresentar e explicar como funcio-
na o aplicativo Agroretorno e todas suas funcionalidades. Neste evento de capacitação 
(Figura 1) participaram 20 profissionais, produtores e investidores da área agrícola.

Figura 1. Oficina de capacitação do Agroretorno.

Fonte: Autoria própria, 2021.
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Conclusões
Conclui-se que por meio da execução dos projetos de extensão da UTFPR- Dois 
Vizinhos foi possível o desenvolvimento de um material didático, um aplicativo de 
Gestão em Empreendimentos Rurais (GER) - AgroRetorno e a realização de cursos de 
capacitação do mesmo.

Espera-se que o material didático do aplicativo AgroRetorno sirva como estímulo e 
auxilie os alunos do curso de Agronomia e Zootecnia, produtores rurais, profissionais 
da Assistência Técnica e Extensão Rural nas tomadas de decisão sobre os investi-
mentos nas atividades econômicas no meio rural.

Observa-se a importância do desenvolvimento e aplicação destas ações para apro-
priação e uso destes meios de conhecimento, gestão e administração na agricultura. 
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Resumo 
Nos cultivo agrícolas, fertilizantes e agrotóxicos são insumos básicos para o aumento da 
produtividade e da qualidade da produção agrícola. O produtor, enquanto tomador de 
preços, precisa constantemente melhorar sua rentabilidade. O presente trabalho analisou 
o comportamento dos preços desses insumos para as culturas do milho, da soja e do arroz 
irrigado no estado de Santa Catarina. A análise também abordou a evolução dos preços 
ao longo do tempo e sua relação com a um índice inflacionário representativo do setor. 
Observamos no estudo que, o aumento da demanda de determinado insumos, gera como 
consequência uma elevação nos preços pagos pelos produtores. Como os produtores nor-
malmente não trabalham com estoques de insumos, ficam vulneráveis às oscilações de 
preços reguladas pelo mercado, onde outros atores que detém informações sobre oferta 
e demanda, interferem na dinâmica do mercado de insumos. Assim, resultados de safras 
anteriores e as expectativas com relação ao processo de comercialização, possuem relação 
direta com a formação de preços e influenciam na renda do produtor. Com margens cada 
vez mais reduzida, analisar os custos de produção, a partir da identificação de janelas de 
oportunidade para aquisições mais vantajosas financeiramente. Esses aspectos, podem 
contribuir na tomada de decisão dos produtores, ou fazer parte de estratégias mercadoló-
gicas, para a aquisição de fertilizantes e agrotóxicos, contribuindo para aumento da renta-
bilidade da atividade a partir da redução dos custos de produção. 

Palavras-chave: insumos, preços, safra, sazonalidade. 



Grupo VII: Gestão e Economia Rural | 616
 VOLTAR AO ÍNDICE

Agricultural Inputs: the behavior of prices in corn, soybean and 
irrigated rice

Abstract

In agricultural cultivation, fertilizers and pesticides are basic inputs to increase productivity and 
quality of agricultural production. The producer, as a price taker, needs to constantly improve his 
profitability. The present work analyzed the behavior of animal input prices for corn, soybean and 
irrigated rice crops in the state of Santa Catarina. The analysis also addressed the evolution of 
prices over time and its relationship with an inflationary index that is representative of the sector. 
We observed in the study that the increase in demand for certain inputs, as a consequence, gen-
erates an increase in the prices paid by producers. As producers do not normally work with input 
stocks, they are vulnerable to price fluctuations regulated by the market, where other actors that 
have information on supply and demand interfere in the dynamics of the input market. Thus, the 
results of previous crops and expectations regarding the commercialization process have a direct 
relationship with the formation of prices and influence the producer’s income. With increasingly 
reduced margins, the analysis of production costs, from the identification of windows of oppor-
tunity for more financially advantageous acquisitions. These aspects can contribute to decision 
making by producers, or be part of marketing strategies, for the acquisition of fertilizers and 
pesticides, contributing to increase the profitability of the activity by reducing production costs. 

Keywords: inputs, prices, harvest, seasonality. 

Introdução 
Para melhor entendimento a respeito dessa matéria, analisamos de maneira separada 
o comportamento dos preço de insumos para três importantes culturas para o estado. 
A primeira é a soja, por sua representatividade econômica e crescente ampliação de 
área. A segunda, é a cultura do milho, essa atividade vem perdendo espaço no campo 
para a soja e para o milho silagem. Essa última, tem incremento significativo anual de 
área, alavancada pela expansão da atividade leiteira no estado. Por outro lado, há forte 
demanda de milho grão para abastecimento das agroindústrias de proteína animal 
(suínos e aves), setor de fundamental importância para o agronegócio catarinense. 

A terceira cultura analisada é a do arroz irrigado. Essa atividade tem sua produção 
concentrada nas regiões próximas ao litoral catarinense. Possui área relativamente 
estável e envolve a participação de um significativo número de agricultores familia-
res. Nesse setor, há forte pressão dos perímetros urbanos sobre as áreas de lavoura, 
assim como é recorrente discussões acerca do uso da água para irrigação, sobretudo 
em anos em que ocorrem estiagens, quando a atividade disputa recursos hídricos 
com outras atividades econômicas e de interesse social. 
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O presente estudo tem como objetivo, analisar o comportamento da participação dos 
agrotóxicos, fertilizantes e corretivos na composição dos custos de produção, com 
vistas a contribuir com o entendimento da relação produtor e fornecedor de insumos. 
Possui como finalidade, gerar reflexões que auxiliem o gerenciamento de políticas 
públicas voltadas ao setor agropecuário, bem como, servir de base de dados para con-
sulta e divulgação de informações para estudos e projetos, sobretudo no que se refere 
ao cálculo de custos de produção referenciais e análises de relações de troca. 

Materiais e métodos 

O presente trabalho está dividido inicialmente numa breve introdução à essa temá-
tica, com conceitos básicos para melhor entendimento a respeito dessa matéria. Em 
seguida foi realizada a análise do comportamento de preços nos âmbitos do estados 
de Santa Catarina e por último, foi apresentado algumas considerações a respeito 
dos resultados obtidos com o estudo. Como estratégia de análise, foi comparado o 
comportamento dos preços dos principais insumos utilizados nas culturas da soja, 
milho e arroz e do IGP-DI. Os preços foram convertidos de nominais para reais to-
mando como fator de correção o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), trata-se de um índice que mede o comportamento dos preços em geral da 
economia brasileira1. (CONAB, 2017). Como fontes de informação foram utilizados a 
série histórica de preços de insumos e os custos de produção referencias elaborados 
pelo Epagri/Cepa para as culturas de milho, soja e arroz, todos disponíveis para con-
sulta pública. (EPAGRI/CEPA, 2021). 

Para a análise do comportamento dos preços de insumos, os dados históricos de 
preços foram convertidos em número-índices. Todos os parâmetros analisados, in-
clusive o IGP-DI, tiveram seus valores no referido mês igualados a 100, a partir daí 
os valores, já em números reais, tiveram seu comportamento analisado. Assim, se um 
determinado produto no mês de fevereiro de 2012 tivesse o preço de, por exemplo, 
R$80,00 por unidade e no mês seguinte o preço de R$96,00, significa um acréscimo 
de 20%. Desta forma, o produto passaria de um valor 100 no mês base para 120 no 
mês seguinte. (CONAB, 2017). 

1 O IGP-DI é calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e tem por finalidade de medir o comportamento de 
preços em geral da economia brasileira. É uma média aritmética ponderada de outros três índices calculados pela FGV: Índice 
de Preços no Atacado (IPA), Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e do Índice Nacional da Construção Civil (INCC), com a se-
guinte ponderação: IPA, 60%, IPC, 30% e o INCC, 10%. “Disponibilidade Interna” porque leva em conta apenas as variações de 
preços que afetam diretamente as atividades econômicas localizadas no território brasileiro, excluindo as variações de preços 
dos produtos exportados.
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Resultados e discussão 

Conhecer o comportamento dos preços agropecuários é fundamental para a tomada 
de decisões dos diferentes atores envolvidos nos agronegócios. São os preços que 
irão nortear importantes estratégias como: o que plantar, quando plantar, quanto 
plantar e onde plantar. Produtores devem conhecer os preços e o seu comporta-
mento ao longo do tempo para melhor avaliar os seus custos de produção e o nível 
tecnológico a ser empregado num determinado sistema de produção. 

Por outro lado, quem produz na agropecuária é tomador de preço, e deve conhecer 
as diferentes relações existentes entre os agentes de mercado. Esses agentes que 
trabalham do lado de fora da porteira, quais sejam: indústrias de máquinas e insu-
mos agropecuários, distribuidores de sementes e insumos, representantes comer-
cias, compradores, entre outros. Eles possuem papel fundamental na formação dos 
preços, na medida em que controlam grandes volumes de insumos. 

É certo que fatores climáticos e conjunturas econômicas nacionais e internacionais 
geralmente mais determinantes no resultado econômico da atividade produtiva. 
Contudo, esses fatores normalmente são de difícil controle e mensuração por parte 
dos produtores. Já a variação de preços de insumos está mais presente no cotidiano 
dos produtores, e é fator decisivo para os produtores na tomada de decisão do que 
plantar e do momento mais adequado para plantar. Entre os anos-safra 2012/13 
e 2019/20, a safra catarinense de soja cresceu cerca de 43,53%, passando de 1,6 
para 2,3 milhões de toneladas. Para as safras de milho grão, o comportamento foi 
descendente, ou seja, a produção catarinense de milho reduziu 41,07%, passando de 
2,3 milhões de toneladas na safra 2012/13, para 1,4 milhões de toneladas na safra 
2019/20. (INFOAGRO, 2021). 

Concorrem em área com o milho grão, não apenas a soja, mas também o milho para 
fins de produção de silagem. Essa produção cresceu consideravelmente nos últimos 
anos com a expansão da atividade de bovinocultura leiteira. Essa produção pecuária 
ocupada um grande número de propriedade de agricultores familiares, com significa-
tiva representatividade nas regiões do Extremo Oeste, Oeste e Meio Oeste do estado. 

Na cultura do arroz irrigado Santa Catarina possui papel de destaque no cenário na-
cional, sendo o segundo maior produtor do páis. A área cultivada com arroz irrigado 
tem demonstrado estabilidade ao longo da série de anos analisada. Contudo, consi-
derando os ano safra extrememos da série, observamos um incremento na produção 
de aproximadamente 23%. Na safra 2012/13 foram colhidos cerca de 1,02 milhões 
de toneladas do cereal, contra cerca de 1,25 milhões de toneladas colhidos na safra 
2019/20. (INFOAGRO, 2021). 
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Ao longo dos meses da série analisado, podemos perceber uma forte tendência de 
alta no IGPDI, que não são acompanhados pelos preços dos fertilizantes. Nesse gru-
po, todos os produtos analisado estiveram na maior parte do tempo com preços 
abaixo do índice da inflação. O cloreto de potássio, o superfosfato triplo e a ureia 
tiveram valorização nas safra 2015/16, 2018/19 e 2019/20. Por outro lado, o corre-
tivo de acidez calcário foi o que mais esteve próximo a linha do IGP-DI. (IPEA, 2021) 

No grupo dos fungicidas, analisamos a evolução dos preços daqueles mais utilizados 
para as culturas do milho, soja e arroz irrigado. O fungicida que mais teve aumento de 
preço foi o Bim 750 BR (kg), seguido pelo Amistar 500 WG (100 g) e Folicur 200 CE (l). 
Os fungicidas Nativo SC (l) e Tilt 250 CE (l) foram os que se mantiveram mais próximos 
a linha do IGP-DI, apresentando os menores preços ao longo da série. De forma geral, o 
grupo de fungicidas se manteve muito próximo à linha da inflação até a 2014/15. En-
tre as safras 2015/16 e 2017/18, o fungicida Bim 750 BR (kg), sofreu forte valorização. 

A maior ou menor intensidade no uso de fungicidas está intimamente relacionado às 
condições climáticas. A variação no regime de chuvas influenciam na maior incidência 
de doenças fungicas, com isso, em anos chuvosos, é possível que os produtores tenha 
que realizar um maior número de pulverizações, sobretudo na fase de desenvolvimento 
vegetativo da plantas. No comportamento dos preços de herbicidas, para os cinco pro-
dutos comerciais listados, observamos que todos eles ficaram acima da linha do IGP-DI, 
ou muito próximos a ela, até a safra 2015/16. Merece destaque o produto Zapp (5l), que 
se manteve bem acima da inflação até a safra 2016/17. A partir da safra 2018/19, perce-
bemos um descolamento dos preços dos herbicidas em relação ao índice inflacionário, 
com um trajetória descendente dos preços dos produtos em relação à inflação. 

O uso crescente e intensivo de herbicidas na agricultura tem feito desse grupo de 
agrotóxicos, um dos componentes do custos de produção que mais tem crescido em 
participação no custo total. Os elevados preços observado nessa análise, demostra 
que há grande procura por esses insumos. Com uma demanda elevada, temos um 
aumento dos preços pagos pelos produtores. 

Conclusões 
A análise dos dados e informações de preços médios pagos pelos produtores no es-
tado de Santa Catarina, para o grupo de produtos selecionados, nos permite concluir 
que a partir da safra 2017/18, herbicidas, fungicidas e inseticidas, apresentaram tra-
jetórias de variação de preços diferentes do índice de inflação IGP-DI, ou seja, a in-
flação foi superior a variação dos preços. Já para o grupo de fertilizantes e corretivo 
selecionadas, percebemos que ao longo de toda série analisada, os preços estiveram 
na grande maioria do tempo abaixo da curva da inflação. 
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O comportamento observado dos preços dos insumos, com trajetórias baixista em 
relação a inflação na maior parte do tempo, denota um ganho na relação de troca 
entre o preço pago pelos produtores pelos insumos, em relação ao valor recebido 
pela sua produção. Contudo, isso não significa dizer que os custos de produção fo-
ram menores. Nos últimos anos, temos observado um incremento significativo nos 
custos de produção, alavancados sobretudo pela alta dos preços dos grãos. 

Podemos concluir também que, o produtor trabalha com ciclos produtivos definidos 
no tempo e espaço, com pouca margem para alterar as datas e locais de implantação 
das lavouras. Com isso, toda rede de suprimento de fertilizantes e agrotóxicos, sabe 
com segurança, qual a época e onde haverá maior demanda por esses insumos. 
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Resumo 

Nos últimos 20 anos estão sendo incorporados anualmente à produção da soja no 
Brasil cerca de 1,2 milhão de hectares. Além da demanda internacional, a forte ex-
pansão no cultivo da soja no Brasil está associada com a implantação de políticas 
públicas de crédito rural subsidiado e à desoneração de insumos agroquímicos e 
fertilizantes. O investimento público em pesquisa agropecuária potencializou o de-
senvolvimento da soja com cultivares adaptadas às diversas regiões brasileiras e o 
cenário construído pela pesquisa e desenvolvimento nacional tornou o país no prin-
cipal exportador mundial atendendo a demanda crescente, sobretudo da China. O 
artigo propõe investigar possíveis impactos do avanço da soja, em especial em itens 
alimentares que afetam diretamente a segurança alimentar e nutricional da popu-
lação. A partir de análise do comportamento da produção agrícola disponibilizadas 
pelo IBGE, é possível observar que concomitante ao avanço da soja, houve decrésci-
mo significativo das áreas de cultivo das culturas alimentares típicas como o arroz, 
feijão e mandioca, o que desperta a preocupação com o abastecimento interno e a 
segurança alimentar do país, uma vez que, a disponibilidade interna destes produtos 
teve significativa redução no período. 

Palavras-chave: soja, feijão, arroz, segurança alimentar. 
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The recent dynamics of soybean cultivation and food crops in Brazil 

Abstract 

Over the last 20 years, around 1.2 million hectares have been incorporated annually into soybean 
production in Brazil. In addition to international demand, the strong expansion in the cultivation 
of soybean in Brazil is associated with the implementation of public politics for subsidized rural 
credit and the exemption of agrochemical inputs and fertilizers. Public investment in agricul-
tural research boosted the development of soybean with cultivars adapted to different brazilian 
regions, and the scenario built by national research and development made the country the 
main world exporter, meeting the growing demand, especially from China. The article proposes 
to investigate possible impacts of the advance of soybean, especially on food items that directly 
affect the population’s food and nutrition security. From the analysis of the behavior of agricul-
tural production provided by IBGE, it is possible to observe that concomitant with the advance of 
soybean, there was a significant decrease in the areas of cultivation of typical food crops such as 
rice, beans and cassava, which raises the concern with internal supply and food security, since the 
internal availability of these products had a significant reduction in the period. 

Keywords: soybeans, beans rice, food security. 

Introdução 

A soja é uma planta de origem Chinesa que foi adaptada às mais diversas regiões 
e climas. De seus múltiplos usos, do óleo de cozinha, do biocombustível ao concen-
trado proteico para rações, o cultivo dessa leguminosa tem sua demanda crescente 
para abastecer o complexo agroindustrial. Sua adaptação às diversas regiões do 
Brasil foi fruto de intensa pesquisa em melhoramento genético por instituições pú-
blicas. A forte expansão no cultivo no Brasil teve um conjunto de fatores favoráveis: 
as políticas públicas, as pesquisas em âmbito nacional, a tecnologia, os produtores 
pioneiros na região centro oeste, o potencial do país de terras cultiváveis e as de-
mandas da globalização, sobretudo do mercado chinês. O cultivo da soja no Brasil 
vem crescendo há mais de 30 anos e mudou o cenário da geografia econômica, 
superando os ciclos anteriores, como do pau-brasil, da cana de açúcar e do café 
(DUCLÓS, 2014). Na safra 1999/2000 foram cultivados 13,69 milhões de hectares no 
Brasil, enquanto em 2019/2021 foram cultivados 38,3 milhões de hectares, aumento 
superior a 260% no período, ou seja, mais de um milhão de hectares de incremento 
da área cultivada por ano. Com a evolução recente, desde a safra 2019/2020 o Brasil 
se consolida como maior produtor e exportador mundial. 
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Material e métodos 
Foi realizado estudo quantitativo e descritivo da produção agrícola nacional e catari-
nense de: soja, arroz, feijão e mandioca nas safras de 2000 a 2021. O levantamento de 
informações de área e produção foi realizado nas plataformas consolidadas do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), SIDRA e 
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) que fornecem estimativas de 
área plantada, área colhida, quantidade produzida e rendimento médio de produtos se-
lecionados com base em critérios de importância econômica e social para o país. As in-
formações obtidas são de safras fechadas, no entanto, da safra 2020/2021 as estimativas 
foram do último relatório do IBGE (Julho, 2021). O estudo se baseou principalmente nas 
informações de área plantada e produção total nos anos apresentados, as análises foram 
fundamentadas em ampla revisão da literatura relacionada ao tema. 

Resultados e discussão 
A área cultivada de soja no Brasil apresentou aumento significativo, mais de 185% 
no período desde 2000, quando foi cultivado 13,69 milhões de hectares, enquanto 
que em 2021 alcançou 38,73 milhões de hectares. Nesse período, foram incorpora-
dos mais de um milhão de hectares por ano. A expansão da área, aliada ao aumento 
da produtividade mais que triplicou a produção no Brasil, tornando o maior produtor 
e exportador mundial de soja (USDA, 2021). 

Por outro lado, as culturas para alimentação básica como feijão, mandioca e arroz 
apresentam sistematicamente redução em suas áreas de cultivo. Conforme o Gráfico 
1, a retração da área do cultivo do arroz, feijão e mandioca entre 2000 e 2021 foi de, 
54,8%, 38% e 24,1% respectivamente, sendo essas, espécies que geram a base da ali-
mentação da população. Assim, pode-se afirmar que o forte aumento da área cultivada 
com soja vem ocorrendo paralelamente com a diminuição de áreas de cultivo de pro-
dutos alimentares. A consequência da retração da área de cultivo de feijão e mandioca 
está na diminuição da produção destes produtos nos últimos 20 anos. No caso do 
arroz, ainda há uma certa estabilização do total produzido em função da melhoria da 
produtividade com o deslocamento do plantio de sequeiro para arroz irrigado. 

Na cultura da mandioca, a forte redução na produção justifica-se em parte pela redu-
ção na demanda para o consumo animal que foi substituído pelas rações balanceadas 
e a mistura de 2% de farinha de mandioca na panificação que se tornou inviável com a 
importação de farinha de trigo altamente subsidiada na década de 90 (GROXLO, 2019). 
Na sequência, a escassez de mão de obra que também dificulta a expansão de cultu-
ras que ainda não são totalmente mecanizadas. O feijão também se enquadra nesta 
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situação, levando ainda em consideração a forte oscilação nos preços já que é uma 
espécie muito sensível a fatores climáticos. O Instituto Brasileiro do Feijão (IBRAFE) 
alerta que “É preciso urgentemente enxergar que estamos caminhando errantes para 
a insegurança alimentar, ora sobrando, quebrando produtores, ora faltando e deses-
tabilizando orçamentos do brasileiro”. Também complementa sobre a necessidade de 
planejamento do setor para que tenhamos previsibilidade e equilíbrio no setor. Ainda 
se faz necessário implementar políticas públicas para promover maior diversificação 
da produção para abastecimento interno e segurança alimentar do país. 

Gráfico 1. Evolução da área de cultivo de Arroz (em hectares),  
Feijão e Mandioca no Brasil de 2000 e 2021. 

Fonte: IBGE, PAM e LSPA (2021).

Quando considerado o crescimento da população brasileira, as disponibilidades 
internas dos produtos da alimentação básica foram reduzidas substancialmente. 
Tomando como exemplo o feijão, a disponibilidade interna passou de 18,05 para 
12,67 kg/habitante/ano, considerando a produção relativa de feijão e habitantes nos 
períodos referenciais de 2020 e 2021. Há necessidade de que sejam realizadas pes-
quisas que abordem questões como: a diminuição do consumo nas diferentes faixas 
da população, a mudança de hábito e, se os preços elevados em alguns momentos 
restringem a acessibilidade ao produto a toda população (EMBRAPA, 2019). 

O Instituto Brasileiro do Feijão - IBRAFE alerta que “É preciso urgentemente enxergar 
que estamos caminhando e situações errantes para a insegurança alimentar, ora sobran-
do, quebrando produtores, ora faltando e desestabilizando orçamentos do brasileiro”. 
E complementa sobre a necessidade de planejamento do setor para que tenha-
mos previsibilidade e equilíbrio no setor (IBRAFE, 2020). Ainda se faz necessário im-
plementar políticas públicas para promover maior diversificação da produção para 
abastecimento interno e segurança alimentar do país. 
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A FAO tem apresentado estudos sobre a questão da segurança alimentar e aspectos do 
avanço da produção da soja, no artigo: “FAO Commodities and Trade Division, Basic Foods-
tuffs Service” (consulta em 2021)1. O estudo confirma a importância atual e provável posi-
ção futura da soja para nutrição humana em âmbito global. No entanto, também mostra 
que determinar a contribuição da cultura para combater a fome em países em desen-
volvimento, pobres e com insegurança alimentar e dependentes de importações, é uma 
tarefa complexa que pode levar a resultados diferentes, dependendo do país envolvido. 
O estudo revela que a discussão de questões de segurança alimentar usando uma pers-
pectiva global de mercadoria única, como a commodity soja, enfrenta sérias limitações. 

Conclusões 
A consultas das fontes de dados disponíveis permitiu dimensionar a evolução recente 
das áreas para cultivo de soja em comparação com os demais cultivos alimentares no 
Brasil. A expansão do cultivo da soja no Brasil acontece sistematicamente nos últimos 
20 anos, período em que, mais de um milhão de hectares são incorporados anual-
mente a produção da oleaginosa, a elevada liquidez e forte demanda internacional, 
estimulam seu cultivo. Por outro lado, houve decréscimo significativo das áreas de 
produção de culturas alimentares típicas como o feijão, arroz e a mandioca, o que 
desperta a preocupação com o abastecimento interno e a segurança alimentar do 
Brasil, considerando a redução significativa da disponibilidade interna dos produtos 
da alimentação básica. Há necessidade de estudos complementares para investigar as 
causas da redução do consumo doméstico destes produtos e fatores correlacionados. 
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Avaliação e priorização das políticas públicas 
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governos locais 

Faver, Leonardo Ciuffo 
Engenheiro Agrônomo, Administrador de Empresas, Extensionista Rural – Emater-Rio.  
E-mail: leonardofaver@gmail.com 

Resumo 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento, a avaliação e a priorização das Políticas 
Públicas para agricultura, em governos locais para aferir a percepção dos agricultores 
familiares quanto as políticas implementadas. A metodologia abrangeu a construção e 
a operacionalização da variável, análise teórica dos itens, a análise fatorial e a aferição 
da confiabilidade dos fatores. Este estudo vem preencher uma lacuna da avaliação 
de políticas no Brasil que é centrada em pesquisas que aplicam metodologias de 
avaliação de resultados ou de impacto, mas raramente privilegiam as avaliações nos 
processos decisórios. A pesquisa permitiu apresentar um modelo multifatorial com 
sete fatores categorizados. Acesso ao Mercado – Comercialização; Infraestrutura e Ser-
viços Públicos; Capital Social e Associativismo; Articulação Institucional; Dinamização 
Social e Inovação; Competitividade do Setor e Crédito Rural. Este modelo explicou 
39,34 % da variância total da variável percepção das políticas públicas para a agricul-
tura familiar e com o Alpha de Cronbach dos fatores variando entre 0,717 até 0,926. 
Ficou evidenciado que as diretrizes que precisam ser aprimoradas são, em ordem de 
necessidade: a Infraestrutura e Serviços Públicos, o Crédito Rural, Acesso ao Mercado 
– Comercialização, o Capital Social e Associativismo, Dinamização Social e Inovação, a 
Competitividade do Setor e, finalmente, a Articulação Institucional. 

Palavras-chave: Avaliação, Políticas Públicas, Agricultores Familiares, Governos locais. 
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Evaluation And Prioritization Of Public Policies In The Perception 
Of Family Farmers In Local Governments 

Abstract 

This work presents the development, evaluation and prioritization of Public Policies for agriculture, 
in local governments, to assess the perception of family farmers regarding the implemented poli-
cies. The methodology covered the construction and operationalization of the variable, theoretical 
analysis of the items, factor analysis and measurement of the reliability of the factors. This study 
fills a gap in the evaluation of policies in Brazil that is centered on research that applies meth-
odologies for evaluating results or impact, but rarely privileges evaluations in decision-making 
processes. The research allowed us to present a multifactorial model with seven categorized factors. 
Market Access – Marketing; Infrastructure and Public Services; Social Capital and Associativism; 
Institutional Articulation; Social Dynamization and Innovation; Sector Competitiveness and Rural 
Credit. This model explained 39.34% of the total variance of the variable perception of public pol-
icies for family farming and with the Cronbach’s Alpha of the factors ranging from 0.717 to 0.926. 
It was evident that the guidelines that need to be improved are, in order of need: Infrastructure 
and Public Services, Rural Credit, Market Access - Marketing, Social Capital and Associativism, Social 
Dynamization and Innovation, Sector Competitiveness and, finally, the Institutional Articulation. 

Keywords: Evaluation, Public Policies, Family Farmers, Local Governments. 

Introdução 

Com o intuito de auxiliar e, em alguns casos, guiar os tomadores de decisão, orien-
tando-os quanto a continuidade, a necessidade de correções ou mesmo suspensão 
de determinados programas e, dentro de um contexto de recursos muito escassos, 
este estudo pode contribuir para a promoção da agricultura familiar e orientar a 
elaboração das políticas públicas para o setor. 

Este trabalho, de forma prática, busca influenciar positivamente a construção e o 
melhor desenho de futuras políticas públicas para a agricultura familiar permitindo 
o desenvolvimento de agendas mais ajustadas aos anseios do público alvo e, de for-
ma teórica, pretende ampliar o entendimento do tema de avaliação de políticas pú-
blicas para a agricultura consolidando diretrizes para os governos locais com base 
na percepção dos agricultores familiares. 

Entender e conhecer a opinião dos agricultores familiares, as ações que atendem 
às suas necessidades e potencializá-la são fundamentais para o aprimoramento e 
desenvolvimento dessas políticas. 
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Avaliação é um instrumento importante que pode melhorar a eficiência do gasto 
público, da qualidade da gestão, do controle social sobre a efetividade da ação do 
Estado (RAMOS & SCHABBACH, 2012). 

O Propósito da avaliação é guiar os tomadores de decisão, orientando-os quanto à 
continuidade, necessidade de correções ou mesmo suspensão de uma determinada 
política ou programa (COSTA E CASTANHAR, 2003). 

Não existe um modelo padrão para todos os casos, neste trabalho foi priorizado a 
avaliação participativa e de forma ex post, ou seja, será feita uma avaliação pelos 
próprios agricultores familiares e produtores rurais, participantes diretos das políti-
cas públicas, durante a execução das políticas. 

Material e métodos 

Procedimentos no desenvolvimento da variável 
Revisão bibliográfica, uma entrevista em grupo - grupo focal, com agricultores fami-
liares e construção, desenvolvimento e consolidação das categorias do estudo. 

Consolidou-se 7 (sete) subvariáveis assim denominados: 

 � Acesso ao Mercado – Comercialização; 

 � Infraestrutura e Serviços Públicos; 

 � Capital Social e Associativismo; 

 � Articulação Institucional; 

 � Dinamização Social e Inovação; 

 � Competitividade do Setor; e 

 � Crédito Rural. 

Em seguida foi definido os indicadores das subvariáveis e elaborado o questionário 
onde a versão-piloto do instrumento possuía 50 itens, organizados no formato likert 
de 5 (cinco) pontos, variando de “muito ruim” a “muito bom”. 

Coleta de dados 
O levantamento dos dados ocorreu no primeiro trimestre de 2021. O questionário 
foi estruturado em dois blocos: no primeiro bloco procurou-se levantar o perfil dos 
respondentes e; no segundo bloco tratou da coleta dos dados relacionados às sub-
variáveis descritas. 
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Tratamento dos dados 
Os coeficientes foram obtidos a partir do SPSS, versão 13.0 para Windows e, no tra-
tamento dos dados, análises estatísticas descritivas e análises fatoriais confirmató-
rias por máxima verossimilhança e sem rotação (modelo unifatorial) para verificar se 
os dados observados se comportam de acordo com as referências teóricas e calcular 
as cargas fatoriais, os “pesos” com que cada indicador entra no cômputo das subva-
riávies (ARANHA e ZAMBALDI, 2008). 

Na condução da análise fatorial foram calculadas as correlações entre as variáveis 
e extração inicial de fatores. Os diversos indicadores das subvariáveis foram redu-
zidos a um conjunto de dados a um tamanho mais manejável enquanto se reteve o 
máximo de informação original possível (FIELD, 2009). Foi então realizada uma nova 
análise fatorial sobre os fatores resultantes. 

Por meio da análise fatorial foi possível identificar os indicadores nas subvariáveis 
ou dos pesos das subvariáveis na variável. Neste trabalho, os “pesos” ou cargas que 
despertaram maior interesse foram justamente as com menores cargas, ou seja, são 
os indicadores e subvariáveis que mais devem ser trabalhadas para melhorar a per-
cepção daquela política pública. 

Não foi também testada nenhuma forma de interação entre as subvariáveis e os 
fatores que podem revelar novos modelos bem como revelar novos fatores que pos-
sam contribuir para um maior índice de aderência ao modelo. 

Resultados e discussão 
Foi evidenciado pela pesquisa que as diretrizes que mais precisam ser aprimoradas 
e ajustadas são as seguintes, em ordem de necessidade: a Infraestrutura e Serviços 
Públicos, o Crédito rural, o Capital Social e Associativismo, Dinamização Social e Ino-
vação, a Competitividade do Setor e, finalmente, a Articulação Institucional. 

Na Infraestrutura e Serviços Públicos evidenciou-se que a internet é o principal 
problema, seguido da infraestrutura para vencer a burocracia, da infraestrutura de 
escoamento e estradas vicinais, da infraestrutura dos pontos de venda, dos serviços 
públicos de segurança e dos serviços públicos de saúde. 

No Crédito Rural é fundamental melhorar a qualidade no atendimento por parte 
dos agentes financeiros, tornar mais factível as garantias e os seguros exigidos, ter 
mais agilidade e qualidade na elaboração dos projetos e, assim, facilitar a captação 
de recursos junta aos bancos tão importantes para manutenção e expansão das 
atividades. Outro ponto importante é a divulgação e facilitação do acesso às DAP´s 
- Declaração de Aptidão ao Pronaf. 
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No Acesso ao Mercado – Comercialização evidenciou-se a importância de estimular 
mais as inovações, agregar valor ao produto, aproximar os agricultores dos consumido-
res, apresentar constantemente as normas, certificações e documentos necessários às 
diversas atividades, diversificar a produção para melhorar a renda e a oferta de produtos, 
expandir as capacitações dos agricultores para atuar no mercado, promover uma maior 
legalização das atividades dos agricultores familiares e estimular a participação em fei-
ras e outros eventos ligados direto ou indiretamente às atividades agrícolas. 

Em relação ao Capital Social e Associativismo evidenciou-se que é fundamental me-
lhorar a cooperação entre os agricultores, aumentar as inter-relações e a participa-
ção em grupos, estimular a soluções de problemas em comum, reforçar a confianças 
entre eles para consolidar e fortalecer ainda mais suas relações. 

Na Dinamização Social e Inovação ficou evidente que existe a necessidade de au-
mentar e melhorar as capacitações para o desenvolvimento das suas atividades, as 
políticas públicas devem despertar os agricultores familiares para atuar em cenários 
de incertezas e para participar de feiras e eventos. É importante destacar a função das 
escolas do meio rural que devem ter uma equipe multidisciplinar apta para discutir 
as atividades rurais e devem incentivar a participação dos agricultores familiares na 
sua programação escolar, desenvolvendo uma educação empreendedora e aplicada à 
realidade rural e local. A escola deve disseminar novos conhecimentos técnicos e, ao 
mesmo tempo nortear a comunidade para a qualidade de vida funcionando de forma 
articulada e estimulando o planejamento sustentável e de longo prazo. 

Para a Competitividade do Setor é fundamental ter uma assistência técnica de qualidade, 
com frequência e velocidade para suprir e superar as barreiras que aparecerem. É impor-
tante também um apoio para se elaborar os cadastros ambientais rurais e fomentar uma 
capacitação constante dos agricultores familiares. Esses apoios permitiram um ambien-
te técnico propício ao desenvolvimento territorial sem danificar o meio ambiente, com 
destaque para o uso sustentável da água e de acordo com as normas e leis ambientais. 

Finalmente, na Articulação Institucional é necessário ampliar a aproximação entre 
os diversos agentes públicos, privados e os agricultores familiares, promover agen-
das em comuns entre estes atores por meio da promoção do conselho municipal de 
agricultura. Ele deve funcionar gerando maior fluxo de conhecimentos e informa-
ções, ser autônomo e deliberativo e ter a representatividade da classe. Tem que ex-
pandir a participação da sociedade além de recursos para apoiar ações práticas con-
tribuindo para a solução de problemas e desenvolvimento de projetos e programas. 
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Conclusões 

Este trabalho buscou influenciar positivamente a construção e o melhor desenho de 
futuras políticas públicas para a agricultura familiar permitindo o desenvolvimento 
de agendas mais ajustadas aos anseios do público alvo e auxiliando aos tomado-
res de decisão, orientandoos quanto a continuidade, a necessidade de correções ou 
mesmo suspensão de programas. 

Teve a pretensão também de ampliar o entendimento do tema de avaliação de po-
líticas públicas para a agricultura consolidando diretrizes para os governos locais 
com base na percepção dos agricultores familiares. 

Entender e conhecer a opinião dos agricultores familiares, as ações que atendem 
às suas necessidades e potencializá-la são fundamentais para o aprimoramento e 
desenvolvimento dessas políticas. Não existe um modelo padrão para todos os ca-
sos, mas esta pesquisa forneceu importantes informações sobre a percepção das 
políticas públicas por parte dos agricultores familiares e, desta forma, permitiu uma 
avaliação mais objetiva, permitindo uma priorização e até mesmo uma hierarquiza-
ção dessas diretrizes. 

Este trabalho é restrito a região do estudo e outras pesquisas podem ocorrer com 
outros agricultores familiares em outras regiões do Brasil. 
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo investigar os saberes docentes praticados no projeto 
formativo do curso de Agronomia da UFC. O estudo teve como motivação a oportuni-
dade de penetrar em um ambiente profissional pouco explorado, a formação acadê-
mica. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, delineada no estudo de caso, 
com abordagem descritiva, utilizando o instrumento de entrevista semiestruturada. 
Da conclusão, destacam-se a formação influenciada pela tendência tecnicista e, que o 
projeto formativo não possibilita a profissionalidade necessária para atender aos de-
safios e demandas atuais e emergentes do meio rural, segundo 81% dos entrevistados. 

Palavras-chave: Saberes agronômicos. Formação do Agrônomo. Tendência Tecnicista. 
Profissionalidade. 

Teaching knowledge and training in agronomic science 

Abstract

This paper aims to investigate the teaching knowledge practice and the tendency in the project 
of the agronomy graduation at UFC. The study was motivated by the opportunity of penetrating 
in a little explored professional environment, the academic graduation. For that reason, a qual-
itative research was performed, delineated in the case study, with a descriptive approach, using 
semi structured interview as instrument. In the conclusion, it is highlighted that the graduation 
course is influenced by the technical tendency and that the graduation project does not make the 
necessary professional skills possible in order to attend the emergent and current challenges and 
demands of the rural area, according to 81% of the interviewed subjects. 

Keywords: Agronomic knowledge. Agronomy graduation course. Technical tendency. 
Professional. 
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Introdução 

O ensino de Agronomia praticado por engenheiros agrônomos têm sido muito mais 
no sentido de doutrinar os estudantes a serem fiéis servidores do ingrato modelo 
econômico aplicado no campo, pois a própria universidade brasileira reproduz o sis-
tema que interessa a este modelo, afinal ela é o reflexo da própria sociedade. O En-
genheiro Agrônomo continua a ser formado com base numa abordagem pedagógica 
tradicionalista, em que os conhecimentos técnicos são repassados por especialistas, 
através de uma coletânea de disciplinas que são reorganizadas periodicamente nas 
estruturas curriculares (CAVALLET, 1999). Porém a universidade pode mudar o seu 
papel, através do desenvolvimento da consciência crítica, do pensamento científico 
e da criatividade, buscando valores como a cidadania e desvelando a realidade para 
preparar o profissional para um saber politécnico, integral e adequado a uma socie-
dade desigual (CAVALLET, 1996). 

Cavallet (1996) cita que as universidades capacitam os futuros profissionais, igno-
rando as relações sociais de produção e a realidade rural. Ao fazerem isso, doutrinam 
seus alunos e esses, de forma alienada, no futuro exercício da profissão, contribuem 
para um aumento ainda maior das injustiças sociais decorrentes do modelo de de-
senvolvimento adotado no País. O modelo de desenvolvimento excludente e a edu-
cação instrumentalizada priorizam uma educação mais especializada e adequada 
a difusão comercial dos avanços da ciência e tecnologia em detrimento de uma 
educação mais integral. 

A formação do agrônomo está, ao longo de sua história, intimamente ligada ao pro-
cesso de transformação da agricultura. Por isso, quando se questiona a formação 
deste profissional e as mudanças por ela sofridas, não se pode deixar de associá-las 
às mudanças da própria agricultura. 

Segundo Silveira-Filho (2010), com esse estudo tem-se a oportunidade de pe-
netrar em um ambiente profissional pouco explorado, a formação acadêmica, no 
que se refere às pesquisas sobre as relações entre saberes docentes e processo 
ensino-aprendizagem. 

Este artigo trata de uma investigação relacionada aos saberes docentes da edu-
cação agrícola superior, sobre suas práticas pedagógicas, com ênfase no curso de 
Agronomia ministrado pela Universidade Federal do Ceará – UFC, em Fortaleza. 
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Material e métodos 

Esta pesquisa fundamenta-se na abordagem qualitativa de pesquisa em educação, 
complementada com a utilização de dados quantitativos surgidos durante seu desen-
volvimento. Utilizou-se como delineamento, um estudo de caso, pesquisa descritiva, 
cujos procedimentos favorecem os objetivos propostos e visa favorecer o conheci-
mento aprofundado de uma realidade delimitada (Triviños, 1987), os saberes docentes 
praticados no projeto formativo do curso de Agronomia da UFC, em Fortaleza. 

Conforme Triviños (1987), a determinação da população e da amostra constitui uma 
das diferenças fundamentais que existe entre a pesquisa qualitativa e quantitativa. 

Para Gonsalves (2001), os sujeitos da pesquisa se referem ao universo populacional 
escolhido pelo pesquisador, às pessoas que fazem parte do fenômeno que o inves-
tigador pretende desvelar. A par disto, nessa pesquisa decidiu-se pela intencionali-
dade na definição da amostra dos sujeitos pesquisados – Docentes e Discentes das 
Unidades Curriculares do Curso de Agronomia da UFC. 

Resultados e discussão 
A partir dos fragmentos de entrevistas com os docentes e discentes das Unidades 
Curriculares do Curso de Agronomia da UFC em Fortaleza, apresentamos alguns re-
sultados e suas discussões. 

Inicialmente, as falas dos docentes, trata sobre a interação professor x alunos no 
processo ensino-aprendizagem: 

Este processo está relacionado com a interação professor x aluno. Requer o estímulo à 
participação, a adoção de modelos renovados e dinâmicos de aulas que possibilitem maior 
interesse pelo estudo do conteúdo disciplinar, o conseqüente ganho de conhecimentos 
básicos e específicos, componentes de sua formação profissional. O sucesso deste processo 
dependerá de como o conteúdo programático da disciplina é abordado e o seu aprendiza-
do é avaliado (DoUC5); 

Interativo e dinâmico (DoUC6); 

Na Agronomia, a maioria dos departamentos promoveu grande renovação no quadro de 
docentes, exceção para a Fitotecnia; os novos professores precisaram de um tempo para 
mostrarem a que vieram. A exemplo de cursos de Agronomia nos EUA, no nosso, os profes-
sores deveriam passar mais atividades para os estudantes, pois estes devem sair da sala 
de aula sabendo o que tem que fazer (DoUC7), e É preciso haver participação e diálogo 
entre as partes (DoUC8). 
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Silva (1993) afirma que o professor universitário é considerado um especialista em 
sua disciplina - seu campo de conhecimento - condição essencial, inclusive, para sua 
admissão na universidade. Contudo, esse professor nem sempre tem conhecimentos 
pedagógicos fundamentais para o trabalho em sala de aula. 

Ainda, sobre essa tendência conteudística, segundo Tardif (2002), dentre um número 
considerável de professores, não há a percepção de que existem outros saberes os quais 
devem lançar mão para desempenhar o ofício de professor, além dos disciplinares. 

Diante dessa constatação, Tullio (1995), procurando saber as concepções que os pro-
fessores tinham sobre o processo ensino-aprendizagem, verificou que a maioria dos 
docentes desconhece o processo. 

Em seguida, as falas dos representantes discentes nas Unidades Curriculares da Co-
ordenação do Curso de Agronomia da UFC: 

Educação bancária, não dialógica, estudante sem vez, sem voz e sem opinião; a universidade 
aceita essas condições; a disciplina de Agroecologia é ministrada sem debater os problemas 
sociais pertinentes; o currículo não dá base suficiente para dar o perfil agronômico para de-
bater com os agricultores com os movimentos sociais ou outros caminhos que a nossa profis-
são exige, com a nossa atualidade (DiUC1), e Visão capitalista, bancária, falta de diálogo, falta 
atualização dos professores sobre metodologia, não tem discussão, exceto algumas disciplinas, 
aspectos sociais e extensão rural, muito pouco, insuficiente, algumas cadeiras poderiam con-
templar a agricultura familiar, mas tendem para o agronegócio, para o capitalismo (DiUC2).

No que diz respeito à docência, Tullio (1995, p.11) ao pesquisar a prática pedagógica 
do professor de Engenharia Agronômica verificou: 

Ainda, com relação ao método usado ligado à teoria da escola tradicional, outros fatores 
afloram nos resultados referendando essa opção: a memorização, a pequena motivação 
dos alunos, demonstrada também pelas suas saídas durante a aula, a avaliação em grande 
parte feita apenas com perguntas (só um tipo de avaliação) e a pouca oportunidade de 
desenvolver a criatividade do aluno; 

Sobre isto, Souza, F de (2006, p.181 e 187), escreveu sobre o Curso de Agronomia da UFC: 

Nos últimos 35 anos tenho testemunhado, com bastante tristeza, e denunciado com veemência, 
a queda inexorável na qualidade do ensino [...] Isso, aliado a uma espécie de acomodação de 
um corpo docente envelhecido [...] problemas pedagógicos e didáticos; corpo docente com alta 
titulação sem dar aulas na graduação; falta relacionamento ensino-pesquisa; infraestrutura de 
ensino e pesquisa obsoleta e acomodação dos corpos docente e discente, entre outros. 

Ainda, sobre isto, Tullio (1989), a partir de uma pesquisa realizada na Escola Su-
perior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - Campus de Piracicaba, da Universidade de 
São Paulo, para sua Dissertação de Mestrado, cujo objetivo foi estudar a adequação 
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do ensino ministrado aos seus graduados de Engenharia Agronômica, despertou 
para algumas necessidades prementes, com relação ao currículo, à integração entre 
departamentos e à melhoria da qualidade de ensino, destacando-se a “didática” do 
professor como um ponto extremamente importante em todo o processo. 

Diante dessa constatação, principalmente quando os graduados insistiam em que a “di-
dática” dos professores deveria ser melhorada, Tullio (1995, p.2), em nova pesquisa, reto-
mou o assunto, buscando obter uma visão mais aprofundada da questão e verificou que: 

O ingresso do candidato na carreira docente, no curso de Engenharia Agronômica, se faz, 
normalmente, através dos programas de pós-graduação, privilegiando os pósgraduandos 
que se destacam. Outras vezes, abre-se um concurso e dá-se preferência a engenheiros 
agrônomos, sob o ângulo de sua especialidade técnica. O curso de graduação em Engenha-
ria Agronômica é essencialmente técnico. As disciplinas de formação humanística, quando 
aparecem, são também específicas para a área de extensão rural. O futuro professor geral-
mente não cursou qualquer disciplina relacionada à sua formação para o magistério. Ele 
é colocado em sala de aula sem ter recebido noções de, pelo menos, como se processa a 
aprendizagem, ou onde entra o ensino, no processo. 

Conclusões 
Decorrente da análise dos dados e das respostas às questões da pesquisa desvelou-
-se as conclusões mais relevantes pertinentes ao processo ensino-aprendizagem 
que influenciam os saberes docentes na profissionalidade do Engenheiro Agrônomo 
egresso do curso de Agronomia da UFC em Fortaleza. 

Os docentes do Curso de Agronomia da UFC utilizam uma metodologia expositiva e 
impositiva, uma pedagogia de concepção bancária, não dialógica. Não há uma cone-
xão da teoria com a prática, os professores se sentem somente engenheiros agrôno-
mos e acham que formando um bom técnico está formando um bom profissional. A 
maioria desses professores não cursou qualquer disciplina relacionada à sua forma-
ção para o magistério. São colocados em sala de aula sem terem recebido noções de, 
pelo menos, como se processa a aprendizagem, ou onde entra o ensino, no processo. 

Essa formação é reflexo da concepção tecnicista da educação, a partir do final da dé-
cada de 60, onde os cursos adequavam os profissionais às políticas modernizantes. 

O resultado deste trabalho, pela sua centralidade na atenção à profissionalidade da 
Agronomia, poderá ultrapassar os limites acadêmicos, tornando-se uma efetiva contri-
buição para elaboração de políticas voltadas para o processo de formação acadêmica 
nesses ambientes profissionais, respeitando-se, logicamente, as características de cada 
um. Trabalhos nesta direção têm sido de grande importância para a realidade agrária 
brasileira, especialmente, no presente caso, a formação do Engenheiro Agrônomo. 
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Resumo 

Este trabalho é uma reflexão embasada por pesquisa etnográfica que permitiu pro-
por um novo olhar para os colonos-operários do Médio Vale do Itajaí, remanescentes 
da antiga Colônia Blumenau. Propositalmente não os denominaremos de agriculto-
res familiares, porque é sobre esta invisibilidade que queremos nos debruçar. Suas 
consequências para o desenvolvimento regional e a ineficácia atual das políticas 
públicas de fomento agrícola para esta classe social. 

Palavras-chave: agricultura familiar, camponês, Colono-operário, Médio Vale do Itajaí. 

The peasantry in the Middle Valley of Itajaí survives, despite the 
invisibility

Abstract

This work is a reflection based on ethnographic research that allowed us to propose a new view 
at the colonial workers of the Middle Itajaí Valley, remnants of the former Colonia Blumenau. We 
will purposely not name them family farmers, since it is this invisibility that we want to focus on. 
Its consequences for regional development and the current ineffectiveness of public policies for 
agricultural development for this social class. 

Keywords: Family farming, peasant, colonist-worker, Middle Valley of Itajaí. 

Introdução 

Atualmente a região do Médio Vale do Itajaí é composta por 14 municípios e são esses 
os mais próximos de Blumenau-SC, foi nesta área geográfica que inicialmente se deu 
a formação da antiga Colônia Blumenau, em 1850. Agricultura, comércio e indústria se 
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desenvolveram aqui simultaneamente. Os lotes rurais foram fixados em 25 hectares, 
com frente para os rios e ribeirões em cerca de 250 metros, formando retângulos, cujo 
fundo é de forte relevo e ainda hoje cobertos com a floresta nativa. Lotes pequenos, 
relevo inclinado e solos ácidos foram desafios que determinaram a necessidade de 
buscar renda familiar fora da propriedade rural. No entanto, as famílias permaneceram 
na propriedade e parte da mão-de-obra familiar dedicou-se a produção agrícola, com 
ênfase para a produção de proteína animal. As propriedades tornaram-se diversifica-
das e sendo os imigrantes camponeses europeus, os conhecimentos da transformação 
do alimento in natura era voltada para seus hábitos alimentares. 

Estas famílias remanescentes do campesinato colonial, atualmente precarizado, po-
rém resiliente é o objeto de trabalho diário da maioria dos extensionistas da região 
do Médio Vale do Itajaí. Capacitar, profissionalizar, legalizar as atividades agrícolas 
destas famílias tem sido um grande desafio para todos nós, declaro isso, porque foi 
o enfrentamento diário da profissão de extensionista que levou-nos a realizar esta 
pesquisa. Inicialmente destinada a compreender o Bem de Natureza Imaterial do 
Modo de Fazer do kochkäse, defendida em dissertação no Programa de Desenvol-
vimento Regional da Universidade Regional de Blumenau (FURB) em 2018. Iniciar 
uma nova compreensão desta categoria social do Médio Vale do Itajaí é o principal 
objetivo deste trabalho. 

Material e métodos 

Os subsídios para a pesquisa têm fonte na pesquisa etnográfica realizada para a de-
fesa da dissertação.Foram realizadas 8 entrevistas não estruturadas com produtores 
rurais, feirantes, técnicos e outros atores envolvidos nos sistemas agroalimentares 
locais na região do Médio Vale do Itajaí. Nestas entrevistasiniciamos a fala pedindo 
ao entrevistado que nos relatasse a sua história de vida. Destes entrevistados,seis 
eram agricultores, dos quais apenas um não tinha a pecuária leiteira como uma das 
atividades que geram renda e ou sustento. O restante eram engenheiros agrônomos, 
um deles meu companheiro e extensionista rural no município de Rio dos Cedros e 
outro Gerente Regional da Epagri, descendentes de colonos italianos da região da 
Serra Gaúcha. A propriedade policultora, a pluriatividade e a facilidade de diálogo 
foram algumas das características que nos levaram a estas famílias. 

Entre as diversas fontes, documental e bibliográfica, aplicamos nas entrevistas não 
dirigidas a técnica da Linha do Tempo. Nestas entrevistas estávamos munidos de um 
gravador e um caderno de campo para coletar, transcrever e posteriormentesistema-
tizá-las com auxílio da teoria. 
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Resultados e discussão 

Para MENDRAS (1976), o camponês possui algumas configurações no seu modo de 
reprodução social, entre elas podemos citar a produção para o consumo e para o 
mercado envolvente. O acúmulo de capital, quando houver, se dá para prover os 
herdeiros de um padrão social semelhante aos progenitores. Exemplo, construir uma 
casa no imóvel rural, comprar um automóvel. As rendas se destinam a suprir os cus-
tos da casa com os itens e ou serviços não disponíveis na propriedade rural. Neste 
caso, também aos gastos com a comunidade envolvente: contribuições para a comu-
nidade religiosa, festas de comunidade, impostos. 

Estas configurações do campesinato são muito semelhantes às encontradas nas pro-
priedades rurais dos municípios que fazem parte da região do Médio Vale do Itajaí. 
Com exceção de uma questão: o trabalho não agrícola. O trabalho não agrícola já 
foi há tempos pesquisado nas Colônias Blumenau e Francisca, no âmbito do cam-
pesinato por autores como SEYFERTH (1974) e ANJOS (1995)que atribuíram o nome 
“colonooperário” para identificar estas famílias. 

A permanência de uma propriedade diversificada, a policultura, como afirma SEY-
FERTH (1974) permitiu a adequação deste modelo para uma agricultura tradicional, 
feita por um sujeito que, mesmo que membros da sua família, sejam operários assa-
lariados, os modos de produção e o consumo de alimento, parte deles, são oriundos 
de um sistema independente peculiar do campesinato.Compreender o colonoope-
rário, dar visibilidade a esta classe é essencial para contribuir com a elaboração de 
políticas públicas de desenvolvimento regional. Esta ambiguidade de ser colono e 
de ser operário causa também interpretações ambivalentes por parte dos extensio-
nistas. Por vezes, a fração operário do sujeito social colono é vista como algo nega-
tivo, que limita a participação nos eventos de ATER (Assistência Técnica e Extensão 
Rural). A partir do momento que o colono trabalha um período do dia na fábrica, 
diminui as chances de participação. 

Por isso, a fração colono deste sujeito social, vai sofrendo perdas no processo de ca-
pacitação e adoção de tecnologias. O que contribui para a preferência do técnico no 
trabalho com aqueles cuja família se dedica somente a agricultura. No último pro-
grama de governo com empréstimo ao Banco Mundial, houve um projeto de capaci-
tação do jovem rural na modalidade de alternância. De forma resumida, o jovem se 
deslocava aos centros de treinamento da Epagri durante uma semana, recebia orien-
tações nas mais diversas áreas de agricultura, com ênfase na vocação da região. Ao 
final do curso o jovem desenvolveria um plano de negócios para implantar na pro-
priedade. Para executar este Plano receberia um montante de recursos financeiros. 
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Além de ATER1, outras políticas públicas estavam vinculadas com subsídio, exemplo 
aquisição de notebooks, impressora. Enfim, uma boa oportunidade de valorização do 
jovem rural e apoio financeiro as atividades que ele decidiu investir. 

No entanto, no Médio Vale do Itajaí a participação maior deste programa foi em 
municípios localizados nas extremas, essencialmente agrícolas ou em propriedades 
com uma cultura bem especializada e com bom retorno financeiro como é o caso 
da banana, que exige muita mão-de-obra. O mesmo não se aplica ao arroz, que é 
extremamente mecanizado. 

Nos municípios do Médio Vale do Itajaí em que a presença do colono-operário é ain-
da maioria no meio rural, a participação dos jovens ficou deficitária. Políticas Públi-
cas como esta, funcionam como uma semente para a compreensão do valor da ATER. 
Desta forma, a fração colono do operário vai se distanciando do extensionista. No 
entanto, não é isso que permite a sua extinção.Para MORATELLI (2018), a resiliência 
é encontrada nos sistemas agroalimentares desenvolvidos na região do Médio Vale 
do Itajaí, também inseridos na fabricação do kochkäse. 

Um fator que contribui para sua permanência, conforme MENDRAS (1976) aponta, é 
que o excedente destes sistemas agroalimentares será comercializado no mercado 
envolvente. O mercado envolvente atualmente são os colegas operários do colono-
-operário, encomendas de pessoas que vivem na cidade.É para eles que vão o mel, o 
queijo colonial, o queijinho, a nata,o kochkäse,a cuca,o filé de tilápia, as bolachas, o ga-
leto ou o frango colonial, o marreco recheado, a linguiça, cortes de carnes. Encomen-
das em volumes maiores são destinadas para as celebrações familiares e religiosas. 

A partir deste momento começaremos a compreender por que o colono-operário 
é uma categoria invisível para os departamentos de fomento da agricultura. Todo 
o excedente do campesinato é comercializado de maneira informal, o que para o 
Estado em relação a tributos e condições sanitárias assume a condição da clandes-
tinidade. A clandestinidade por sua vez, traz outros entraves e um deles será a perda 
do enquadramento de agricultor familiar. Ou seja, sem acesso a DAP2. 

Sabemos de antemão que as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da 
agricultura familiar exigem que a família seja portadora de uma DAP. Sem acesso a 
fomentos e capacitações o colono-operário não é mais um agricultor e dificilmente 
se tornará um empreendedor. Ele carrega consigo ainda um certoEthos Camponês, 
um homem simples, de pouca escolaridade,habilidade deficiente com tecnologias 
digitais e quando do acesso as mídias sociais, comporta-se de maneira pouco crítica, 
ficando amercê de informações equivocadas e fragmentadas a respeito de todas as 

1 Assistência Técnica e Extensão Rural. 
2 Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 
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áreas do saber. Muitas vezes, ainda com certo sotaque,são facilmente e pejorativa-
mente chamados de colonos diante do público de cultura urbana. Torna-se também 
marginalizado pelo próprio extensionista que terá nesta família maior dificuldade 
de obter alcances preconizados pela Epagri. 

Conclusões 

Considerando os argumentos construídos, os fatos culminam para a perpetuação de dis-
criminação e exclusão nas políticas públicas destes sujeitos sociais presentes no meio 
rural do Médio Vale do Itajaí. Diante da frágil sustentabilidade que os grandes comple-
xos agroindústrias vêm apresentando. Concluímos que este modo de reprodução social 
do colono-operário do Médio do Itajaí, deve receber apoio do Estado de maneira seme-
lhante aos demais agricultores familiares, porém respeitando suas peculiaridades. 
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Resumo

O milho é um dos principais insumos da criação de suínos e aves, sendo responsável 
por quase dois terços dos custos de produção. Embora Santa Catarina seja um dos 
principais produtores de proteínas de origem animal do país, a produção estadual 
de milho é insuficiente para atender demanda interna. Cerca de 60% do milho con-
sumido no estado provém de outros estados ou países, o que encarece o produto. 
Diante desse quadro, o governo do estado vem implementando ações e políticas 
públicas, com vistas a ampliar o suprimento de milho ou outros produtos adequa-
dos à alimentação animal e com valores que não prejudiquem a competitividade 
das agroindústrias catarinenses. O presente artigo discute as principais políticas 
implementadas pelo governo catarinense nos últimos anos, tendo como referencial 
o conceito de capacidades estatais. Foram analisadas as seguintes políticas: Subpro-
grama Sementes de Milho e Projeto de Incentivo ao Cultivo de Cereais de Inverno. 
Inicialmente, identificou-se as dimensões associadas. Na sequência, analisou-se a 
interação entre as mesmas e as políticas consideradas. Concluiu-se que as capacida-
des estatais para a implementação das políticas públicas da Secretaria de Estado da 
Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural são presentes e expressivas, com 
exceção da dimensão transformativa. Por fim, destaca-se que o presente trabalho é 
um ensaio preliminar, necessitando de aprofundamentos, razão pela qual se sugere 
estudos complementares. 

Palavras-chave: alimentação animal; capacidades estatais; milho; políticas públicas. 
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The role of the State in the supply of corn to meat production 
chains in Santa Catarina from the perspective of state capacities 

Abstract

Corn is one of the main inputs for raising pigs and poultry, accounting for nearly twothirds of 
production costs. Although Santa Catarina is one of the main producers of animal proteins in the 
country, state corn production is insufficient to meet domestic demand. About 60% of the corn con-
sumed in the state comes from other states or countries, which makes the product more expensive. 
Given this situation, the state government has been implementing actions and public policies, with 
a view to expanding the supply of corn or other products suitable for animal feed and with values 
that do not harm the competitiveness of Santa Catarina’s agro-industries. This article discusses the 
main policies implemented by the Santa Catarina government in recent years, having as a reference 
the concept of state capabilities. The following policies were analyzed: Corn Seeds Subprogram and 
Winter Cereal Cultivation Incentive Project. Initially, the associated dimensions were identified. Next, 
the interaction between them and the policies considered was analyzed. It was concluded that the 
state capacities for the implementation of public policies of the Secretary of State for Agriculture, 
Fisheries and Rural Development are present and expressive, with the exception of the transfor-
mative dimension. Finally, it is noteworthy that the present work is a preliminary essay, requiring 
further studies, which is why complementary studies are suggested. 

Keywords: animal feed; state capabilities; corn; public policy. 

Introdução 
A produção de suínos e aves constituem-se nas principais atividades agropecuárias 
de Santa Catarina, responsáveis por 45,1% do valor bruto da produção agropecuá-
ria do estado em 2020 (TORESAN et al., 2021). Além da importância econômica, a 
relevância social dessas cadeias também é significativa, envolvendo quase 15 mil 
produtores e mais de 90 mil trabalhadores no abate e processamento (GIEHL, 2017). 

Contudo, nas últimas décadas se vislumbra uma gradativa redução da participação de 
Santa Catarina no cenário nacional dessas atividades, principalmente pela expansão das 
mesmas em outros estados, como é o caso do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso 
e Goiás. Essas mudanças ocorreram especialmente em função da busca de proximidade 
com áreas fornecedoras de matéria prima, em especial o milho (RODRIGUES et al., 2009). 

Enquanto a produção nacional de frangos cresceu 177,9% entre 1997 e 2020, Santa 
Catarina registrou aumento de apenas 66,0%. Com isso, a participação catarinense 
no total de frangos abatidos no país caiu de 22,9% em 1997, para 13,7% em 2020. 
Na produção de suínos o cenário é semelhante: enquanto o número de animais 
abatidos em Santa Catarina cresceu 149,8% entre 1997 e 2020, o total do Brasil re-
gistrou aumento de 262,6%. Com isso, a participação catarinense no total de suínos 
abatidos no país caiu de 41,7% para 29,1%. 
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Não é de hoje que a produção de milho em Santa Catarina é insuficiente para aten-
der a demanda estadual. Contudo, com os aumentos nos plantéis e a queda na área 
plantada com milho a partir dos anos 1980, a situação tornou-se preocupante. Na 
safra 2019/2020 foram colhidas 2,58 milhões de t, enquanto a demanda foi de 7,37 
milhões, gerando déficit de 4,50 milhões de t (EPAGRI/CEPA, 2021). Desse total, cer-
ca de 97,8% destinam-se ao consumo animal. 

O fornecimento de milho com origem em outro estado ou país possui como principal 
limitante o elevado custo do frete. Isso leva produtores e agroindústrias a buscar meios 
para facilitar e baratear seu acesso ao produto, de forma a melhorar a rentabilidade 
da produção animal. Geralmente, as alternativas apresentadas envolvem os governos. 

O presente artigo tem por objetivo analisar, a partir do conceito de capacidades 
estatais, as efetivas condições do Estado atuar na ampliação da disponibilidade de 
milho para a produção pecuária catarinense, focando nas políticas públicas desen-
volvidas pelo governo de Santa Catarina. 

Material e métodos 

O presente artigo parte da identificação das políticas públicas desenvolvidas pelo gover-
no de Santa Catarina visando o abastecimento de milho e outros alimentos substitutivos 
para a pecuária estadual. A partir disso, busca-se analisar a capacidade de implementa-
ção e obtenção de resultados dessas políticas sob a ótica do conceito de capacidades 
estatais. Para isso, utilizam-se literaturas que abordam esse tipo de análise. 

Resultados e discussão 

Ao longo dos últimos anos, políticas públicas têm sido implementadas pelo governo 
catarinense, visando garantir o suprimento de milho para a produção animal desen-
volvida no território estadual ou minimizar o déficit. Na sequência trataremos das 
principais iniciativas. 

a) Subprograma Sementes de Milho 

Esse subprograma visa estimular a produção de milho em SC, para atender a de-
manda da produção animal. De acordo com as normas, cada agricultor pode adqui-
rir até 5 sacas de sementes por meio da política, a preços subsidiados. A ação tem 
abrangência expressiva, com cerca de 50 mil beneficiários anuais e 200 mil sacas de 
sementes de milho subvencionadas. 



Grupo VIII: Educação, Sociologia e Extensão Rural | 648
 VOLTAR AO ÍNDICE

b) Projeto de Incentivo ao Plantio de Cereais de Inverno 

A mais recente iniciativa do governo de Santa Catarina consiste em tentar ampliar a oferta 
de produtos que podem substituir o milho como fonte de alimentação para os animais. 
Para incentivar os produtores, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvi-
mento Rural (SAR) aporta recursos com vistas a subvencionar o custeio da produção das 
culturas selecionadas. O produtor recebe subsídio de R$250,00 por hectare cultivado. 

Capacidades estatais 
Quando se faz uso do conceito de “capacidades estatais”, é importante considerar 
que o mesmo pode adquirir significados distintos, de acordo com o tipo de análise 
ou a dimensão analisada. Para Pires e Gomide (2016), uma segunda geração de estu-
dos que têm por base esse conceito procuram analisar as capacidades e meios que 
os Estados têm (ou não) para atingir, de forma efetiva, os objetivos que pretendem 
por meio de suas políticas públicas. 

Cingolani (2013), afirma que, geralmente, capacidade estatal refere-se a uma ou à com-
binação das seguintes dimensões do poder estatal: a) coercitivo/militar; b) fiscal; c) ad-
ministrativo/implementador; d) transformador ou industrializante; e) relacional/territo-
rial; f) legal; g) político. Por isso, a autora reforça a necessidade do pesquisador dessa 
temática apontar com clareza quais aspectos da capacidade estatal serão abordados. 

O que se pretende neste segmento é identificar os principais mecanismos de en-
volvimento do Estado na tentativa de garantia do suprimento de milho e avaliar, de 
forma preliminar, as potenciais capacidades e eventuais empecilhos no âmbito para 
a implementação de tais medidas. Para isso, utiliza-se como referencial a concepção 
multidimensional de Cingolani (2013). Inicialmente, identificou-se, dentre as dimen-
sões apontadas por Cingolani, aquelas que, potencialmente, afetam a implementa-
ção das políticas e ações anteriormente mencionadas. 

1) Capacidade fiscal 
De acordo com Cingolani (2013), esta dimensão refere-se principalmente à capa-
cidade do Estado de extrair recursos da sociedade, na forma de impostos. Contudo, 
segue a autora, ela também pode ser utilizada para fazer menção à eficiência dos 
gastos governamentais. Em relação a isso, o Subprograma Sementes de Milho e o 
Projeto de Incentivo ao Plantio de Cereais de Inverno, são executados com recursos 
do Fundo de Desenvolvimento Rural, o qual conta com aportes do governo do es-
tado e, principalmente, de agroindústrias do setor de carnes. Os montantes anuais 
previstos para os dois casos (cerca de R$19 milhões e R$5 milhões, respectivamen-
te), são suficientes para a execução das ações planejadas. 
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2) Capacidade administrativa 
Essa dimensão baseia-se na existência de uma burocracia profissional e independen-
te, conforme define a tradição weberiana (CINGOLANI, 2013). A SAR, órgão responsável 
pelo Programa Terra Boa e seus componentes, possui apenas 3 servidores efetivos 
no seu quadro. Grande parte das atividades de caráter técnico são desenvolvidas por 
detentores de cargos comissionados, o que limita significativamente a independên-
cia e, mesmo, a consolidação de uma burocracia profissional, conforme a perspectiva 
weberiana. A situação só não é mais crítica em função dos funcionários cedidos pelas 
empresas vinculadas à secretaria atuando na mesma. Ainda assim, a carência de qua-
dros permanentes dificulta a qualificação do corpo técnico da instituição. 

Na execução dessas políticas, conta-se ainda com o envolvimento de grande parte 
do quadro funcional da Epagri, que possui cerca de 1.700 funcionários e escritórios 
locais em quase todos os municípios catarinenses. Por se tratar de uma empresa pú-
blica, o processo de admissão dos funcionários se dá por meio de concurso público, 
sujeito a todo o regramento legal para a categoria. 

3) Capacidade legal 
A dimensão legal refere-se ao conjunto de leis e normas (sistema jurídico) que es-
tabelecem os limites de atuação do Estado. Em relação a tal aspecto, buscou-se 
analisar o embasamento e competência legal para a execução das políticas ora ana-
lisadas. No que tange aos dois projetos de fomento, há todo um arcabouço legal que 
parte da lei no 8.676/1992, conhecida como “Lei Agrícola” e chega às resoluções do 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural (Cederural), que estabelecem metas, 
beneficiários e condições de acesso aos programas da SAR. 

4) Capacidade transformativa 
Conforme relatado por Cingolani (2013), trata-se da capacidade de intervir em siste-
mas produtivos, moldando e conduzindo a economia de acordo com os interesses do 
Estado. Essa intervenção pode se dar de forma direta ou por mecanismos indiretos. 

Chama atenção o Subprograma Sementes de Milho, responsável por disponibilizar 
sementes para aproximadamente 35% da área cultivada em Santa Catarina, con-
forme estimativas de Mior et al. (2021). No entanto, apesar do alcance, segue se 
observando queda na área plantada com essa cultura. Vale destacar que os espaços 
próprios para cultivos anuais são restritos em função da limitação do território cata-
rinense. A principal cultura concorrente com o milho é a soja. Uma eventual expan-
são da cultura do milho requer que esta seuja mais vantajosa que as concorrentes. 
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No caso do Projeto de Incentivo ao Cultivo de Cereais de Inverno, ainda não há re-
sultados concretos, visto que essa política teve início em maio de 2021. De qualquer 
forma, dentre as razões para os baixos volumes de produção de trigo no Brasil, des-
tacam-se o elevado custo de produção e os riscos climáticos associados à atividade. 
Assim, é pertinente questionar a efetiva capacidade do valor de subsídio (R$250,00/
ha) se contrapor aos entraves anteriormente mencionados. 

Conclusões 
De forma geral, avalia-se que há entraves significativos para que o governo do estado 
de Santa Catarina atinja o objetivo de apoiar as cadeias de produção animal por meio 
da ampliação e facilitação do suprimento de milho e outros cereais utilizados nas ra-
ções. Contudo, ações efetivas em algumas dimensões, como a administrativa, poderiam 
resultar em ganhos significativos nas atuais ações ou na proposição de novas políticas. 

Por fim, recomenda-se que as reflexões apresentadas no presente artigo sejam aprimo-
radas, com a utilização de informações mais detalhadas e análises mais aprofundadas. 
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Resumo

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na Educação foram amplamen-
te utilizadas na oferta de atividades de ensino remotas em todo o mundo no período 
compreendido da pandemia da COVID-19 nas instituições de ensino superior, em 
todos os cursos, desde os mais simples, que demandam principalmente estrutura 
para as atividades teóricas, até os mais complexos, que necessitam além das ativi-
dades teóricas, de práticas de campo, laboratórios e estágios. Desta forma, o objetivo 
deste trabalho foi sistematizar os procedimentos e os métodos com as TICs para a 
oferta de formação profissional adequada e com qualidade nas atividades de ensino 
remotas (AERs) no curso de Agronomia do IFC – Campus Araquari. Foram utilizadas 
diversas plataformas, aplicativos, programas computacionais, institucionais e exter-
nos, para os encontros síncronos e assíncronos, contemplando a comunicação geral, 
gravações de aulas, videoaulas, postagens, avaliações, compartilhamento de mate-
riais para os discentes usuários de computadores ou simplesmente smartphones. 
Embora tenha ocorrido uma forte resistência por parte dos discentes e professores 
inicialmente, após os devidos treinamentos, ajustes, padronizações das ferramentas, 
normativas institucionais, as TICs passaram a ser utilizadas com maior propriedade 
e assertividade, tendo alcançado atualmente condições para permanecer mesmo 
com as atividades presenciais, trazendo maximização do tempo, recursos, espaço e 
tecnologias empregadas na formação profissional. 

Palavras-chave: Educação Agrícola, Engenharia Agronômica, Formação Profissional, TICs. 
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Use of information and communication technologies in education 
in the Agronomy course of IFC – campus Araquari 

Abstract

Information and Communication Technologies (TICs) in Education were widely used in the provision 
of remote teaching activities around the world during the period of the COVID-19 pandemic in 
higher education institutions, in all courses, from the simplest, which mainly demand structure for 
theoretical activities, even the most complex ones, which need, in addition to theoretical activities, 
field practices, laboratories and internships. Thus, the objective of this work was to systematize the 
procedures and methods with TICs for the provision of adequate and quality professional training 
in remote teaching activities (AERs) in the Agronomy course at IFC – Campus Araquari. Several 
platforms, applications, computer programs, institutional and external, were used for synchronous 
and asynchronous meetings, including general communication, recordings of classes, video classes, 
posts, evaluations, sharing of materials for students using computers or simply smartphones. Al-
though there was strong resistance on the part of students and teachers initially, after due training, 
adjustments, standardization of tools, institutional regulations, TICs started to be used with greater 
property and assertiveness, having now reached conditions to remain even with the activities face-
to-face, maximizing time, resources, space and technologies used in professional training. 

Keywolds: Agricultural Education, Agronomic Engineering, Information and Communication 
Technologies, Profissional Training. 

Introdução 
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na Educação funcionam como um 
conjunto de recursos tecnológicos que, quando integrados entre si, proporcionam a au-
tomação e/ou a comunicação nos processos existentes no ensino, na extensão e na pes-
quisa. São tecnologias usadas para reunir, distribuir e compartilhar informações, inclusive 
na esfera do ensino e aprendizagem (MENDES, 2008). As TICs possibilitaram que as ins-
tituições de ensino superior, mesmo nos cursos com maior complexidade e carga horária 
com práticas de campo, laboratório e estágio, como a Agronomia, pudessem retornar com 
suas atividades, mesmo de forma remota, no formato EAD (ensino à distância), durante a 
pandemia da COVID-19, reduzindo os impactos devido ao isolamento social. 

As novas tecnologias trouxeram avanços na área da educação, em especial no Ensino 
Superior, com metodologias empregadas para se fazer ensino, nas diferentes formas 
de currículo, de aquisição e de acesso às informações para a efetivação da apren-
dizagem (GESSER, 2012). Tais tecnologias fizeram com que professores, discentes e 
instituição se reinventassem. Diante disso, o professor precisou ter em mente que as 
TICs não eliminavam o uso de técnicas convencionais de ensino, mas que deveriam 
ser incorporadas ao processo educacional e dar nova dinâmica ao itinerário formativo. 
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Os meios utilizados nos processos de ensino e aprendizagem apresentam caracte-
rísticas específicas que devem ser selecionados e utilizados pelos professores em 
conformidade com o objetivo educacional para ministrar sua disciplina, ou seja, o 
conteúdo a ser desenvolvido na sala de aula e outros ambientes, como campo e 
laboratório e, em seguida, identificar a tecnologia mais adequada para trabalhar um 
conteúdo no processo de ensino e aprendizagem (TEDESCO, 2004). 

O professor universitário frente às TICs deve possuir conhecimento do conteúdo, 
metodologia de ensino, maior controle das emoções, ter compromisso com a produ-
ção do conhecimento por meio de pesquisas e extensões e, sobretudo, romper com 
os paradigmas das formas conservadoras de ensinar, aprender e avaliar com as ino-
vações tecnológicas (BERTONCELLO, 2010), principalmente em cursos que deman-
dem determinadas práticas e bagagem tecnológica, como o curso de Agronomia. 

Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi sistematizar procedimentos e métodos 
com as TICs para ofertar formação profissional adequada e de qualidade em ativi-
dades de ensino remotas (AERs) no curso de Agronomia do IFC – Campus Araquari. 

Material e métodos
As TICs utilizadas a partir da oferta de AERs no curso de Agronomia do IFC – Cam-
pus Araquari foram divididas para os momentos síncronos e assíncronos. Nos síncronos, 
lançou-se mão das plataformas Zoom (https://explore.zoom.us/pt/products/meetings/) 
e Google Meet (https://meet.google.com/), gravando-se os encontros, realizadas junta-
mente com a apresentação do conteúdo via PowerPoint (https://www.microsoft.com/pt-
-br/microsoft-365/powerpoint) ou em PDF, com o Adobe Acrobat Reader DC (https://get.
adobe.com/br/reader/otherversions/), com duração de até 1h30min. Após as gravações 
dos conteúdos, os mesmos foram disponibilizados no Google Drive (https://www.goo-
gle.com/intl/pt-BR/drive/), juntamente com os materiais bibliográficos pertinentes, ou 
no canal do Youtube (https://www.youtube.com/ ), no modo “não listado”, onde somente 
quem possui o link poderia assistir ao conteúdo das disciplinas, divididas em Playlists. 

Em cada disciplina foi criado um grupo no WhatsApp (https://www.whatsapp.com), 
para o compartilhamento do plano de ensino, materiais bibliográficos, links de sites, 
videoaulas, áudios e vídeos explicativos, agendamento das atividades avaliativas, 
encontros síncronos, além da troca de informações pertinentes aos componentes 
curriculares e tópicos específicos. 

Nas atividades assíncronas, buscou-se preparar videoaulas de até 30min. de duração, com 
maior concisão nas informações, devidamente roteirizadas, utilizando-se para a gravação 
das aulas o programa OBS Studio (https://obsproject.com/pt-br/), com apresentação do 
conteúdo via PowerPoint ou PDF, com webcam, microfone e fonte luz com ring light com 
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tripé e suporte para celular, além de tecido verde chroma key com suporte, para a imagem 
do professor estar inserida no canto inferior ou superior direito da tela. As videoaulas fo-
ram salvas em pasta específica na extensão *.mp4 e carregadas para o canal do Youtu-
be no mesmo formato das aulas síncronas gravadas, podendo ser vistas pelos discentes 
quantas vezes forem necessárias e em diferentes velocidades de reprodução. 

Todos os materiais produzidos, síncronos e assíncronos, foram postados de forma cro-
nológica no Google Classroom (https://classroom.google.com/), na sala de aula espe-
cífica da disciplina, ou no SIGAA (https://sig.ifc.edu.br/), plataforma oficial do Instituto 
Federal Catarinense, além das notícias, avisos, enquetes, atividades como questões 
discursivas e objetivas, as quais tinham tempo determinado para a realização. Após 
as correções, os feedbacks foram enviados pela plataforma ao e-mail do discente e as 
notas lançadas no sistema já com o peso desejado. A plataforma permitia a organiza-
ção da disciplina através de tópicos de aulas, com todas as informações, conteúdos e 
materiais pertinentes, principalmente bibliografias para cada tópico. 

Quanto às atividades avaliativas, buscou-se a realização de estudos dirigidos com 
ilustrações e construção de fluxogramas, projetos de implantação de cultivos e ma-
nejos culturais/fitossanitários, provas on line e/ou questionários com períodos de-
terminados para a realização, deixando-se a atividade aberta no período de 4 a 6h, 
no SIGAA e/ou Google Forms (https://docs.google.com/forms), devidamente custo-
mizado. Buscou-se também a realização de resumos em uma folha A4, frente e verso, 
manuscrito, para o exercício da escrita e poder de síntese, os quais poderiam ser 
fotografados e colocados no mesmo arquivo em formato PDF através do aplicativo 
Adobe Scan (https://www.adobe.com/br/acrobat/mobile/scanner-app.html) e posta-
dos nos devidos prazos no SIGAA e/ou Google Classroom. 

A elaboração de mapas mentais, durante as videoaulas e as atividades avaliativas 
puderam ser maximizadas, sendo esta uma importante ferramenta pedagógica, traba-
lhada através de programas específicos, como Mind Meister (http://www.mindmeister.
com), Whimsical (https://whimsical.com/), Coggle (http://coggle.it/), Mindomo (https://
www.mindomo.com/) e o Canva (https://www.canva.com/), sendo esta última uma fer-
ramenta de design e criação de conteúdo, aliando textos e imagens sistematizados. 

Resultados e discussão 
A necessidade da implantação das AERs e TICs no curso de Agronomia do IFC – 
Campus Araquari por ocasião da pandemia da COVID-19 acarretou muitos ques-
tionamentos e estranhamentos nos períodos iniciais, com resistências por parte de 
professores e discentes não habituados com a modalidade de ensino adotada emer-
gencialmente num curso com matriz integral e presencial. 
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No entanto, após um período de adaptação, treinamentos, discussões, construção de 
normativas institucionais, padronizações mínimas, conhecimento das plataformas 
disponibilizadas na grande maioria de forma gratuitas e institucionais, gestão da 
falta de acessos e dificuldades inerentes de estrutura e modalidade, fizeram com 
que os discentes fossem se apropriando de novos hábitos, tecnologias, organização 
dos materiais, disciplina para separar os ambientes e horários de estudos. 

Após um ano e sete meses de uso intenso das TICs, alterando momentos síncronos e 
assíncronos, aliado às maiores possibilidades de realização de estágios e colocação 
no mercado de trabalho no setor agronômico ainda durante o curso, proporcionou 
uma nova dinâmica, na qual abrese uma ampla frente em defesa da adoção da 
modalidade híbrida, com o aumento das práticas presenciais e a permanência das 
abordagens teóricas de forma remota, trazendo para o interior da instituição a ne-
cessidade de se aprofundar o debate sobre a formação profissional para o mercado 
de trabalho, conectado com as mais recentes práticas e recursos tecnológicos. 

Quanto aos professores, a necessidade de adaptação e adequação das atividades 
letivas do ambiente presencial para a forma remota com o uso das TICs, criou a 
necessidade do desenvolvimento de diferentes formas de abordagem, bem como 
da reformulação das atividades avaliativas, do diálogo com o discente, orientações, 
abordagens e adequações de assuntos práticos - tanto de campo como de laborató-
rio - através de videoaulas atraentes, objetivas e com materiais alternativos, sempre 
numa busca ativa afim de evitar ou diminuir os índices de evasão escolar. 

Além disso, o domínio básico das TICs, através de treinamentos institucionais regulares, 
e a evolução no seu uso fizeram com que o professor na pós-pandemia visualizasse 
muitos dos benefícios desta modalidade, a qual, em muitos pontos, atingiu o objetivo de 
produzir formação profissional adequada, de qualidade e melhor conectada com as TICs 
e demais tecnologias intrínsecas da realidade agronômica, muitas vezes não presentes 
nas instituições de ensino e, consequentemente, nas práticas de laboratório e de campo. 

De acordo com Alves & Nova (2003), as TICs vêm sendo utilizadas para agilizar, re-
modelar e complementar as formas de comunicação que foram usadas antes delas 
existirem, de modo que formar para novas tecnologias é formar o julgamento, o sen-
so crítico, hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a ima-
ginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e análise de texto e ima-
gens, a representação de redes, de procedimentos e de estratégias de comunicação, 
imprescindíveis na vida profissional. Os profissionais da educação, com a chegada 
das tecnologias nas instituições de ensino deparam-se com o desafio de utilizá-las 
pedagogicamente no processo de ensino e aprendizagem, de modo que a educação 
não pode abster-se dos recursos das TICs, sendo necessário inovar em termos de 
atuação dos professores e gestores, reconhecendo de forma crítica e adequada a 
presença das tecnologias na vivência discente inclusive fora do contexto acadêmico 
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Conclusões 

Diante das experiências com o uso das TICs na sistematização dos procedimentos e 
métodos para a oferta de formação profissional adequada e de qualidade nas ativi-
dades de ensino remotas (AERs) no curso de Agronomia do IFC – Campus Araquari, 
verificou-se que tais ferramentas tecnológicas passaram a ser imprescindíveis no 
meio pedagógico no atual momento, possibilitando a abertura de novas perspec-
tivas para a educação, principalmente aliando-se as práticas presenciais com as 
teorias ofertadas remotamente com o auxílio das TICs. 
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Implantação da Clínica Vegetal no IFC - 
campus Araquari

Monzani, R.M., Aniceto, A.R, Bisso., F.P, Alves, L.
Engenheiro Agrônomo, Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Instituto Federal 
Catarinense - Campus Araquari. E-mail: rodrigo.monzani@ifc.edu.br

Resumo
Os problemas fitossanitários são um dos principais fatores das recorrentes perdas da 
produtividade, tanto para produtores rurais, quanto para hortas e pomares escolares, 
domésticos e recreativos. Este trabalho tem como objetivo implantar a Clínica Vegetal 
no IFC – Campus Araquari para o atendimento ao público interno e externo da região. 
Utilizando um guia de coleta e preenchendo o formulário de encaminhamento, forne-
cidos pela clínica, os interessados poderão enviar amostras sintomáticas em quantita-
tivo correto para a realização da diagnose de doenças, além de identificação de pragas 
e plantas daninhas. Ao receber as amostras representativas, serão realizadas análises 
laboratoriais para a emissão de um laudo conclusivo, enviado por e-mail ao destinatá-
rio. A intenção da clínica vegetal é possibilitar maior suporte técnico, identificar quais 
são os principais problemas fitossanitários do Nordeste Catarinense, e fornecer a prá-
tica da diagnose nas disciplinas ligadas à Produção Vegetal no Curso de Agronomia.

Palavras-chave: Diagnose, Entomologia, Fitopatologia, Fitossanidade.

Implementation of the Vegetal Clinic at IFC - campus Araquari

Abstract

Phytosanitary problems are one of the main factors in the recurrent losses in crop production ef-
ficiency, both for rural producers and for school, domestic and recreational vegetable gardens and 
greenhouses. This project aims to implement the Vegetal Clinic at IFC – Campus Araquari to serve 
the region’s internal and external public. Using a collection guide and filling out the referral form, 
provided by the clinic, interested parties will be able to send symptomatic samples in the correct 
quantity for the diagnosis of diseases, in addition to identifying pests and weeds. Upon receiving 
the representative samples, laboratory analyzes will be performed to issue a conclusive report, 
sent by email to the recipient. The intention of the clinic is to provide greater technical support, 
identify the main phytosanitary problems in the Northeast of Santa Catarina, and provide practi-
cal diagnosis in subjects related to Vegetal Production in the Course of Agronomy.

Keywords: Diagnose, Entomology, Phytopathology, Phytosanitary.
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Introdução
A ocorrência de doenças, pragas e plantas daninhas são fatores limitantes na agricul-
tura, causando grandes prejuízos, comprometendo a produção e a produtividade. Além 
de danos econômicos, problemas fitossanitários influenciam aspectos sociais, como 
por exemplo a requeima da batata no século XIX, tendo como agente etiológico o 
fungo Phytophthora infestans. Impactou principalmente o norte da Europa Ocidental, 
causando fome, morte de 2 milhões de pessoas e a emigração de 1 milhão para outros 
países (BERGAMIN FILHO,1995). Estima-se que algumas doenças são responsáveis por 
perdas anuais de produção de 15 a 20%, podendo algumas atingir até 100%.

Entretanto, um problema enfrentado na área agrícola, diz respeito à diagnose dessas 
doenças e pragas, o que implica na necessidade de recorrer aos especialistas, para 
evitar a adoção de medidas de controle inadequadas, notadamente, quando envolve 
o uso de agrotóxicos, acarretando mais prejuízos ao produtor (SILVA, 2019).

O diagnóstico é o primeiro passo para o conhecimento de uma moléstia ou praga, 
aprendendo, suas interações com a planta e o ambiente em que está ocorrendo, 
para poder manejar corretamente. Desta forma, é necessário fazer um diagnósti-
co preciso e acurado do problema para o controle ser eficiente (MONZANI, 2009). 
Numa clínica vegetal de diagnósticos fitossanitários são realizados diagnósticos de 
doenças e danos causados por fungos, bactérias, vírus, fitoplasmas, insetos, ácaros 
e nematoides em plantas. A clínica vegetal possui condições de atender a demanda 
da região, considerando a produção vegetal no entorno, bem como de hortas escola-
res domésticas, pomares residenciais, além de portadores de quaisquer plantas que 
apresentem problemas fitossanitários, da comunidade interna (discentes, servidores 
e colaboradores) do IFC - Campus Araquari e externa (ALVES & ABREU, 1999).

Os discentes também serão beneficiados, pois a clínica vegetal poderá atender o 
curso de Agronomia, contribuindo na prática com o aprendizado com a supervisão 
dos docentes da área.

Diante das necessidades apresentadas, o objetivo deste trabalho é apresentar a im-
plantação da Clínica Vegetal no IFC - Campus Araquari para realização dos diagnós-
ticos fitossanitários, bem como alguns protocolos e resultados obtidos.

Material e métodos

O projeto é realizado no Laboratório de Fitossanidade e Microbiologia do Instituto 
Federal Catarinense – Campus Araquari, onde as amostras de plantas doentes, pragas 
e plantas invasoras recebidas de produtores rurais, servidores e alunos são analisadas.
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Com o objetivo de atingir um maior alcance de pessoas, foi criada uma identidade visual 
para a Clínica Vegetal no IFC - Campus Araquari. Em formato de votação, foram fornecidas 
oito opções de logomarcas, encaminhadas para o GEPROVEG (Grupo de Estudos em Pro-
dução Vegetal), onde a mais votada, com 35,1%, foi a escolhida, de acordo com a Figura 1.

Figura 1. Logomarca escolhida para a Clínica Vegetal  
do IFC - Campus Araquari.

Além disso, a Clínica Vegetal possui um perfil no Instagram (@clinicavegetal.ifc), 
desenvolvendo o marketing digital com o foco na divulgação da clínica, nos serviços 
oferecidos e publicações informativas sobre diagnose, além dos formulários, proce-
dimentos para destinação das amostras e alguns dos resultados obtidos

A coleta e amostragem são etapas fundamentais para realização do diagnóstico. Para 
auxiliar nesse processo, a Clínica Vegetal fornece um guia de coleta com orientações 
sobre a forma correta de coleta das amostras representativas para a análise e o en-
vio do material sintomático. Os interessados no envio das amostras preenchem um 
formulário de encaminhamento disponibilizado pela clínica vegetal, com todas as in-
formações pertinentes sobre clima antes do aparecimento dos primeiros sintomas, 
fertilizantes e produtos aplicados, trabalhos de poda, desbrota e/ou mecanização (pul-
verização, trabalho de solo), contendo outros dados da amostra do tecido sintomático.

Em situações de doenças desconhecidas, é realizado os Postulados de Koch. As 
amostras recebidas passam por um processo de triagem, sendo analisados os sinais 
e sintomas da planta. Essa primeira etapa da triagem é a análise dos sintomas, no 
qual comparamos os sintomas e sinais dos patógenos nas plantas com a literatura 
e compêndios de imagens disponíveis. Caso a identificação da doença não seja ime-
diata via microscopia estereoscópica e/ou ótica, a próxima etapa será o isolamento 
do patógeno em cultura pura. Após, realiza-se a inoculação do patógeno em plantas 
sadias da mesma espécie ou da mesma variedade para a reprodução dos sintomas 
já observados. É necessário realizar o reisolamento do patógeno para a confirmação 
da doença (CAROLLO & SANTOS FILHO, 2016). A rotina na Clínica Vegetal segue o 
fluxograma disposto na Figura 2.



Grupo VIII: Educação, Sociologia e Extensão Rural | 660
 VOLTAR AO ÍNDICE

Figura 2. Fluxograma para o diagnóstico fitossanitário (adaptado de SHURTLEFF  
& AVERRE, 1997).

Todo o processo de triagem para a identificação é fotografado, adicionado ao banco 
de imagens para o auxílio nas consultas posteriores. Após a realização da diagnose é 
emitido um laudo, onde consta a etiologia da doença, seu respectivo agente causal, 
além dos procedimentos adotados para se chegar ao resultado. Este laudo é enca-
minhado via e-mail ao interessado.

A implantação da clínica vegetal possibilita o treinamento das variadas técnicas 
de disciplinas do Instituto Federal Catarinense - Campus Araquari, fornecendo aos 
discentes casos práticos para o treinamento em diagnósticos fitossanitários, sob su-
pervisão dos docentes da área e colaboradores, em disciplinas como Microbiologia 
Agrícola, Fitopatologia Geral e Agrícola, Entomologia, Manejo de Plantas Daninhas 
e as relacionadas aos cultivos agrícolas, como Olericultura, Fruticulturas, Culturas 
Anuais, Jardinagem e Silvicultura.

Resultados e discussão
Com a implantação da Clínica Vegetal no IFC – Campus Araquari, há a possibilidade de 
um maior suporte técnico para o diagnóstico de doenças, pragas e plantas daninhas 
ao público interno e externo ao campus Araquari, visualização dos principais proble-
mas fitossanitários da região Nordeste de SC e implementação da prática da diagnose 
fitossanitária nas disciplinas ligadas à Produção Vegetal no curso de Agronomia.
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Um dos resultados obtidos com precisão e acurácia foi através do diagnóstico do 
mofo branco no feijoeiro (Phaseolus vulgaris) causado pelo fungo Sclerotinia sclero-
tiorum. As amostras chegaram em boas condições, com mais de cinco plantas inteiras 
sintomáticas, inclusive apresentando os sinais, além do solo, o qual apresentava 
estruturas de escleródios.

Verificou-se fotos dos sintomas e sinais, fez-se o comparativo, além da observação em 
microscópio estereoscópico e ótico, através de lâminas das estruturas. Os escleródios 
foram postos para germinar, apresentando em pouco tempo a estrutura de frutificação, 
dando plenas condições para a emissão de um laudo assertivo ao solicitante.

Conclusões

As clínicas vegetais nas instituições de ensino agrícola são importantes braços do 
processo de ensino e aprendizado das disciplinas da área da Produção Vegetal, prin-
cipalmente dentro da Fitossanidade, além da prática de pesquisa e extensão aca-
dêmicas, envolvendo o público interno e externo ao campus. Os processos podem 
ir no mais simples, envolvendo comparação de sintomas nas culturas, até análises 
por biologia molecular. No entanto, métodos convencionais são fundamentais para a 
formação profissional do engenheiro agrônomo, o qual estará em campo e terá que 
tomar decisões sobre os problemas encontrados, podendo agir como o procedimen-
to narrado para a obtenção do diagnóstico do mofo branco no feijoeiro.
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Análise fitossociológica de plantas daninhas 
em pastagens extensivas na Fazenda Canaã 
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo principal demonstrar e tratar a análise da aná-
lise fitossociológica de plantas daninhas em pastagens extensivas na fazenda Canaã. 
Trata-se de um trabalho de pesquisa e envolve a investigação e análise fitossocioló-
gica de plantas do tipo daninhas para investigar as infestações das pastagens, sejam 
elas venenosas ou não. Para isso, doze áreas de infestação foram visitadas de forma 
regular, fazendo coletagem de espécimes na fazenda Canaã a fim de identificar das 
plantas. Desta forma, essa pesquisa foi de natureza quantitativa e qualitativa. Três 
espécies de plantas foram identificadas, mas poucas espécies estavam amplamente 
distribuídas. Várias espécies que são venenosas ou suspeitas de envenenar o gado 
também foram identificadas, sendo assim, aqui será demonstrado essa análise. 

Palavras-chave: Composição, Daninhas, Pastagem, Infestação. 

Phytosociological analysis of weeds in extensive pastures at Fazenda 
Canaã 

Abstract

The present work has as main objective to demonstrate and treat the analysis of the phytoso-
ciological analysis of weeds in extensive pastures in the Canaã farm. This is a research work and 
involves the investigation and phytosociological analysis of weed plants to investigate pasture 
infestations, whether they are poisonous or not. For this, twelve infested sites were regularly visit-
ed, collecting specimens at the Canaã farm in order to identify the plants. Thus, this research was 
quantitative and qualitative in nature. Three plant species were identified, but few species were 
widely distributed. Several species that are poisonous or suspected of poisoning cattle have also 
been identified, so this analysis will be demonstrated here. 

Keywords: Composition, Weeds, Pasture, Infestation. 
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Introdução

Este trabalho tem o objetivo principal de realizar um levantamento das principais 
plantas tóxicas de interesse pecuário nas pastagens extensivas da fazenda Canaã. 
Entre as atividades agrícolas desenvolvidas em uma fazenda, no que diz com a fa-
zenda Canaã, a sua maior parte, em área é composta por pastagens. É sabido que 
para o bom desenvolvimento desta área de negócios agrícolas, a qualidade das pas-
tagens é de suma importância para manter os lucros na atividade pecuária. Quando 
os pastos são infestados com daninhas, esse tipo de planta, que é tóxica aos animais, 
faz com que o espaço físico das pastagens seja reduzido, principalmente o espaço 
com pastagem saudável. Cabe mencionar também que machucam os animais e a 
depender do nível de sua tixidade podem causar a morte. Foram encontradas di-
versas plantas como, por exemplo, a espécime de nome popular “dormideira”, nome 
científico “mimosa pudica”, o que pode causar moleza e decúbito lateral nos animais. 
Desta forma foi realizada de forma fitossociologicamente uma anáise nas pastagens 
extensivas com plantas daninhas, tendo sido realizadas coletas de amostragens em 
maio e junho de 2021 na Fazenda Canaã-RR. Assim, foram realizadas 12 amostra-
gens onde as plantas daninhas que foram encontradas, foram coletadas a fim de 
serem separadas, quantificadas por espécie e identificadas para após serem levadas 
para a estufa. Foram descritos as classes botânicas, nomes científicos e nomes co-
muns. Os parâmetros fitossociológicos avaliados foram a frequência relativa, índi-
ce de valor de importância relativa e também o índice de similaridade e toxidade. 
Nas quatro repetições foram identificadas diversas plantas daninhas, destacando-se, 
pelo quesito quantidade, a “mimosa pundica”, a “rhynchospora nervosa” e a “eragros-
tis plana nees”. Na área total foram encontradas vinte e cinco espécies, onde as 
três destacadas aparecem em todas as repetições. Algumas plantas tóxicas foram 
encontradas, no entanto, como este não é o foco da pesquisa, a análise trará dados 
sobre as diversas espécies encontradas, objetivando fazer um levantamento das áre-
as, quantificando, mensurando e identificando as espécies. 

Material e métodos

O trabalho de pesuisa foi realizado em maio e junho de 2021 na sede da Fazenda 
Canaã, no BonfimRR, Vila Nova Esperança, com amostragens de três áreas diferentes 
dentro das pastagens extensivas. A Fazenda fica localizada a uma distância de cerca 
de 51km da capital, Boa Vista -RR. As áreas manejadas foram classificadas como 
“área capim brizanta; área capim mombaça e área não plantada”, foram catalogadas 
e classificadas 25 espécies de plantas daninhas diferentes, isso sendo esparçado 
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entre as três áreas vistas durante a visita. Para a amostragem de plantas daninhas e 
coleta das ervas, foi feita uma demarcação utilizando linha de anzol e estaquinhas, 
a área foi medida com trena para delimitar a área a ser trabalhada. Para a coletagem 
das ervas foi utilizado um coletor de amostragem feito com um cano de 25mm, 4 
joelhos e 8 ts, formando assim um quadrado com medidas de 0,50 × 0,50cm, sen-
do feito esse processo por 4 vezes em cada área de 2x4m (capim mombaça, capim 
brizanta e não plantada) utilizando o coletor de amostragem, a delimitação foi feita 
de anzol e estaquinhas e medidos com trena. As ervas daninhas encontrada foram 
coletadas com tesouras de poda e facão, após foram separadas, quantificadas, iden-
tificadas e classificadas. Inicialmente, identificou-se identificados a classe, família, 
nome científico e nome comum das ervas daninhas. Posteriormente, o índice de 
similaridade de ervas daninhas (SI) foi calculado para as áreas não plantadas (ANP), 
capim brizanta (CB) e capim mombaça (CM) e para espécies comuns entre áreas 
(ANPCB, ANPCM, ANPCBCM e CBCM). Sendo demonstrado por meio de gráficos e 
tabelas, onde através da simbologia de cores foi demonstrada sua interação, ou seja, 
utilizando-se de cores primárias e o resultado de suas misturas gerando cores novas 
demonstrando plantas daninhas que foram encontradas nas outras áreas também. 

Para estimar a quantidade de espécies comuns nas três áreas foi utilizada a tabela 
abaixo para criar o gráfico, o qual especificou: 

 � Espécies coletadas na área não plantada 

 � Espécies coletadas na área capim brizanta 

 � Espécies coletadas na área capim mombaça 

 � Espécies em comum coletadas nas áreas não plantada e capim brizanta 

 � Espécies em comum coletadas nas áreas não plantada e capim mombaça 

 � Espécies em comum coletadas nas capim brizanta e capim mombaça 

 � Espécies em comum coletadas em áreas do capim mombaça, capim brizanta 
e não plantadas 
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PLANTAS DANINHAS ANP AB AM

Resultados e Discussão: Os levantamentos fitossociológicos são úteis como ferramentas para 
lançar luz sobre a dinâmica das espécies de ervas daninhas e suas interações em campos aráveis. 
Os métodos, entretanto, são os mais diversos, pois diversos índices e coeficientes estão disponíveis, 
dependendo da literatura utilizada como referência por um determinado autor. Cuidados básicos 
devem ser tomados, entretanto, ao amostrar e descrever a comunidade de plantas também. Ao longo 

ANP

AB

AM

ANP AB AM
BRACHIARIA PLANTAGINEA 172 539
Chamaesyce prostrata (Aiton )Small 341
CIPÓ 2 8
ESPINHO 1
MALVASTRUM COROMANDELIANUM 91 45 2
MIMOSA PUNDICA 182 95 35
RHYNCHOSPORA NERVOSA 31 252 128
SIDA ACUTA CV CARPINIFOLIA 7 52 125
CERASTIUM HUMIFUSUM CAMBESS 28
DIGITARIA NUDA 15 50
SENNA OBTUSIFOLIA 17
SOLIVA PTEROSPERMA 36 6
SORGHUM ARUNDINACEUM  (WILD)

STAPF. 171 3

VASSOURINHA 9 11
BYRSONIMA CRASSIFÓLIA (L.) RICH 5
COUSSAPOA ASPERIFÓLIA 2
CROTON GLANDULOSUS (L.) 88
ECHINOCHOLOA COLONUM 645
ELEUSINE INDICA (L.) GAERTNER 750
ERAGROTIS PLANA NEES 287
EUPHORBIA HETEROPHYLLA 4
FACELIS RETUSA (LAM.) SCH. BIP 7
SIDASTRUM MICRANTHUM 7
STEMODIA MARÍTIMA L. 14
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Resultados e discussão
Os levantamentos fitossociológicos são úteis como ferramentas para lançar luz sobre 
a dinâmica das espécies de ervas daninhas e suas interações em campos aráveis. Os 
métodos, entretanto, são os mais diversos, pois diversos índices e coeficientes estão dis-
poníveis, dependendo da literatura utilizada como referência por um determinado autor. 
Cuidados básicos devem ser tomados, entretanto, ao amostrar e descrever a comunidade 
de plantas também. Ao longo do trabalho, foi apresentado aspectos relacionados ao mé-
todo de amostragem e quantidade de famílias de plantas daninhas. A classificação das 
espécies vegetais é necessária para o entendimento da complexidade dos ambientes, 
sendo baseada principalmente na morfologia e recentemente auxiliada pela genética e 
suas propriedades funcionais. Este trabalho discutiu como alguns elementos da fitosso-
ciologia em ecologia e botânica podem ser usados na ciência de ervas daninhas como 
uma ferramenta para várias inferências em pastagens. Isso é importante para apoiar 
as recomendações de boas práticas agrícolas, ao mesmo tempo em que se mantém a 
conservação biológica. Ao escolher uma metodologia de amostragem para estudos po-
pulacionais em plantas daninhas, duas questões devem ser levadas em consideração o 
que deve ser conhecido?” e “o que será feito com as informações?” A primeira pergunta 
se refere aos principais tipos de informação a serem coletados: riqueza ou abundância. 
A segunda responde ao próprio propósito da amostragem: biodiversidade, avaliação de 
planos de manejo de plantas daninhas ou estudos em biologia ou ecologia. Ao respon-
der a essas duas questões, pode-se projetar e escolher uma metodologia de amostra-
gem de acordo com as necessidades de informação. 

Conclusões
Pode se observar que as plantas daninhas mais encontradas foram as das famílias “poa-
ceae, malvaceae e fabaceae”, sendo que, notadamente, a área não plantada possui muito 
mais infestação do que as demais áreas, isso porque estudos com levantamentos fitos-
sociológicos têm sido aplicados a várias pesquisas sobre agroecossistemas, especial-
mente em relação a populações de plantas daninhas em campos e pastagens. Esses 
levantamentos podem indicar tendências de variação da importância das populações de 
plantas em uma cultura e se as variações estão associadas às práticas agrícolas adota-
das, o que pode ser posteriormente usado para apoiar o desenvolvimento de programas 
de manejo de ervas daninhas. No entanto, para entender a aplicabilidade dos estudos 
fitossociológicos para ervas daninhas, é necessário entender a base ecológica e determi-
nar os métodos mais adequados a serem usados no levantamento. Portanto, o objetivo 
do presente trabalho foi apresentar através de uma abordagem simples o levantamento 
fitossociológico como uma ferramenta para a quantitação de ervas daninhas. 
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Resumo

No Brasil a área de produção de café, mais da metade da produção nacional, con-
centra-se no estado de Minas Gerais. Dentre os fatores bióticos, artrópodes-pragas 
têm causado sérios prejuízos, onde se destaca o bicho-mineiro-do-cafeeiro (BMC) que 
pode causar intensa desfolha, provocando redução da área fotossintética, afetando a 
produtividade. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi verificar a influência das 
condições climáticas na evolução do BMC no Sul de Minas Gerais no período de 2017 
a 2020. O trabalho foi realizado no Campo Experimental da Epamig de Três Pontas, em 
uma área com 1000 plantas de cultivar Catuaí amarelo IAC 17 com espaçamento de 
3,3 x 0,70 m. As avaliações foram realizadas mensalmente, em dez plantas ao acaso, 
no período de 2017 a 2020. Fez-se a contagem de folhas com lesões para cada amos-
tragem, a partir desses dados obteve-se a média mensal de incidência. Também fo-
ram coletados os dados mensais de precipitação acumulada e temperatura média. Os 
principais picos de incidência do BMC ocorreram nos meses de setembro a novembro 
e as maiores percentagem ocorreram durante eventos climáticos de seca prolongada 
associada a altas temperaturas nos anos de 2017 e 2020. 

Palavras-chave: Coffea arabica, densidade populacional, inseto, monitoramento. 
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The leaf miner (Leucoptera coffeella) incidence on coffee as a 
function of climatic variables in southern Minas Gerais 

Abstract

In Brazil, the coffee production area, more than half of the national production, is concentrated in the 
state of Minas Gerais. Among the biotic factors arthropods-pests have caused serious damage, which 
stands out coffee leaf miner (BMC) that causes defoliation which provides reduction in leaf area, ap-
preciably affecting productivity. In this sense, the objective of this study was to verify the influence of 
climatic conditions on the evolution of the BMC in the South of Minas Gerais in the period from 2017 
to 2020. The study was carried out in Experimental Field of Epamig in Três Pontas, in an area with 
1000 plants of cultivar yellow Catuaí IAC 17 with spacing 3.3 x 0.7 m. The evaluations were carried out 
monthly in ten plants at the random, from 2017 to 2020. Leaves with lesions were counted for each 
sampling, from these data, the monthly mean of incidence was obtained. Monthly data on accumu-
lated precipitation and average temperature were also collected. The main peaks of BMC incidence 
occurred from September to November and the highest percentage occurred during weather events of 
prolonged drought associated with high temperatures in the years 2017 and 2020. 

Keywords: Coffea arabica, population density, insect, monitoring. 

Introdução
No estado de Minas Gerais a cafeicultura ocupa um lugar de destaque em razão da 
geração de empregos proporcionados pelo setor, considerada como uma das princi-
pais atividades agrícolas na região Sul de Minas. A produção dessa cultura é afetada 
por muitos fatores bióticos e abióticos, em maior ou menor intensidade. Dentre os 
fatores bióticos se destacam as pragas, que todos os anos causam grandes prejuízos, 
diminuindo a produtividade das lavouras. Uma das pragas de grande importância na 
cultura do café arábica (Coffea arábica) é o bicho-mineiro-do-cafeeiro (BMC) Leucop-
tera coffeella (Guérin Mèneville & Perrottet, 1842) (Lepidoptera: Lyonetiidae), sendo 
considerada a principal praga da cultura no Brasil, devido à sua ocorrência genera-
lizada nos cafezais e aos prejuízos econômicos causados por esse inseto em relação 
à produção de café (SILVA et al., 2014). 

As lesões diminuem a capacidade de fotossíntese em função da redução da área 
foliar e, quando ocorrem ataques intensos, observa-se a desfolha da planta. Como 
consequência da desfolha, pode ocorrer redução da produção e da longevidade das 
plantas, podendo levar até dois anos para se recuperar (REIS et al., 2002). 

Embora não se saiba exatamente qual a população do BMC capaz de causar dano 
econômico, trabalhos de pesquisa mostram que, para as condições do Sul de Mi-
nas, quando 30% de folhas minadas não apresentarem rasgaduras provocadas por 
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vespas predadoras, nos terços médio e superior das plantas, principalmente entre 
os meses de junho e outubro, há necessidade de ser efetuado o controle químico 
(RODRIGUES et al., 2012). 

A densidade populacional do BMC apresenta correlação com as variáveis climáticas, 
o que pode ser muito afetada pelo aquecimento global. A temperatura apresenta 
correlação positiva, já a precipitação e a umidade relativa do ar apresentam uma 
correlação negativa, necessitando de períodos de estiagem prolongados para surtos 
na incidência. Desse modo, a intensidade de incidência varia de ano para ano numa 
mesma lavoura, entre lavouras de uma mesma região e entre regiões cafeeiras (MA-
CHADO et al., 2014). 

A flutuação populacional do BMC consiste no monitoramento do inseto em qualquer 
estádio de desenvolvimento, determinando a intensidade de ataque nas lavouras. 
Assim, é possível conhecer as épocas de ocorrência do inseto, as condições favo-
ráveis para o seu desenvolvimento e em consequência a época certa de controle. 
Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi verificar a influência das condições 
climáticas na evolução do BMC no Sul de Minas Gerais no período de 2017 a 2020. 

Material e métodos

O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária de Minas Gerais (Epamig) no município de Três Pontas - CETP, Minas Gerais, 
no período de 2017 a 2020. O município está localizado nas coordenadas 21° 20’ 
37” Sul, 45° 28’ 51” Oeste, a uma altitude de 934 metros. O clima predominante é 
classificado como Clima subtropical úmido (Cwa) segundo a classificação climática 
de Köppen. 

Para realização do monitoramento do BMC foi demarcado um talhão com 1000 
plantas, implantado com a cultivar Catuaí amarelo IAC 17 no espaçamento de 3,3 x 
0,70 m. Esta área não recebeu nenhum tipo de tratamento com inseticida durante o 
período de avaliação. Os tratos culturais foram realizados segundo recomendações 
para a cultura do cafeeiro (GUIMARÃES et al., 1999). Dentro da área foram seleciona-
das 10 plantas de modo aleatório e representativo. Foram avaliadas de cada planta 
10 folhas no terceiro ou quarto par de folhas do ramo, contados da ponta para o 
ápice no terço médio da planta, totalizando 60 folhas/planta. As amostragens fo-
ram realizadas mensalmente avaliando-se o número de folhas com lesões de BMC 
(minas intactas e minas predadas). A incidência do BMC foi determinada a partir da 
fórmula seguinte: 

Incidência (%) = (n° de folhas com lesões / n° total de folhas coletadas) x 100. 
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Resultados e discussão
A flutuação populacional do BMC e as variáveis climáticas mensais, precipitação 
acumulada e temperatura média, durante o período de 2017/18 no CETP são apre-
sentadas na Figura 1. Para 2017 a incidência da praga manteve-se baixa até o mês 
de agosto, não ultrapassando 1,5%. Já em outubro houve um aumento da incidência, 
juntamente com o aumento da temperatura, atingindo aproximadamente 50% em 
novembro. Já para 2018 a incidência da praga manteve-se baixa até o mês de abril, 
quando teve um aumento até junho atingindo 19% e depois caiu, voltando a subir 
em agosto onde atingiu pico de 20%. 

A evolução do BMC durante o período de 2019/20 no CETP é apresentada na Figura 
2. Para o ano de 2019, observa-se que a incidência do BMC manteve níveis abaixo de 
20% até setembro. Em outubro houve elevação na incidência alcançando um pico de 
53%, provavelmente devido à diminuição da precipitação acumulada mensal nos cincos 
últimos meses, diminuindo novamente a partir de novembro com o aumento da precipi-
tação. Em 2020 observa-se um pequeno pico do BMC em abril (11%) e um segundo pico 
mais alto em setembro (76%). Em setembro houve elevação na incidência provavelmen-
te devido à diminuição da precipitação acumulada mensal no período de maio a agosto, 
diminuindo novamente a partir dos meses subsequentes quando se tem um aumento da 
precipitação e aumento da temperatura média, conforme a Figura 2.

Observou-se a ocorrência da praga durante todo o período amostrado com picos de 
incidência variando em função do ano. Essa variação está relacionada principalmen-
te com os fatores climáticos tais como o aumento da temperatura média mensal e 
baixa quantidade de precipitação acumulada, os quais exercer um papel fundamen-
tal na dinâmica populacional do BMC. 

 

Figura 1. Porcentagem de incidência do BMC, precipitação acumulada mensal (mm)  
e temperatura média mensal (°C), Três Pontas, nos anos de 2017 e 2018. 
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Figura 2. Porcentagem de incidência do BMC, precipitação acumulada mensal (mm)  
e temperatura média mensal (°C), Três Pontas, nos anos de 2019 e 2020. 

De acordo com Souza et al. (1998), na região Sul-sudoeste de Minas Gerais, perío-
dos secos do ano, com início de junho a agosto, ocorre o pico da incidência do BMC, 
declinando a partir de outubro, porém observou-se nesse estudo que devido aos 
eventos de seca mais prolongados nos anos de 2017 e 2020, o período de incidência 
da praga também foi maior. 

Conclusões

Os principais picos de incidência do BMC na região de Três Pontas, Sul de Minas 
Gerais, ocorreram nos meses de setembro a novembro e as maiores percentagem 
ocorreram durante eventos climáticos de seca prolongada associada a altas tem-
peraturas nos anos de 2017 e 2020. A incidência do bicho-mineiro do café (BMC) é 
muito dependente de períodos de seca e alta temperatura, por isso é fundamental 
o monitoramento dos eventos climáticos para se criar estratégias de manejo que 
minimizem a utilização de agrotóxicos, proporcionando mais segurança alimentar à 
população e economia para o cafeicultor. 
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Resumo

A ferrugem-do-cafeeiro (Hemileia vastatrix) é a principal doença do cafeeiro cau-
sando grandes prejuízos devido à desfolha intensa, prejudicando a intensidade e 
o pegamento da florada futura. Para que haja um manejo preventivo da ferrugem 
é necessário conhecer a evolução da doença através do seu monitoramento. Nes-
se sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar a evolução da ferrugem no Sul de 
Minas Gerais por um período de quatro anos. O trabalho foi realizado no Campo 
Experimental da Epamig de Três Pontas, em uma área com 1000 plantas, da cultivar 
Catuaí amarelo IAC 17, com espaçamento de 3,30 x 0,70 m. As amostragens foram 
realizadas mensalmente, avaliando 200 folhas, sendo cinco folhas/planta no 3º ou 
4º par de folhas no terço médio, nos dois lados da planta. Contou-se o número de 
folhas com ferrugem e foi feito a porcentagem de infecção, no período de 2017 a 
2020. Observou-se uma variação no inicio da evolução da doença, do índice máximo 
de infecção e do alongamento da curva de evolução. 

Palavras-chave: Coffea arabica, doença, desfolha, monitoramento. 
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Epidemiological curve of coffee leaf rust (Hemileia vastatrix) in the 
south of Minas Gerais 

Abstract

Coffee leaf rust (Hemileia vastatrix) is the main disease of the coffee tree causing great losses 
due to intense defoliation, damaging the intensity and setting of future flowers. In order to have 
a preventive management of rust, it is necessary to know the evolution of the disease through 
monitoring. In this sense, the objective of this work was to evaluate the evolution of rust in the 
south of Minas Gerais for a period of four years. The study was carried out in the Experimental 
field of the Tres Pontas Epamig, in an area with 1000 plants, of the cultivar Catuaí amarelo IAC 
17, with spacing of 3.30 x 0.70 m. The samples were taken monthly, evaluating 200 leaves, five 
leaves/plant in the 3rd or 4th pair of leaves in the middle third, on both sides of the plant. The 
number of leaves with rust was counted and the percentage of infection was made in the period 
from 2017 to 2020. There was a variation in the beginning of the disease progression, the maxi-
mum infection index and the stretching of the evolution curve. 

Keywords: Coffea arabica, disease, defoliation, monitoring. 

Introdução

O cafeeiro é atacado por várias doenças, tanto na fase de formação das mudas, quan-
to no campo. A incidência de doenças na cultura é um dos fatores que contribuem 
para a redução da produtividade e da qualidade do café, além de aumentar o custo 
de produção. Dentre as doenças que ocorrem no cafeeiro, a ferrugem-do-cafeeiro, 
causada pelo fungo Hemileia vastatrix, é a mais importante, por causar grandes pre-
juízos à cafeicultura (Carvalho et al, 2013). 

A ferrugem caracteriza pelo aparecimento de pústulas com esporos de coloração 
amarelo escura a marrom na superfície das folhas, a partir da emergência até o está-
dio de maturação, provocando desfolha. Conforme as folhas caem, a planta diminui a 
taxa fotossintética, perde a capacidade de produzir carboidrato e consequentemente 
de auxiliar no crescimento do cafeeiro (Cocato, L, 2018). As plantas, assim desfolha-
das, influem negativamente no pegamento da florada futura, tudo isso resultando 
em perdas produtivas na safra seguinte (Matiello et al, 2019). 

O desenvolvimento da ferrugem é favorecido pelas condições de umidade relativa 
alta, baixa luminosidade (condições típicas de plantios adensados), temperatura mé-
dia entre 20 e 24°C, alto índice de enfolhamento e alta carga pendente. A ferrugem 
ataca, inicialmente, as folhas da saia do cafeeiro, evoluindo para o ápice da planta, 
em infecções generalizadas (MESQUITA et al., 2016). Por esses motivos o monitora-
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mento é fundamental para que possamos conhecer a evolução da doença e propor 
um manejo racional. Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar a evolução 
da ferrugem no Sul de Minas Gerais no período de 2017 a 2020. 

Material e métodos
O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária de Minas Gerais (Epamig) no município de Três Pontas - CETP, Minas Gerais, no 
período de 2017 a 2020. O campo experimental está localizado nas coordenadas 21° 20’ 
37” Sul, 45° 28’ 51” Oeste, a uma altitude de 934 metros. O clima predominante é classifi-
cado como Clima subtropical úmido (Cwa) segundo a Classificação climática de Köppen. 

Para realização do monitoramento da ferrugem foi demarcado um talhão com 1000 
plantas, implantado com a cultivar Catuaí amarelo IAC 17 no espaçamento de 3,30 x 
0,70 m. Esta área não recebeu nenhum tipo de tratamento com fungicida durante o 
período de avaliação. Os tratos culturais foram realizados segundo recomendações 
para a cultura do cafeeiro (GUIMARÃES et al., 1999). Dentro da área foram avaliadas 
200 folhas, sendo cinco folhas/planta no 3º ou 4º par de folhas no terço médio, nos 
dois lados da planta. Contou-se o número de folhas com pústulas esporuladas e 
calculou-se a porcentagem de infecção. As amostragens foram realizadas mensal-
mente avaliando-se o número de folhas com pústulas. A incidência da ferrugem foi 
determinada conforme a seguir: 

Incidência (%) = (n° de folhas com lesões / n° total de folhas avaliadas) x 100 

Resultados e discussão
A evolução da ferrugem durante o período de 2017/18 no CETP é apresentada na 
Figura1. Observou-se que a incidência da ferrugem já começou alta em janeiro 2017 
com 44% e chegou a 80% nos meses de março e abril, devido as grandes precipitações 
e temperaturas elevadas nesse período, diminuindo a sua incidência a partir de julho, 
com as quedas da umidade e temperatura, entrando novamente no período das águas, 
a curva da ferrugem volta a subir em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, atingindo 
grande infestação nos meses de março, abril e maio, acima de 90%, e reduziu a quase 
zero após a colheita, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018. 

A evolução da ferrugem durante o período de 2019/20 no CETP é apresentada na 
Figura 2. Em 2019 a incidência começou abaixo do nível de dano econômico, com 
12% em janeiro, porém, em função das condições climáticas favoráveis, grandes 
precipitações e temperaturas em torno de 25 ºC, atingiu infestações acima de 90% 
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no período de marco a julho, com pico em julho de 100% de folhas infectadas. Após, 
reduziu a incidência a quase zero a partir de outubro, voltando a subir em janeiro 
de 2020 a 23%, atingiu mais de 95% nos meses de março a junho. A partir de julho 
a incidência foi diminuindo até zero nos meses de setembro a dezembro de 2020. 

Figura 1. Porcentagem de incidência de ferrugem, precipitação e temperatura média  
no Campo experimental de Três Pontas, durante os anos de 2017 e 2018. 

Figura 2. Porcentagem de incidência de ferrugem, precipitação e temperatura média  
no Campo experimental de Três Pontas, durante os anos de 2019 e 2020. 

Conclusões
A curva de evolução da ferrugem varia de ano para ano (antecipa ou atrasa sua 
evolução), principalmente em função das variações climáticas, dificultando seu ma-
nejo/controle. Assim, o monitoramento permitiu conhecer a evolução da ferrugem 



Grupo IX: Outras áreas de interesse | 679
 VOLTAR AO ÍNDICE

nos quatro anos, servindo para orientar os produtores nas estratégias de manejo/
controle, evitando que a infecção da Ferrugem-do-cafeeiro atinja níveis que causem 
prejuízos ao cafeicultor. 
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Resumo
Sementes de orquídea são muito diminutas e não possuem endosperma. Em razão 
disso, a germinação de suas sementes, para fins científicos ou comercial, é realizada 
in vitro em condições assépticas. A semeadura in vitro dispende quantia significativa 
de recursos financeiros. Assim, para evitar o uso de meio de cultura com sementes 
inviáveis, é recomendável avaliar a viabilidade de sementes antes da semeadura. Uma 
maneira de se fazer essa avaliação é por meio da embebição das sementes em solu-
ção de cloreto de 2,3,5-trifenil tetrazólio (TTC), ou simplesmente tetrazólio. Esse sal 
permite avaliar, em poucas horas, a viabilidade de sementes. Entretanto, já foi verifi-
cado que a eficácia de coloração do TTC depende de características intrínsecas das 
sementes (impermeabilidade da testa, revestimento por substâncias graxas, etc), por 
isso, alguns tipos de pré-condicionamento das sementes, antes da coloração com TTC 
podem melhorar a eficácia do teste. Desse modo, o escopo deste trabalho foi avaliar a 
viabilidade de sementes de três espécies de Cyrtopodium: C. parviflorum, C. virescens e 
C. withneri, com o emprego de TTC. Foram avaliados dois tipos de précondicionamen-
tos: embebição em solução de sacarose a 10% e em água destilada. A coloração foi 
testada com duas soluções: TTC a 1% diluído em água e em tampão de fosfato. Para as 
espécies estudadas foi verificado que o protocolo que apresentou o melhor resultado 
para a análise de viabilidade das sementes, foi aquele com pré-condicionamento em 
solução de sacarose a 10% e posterior coloração em TTC diluído em água destilada. 

Palavras-chave: Cyrtopodium, Orchidaceae, pré-condicionamento, tetrazólio.
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Evaluation of seed viability of three species of Cyrtopodium 
(Orchidaceae) under different preconditioning conditions and 
tetrazolium dilutions 

Abstract

Orchid seeds are very tiny and have no endosperm. For this reason, the germination of its seeds, for sci-
entific or commercial purposes, is carried out in vitro under aseptic conditions. In vitro sowing requires 
a significant amount of financial resources. Thus, to avoid using culture medium with unviable seeds, it 
is recommended to evaluate the viability of seeds before sowing. One way to carry out this evaluation 
is by soaking the seeds in a 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride (TTC) solution, or simply tetrazolium. 
This salt allows to evaluate, in a few hours, the viability of seeds. However, it has already been verified 
that the effectiveness of TTC coloring depends on the intrinsic characteristics of the seeds (seed coat 
impermeability, coating with grease substances, etc.), so some types of pre-conditioning of the seeds, 
before coloring with TTC, can improve the effectiveness of the test. Thus, the scope of this work was 
to evaluate the viability of seeds of three species of Cyrtopodium: C. parviflorum, C. virescens and C. 
withneri, with the use of TTC. Two types of pre-conditioning were evaluated: soaking in a 10% sucrose 
solution and in distilled water. Staining was tested with two different solutions: 1% TTC diluted in 
water and phosphate buffer. For the species studied, it was verified that the protocol that presented 
the best result for the analysis of seed viability was the one with pre-conditioning in 10% sucrose 
solution and subsequent coloration in TTC diluted in distilled water. 

Keywords: Cyrtopodium, Orchidaceae, preconditioning, tetrazolium. 

Introdução 
Orchidaceae é a segunda maior família botânica, com 27.801 espécies distribuídas em 
todos os continentes, exceto na Antártica (Dressler 1981; The Plant List 2013). Espé-
cies desta família são usadas principalmente como plantas ornamentais, e em menor 
escala para fins medicinais e culinários (Hinsley et al. 2018). Em estudo realizado por 
Carvalho et al. (2013), foi verificado que Orchidaceae lidera o esforço de pesquisa em 
plantas ornamentais no Brasil, com 31,2% dos trabalhos publicados em Congressos 
de flores e plantas ornamentais. Neste estudo apurou-se que os gêneros de orquídeas 
nativas mais estudados foram: Cattleya, (56,1%), Epidendrum (6,1%) e Oncidium e Ca-
tasetum, ambos com 4%, não tendo sido registrado nenhum estudo para Cyrtopodium. 
Este gênero possui além de potencial farmacológico (Silva et al. 2013), potencial orna-
mental (Hunhoff et al. 2016), porém ainda sem produção agrícola significativa. 

Em razão da ausência de endosperma e de relação micotrófica obrigatória (Dress-
ler 1981), comercialmente as sementes de orquídeas são germinadas assimbioti-
camente em condições estéreis com emprego de meios de cultura compostos por 
nutrientes orgânicos e inorgânicos (Arditti 2008). Os custos relativos à semeadura 
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são elevados, e por isso, a semeadura de sementes inviáveis ou de baixo vigor deve 
ser evitada (Stancato et al. 2001). O método mais difundido na avaliação da viabili-
dade de sementes de orquídeas é o teste de coloração com o emprego do cloreto de 
2,3,5-trifenil tetrazólio (TTC), ou simplesmente tetrazólio (Vujanovic et al. 2000). Este 
método apresenta muitas vantagens, tais como: rapidez na obtenção do resultado 
(menos de 20 h para a maioria das culturas), uso de equipamentos simples e baratos 
e facilidade na contagem das sementes viáveis (França-Neto & Krzyzanowski 2019). 
Apesar da eficiência do teste, o resultado pode ser afetado por inúmeros fatores, 
dentre eles: características intrínsecas da semente, como dureza da testa e presença 
de substâncias cerosas e/ou lipídicas na superfície (Custódio et al. 2016), que dificul-
tam a coloração; erro no preparo da solução (Soares et al. 2014) ou ainda condições 
inadequadas de armazenamento (Hosomi et al. 2012). Uma maneira de tornar o teste 
do TTC mais eficiente é submeter as sementes a pré-condicionamentos anteriores 
à coloração, como embebição em solução de sacarose (Hosomi et al. 2017). Assim, 
o escopo do trabalho foi estimar a viabilidade de sementes de três espécies de Cyr-
topodium nativas do Cerrado (C. parviflorum Lindl., C. virescens Rchb. F. & Warm. e C. 
withneri L.C. Menezes) e verificar o protocolo mais eficiente para essa avaliação. 

Material e métodos 
A viabilidade das sementes armazenadas foi avaliada pelo teste do tetrazólio. Foram testa-
dos dois tipos de pré-condicionamento e dois tipos de soluções de TTC. Os précondiciona-
mentos consistiram em deixar as sementes em água destilada ou em solução de sacarose 
a 10% por 24 h em temperatura ambiente (Hosomi et al. 2012). Após esse período, a solu-
ção usada no pré-condicionamento foi descartada e substituída por dois tipos de solução 
de TTC a 1%: diluído em água destilada ou em tampão de fosfato, onde permaneceram 
também por 24 h no escuro e em temperatura ambiente (Soares et al. 2014; Hosomi et al. 
2017). A solução de tampão de fosfato foi preparada de acordo com Souza (1994). 

A contagem das sementes coradas foi feita em lâminas de vidro, e observadas em 
estereomicroscópio. As sementes que se encontravam no sobrenadante foram des-
cartadas. A montagem das lâminas foi adaptada de Dutra et al. (2009) e Hosomi et al. 
(2017), e consistiu em adicionar ca. 165 µL de água destilada sobre a lâmina, diluir 
cerca de 30 µL de sementes tratadas, e cobrir com lamínula. Foi usado papel mili-
metrado para delimitar quatro campos de 5 x 5 mm, para contagem das sementes 
coradas. O sorteio dos campos foi realizado com o emprego da função “ALEATORIO-
ENTRE” do software Microsoft Excel®. Para cada tratamento foram feitas duas repe-
tições, e para cada repetição foram feitas duas lâminas. Cada repetição consistiu de 
um microtubo de 2 mL com 20 mg de sementes. Tanto para o précondicionamento 
quanto para a coloração foram usados 1,5 mL de solução. 
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Foram usadas sementes dessecadas com conteúdo de umidade entre 4-6% e armaze-
nadas entre -20 e -18 ºC (Seaton & Pritchard 2001; Seaton 2007; Hosomi et al. 2017). O 
trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Cultura de Tecidos do CRAD/UnB (Centro 
de Referência em Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas Degradas da Uni-
versidade de Brasília-DF). As percentagens foram transformadas para valores angulares 
(arcoseno√ /100), e submetidos a análise de variância (ANOVA), e comparação das mé-
dias pelo teste Tukey a 5 % de significância, ambas no software SISVAR (Ferreira 2011). 

Resultados e discussão 

Os dados obtidos mostram que o tipo de pré-condicionamento e a coloração in-
fluenciaram diretamente o resultado da viabilidade das sementes (Tabela 1). Para 
C. parviflorum, a embebição em sacarose a 10% (T3 e T4) afetou positivamente o 
resultado do teste, não havendo diferença no tipo de coloração. No caso de C. vi-
rescens, a coloração direta em TTC diluído em água sem embebição anterior (T5) 
produziu o maior valor de viabilidade. E por fim, foi observado que em C. withneri o 
pré-condicionamento em sacarose a 10% e coloração com TTC diluído em água (T4) 
foi protocolo com melhor resultado. 

Tabela 1. Viabilidade de três espécies de Cyrtopodium estimada por meio de tetrazólio em 
diferentes condições de pré-condicionamento e coloração. Valores expressos em porcentagem. 

Pré-condicionamento água sacarose 10% - 

Solução de Tetrazólio tampão água tampão água água 

Tratamento  T1 T2 T3 T4 T5 

Cyrtopodium parviflorum 3,11 Cd 10,81 Bbc 14,10 Aab 20,06 Ca 7,76Cbc 

Cyrtopodium virescens 15,34 Ac 44,70 Ab 13,34 Ac 45,41 Bb 87,37Aa 

Cyrtopodium withneri 4,93 Bd 53,75 Ab 12,26 Ac 77,01 Aa 13,52Bc 

Médias na mesma linha, acompanhadas de mesma letra minúscula, e médias na mesma coluna seguidas de 
mesma letra maiúscula, não apresentam diferença estatística pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Na literatura há bastante variação nos resultados sobre testes de viabilidade com TTC. 
Hosomi et al. (2012) verificaram que o pré-condicionamento em solução de sacarose 
a 10% produziu maior resposta ao teste. Já Soares et al. (2014) observaram que a co-
loração com TTC diluído em tampão de fosfatos produziu melhor resposta, mas uma 
das seis espécies estudadas não respondeu ao teste. Em outro trabalho, Soares et al. 
(2021) estudaram duas espécies de orquídeas do Cerrado: Miltonia flavescens Lindl. e 
Schomburgkia crispa Lindl. A primeira respondeu melhor ao pré-condicionamento com 
sacarose a 10% e incubação a 40 ºC, e a outra respondeu positivamente a várias con-
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dições de pré-condicionamento e incubação. No trabalho aqui apresentado foi obser-
vado que algumas sementes apresentavam bolhas de ar em seu interior, e isso pode 
ter afetado negativamente o resultado de alguns tratamentos. 

Apesar de ser rápido e eficiente, o teste do TTC apresenta algumas limitações, além 
de ser afetado por condições intrínsecas da própria semente e por tratamentos pe-
los quais as sementes foram submetidas (França-Neto & Krzyzanowski 2019). 
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Resumo

Cyrtopodium, com 48 espécies, é um dos gêneros de distribuição mais ampla da 
família Orchidaceae nas Américas. É encontrado desde o sul da Flórida até a Argen-
tina, com maior diversidade na região core do Cerrado, o Planalto Central brasileiro. 
Plantas desse gênero são usadas principalmente como medicinais, apesar do poten-
cial ornamental. Uma das espécies que se destaca por esse potencial é Cyrtopodium 
withneri. Endêmica do Cerrado brasileiro, possui longas inflorescências com flores 
amarelo-vibrantes, e é adaptada à seca, possuindo baixa demanda hídrica. Há pou-
cos estudos sobre a propagação de espécies deste gênero, e nenhum sobre esta 
espécie. Assim, este estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar a germinação 
assimbiótica de C. withneri em três meios de cultura: KC (Knudson C), MS (Murashige 
& Skoog) e ½ MS, com e sem adição de carvão ativado. Os dados obtidos mostraram 
que KC e ½ MS, adicionados de carvão ativado, apresentaram as maiores percenta-
gens de germinação, embora com alta mortalidade de protocormos no meio KC com 
carvão. O meio MS sem adição de carvão foi o menos efetivo. 

Palavras-chave: carvão ativado, Cyrtopodium, germinação, Orchidaceae.
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Evaluation of asymbiotic germination of Cyrtopodium withneri 
L.C. Menezes (Orchidaceae) in three culture media and de 
influence os activated charcoal 

Abstract

Cyrtopodium, with 48 species, is one of the most widely distributed genera of the Orchidaceae 
family in the Americas. It is found from south Florida to Argentina, with greater diversity in the 
core region of the Cerrado, the Brazilian Central Plateau. Plants of this genus are mainly used as 
medicinal plants, despite their ornamental potential. One of the species that stands out for this 
potential is Cyrtopodium withneri. Endemic to the Brazilian Cerrado, it has long inflorescences 
with vibrant yellow flowers, and is adapted to drought, having low water demand. There are few 
studies on the propagation of species of this genus, and none on this species. Thus, this study 
was carried out to evaluate the asymbiotic germination of C. withneri in three culture media: 
KC (Knudson C), MS (Murashige & Skoog) and ½ MS, with and without the addition of activated 
charcoal. The data obtained showed that KC and ½ MS, added with activated charcoal, presented 
the highest percentages of germination, although with high mortality of protocorms in the KC 
medium with charcoal. MS medium without added charcoal was the least effective. 

Keywords: activated charcoal, Cyrtopodium, germination, Orchidaceae. 

Introdução
Orchidaceae possui distribuição cosmopolita, não sendo encontrada apenas na An-
tártica (Dressler 1981). A família conta com 27.801 espécies, superada apenas por 
Asteraceae com 32.913 espécies (The Plant List 2013). Nas Américas ocorre o gênero 
Cyrtopodium, com cerca de 48 espécies distribuídas desde o sul da Flórida até a Ar-
gentina (The Plant List 2013). O Brasil é o centro de diversidade do gênero (Rome-
ro-González et al. 2008), possuindo 39 espécies, das quais 33 ocorrem no Cerrado, 
sendo 15 endêmicas do bioma (Flora do Brasil 2020). Os estudos sobre o gênero são 
voltados principalmente para uso medicinal (Silva et al. 2013), apesar do potencial 
ornamental (Hunhoff et al. 2016), com possível emprego no paisagismo, devido à 
baixa demanda hídrica, resistência à seca e até a incêndios sazonais (Menezes 2000). 
Uma espécie com tais características é Cyrtopodium withneri L.C. Menezes, endêmi-
ca do Cerrado brasileiro (Goiás, NW de Minas Gerais e Distrito Federal), vegetando 
exclusivamente como rupícola sobre afloramentos rochosos calcários, associados a 
vegetação de Floresta Estacional Decidual (Batista & Bianchetti 2020). Os indivídu-
os apresentam longos pseudobulbos epígeos (60-80 cm), inflorescências compridas 
(80-110 cm), flores amarelas (Menezes 2000; Batista & Bianchetti 2020), que sur-
gem no período seco (julho a outubro), características desejáveis, especialmente no 
paisagismo de jardins com baixo consumo de água – “xeriscape” (Wade et al. 2002). 
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Devido sua relação micotrófica obrigatória, sementes de orquídeas só germinam na 
natureza se estiverem associadas a fungos micorrizas (Dressler 1981). A produção co-
mercial por sementes se inicia sob condições assépticas em laboratórios (Carvalho et 
al. 2013). Para isso são usados diversos meios de cultura, sendo os mais comuns KC 
(Knudson C) e MS (Murashige & Skoog) (Arditti 2008). Estes meios diferem entre si, 
principalmente, na relação de íons amônio e nitrato em suas composições (Ferreira 
et al. 2018). De acordo com Srivastava et al. (2015), a capacidade de metabolizar íons 
amônio ou nitrato varia consideravelmente entre as espécies de orquídeas, afetando 
sua germinação e desenvolvimento in vitro. Além do nitrogênio, outro componente 
que pode influenciar a germinação assimbiótica de orquídeas é o carvão ativado (Tho-
mas 2008). Assim, este estudo avaliou a germinação assimbiótica de sementes de C. 
withneri em três meios de cultura: KC, MS e ½ MS, com e sem adição de carvão ativado. 

Material e métodos 
Foram testados três tipos de meios de cultura: KC (Knudson C), MS (Murashige e 
Skoog) na concentração padrão e com metade dos nutrientes (½ MS), adicionados 
de 20 g/L de sacarose, na presença e ausência de 3 g/L de carvão ativado e gelifica-
do com 7 g/L de ágar (Rodrigues et al. 2015). O pH dos meios foi ajustado para 5,8 
± 0,1 antes da adição de ágar e esterilização em autoclave (121 ºC por 20 minutos). 
Após isso, placas de Petri de 90 x 15 mm receberam 30 mL de meio. A desinfestação 
das sementes foi feita em microtubo de 2 mL contendo 1,5 mL de hipoclorito de 
sódio a 0,4 % por cinco minutos, seguido de descarte da solução e tripla lavagem 
em água destilada (Alvarez-Pardo et al. 2006). Cada tratamento consistiu de 20 mg 
de sementes desinfestadas distribuídas em três placas com auxílio de uma alça para 
inoculação bacteriológica (Dutra et al. 2009). As placas foram vedadas com filme PVC 
e incubadas em sala de vegetação com fotoperíodo de 16 horas, densidade de fluxo 
de fótons 30 µmol/m²/s e temperatura de 25 ± 2 ºC (Rodrigues et al. 2015). 

Após 90 dias foi realizada a avaliação da germinação. A contagem de sementes foi 
feita com metodologia adaptada de Dutra et al. (2009) e Hosomi et al. (2017). Foram 
demarcados 16 campos de 1 x 1 cm no centro da placa, e cinco campos foram sor-
teados com emprego da função “ALEATORIOENTRE” do software Microsoft Excel®. 
Foram consideradas germinadas as sementes com embrião intumescido, clorofilado 
com ou sem rompimento da testa (Yamazaki & Miyoshi 2006). 

O trabalho foi desenvolvido no laboratório de cultura de tecidos do CRAD/UnB (Cen-
tro de Referência em Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas Degradas da 

Universidade de Brasília-DF). As percentagens foram transformadas para valores angu-
lares (arcoseno√𝑥/100), e submetidos a análise de variância (ANOVA), e comparação das 
médias pelo teste Tukey a 5 % de significância, ambas no software SISVAR (Ferreira 2011). 
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Resultados e discussão 
Os dados obtidos mostraram que para Cyrtopodium withneri os meios com maior 
germinabilidade, i.e., com maiores percentagens de germinação, foram KC e ½ MS 
com adição de carvão, sem diferença estatística entre eles (Tabela 1). O meio menos 
eficiente foi MS sem carvão. Os meios KC e ½ MS sem carvão não apresentaram 
diferença estatística em relação a MS com carvão. A mortalidade de protocormos 
foi elevada em todos os meios sem carvão, bem como em KC com carvão. A maior 
sobrevivência de protocormos foi observada em ½ MS com carvão. 

Tabela 1. Germinabilidade de C. withneri em três meio de cultura com e sem adição de carvão. 
Valores em percentagem. 

 Meio de cultura 

Carvão ativado KC MS 1/2 MS 

+ 99.76a 93.25b 99.71a 

- 90.37b 61.8c 86.03b 

Médias acompanhadas de mesma letra minúscula não apresentam diferença estatística pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. 

No presente trabalho foi verificado o efeito positivo do carvão na geminação. De manei-
ra geral o carvão ativado influencia positivamente a germinação in vitro de sementes 
de orquídeas, mas há exceções (Thomas 2008). Alguns trabalhos sobre germinação em 
orquídeas mostram o efeito positivo do carvão ativado, entre eles o de Schneiders et al. 
(2012) com Cattleya forbesii Lindl. e o de Rodrigues et al. (2015) com Cyrtopodium sainte-
legerianum Rchb.f. Nurfadilah (2016) ao trabalhar com Dendrobium taurulinum J. J. Smith., 
obteve os seguintes valores de germinabilidade em meios com adição vs. sem adição de 
carvão: KC (99, 3 vs. 81,2 %), MS (96,2 vs. 87,7 %) e VW (Vacin & Went) (91,5 vs. 87,8 %). Tais 
dados se assemelham aos apresentados aqui, onde os meios com carvão tiveram germi-
nabilidade superior a 90 % e KC com adição carvão foi o meio mais eficiente. 

Além do carvão ativado, a composição de sais do meio de cultura, em especial as 
formas de nitrogênio disponíveis, amônio ou nitrato, influencia bastante a germina-
ção (Arditti 2008). Segundo Stewart (1989 apud Ferreira et al. 2018), as orquídeas 
se dividem em dois grupos conforme a aptidão em germinar em meios com maior 
concentração de: (i) amônio (NH4 +); e (ii) nitrato (NO3−). Meios como VW e KC apre-
sentam maior relação NH4+: NO3−, 1,46 e 0,89, respectivamente, enquanto que MS e 
P723 (PhytoTechnology Orchid Seed Sowing Medium – PhytoTechnology Laborato-
ries®), apresentam relação de 0,52. Contudo, há espécies, como Cyrtopodium puncta-
tum (L.) Lindl., que apresentou maior germinação nos meios P723 e VW (27,3 e 26,1 
%, respectivamente), quando comparado com ½ MS (12,9 %), KC (10,0 %) (Dutra et 
al. 2009). Como os meios P723 e VW tem relações inversas de NH4+: NO3−, é possível 
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que outros fatores tenham influenciado a germinação como presença/ausência de 
luz, fotoperíodo, entre outros, e não as formas nitrogenadas dos meios. 

Os resultados deste trabalho mostraram que a germinação de C. withneri foi favorecida 
pela adição de carvão ativado ao meio. Apesar da alta germinabilidade em KC com car-
vão, houve elevada mortalidade de protocormos. Assim recomenda-se o uso de meio 
½ MS com adição de carvão ativado para a germinação de sementes desta espécie. 
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Resumo
Com o objetivo de avaliar a incidência de plantas daninhas em diferentes áreas de 
pastagens em Roraima, buscando ainda identificar se o tipo de pasto suprime o apere-
cimento de alguma espécie, um experimento foi realizado no período de maio a junho 
de 2021. Foi avaliada a diversidade em números de espécies de plantas daninhas em 
três áreas selecionadas: 1 – área com capim braquiária (Brachiaria brizantha), 2 – área 
com capim mombaça (Panicum maximum) e 3 – área não plantada. Na área sem cul-
tivo, 19 espécies de plantas daninhas foram identificadas, sendo as espécies E. indica, 
E. colonum, E. plana, M. pudica, B. plantaginea e S. as mais frequentes. Na área plantado 
com B. brizantha, dez espécies foram identificadas, das quais, a R. nervosa foi a mais 
predominante. Já na área cultivada com Panicum maximum, oito espécies foram cole-
tadas, sendo as espécies: B. Plantaginea, C. prostrata e S. acuta as mais predominantes 
nessa área avaliada. Houve variação estatístca entre as espécies em cada área, inican-
do que o tipo de vegetação e/ou cultivo influencia na supressão de plantas daninhas, 
que neste trabalho foi mais evidenciado nas áreas com pastagem. 

Palavras-chave: Diversidade florística, manejo do solo, Infestação. 

Incidence of weeds in extensive pasture areas located in Roraima 

Abstract

With the objective of evaluating weeds in different pasture areas in Roraima, still seeking to identify 
whether the type of pasture suppresses the species emergence, an experiment was carried out from 
May to June 2021. The diversity was evaluated in numbers of weed species in three selected areas: 1 
- area with brachiaria grass (Brachiaria brizantha), 2 - area with mombaça grass (Panicum maximum) 
and 3 - unplanted area. In the uncultivated area, 19 weed species were identified, with E. indica, E. 
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colonum, E. plano, M. pudica, B. plantaginea and S. being the most frequent species. In the area planted 
with B. brizantha, ten species were identified, of which R. nervosa was the most predominant. In the 
area cultivated with Panicum maximum, eight species were collected, with the following species: B. 
Plantaginea, C. prostrata and S. acuta being the most predominant in this evaluated area. There was 
statistical variation between species in each area, indicating that the type of vegetable and/or crop 
influences the suppression of weeds, which in this work was more evident in areas with pasture. 

Keywords: Floristic diversity, soil management, Infestation. 

Introdução 
O estado de Roraima, situado no extremo norte do Brasil, apresenta grande potencial 
agropecuários devidos às suas características edafoclimáticas vaforáveis ao cultivo e 
produção de diversas espécies agrosilvipastoris. No entanto, muitas informações de 
manejo ainda precisam ser elucidades, uma vez que a agropecuária praticada com 
o uso de tecnologias e manejo corretos ainda são incipientes. Entre as informações 
necessárias que ainda estão com pouca ou sem respostas, a diversidade de plantas 
daninhas e a supressão dessas pelo uso de pastagens carecem ser discutidas em 
trabalhos de pesquisa realizados em diferentes regiões do Estado. Nesse contexto, a 
identificação de espécies que ocorrem em áreas plantas com diferentes forrajeiras 
é necessária, pois esse é o primeiro passo para a melhor tomada de decisão quanto 
ao controle. Em se tratando de controle de plantas daninhas, vários são os métodos 
disponíveis às diferentes culturas, porém, antes de se determinar uma alternativa 
de manejo adequada, é preciso definir quais das espécies presentes são prioritárias, 
quais as mais abundantes e prejudiciais à cultura, para assim receber atenção espe-
cial visando à eficácia, a economicidade e a praticidade (Albuquerque et al., 2017). 
Nesse contexto, objetivou-ve com o presente trabalho avaliar a incidência de plan-
tas daninhas em diferentes áreas de pastagens em Roraima, buscando identificar se 
o tipo de pasto suprime o aperecimento de alguma espécie. 

Material e métodos
O trabalho foi realizado na sede da Fazenda Canaã, localizada no município de Bonfim, 
Roraima, no período de maio e junho de 2021. Foi avaliada a diversidade em números de 
espécies de plantas daninhas em três áreas selecionadas: 1 – área com capim braquiária 
(Brachiaria brizantha), 2 – área com capim mombaça (Panicum maximum) e 3 – área não 
plantada. A coleta das espécies foi realizada por meio de quadrado vazados de 0,5 m 
x 0,5 m (0,25m2) que eram lançado aleatoriamente nas parcelas de cada área. As áreas 
foram divididas em quatro parcelas, onde foram contabilizadas os totais de espécies co-
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letadas em vinte lançamentos do quadro vazado. Após a coleta das espécies de plantas 
daninhas em cada área, foi realizada a classificação dessas por meio de chaves de clas-
sificação taxonômicas e da literatura pesquisada. Após a classificação, as frequências de 
espécies daninhas de cada área foram comparadas estatisticamente. Os dados obtidos 
foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk e de homogeneidade de 
variância de Bartlet, respectivamente. Como os dados não apresentaram normalidade, 
a quantidade de espécies foi submetida ao teste de Kruskal-Wallis e ao pós-teste Dunn. 
Todas as análises foram realizadas pelo Software Prisma 9.1.2 (GraphPad). 

Resultados e discussão 
A Tabela 1 mostra o tatal de espécies e de indívidos de cada espécie em cada área ava-
liada. Na área sem cultivo, 19 espécies de plantas daninhas foram identificadas, sendo 
as espécies Eleusine indica, Echinocholoa colonum, Eragrotis plana, Mimosa pudica, Bra-
chiaria plantaginea e Sorghum arundinaceum, respectivamente, as que mais apareceram 
entre as espécies coletadas. Na área plantado com Brachiaria Brizantha, dez espécies 
foram identificadas, das quais, a Rhynchospora nervosa foi a mais predominante, com 
416 indivíduos encontrados. Já na área cultivada com Panicum maximum cv. Mombaça, 
oito espécies foram coletadas, sendo as espécies: B. Plantaginea, Chamaesyce prostrata 
e Sida acuta, respectivamente, as mais predominantes nessa área avaliada. 

Tabela 1. Diversidade e número total de plantas daninhas em diferentes áreas em fazenda de 
produção bovina de Roraima. 

Sem Pasto Brachiaria Brizantha Panicum maximum cv. Mombaça

espécie n espécie n espécie n

Brachiaria plantaginea 172 Cerastium humifusum 28 Rhynchospora nervosa 76 

Byrsonima crassifólia 5 Digitaria nuda 50 B. plantaginea 539 

Coussapoa asperifólia 2 M. coromandelianum 45 Chamaesyce prostrata 341 

Croton glandulosus 88 Mimosa pundica 95 M. coromandelianum 2 

Digitaria nuda 15 Rhynchospora nervosa 416 Mimosa pundica 35 

Echinocholoa colonum 645 Senna obstusifolia 17 Sida acuta 159

Eleusine indica 750 Sida acuta 52 spp.1 8 

Eragrotis plana 287 Soliva pterosperma 6 spp. 2 1 

Euphorbia heterophylla 4 Sorghum 
arundinaceum 3 Total 1161

Facelis retusa 7 spp. 11 

Malvastrum  
coromandelianum 91 Total 723 
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Sem Pasto Brachiaria Brizantha Panicum maximum cv. Mombaça

espécie n espécie n espécie n

Mimosa pudica 195 

Rhynchospora nervosa 31 

Sida acuta 7 

Sidastrum micranthum 7 

Soliva pterosperma 36 

Sorghum arundinaceum 171 

Stemodia maritima 14 

spp. 9 

Total 2536 

A Figura 1 mostra as comparações de frequência das espécies encontradas na área 
cultivada com Brachiaria Brizantha e Panicum maximum cv. Mombaça. Para a Brachia-
ria Brizantha (Figura 1A), a frequência observada variou apenas entre as espécies 
Rhynchospora nervosa e Sorghum arundinaceum, em que a primeira foi estatistiva-
mente mais frequente compara com a segunda. As demais espécies apresentaram 
vaores de frequência similares entre si. 

Para o Panicum maximum cv. Mombaça (Figura 1B), a frequência observada variou 
apenas entre as espécies Chamaeyce prostrata e spp.2, em que a primeira foi esta-
tistivamente mais frequente compara com a segunda. As demais espécies apresen-
taram vaores de frequência similares entre si. 

Espécies seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste não-paramétrico de Dunn. 

Figura 1. Frequência de espécies daninhas encontradas em área cultivada  
com Brachiaria Brizantha (A) e Panicum maximum cv. Mombaça (B)  

em fazenda de produção bovina de Roraima. 
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Já na Figura 2, são apresentadas as frequências de espécies incidentes na área sem o 
cultivo de pastagem. Observa-se que as espécies Echinocholoa colonum, Eleusine indica 
e Eragrotis plana, iguias entre si, foram estatisticamente superiores à espécie Cousso-
poa asperifolia. As demais espécies não apresentaram variação de frequência entre si. 

 

Espécies seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste não-paramétrico de Dunn. 

Figura 2. Frequência de espécies daninhas encontradas em área sem  
cultivo de pastagem em fazenda de produção bovina de Roraima. 

Os resultados mostram que o tipo de vegetação, especificamente as pastagens, su-
primem o aparecimento de algumas espécies daninhas. Essas informações são im-
portates, umas vez que o conhecimento da ocorrência, da biologia e da abundân-
cia de espécies de plantas daninhas encontradas em áreas agrícolas é necessário 
para avaliar a eficiência dos sistemas de manejo sobre a dinâmica de crescimento 
e estabelecimento de comunidades infestantes com a finalidade de viabilizar o seu 
controle (Silva et al., 2018). Em área de soja em Roraima, por exemplo, Santos et al. 
(2020) identificaram a redução da composição ecológica e fitossociológica de plan-
tas daninhas quando utilizado espaçamento de 45 cm entre plantas. Com o presente 
trabalho, fornece-se informações sobre as espécies de algumas plantas daninhas 
presentes em Roraima, e como essas são afetadas pelo tipo de pastagem cultivada. 
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Conclusões

O tipo de vegetação e/ou cultivo influencia na supressão de plantas daninhas, que 
neste trabalho foi mais evidenciado nas áreas com pastagem. Na área sem cultivo, 
entre todas as 19 espécies identificadas a E. indica, E. colonum, E. plana, M. pudica, B. 
plantaginea e Sorghum arundinaceum são as mais abundantes. Na área plantado com 
B. brizantha, das 10 espécies idenficadas, a R. nervosa foi a mais predominante. Na 
área cultivada com Panicum maximum, das 8 espécies, a B. Plantaginea, C. prostrata e 
S. acuta são as predominantes. 
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Resumo
A produção de mudas de pitaya pode ser realizada via estaquia, enxertia ou micropro-
pagação. A propagação via estaquia é uma das mais utilizadas, por apresentar vantagens 
relacionadas ao menor tempo para obtenção das mudas e conservar as características das 
plantas matrizes. Na produção de mudas por estaquia um dos principais critérios a ser con-
siderado é a utilização de substratos, pois dela depende a obtenção de plantas vigorosas e 
produtivas. Nesse sentido, objetivou avaliar o uso de diferentes substratos na propagação 
via estaquia de diferentes variedades de pitaya. O delineamento experimental foi o intei-
ramente casualizado em esquema fatorial 3 x 4, com três repetições. Foram testadas três 
variedades de pitaya (vermelha, branca e amarela) e quatro substratos (S1 - casca de arroz 
carbonizada, S2 - Serragens de madeira envelhecida, S3 - Húmus de minhoca e S4 - Cama 
de aviário). Após 45 dias do plantio, foi avaliado o comprimento da maior raiz, comprimen-
to da menor raiz, número de brotações, massa fresca de raiz e massa seca de raiz. Concluiu-
-se que os substratos S2 e S1 mostram-se promissores à produção mudas de pitaya por 
estaquia. As variedades de pitaya Vermelha e Amarela possuem melhor desenvolvimento 
quando cultivadas sob serragem de madeira envelhecida. A variedade de pitaya Branca 
desenvolve-se melhor sob casca de arroz carbonizada. 

Palavras-chave: Diversidade florística, manejo do solo, Infestação. 
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Use of subtracts in cutting propagation of pitaya species 

Abstract

The production of pitaya seedlings can be carried out via cutting, grafting or micropropagation. Prop-
agation via cuttings is one of the most used, as it presents advantages related to the shorter time 
to obtain the seedlings and to preserve the characteristics of the mother plants. In the production 
of cuttings by cuttings, one of the main criteria to be considered is the use of substrates, as the pro-
duction of vigorous and productive plants depends on it. In this sense, it aimed to evaluate the use 
of different substrates in the propagation via cuttings of different pitaya varieties. The experimental 
design was completely randomized in a 3 x 4 factorial scheme, with three replications. Three varieties 
of pitaya (red, white and yellow) and four substrates (S1 - carbonized rice husk, S2 - aged wood saw-
dust, S3 - earthworm humus and S4 - poultry litter) were tested. After 45 days of planting, the length 
of the longest root, length of the shortest root, number of shoots, fresh root mass and dry root mass 
were evaluated. It was concluded that substrates S2 and S1 are promising for the production of pitaya 
seedlings per cutting. The varieties of pitaya Vermelha and Amarela have better development when 
grown under aged wood sawdust. The white pitaya variety grows best under carbonized rice husks. 

Keyword: Floristic diversity, soil management, Infestation. 

Introdução 
Nativa da América central, a Pitaya (Hylocereus undatus Haw, Hylocereus undatus, Se-
lenicereus megalanthus) é uma cactácea distribuída em distintos países, dentre eles 
o Brasil, tendo como os maiores produtores a Colômbia e o México (CANTO, 1993). 
A Pitaya apresenta ciclo perene, e cresce sobre árvores ou pedras. Suas raízes são 
fibrosas e abundantes, fato responsável pela fixação da planta e pela aquisição de 
nutrientes. Os caules apresentam formato triangular, as flores são hermafroditas e 
os frutos podem sofrer variação de cor e casca como: a espécie de pitaya vermelha, 
que possui casca e polpa rosa avermelhada, a variedade amarela, com a casca ama-
rela e polpa branca e a variedade branca, que tem casca rosa e polpa branca, todas 
contendo sabor agradável e levemente adocicado (CANTO, 1993). Por apresentar 
vantagens relacionadas ao menor tempo para obtenção das mudas e conservar as 
características das plantas matrizes, a propagação da pitaya, geralmente, é realizada 
por estaquia (PIMENTA, 1990, HERNÁNDEZ, 2000). Em Roraima, a casca de arroz, 
utilizada nas formas in natura ou carbonizada, apresenta-se como um dos principais 
componentes na confecção de substratos para a produção de mudas por ser abun-
dante e de baixo custo ao produtor (MONTEIRO NETO et al., 2016). Segundo Chagas 
et al. (2013), além da casca de arroz, materiais como serragem, estercos e compos-
tos comerciais podem ser amplamente utilizados na confecção de substratos para 
mudas frutíferas. Nesse sentido, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de 
diferentes substratos na propagação via estaquia de espécies de pitaya. 
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Material e métodos 
O estudo foi desenvolvido em propriedade particular no município de Boa Vista, Roraima, 
Brasil, durante o período de maio a junho de 2021. O clima da região, segundo a classi-
ficação de Köppen, é do tipo Aw, tropical chuvoso, com médias anuais de precipitação, 
umidade relativa e temperatura, de 1.678 mm, 70% e 27,4 ºC, respectivamente (ARAÚJO et 
al., 2001). Em delineamento inteiramente casualizado, três experimentos independentes 
(um para cada espécies de pitaya: Vermelha, Branca e Amarela) foram instalados com três 
repetições. Em cada espécie foram avaliados quatro substratos: S1 – casca de arroz carbo-
nizada, S2 – Serragem de madeira envelhecida, S3 – Húmus de minhoca e S4 – Cama de 
aviário. As estacas de pitaya foram obtidas de plantio do próprio pesquisador e os substra-
tos foram adquiridos no distrito industrial de Boa Vista-RR (casca de arroz carbonizada e 
serragem de madeira envelhecida), em casa agropecuária (húmus de minhoca) e granjas 
da região (cama de aviário). Foram utilizadas estacas de 20 cm de fragmentos de cladódios 
do terço superior de plantas com 4 anos de idade. As estacas foram cultivadas em copos 
descartáveis de 18 cm (500mL) e acondicionadas em ambiente protegido, utilizando três 
copos para cada substrato. Os tratos culturais realizados consistiram de rega pela manhã a 
cada dois dias após o plantio. Foram realizadas limpezas periódicas nos recipientes visan-
do a eliminação de plantas daninhas. Não houve a necessidade de aplicação de defensivos 
para controle de pragas e doenças. Após 45 dias do plantio foram avaliados o comprimen-
to da maior raiz (CmaiorR), comprimento da menor raiz (CmenorR), número de brotações 
(NB), massa fresca de raiz (MF) e massa seca de raiz (MS). Os comprimentos de raiz (cm) 
foram aferidos com o auxílio de uma régua graduada em milímetros. O número de brota-
ções foi obtido pela contagem das brotações emitidas. A massa fresca de raiz (g) foi aferida 
pela pesagem com o auxílio de uma balança de precisão. A massa seca de raiz foi aferida 
pela pesagem com o auxílio de uma balança de precisão, após as amostras terem passado 
72 horas a 60ºC em estufa de secagem. Os dados obtidos foram submetidos aos testes 
de normalidade e de homogeneidade de variância, de ShapiroWilk e de Bartlet, respec-
tivamente. Quando normais e homogêneos foram submetidos à análise de variância e a 
comparação das médias dos substratos feita pelo teste de Tukey (p<0,05). Salienta-se que 
em virtude das variedades de pitaya estudadas possuírem características anatômicas e 
morfológicas diferenciadas, não foi realizado comparação estatística entre elas. 

Resultados e discussão 
Para o comprimento de maior raiz (Tabela 1), foi observado que as variedades de pitaya 
Vermelha e Amarela apresentaram melhor desenvolvimento radicular quando cultiva-
das sob a serragem de madeira envelhecida. A melhor resposta obtida nos substratos 
serragem de madeira e casca de arroz carbonizada pode está ligado à caracterização 
física dos mesmos, sobretudo elevada porosidade, e não as suas condições químicas. 
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Tabela 1. Valores médios de comprimento de maior raiz (cm) de mudas por estaquia de três 
variedades de pitaya em diferentes substratos. 

Substratos 
Comprimento de raiz (cm) 

Vermelha Branca Amarela Média 

Casca de arroz carbonizada 24,40 b 24,93 a 16,16 b 21,83 b 

Serragem envelhecida 29,30 a 14,46 b 25,60 a 23,12 a 

Húmus de minhoca 25,46 b 15,00 b 14,40 b 18,28 c 

Cama de aviário 3,80 c 1,66 c 3,23 c 2,90 d 

Média 20,74 14,01 14,85  

Médias seguidas de mesmas letras, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Os insatisfatórios resultados inerentes aos substratos com cama de aviário e húmus 
de minhoca foram obtidos devido ao excesso de umidade retido nesses materiais. 
O húmus de minhoca, por exemplo, caracteriza-se pela estabilização de resíduos 
orgânicos que, através do trato digestivo de minhocas, sofrem reações enzimáticas e 
convertem-se rapidamente em grande quantidade de substância húmicas (SH). 

Tabela 2. Valores médios de comprimento de menor raiz (cm) de mudas por estaquia de três 
variedades de pitaya em diferentes substratos. 

Substratos 
Variável 

Vermelha Branca Amarela Média 

Casca de arroz carbonizada 9,06 b 7,30 a 9,10 b 8,48 a 

Serragem envelhecida 9,10 b 6,50 a 12,96 a 9,52 a 

Húmus de minhoca 17,53 a 5,00 a 7,23 b 9,92 a 

Cama de aviário 2,03 c 1,00 b 2,00 c 1,67 b 

Média 9,43 4,95 7,82  

Médias seguidas de mesmas letras, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 3. Valores médios de massa fresca de raiz (g) de mudas por estaquia de três variedades de 
pitaya em diferentes substratos. 

Substratos 
Variável 

Vermelha Branca Amarela Média 

Casca de arroz carbonizada 5,97 a 8,61 a 3,15 a 5,91 a 

Serragem envelhecida 3,29 b 6,53 b 2,51 a 4,11 b 

Húmus de minhoca 4,88 a 3,17 c 2,26 a 3,44 b 

Cama de aviário 0,0 c 0,0 d 0,0 b 0,0 c 

Média 3,53 4,58 1,98  

Médias seguidas de mesmas letras, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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De acordo com Frade Junior et al. (2011), um substrato ideal deve garantir a manu-
tenção mecânica do sistema radicular através de sua fase sólida, assegurar o supri-
mento ideal de água e nutrientes por meio de sua fase líquida e garantir o supri-
mento de oxigênio e o transporte de CO2 entre as raízes e o meio externo através de 
sua fase gasosa. Devido a essas características, Moraes et al. (2009), sugere o uso de 
casca de arroz carbonizada na produção de mudas de pitaya por estaquia em função 
do bom crescimento apresentado pelas mudas aos 90 dias após plantio. 

Tabela 4. Valores médios de massa seca de raiz (g) de mudas por estaquia de três variedades de 
pitaya em diferentes substratos. 

Substratos 
Variável 

Vermelha Branca Amarela Média 

Casca de arroz carbonizada 2,13 a 2,48 a 1,39 a 2,00 a 

Serragem envelhecida 1,70 a 2,53 a 1,81 a 2,01 a 

Húmus de minhoca 1,51 a 1,50 b 1,35 a 1,45 b 

Cama de aviário 0,0 a 0,0 c 0,0 b 0,0 c 

Média 1,33 1,63 1,14  

Médias seguidas de mesmas letras, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

De modo geral, os melhores resultados observados neste estudo foram obtidos com 
a utilização de serragem de madeira envelhecida e casca de arroz carbonizada. O 
húmus de minhoca e a cama de aviário não se mostram promissores como substra-
tos para produção de mudas de pitaya por estaquia. 

Conclusões

Os substratos: serragem de madeira envelhecida e casca de arroz carbonizada mos-
tram-se promissores à produção mudas de pitaya por estaquia. As variedades de 
pitaya Vermelha e Amarela possuem melhor desenvolvimento quando cultivadas 
sob serragem de madeira envelhecida. A variedade de pitaya Branca desenvolve-se 
melhor sob casca de arroz carbonizada. 
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Resumo
O regime fluvial do rio Amazonas está em processo de elevação, provocando danos 
econômicos e alterações no comportamento da população varzeana e no complexo 
sistema fluvial. Durante o transbordamento na várzea em que o rio Amazonas deposita 
grande volume de sedimentos sobre a planície de inundação e nas ilhas aluvionais 
com nutrientes minerais, torna-a um agroecossistema rico em fertilidade, propício à 
plantações e à pesca. Dessa forma, o objetivo desse projeto é analisar as estratégias 
desenvolvidas pelos ribeirinhos durante o período de transbordamento do rio Ama-
zonas na Comunidade Boca do Padre localizada no município de Itacoatiara-AM. Para 
atingir o objetivo proposto, foram utilizados instrumentos metodológicos como levan-
tamento de fontes históricas e a observação em campo. As estratégias desenvolvidas 
pelos ribeirinhos durante o transbordamento são o de construir tablado para “guardar” 
manivas e rizomas para a próxima produção; levantamento de assoalhos e estoque de 
polpas de frutas para vender nas cidades e migração para a terra firme, ambiente que 
não alaga. Pode-se concluir que a fertilidade do solo da várzea é o principal elemento 
que justifica a ocupação antrópica histórica e atual desse ambiente varzeano. 

Palavras-chave: (adaptabilidade, estratégias de adaptação, planície de inundação, 
regime hidrológico).
1 Nome oficial da comunidade é Nª Sª do Perpétuo Socorro porém é conhecida popularmente como Boca do Padre, devido anos 
atrás ocorrer um naufrágio no qual levou a morte de um padre, no qual será tratado assim neste resumo. 
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The historic flood of 2021 and the impacts for the inhabitants of 
the floodplain of the Amazon River: the case of the Community 
of Nª Sª do Perpétuo Socorro (Boca do Padre), Municipality of 
Itacoatiara-AM 

Abstract

The fluvial regime of the Amazon River is in the process of elevation, causing damage to the 
economy and changes in the behavior of the varzean population and in the complex fluvial sys-
tem. During the floodplain in which the Amazon River deposits a large volume of sediment on 
the floodplain and alluvial islands with mineral nutrients, it becomes an agroecosystem rich in 
fertility, suitable for plantations and fishing. In this way, the objective of this project is to analyze 
the strategies developed by riverside dwellers during the overflow period of the Amazon River 
in the Boca do Padre Community located in the city of ItacoatiaraAM. To achieve the proposed 
objective, methodological instruments were used, such as a survey of historical sources and field 
observation. The strategies developed by the riverine dwellers during the overflow are to build a 
platform to “save” stakes and rhizomes for the next production; lifting of floors and stocking of 
fruit pulps to sell in cities and migration to the mainland, an environment that doesn’t flood. It 
can be concluded that the lowland soil fertility is the main element that justifies the historical 
and current anthropic occupation of this lowland environment. 

Keywords: (adaptability, adaptation strategies, floodplain, hydrological regime). 

Introdução 
O rio Amazonas e seus afluentes de água branca são margeados em longos trechos 
por uma extensa planície de inundação, conhecida regionalmente por “várzea amazô-
nica” e que a mesma está em processo de formação durante o Holoceno. Essa imensa 
área de inundação chega atingir até 100 km de largura (CARVALHO, 2006; 2012) e 
uma área estimada em 64.400 km2 o que correspondendo a 1,5% da área da Amazô-
nia Brasileira (SOARES, 1991, p. 102). Devido a origem andina dos rios de água branca, 
esses rios transportam teores elevados de sais minerais. Junk (1983) observa que a 
região Andina e pré-Andina está formada na sua maioria por sedimentos cretáceos, 
alcalinos e relativamente ricos em sais minerais, refletindo-se na composição química 
da água, que é quase neutra, (pH 6,5 a 7), perto de Manaus (JUNK, 1983, p. 50). 

Essas terras baixas formadas na calha do rio Amazonas sofrem inundação parcial 
ou total durante o período de cheia, que via de regra acontece nos meses de maio 
a julho. É nesse período que o rio Amazonas deposita grande volume de sedimen-
tos sobre a planície de inundação e nas ilhas aluvionais, em um processo contínuo 
e realimentando com nutrientes minerais, tornando-a sempre fértil, possuindo um 
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agroecossistema propício à plantações e a pesca (CARVALHO, 2018). Dados diários 
registrados no Porto de Manaus, desde o ano de 1902, mostram que as grandes 
cheias estão cada vez maiores e acontecendo em tempo cada vez menor. No referido 
período foram registradas 16 cheias excepcionais (cheias na casa dos 29,00m acima 
do nível do mar) sendo que 14 delas aconteceram a partir de 1970 e 6 delas acon-
teceram nos últimos 11 anos. Ou seja, observa-se que o regime fluvial do rio Ama-
zonas está em processo de elevação, provocando danos econômicos e alterações no 
comportamento da população varzeana e no complexo sistema fluvial. 

No atual ano de 2021 a cheia do rio Amazonas atingiu a cota extraordinária de 30,02 m 
acima do nível do mar, elevando o nível das águas a mais de 1m acima do terreno, inun-
dando toda a planície e consequentemente problemas de várias ordens para as popula-
ções que vivem nesse ambiente. Este trabalho teve como objetivo analisar as estratégias 
desenvolvidas pelos ribeirinhos de uma comunidade localizada na margem esquerda do 
paraná da Trindade, esse, localizado na margem esquerda do rio Amazonas, no municí-
pio de Itacoatiara-AM, durante o período de transbordamento do rio Amazonas. 

Material e métodos 
Para analisar as estratégias desenvolvidas pelos ribeirinhos decorrentes da grande cheia, 
objetivo geral do projeto, foram traçados alguns procedimentos metodológicos, por se tra-
tar de uma pesquisa interdisciplinar. Tais procedimentos nos levam a entender como estes 
ribeirinhos se adequam ao regime hidrológico do rio Amazonas, são esses, o levantamento 
de dados secundários através de fontes históricas e pesquisas recentes relacionados ao 
ambiente de estudo e a observação em campo levantando assim dados primários. 

Resultados e discussão 
Os moradores da comunidade da “Boca do Padre”, assim como as populações que 
habitam o ambiente de várzea, apresentam de forma inequívoca uma adaptação a 
esse ambiente, em particular ao regime cíclico de cheia e vazante, fato esse já bem 
conhecido pela literatura especializada como STERNBERG (1998). Essa adaptação se 
dá na forma de moradia e nas atividades socioeconômicas entre outras. 

Em referência a moradia a estratégia é construir as casas em forma de palafitas, com o 
assoalho elevado, sempre superior a 1 metro do terreno para que não seja ultrapassado 
pelo nível da cheia do rio. Porém, quando a cheia acontece em nível excepcional, onde o 
morador já não sente segurança em permanecer em sua casa, os mesmos procuram alter-
nativas e uma delas é migrar para as cidades ou para lugares mais seguros a terra firme. 
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No caso dos moradores do local estudado, observou-se que os mesmos já possuem 
pequenas propriedades no rio Urubu, um rio de água preta que possui suas margens 
elevadas, fora do alcance das águas e se comunica com o rio Amazonas por furos, 
facilitando o deslocamento por pequenas embarcações e canoas. Nesse período de 
máxima da cheia em que os moradores se refugiam no rio Urubu (maio e junho) os 
mesmos se ocupam em fazerem suas plantações, principalmente a mandioca que 
será colhida no ano posterior. Outros vendem sua forma de trabalho em forma de 
diárias para serviços diversos, principalmente na limpeza de campo de gado bovino. 

Como o regime hidrológico é cíclico e bem conhecido pelos moradores, os mesmos 
se preparam para sobreviverem durante o período de cheia. Uma das estratégias 
observadas foi de estocar alguns produtos de consumo e na medida do possível 
para vender em mercado consumidor como a cidade de Itacoatiara e até mesmo em 
Manaus. Para consumo, observou-se pequeno estoque de farinha de mandioca, pro-
duto básico da alimentação regional. Observou-se também que alguns moradores 
tinham em estoques polpas de frutas como maracujá, goiaba, graviola e taperebá. 
Polpas essas de valor no mercado de Manaus para onde são mais comercializadas. 
Há de se registrar que os moradores só conseguem produzir e estocar polpas devido 
a extensão da rede elétrica em toda margem esquerda do rio Amazonas no trecho 
entre Manaus e Itacoatiara. 

Uma outra estratégia observada foi a construção de tablados onde os moradores guar-
dam rizomas de bananas e manivas para serem plantadas nos terrenos que estão emer-
gindo. Observou-se também que muitos moradores se ocupam da pesca em nível de 
subsistência e comercial pois nesse período muitas espécies de peixes saem dos lagos 
e igapós formando cardumes para migrarem rio acima (piracema), facilitando a captura. 

Conclusão 

As populações ribeirinhas que habitaram e habitam a várzea amazônica desenvol-
veram várias estratégias de sobrevivência nesse ambiente, de tal forma que ficarem 
sem terra no período da cheia não chega a ser de tudo um fator expulsivo, mas 
adaptativo, pois logo que as terras começam a emergir os moradores estão de volta 
para as suas casas e reiniciar sua vida. 

Carvalho (2012) ao entrevistar moradores da várzea, considerando que os mesmos 
sofrem anualmente com cheias; terras caídas e com outros problemas a resposta es-
tava sempre relacionado com a qualidade do solo. É que na várzea tudo que se planta 
dá, enquanto que na terra firme não se consegue ter uma boa produção, pois os solos 
são muito pobres. Conclui-se assim, que a fertilidade do solo da várzea é o principal 
elemento que justifica a ocupação histórica e atual desse ambiente varzeano. 
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Resumo 

Com a expansão da pecuária veio à abertura de grandes áreas para formação de pas-
tos, em seguimento a ocorrência de insetos-pragas, onde a mesma coadjuva para de-
gradação das pastagens. Nesse sentido, objetivou-se identificar possíveis inimigos na-
turais de insetos–praga em pastagens em Alto Alegre, Roraima - Brasil. O trabalho foi 
realizado no período de junho de 2016 a junho de 2018, no município de Alto Alegre, 
localizado no Centro-Oeste do Estado de Roraima a 80 km de Boa Vista. Foram esco-
lhidas três áreas, contidos entre pastagem com predominância de gramíneas com flo-
restas nas margens adjacentes. A área 1: 60 hectares de U. brizantha cv. Marandu. Área 
2: 06 hectares de U. brizantha cv. Marandu e a Área 3: 10 dez hectares de P. maximum 
cv. Mombaça. O levantamento da densidade populacional de inimigos naturais se deu 
através da contagem de amostras que foram coletadas em sacos plásticos e encami-
nhadas para o Laboratório de Entomologia da Embrapa Roraima. As análises das vari-
áveis climáticas, foram obtidas junto ao Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 
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Nas áreas de estudos (1, 2 e 3) a densidade populacional de inimigos naturais não teve 
variação relativa, tendo como resultado: F=0,022; p=0,97, porém a área 3 apresentou o 
maior número de inimigos naturais com 346 indivíduos, sendo 330 da ordem Araneae 
e 16 da ordem Coleóptera. Conclui-se que existe a necessidade de estudos mais mi-
nuciosos e com utilização de uma metodologia especifica para a captura de inimigos 
naturais, para obtenção de resultados mais precisos. 

Palavras-chaves: inseto-praga, entomologia, P. maximum cv. mombaça, U. brizantha cv. 
marandu. 

Dynamics of natural enemies in pastures in the high alegre 
municipality, Roraima

Abstract

With the expansion of livestock came to the opening of large areas for pasture formation, fol-
lowing the occurrence of insect pests, where it coadjuva for pasture degradation. In this sense, 
the objective was to identify possible natural enemies of insects-pest in pastures in Alto Alegre, 
Roraima - Brazil. The work was carried out from June 2016 to June 2018, in the municipality of 
Alto Alegre, located in the Midwest of the State of Roraima, 80 km from Boa Vista. Three areas 
were chosen, contained between pasture with predominance of grasses with forests on adjacent 
margins. Area 1: 60 hectares of U. brizantha cv. Marandu. Area 2: 06 hectares of U. brizantha cv. 
Marandu and Area 3: 10 ten hectares of P. maximum cv. Mombasa. The population density of nat-
ural enemies was surveyed by counting samples that were collected in plastic bags and sent to 
embrapa Roraima’s Entomology Laboratory. The analyses of the climatic variables were obtained 
from the National Institute of Meteorology - INMET. In the study areas (1, 2 and 3) the popula-
tion density of natural enemies did not vary relatively, resulting in: F=0.022; p=0.97, but area 3 
presented the highest number of natural enemies with 346 individuals, 330 of the order Araneae 
and 16 of the order coleóptera. It is concluded that there is a need for more detailed studies and 
using a specific methodology for the capture of natural enemies, to obtain more accurate results. 

Keywords: insect pest, entomology, P. maximum cv. mombaça, U. brizantha cv. marandu. 

Introdução 

A atividade pecuarista é um dos suportes de grande importância do agronegócio 
brasileiro e consequentemente da economia nacional. Com grande potencial para 
a criação de gado, o Estado de Roraima, considerada a pecuária o segundo setor de 
importância na socioeconômica (BRAGA, 2016) e segundo Agência de Defesa Agro-
pecuária do Estado, o número de cabeças de gado saltou de 817.198 mil, em 2018, 
para 879.543, em 2019, ou seja, um crescimento de 62.345 novas cabeças. 
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Com o acelerado crescimento da pecuária, veio à abertura de grandes áreas para 
formação de pastos, uma vez que no Brasil, as pastagens constituem a principal e 
mais barata fonte de alimentação dos rebanhos (ANDRADE; VALENTIN, 2010; et 
al SENAR 2012). A formação de extensas áreas de pastagens monoespecíficas se 
contrapõe à diversidade dos ecossistemas naturais das florestas tropicais úmidas, já 
que, uma vez rompido o equilíbrio ecológico, há o favorecimento para a proliferação 
da população de diversos organismos (insetos, fungos, bactérias, vírus, nematóides e 
plantas invasoras), que se constituem em fatores que contribuem para a instabilida-
de e degradação das pastagens (EMBRAPA, 2009). 

Inimigos naturais, sejam eles patógenos, predadores, parasitas, herbívoros ou antagonis-
tas, atuam sobre as populações de suas presas ou hospedeiros, prestando o serviço ecos-
sistêmico de controle biológico. Em ambientes agrícolas, quando populações de plantas, 
animais ou fitopatógenos aumentam em níveis economicamente inaceitáveis e atingem o 
status de praga, seus inimigos naturais podem ser manejados ou inseridos no sistema para 
suprimilas, permitindo, assim, de forma alternativa ao uso dos agrotóxicos de amplo es-
pectro, a produção de alimentos de forma mais sustentável, bem como a conservação dos 
habitat naturais (EMBRAPA, 2020). Entretanto, segundo Galo (2002) o entendimento sobre 
a ação dos inimigos naturais e sua relação com hospedeiro, planta e paisagem agrícola são 
essenciais ao desenvolvimento de estratégias de manejo de pragas. 

Nesse sentido, objetivou-se identificar possíveis inimigos naturais de insetos–praga 
em pastagens em Alto Alegre, Roraima. 

Material e métodos 
O trabalho foi desenvolvido no Município de Alto Alegre a 80 km de Boa Vista, localiza-
do no Centro-Oeste do Estado de Roraima. Segundo a classificação de Köppen o clima 
da região é do tipo Aw, onde a ocorrência de maiores chuvas está entre os meses de 
maio a julho, com precipitações medias anuais de 50 % e a época de estiagem abran-
ge um período entre outubro e março. Os solos no município de Alto Alegre foram 
classificados como Latossolos Amarelo e Vermelho-Amarelo Distróficos com 45,64 % 
e Argissolos Amarelo e Vermelho-Amarelo Distróficos com 41,7 % (BENDAHAN, 2015). 

Para o estudo foram escolhidas três áreas, contidos entre pastagem com predominân-
cia de gramíneas com florestas nas margens adjacentes. A área 1: 60 hectares de U. bri-
zantha cv. Marandu. Área 2: 06 hectares de U. brizantha cv. Marandu e a Área 3: 10 dez 
hectares de P. maximum cv. Mombaça. Em 2016 a pastagem da área 1 estava com 25% 
de ataque de severo de B. pulchellus e as pastagens das áreas 2 e 3 encontravam-se 
em elevado estado de degradação e ataque severo de B. pulchellus. Em maio de 2016, 
essas áreas foram gradeadas e foi realizado o replantio com as respectivas gramíneas. 
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Nas áreas de pastagens selecionadas foram coletados de forma aleatória, touceiras de 
gramínea (área 25 x 25) mais 5 cm de profundidade de solos, na qual foram medidos 
com o auxílio de uma chapa de metal. Também foram retiradas cinco amostras, em 
seguida ensacadas, identificadas e levadas para o laboratório da Embrapa Roraima, se-
guindo para triagem, contagem e observação dos inimigos naturais. Todos os insetos en-
contrados foram armazenados em frascos com álcool 70% para posterior identificação. 

Resultados e discussão 
Nas áreas de estudos (1, 2 e 3) a densidade populacional de inimigos naturais não teve 
variação relativa, tendo como resultado: F=0,022; p=0,97. Além disso a densidade popu-
lacional de inimigos naturais não apresentaram correlação de Pearson entra a densida-
de populacional do B. pulchellus (r= -0,1129 p=0,5829; r=0,0035; p=0,09863; r=0,0583; 
p=0,7771) e a densidade populacional da lagarta S. frugiperda (r=0,0851; p=0,6795). 

Sobre tudo, a densidade populacional da ordem Araneae apresentou pico nas áre-
as 1: de agosto a novembro de 2016, 2: nos meses de janeiro, março e outubro de 
2017 e na área 3: nos meses de março e agosto de 2016. Dentro da ordem Araneae, 
48 foram identificadas as famílias Salticidae (40), Araneidae (23), Oxyopidae (39) e 
Thomisidae (1) e Tetragnathidae (8). 

E a densidade populacional da ordem coleóptera foi menor em todas áreas de estu-
do, onde a soma total de inimigos por rede entomológica nas áreas 1, 2 e 3 foram, de 
6, 13 e 16, respectivamente. Nesta ordem foi identificado a família Elateridae. Contu-
do, houve correlação entre a densidade populacional da M. latipes e a densidade po-
pulacional dos coleópteras da família Elateridae na área 3 (r=0,4532; p=0,02), sendo 
que na 1 e 2 não teve. Levando em consideração que a área 3 apresentou maior 
densidade populacional da M.latipes em alguns períodos de coleta, estas mesmas 
lagartas coletadas nesta área foram levadas e criadas no laboratório de entomolo-
gia Embrapa Roraima para observação até a emergência do adulto, porém não foram 
observadas a presença de parasitóides e nem a ação de fungos. 

Varella (2012) em estudos com lepidópteras em gramíneas, reforça o resultado obtidos 
nesta pesquisa, pois observou coleópteros da família Elateridae,predando ovos de ma-
riposas. No período seco houve maior 52 ocorrências da família Elateridae. Observações 
semelhantes foram relatadas por Santos (2010), que relata maior densidade populacio-
nal de coleópteros na estação seca, devido a disponibilidade de abrigo e alimento 

Na área 2 houve correlação negativa entre as variáveis climáticas temperatura míni-
ma, máxima, umidade relativa do ar e velocidade do vento com a densidade popula-
cional da ordem Araneae (; r= -0,0453; p=0,0053; r= -0,4711; p=0,0174; r= - 0,0288; 
p=0,0324; r= -0,5156; p=0,0083). Já na área 3 houve correlação negativa entre as 
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variáveis climáticas temperatura mínima (r= - 0,4452; p=0,0257) e velocidade do 
vendo (r= - 0,426; p=0,0336) com a densidade populacional da ordem Araneae e 
correlação positiva entre velocidade do vento e a densidade populacional da or-
dem coleóptera (r= 0,4543; p= 0,0225). Estudos com interações de predadores com 
fatores meteorológicos realizados por Costa et al. (2010) demonstram, que não foi 
significativo a relação entre a ordem Araneae com fatores climáticos. 

Conforme os resultados obtidos a densidade populacional dos inimigos naturais 
não obteve variação relativa entre as áreas de estudo, porém a área 3 apresentou o 
maior número de inimigos naturais com 346 indivíduos, sendo 330 da ordem Arane-
ae e 16 da ordem Coleóptera. 

Ainda, nas coletas realizadas, fitófagos foram identificados com baixas densidades nas 
áreas de estudos Tabela 1. A Família Gryllidae apresentou as densidades mais baixas. 
As cigarrinhas-das-pastagens compreendem parte dos fitófagos coletados, as espécies 
Anemogamia reducta e Aenolamia flavilatera foram identificadas nas áreas de estudos. 

Tabela 1. Fitófagos coletados nas áreas 1 e 2 de Urochloa brizantha cv. Marandu e na área 3 de 
Panicum maximum cv. Mombaça, no município de Alto Alegre, Roraima. 

Ordem Número de Indivíduos Família Número de 
Indivíduos 

Orthoptera 815 Gryllidae 24 

Hemiptera 707 Cicadellidae 28 

Cercopidae 93 

Miridae 207 

Estudos mostram que alguns gêneros da Família Miridae estão relacionados ao ata-
que de gramíneas, juntamente com outras espécies fitófagas (FERREIRA; SILVA; CO-
ELHO, 2001). Como por exemplo, espécies do gênero Collaria tem sido considerados 
pragas em pastagens na Colômbia (VERGARA, 2006). 

Conclusões 

Existe a necessidade de estudos mais minuciosos e com utilização de uma metodologia 
especifica para a captura de inimigos naturais, para obtenção de resultados mais precisos. 

Ações diretas e indiretas dos fatores bióticos, abióticos, qualidade de gramíneas e mane-
jo de pastagens na interação com os insetos, exige uma maior compreensão e pesquisas, 
exclusivamente no que diz respeito aos surtos populacionais dos insetos-praga, no in-
tuito de obter respostas para entender a influência dos fatores abióticos nesse processo. 
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Resumo

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a produção de biomassa da Moringa 
oleífera em comparação com o adubo químico e o biossólido. O trabalho foi desen-
volvido na base de pesquisa da Universidade Católica Dom Bosco, no município de 
Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul. Posteriormente três meses da seme-
adura, quando a planta possuía 50 cm de altura, foram transplantadas em campo 
agrostológico. O delineamento experimental adotado foi em bloco inteiramente ca-
sualizado, com 5 repetições por parcela, em esquema fatorial 3x3. Constituindo de 
nove tratamento diferentes, onde a densidade de planta 0 era submetida aos dois 
tipos de adubação e o tratamento controle, e se repetiu da mesma forma para as 
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densidades de planta com 15 e 30 plantas por tratamento, totalizando 45 unidades 
amostrais. As características avaliadas foram as seguintes variáveis: altura das plan-
tas; o diâmetro do caule; e diâmetro de copa, que posteriormente foram submetidos 
ao teste de Tukey (P<0,05). Não foi possível observar diferenças na produção de 
biomassa da planta Moringa oleífera devido às interferências do meio, contudo os 
resultados obtidos devido a fatores locais demonstram a importância do estudo da 
Moringa oleífera em diferentes estações do ano. 

Palavras-chave: alternativa de forragem, fixação de nitrogênio, lodo de esgoto, matéria 
orgânica.

Moringa oleifera biomass production using biosolids in a 
silvopastoral system 

Abstract

The objective of this work was to evaluate the biomass production of Moringa oleifera in com-
parison with chemical fertilizer and biosolid. The work was developed in the research base of 
the Dom Bosco Catholic University, in the municipality of Campo Grande, state of Mato Grosso 
do Sul. Three months after sowing, when the plant was 50 cm tall, they were transplanted in an 
agrostological field. The experimental design adopted was a completely randomized block, with 
5 replications per plot, in a 3x3 factorial scheme. Consisting of nine different treatments, where 
the plant density 0 was submitted to two types of fertilization and the control treatment, and it 
was repeated in the same way for plant densities with 15 and 30 plants per treatment, totaling 
45 sampling units. The characteristics evaluated were the following variables: plant height; the 
diameter of the stem; and crown diameter, which were later submitted to the Tukey test (P<0.05). 
It was not possible to observe differences in the biomass production of Moringa oleifera plant 
due to environmental interference, however the results obtained due to local factors demonstrate 
the importance of studying Moringa oleifera in different seasons. 

Keywords: forage alternative, nitrogen fixation, sewage sludge, organic matter. 

Introdução 

A degradação de pastagem, de acordo com Dias-Filho (2011), é resultado de práticas 
de manejo inadequadas, somadas à ausência de manutenção da fertilidade do solo, 
estabelecimento de plantas invasoras e ataque de pragas. Segundo este mesmo autor, 
as formas de recuperação de pastagens podem seguir os seguintes princípios: renova-
ção da pastagem; pousio da pastagem; e implementação de sistemas agroflorestais. 
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Dentro dos sistemas agroflorestais se destaca a Integração Pecuária Floresta (IPF), 
potencializado com o consórcio de leguminosas arbóreas, pois fixam nitrogênio ao 
solo, diminuindo assim a necessidade de adicionar nitrogênio (WEBER 2008). 

Assim, a Moringa oleífera surge como alternativa de leguminosa arbórea, pois além 
de realizar a fixação biológica do nitrogênio, sua biomassa pode ser destinada a 
alimentação de animais podendo ser fornecida fresca, fenada ou ensilada (LISITA 
et al., 2018). É uma planta de crescimento rápido (ALMEIRA et al., 2017), com boa 
adaptação a solos e climas áridos (OLSON & FAHEY, 2011). 

O lodo de esgoto ou biossólido contém matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, zinco, 
cobre, ferro, manganês e molibdênio em sua composição química, porém não há de-
tecção de potássio (BETTIOL et al., 1986; BETTIOL & CAMARGO, 2006). Devido a sua 
composição o biossólido vem sendo utilizado como fertilizante orgânico com a finali-
dade de melhorar a qualidade do solo e das produções agrícolas (DYNIA et al., 2006). 

Dessa forma, o presente trabalho objetivou avaliar a produção de biomassa da Mo-
ringa oleífera, em sistema de Integração Pecuária Floresta com diferentes adubações 
e densidades de plantio. 

Material e métodos 

O presente trabalho foi desenvolvido no Instituto São Vicente - base de pesquisa da 
Universidade Católica Dom Bosco, pertencente ao município de Campo Grande - MS, 
situado a 530 m de altitude, 20°27’ S e 54°37’ W, cujo clima apresenta temperatura 
média anual de 23,5°C, com média das mínimas de 19°C e das máximas de 30°C; 
umidade relativa de 68% e precipitação pluviométrica de 1.400 mm anuais. 

O delineamento experimental adotado foi em blocos inteiramente casualizados, com 
cinco repetições por tratamento, em esquema fatorial 3 x 3, sendo constituído com 
três densidades de plantio (0, 15 e 30 plantas) de Moringa e três fatores atribuídos 
aos tipos de adubação (biossólido, adubo químico N-P-K e sem adubação), totalizando 
45 unidades amostrais. As mudas foram produzidas em sacos de polietileno, medindo 
30x17 cm, preenchidos com substrato. A semeadura foi realizada colocando-se uma 
(1) semente por saco a 1 cm de profundidade, mantidas em ambiente protegido sob 
sistema automático de irrigação intermitente por microaspersão, de forma a manter 
a umidade relativa próxima a 90%, proporcionando condições ideais de germinação 
e desenvolvimento da muda. Após 45 dias de emergência das plantulas, as plantas 
foram transplantadas para a área experimental conduzida em uma pastagem de Uro-
chloa decumbens em estágio de degradação, correspondente a dois hectares. 
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O plantio da Moringa oleífera foi em sistema de Integração Pecuária Floresta, com 
distância de um bloco para outro de 15 metros, com a densidade respeitando os se-
guintes espaçamentos: Densidade 15: Plantio em espaçamento 3 x 3 m entre plantas 
e linhas; Densidade 30: Plantio em espaçamento 3 x 3 m entre plantas e disposta em 
linhas duplas com espaçamento de 6 m entre as linhas; Densidade 0: Não houve o 
plantio da Moringa (tratamento controle). Totalizando os seguintes tratamentos: T1 – 
Sem moringa + sem aplicação de adubo; T2 – Sem moringa + adubo químico; T3 – Sem 
moringa + biossólido; T4 – Densidade 15 + sem aplicação de adubo; T5 - Densidade 15 
+ adubo químico; T6 - Densidade 15 + biossólido; T7 – Densidade 30 + sem aplicação 
de adubo; T8 – Densidade 30 + adubo químico; T9 – Densidade 30 + biossólido. 

O período experimental se iniciou logo após o transplante das mudas, durante 225 
dias, totalizando seis avaliações de crescimento. As características avaliadas foram: 
altura das plantas em cm (ALT); e diâmetro de copa (DC), com auxílio de régua sim-
ples graduada em centímetros (cm). Ao final da pesquisa os dados foram submetidos 
à análise estatística e para a comparação de médias as variáveis foram submetidas 
ao teste de Tukey (P<0,05) 

Resultados e discussões 

Ocorreu interação significativa entre os fatores época-densidade para a variável di-
âmetro de copa (DC), sendo que os tratamentos com 30 plantas obtiveram os me-
lhores resultados (Figura 1). 

Considerando a deposição de matéria orgânica proveniente da biomassa da moringa 
sobre a área, supõe-se que a ciclagem de nutrientes seja mais eficiente em parcelas 
maiores. De acordo com Silva e Mendonça (2007) a matéria orgânica contribui para 
o enriquecimento das propriedades do solo e na capacidade de troca catiônica, in-
terferindo diretamente na produtividade. 

Figura 1. Média da variável copa em fun-
ção da época: densidade 

Figura 2. Média da variável copa em função da 
época: densidade
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Observa-se na Figura 1 que a curva de crescimento do DC é crescente até os 150 
dias, independente da densidade de planta, coincidindo com o início do outono, que 
se caracteriza pela diminuição gradual de chuvas e temperaturas, sendo que a tem-
peratura ótima para o desenvolvimento da Moringa estão entre 24 e 32 °C (REYES 
SANCHEZ et al., 2004). 

O diâmetro da copa é diretamente afetado pela época. Apesar de ser uma leguminosa 
arbórea resistente à escassez de água, em situações de estresse hídrico pode perder suas 
folhas, recuperando assim que sua necessidade hídrica é suprida (HDRA, 2002). Houve 
diferença estatística para os fatores adubo-densidade para a variável altura (ALT). 

O tratamento com a densidade 30 e sem adubação (T7) diferiu dos demais, sendo 
que o mesmo proporcionou maior desenvolvimento da moringa. O valor médio de 
altura do T7 (sem adubação com 30 plantas) acima dos demais, reafirma a impor-
tância da deposição de matéria orgânica de sua biomassa para o crescimento vege-
tativo da moringa. 

Observa-se na Figura 2 que o maior valor médio observado foi para as plantas cul-
tivadas no tratamento sem adubação com 30 plantas (110,84 cm), diferindo esta-
tisticamente das plantas cultivadas no tratamento com Biossólido com 15 plantas 
(74,65 cm). A utilização do biossólido como alternativa de adubo orgânico não al-
cançou níveis satisfatórios, dados que corroboram com Bakke et al. (2010), que ava-
liando os efeitos da adubação orgânica na cultura da moringa, constataram que não 
houve diferença para os acréscimos de altura da planta. 

Entretanto, há poucas produções acadêmicas destinadas à análise de crescimento 
da moringa, como salientam Vieira et al. (2008). 

Conclusão 

Conclui assim que a utilização de moringa na densidade 30 obteve os melhores 
resultados para as duas variáveis, indicando assim seu uso em maior população em 
sistemas de integração. As adubações não tiveram diferença significativa, demons-
trando a adaptabilidade da moringa e sua síntese de nitrogênio. 
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Resumo

O presente estudo teve como objetivo avaliar a efetividade do uso da plataforma 
Epagritec como fonte de informações técnicas para resolução de problemas na área 
agrícola. O estudo foi realizado com voluntários distribuídos em quatro grupos: gru-
pos A e B formados por agrônomos e técnicos agrícolas; e grupos C e D, formado por 
pessoas leigas e sem conhecimento na área agronômica. Os grupos A e C usaram 
apenas a plataforma Epagritec como fonte de consulta técnica; e os grupos B e D, 
orientados a buscar as respostas da forma que fosse o mais conveniente (livros, 
internet, etc). Os voluntários responderam cinco questões no formato de caixa de 
seleção. As questões tinham diferentes graus de dificuldade, bem como questões 
com demandas de ordem visual. Os dados de assertividade foram tabulados con-
siderando apenas duas possibilidades (correta e incorreta) e a diferença entre os 
grupos foi estimada pelo teste de associação qui-quadrado (p<0,05). Na questão 
classificada como de fácil resolução, a assertividade foi igual entre técnicos e leigos 
quando ambos os grupos usaram o Epagritec. Esse fato foi corroborado na questão 
de dificuldade intermediária, em que 70% dos técnicos e 75% dos leigos, ambos 
usando o Epagritec, tiveram uma assertividade superior aos observados sem o uso 
da plataforma. Contudo, na questão de alta complexidade não houve diferença entre 
os quatro grupos. Com base nestes resultados podese concluir que o uso da plata-
forma Epagritec aumenta a assertividade de questões da área agronômica, inclusive 
quando usada por pessoas leigas na área agrícola. 

Palavras-chave: aplicativo de celular, plantas de cobertura, sistema de informações, 
tecnologia da informação. 



Grupo IX: Outras áreas de interesse | 722
 VOLTAR AO ÍNDICE

Abstract

Epagritec platform efficiency as a source of technical information in the agricultural This study aimed 
to evaluate the effectiveness of using the Epagritec platform as a source of technical information for 
solving problems in the agricultural area. The study was carried with volunteers divided into four 
groups: groups A and C formed by agronomists and agricultural technician; and groups B and D, 
formed by lay people without knowledge in the agronomic. Groups A and B used only the Epagritec 
platform as a source of technical consultation; and groups C and D, oriented to seek the answers in 
the most convenient way (books, internet, etc). Volunteers answered five questions in a selection box 
format. The questions had different degrees of difficulty, as well as questions with visual demands. 
Assertiveness data were tabulated considering only two possibilities (correct and incorrect) and the 
difference between groups was estimated by the chi-square association test (p<0,05). In the ques-
tion classified as easy to solve, the assertiveness of the questions was equal between technicians 
and laypeople when both groups used the Epagritec. This fact was corroborated in the question of 
intermediate difficulty, in which 70% of technicians and 75% of lay people, both using the Epagritec 
platform, had a higher assertiveness than those observed without using the platform. However, in the 
question of high complexity, there was no difference between the four groups. Based on these results, 
it can be concluded that the use of the Epagritec platform increases the assertiveness of issues in the 
agronomic area, even when used by people considered to be laypeople in the agricultural. 

Keywords: mobile app, cover plants, information system, information technology. 

Introdução 
A plataforma Epagritec é um acervo de informações técnicas que foi desenvolvida 
pela Epagri, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, 
para facilitar aos técnicos de campo a difusão e a busca do conhecimento agropecu-
ário catarinense, deixando ao alcance de todos o que há de mais atual nas principais 
culturas agrícolas, nas criações e nos principais sistemas produtivos. 

Dentre as vantagens da plataforma Epagritec, pode-se destacar: possibilidade de inte-
gração entre diferentes temas e técnicos (conhecimento em rede); acesso via celular, 
mas também pode ser acessado em computador de mesa; possibilita a vizualização de 
fotos, vídeos e arquivos em anexo, que facilitam a compreensão sobre cada tema; possui 
menos de 2 Mb de tamanho para instalação; conteúdo técnico hospedado na nuvem, 
dispensando a sobrecarga de arquivos no celular ou atualizações; não necessita login e 
senha a cada acesso; ausência de propagandas e cookies; e serviço 100% gratuito. 

Apesar das diversas vantagens supracitadas que um sistema integrado e robusto 
de informações pode oferecer, antes da ampla divulgação e difusão do sistema, há 
a necessidade de validar o uso da ferramenta com técnicos e usuários não especia-
listas. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar a efetividade do 
uso da plataforma Epagritec como fonte de informações técnicas para resolução de 
problemas no tema plantas de cobertura. 
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Material e métodos 

O estudo foi realizado na Estação Experimental da Epagri de Itajaí (EEI), com 87 vo-
luntários de vários municípios do Estado de Santa Catarina, distribuídos em quatro 
grupos, com o seguinte perfil: 

 � Grupo A, com 20 voluntários, formado por agrônomos e técnicos agrícolas 
que usaram apenas a plataforma Epagritec como fonte de consulta técnica; 

 � Grupo B, com 25 voluntários, formado por agrônomos e técnicos agrícolas 
orientados a buscar as respostas da forma que fosse o mais conveniente 
(livros, internet, etc); 

 � Grupo C, com 20 voluntários, formado por pessoas leigas sem conhecimen-
to na área agronômica e que usaram apenas a ferramenta Epagritec como 
fonte de consulta das informações técnicas; e 

 � Grupo D, com 22 voluntários, formado por pessoas leigas e sem conheci-
mento na área agronômica e orientados a buscar as respostas da forma que 
fosse o mais conveniente (livros, internet, etc). 

Os grupos C e D foram formados por pessoas com diferentes formações, como assistente 
social, extensionista social, nutricionista, analista de sistemas, administrador tecnólogo 
em gestão ambiental, geógrafo, engenheiro de produção e civil, educador físico, adminis-
trador público, advogado, engenheiro de aquicultura, jornalista, farmacêutico industrial, 
engenheiro de alimentos, químico industrial de alimentos, biólogo, socióloga, cirurgiã 
dentista, bem como pessoas que tinham apenas o ensino médio completo. 

O tema escolhido para a validação do sistema foi “plantas de cobertura”, pois é um 
tema atual na agricultura catarinense, devido à crescente procura por parte dos téc-
nicos por informações de manejo do solo, como é o caso do plantio direto. 

Cinco questões foram elaboradas com a finalidade de determinar a eficiência do uso 
da plataforma Epagritec como fonte de informações técnicas. Foi avaliada a asser-
tividade das respostas tendo como base perguntas de ordem prática. As respostas 
estavam no formato de caixa de seleção, o que possibilitava a escolha de uma ou 
mais alternativas. Cada questão teve um perfil, como descrito a seguir: 

 � Questão 1 (Q1): exigia pouco conhecimento técnico na área, trazendo como 
alternativas culturas comumente encontradas no meio agrícola, sendo clas-
sificada como de fácil resolução. 

 � Questão 2 (Q2): exigia médio conhecimento técnico e tinha como alternati-
vas as mais variadas espécies de culturas, algumas delas pouco conhecidas, 
sendo classificada como de média dificuldade de resolução. 
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 � Questão 3 (Q3): exigia elevado grau de conhecimento técnico na área e ti-
nha como alternativas as mais variadas espécies de culturas, algumas delas 
pouco conhecidas, sendo classificada como de difícil resolução. 

 � Questão 4 (Q4): tinha como base uma foto de uma semente cadastrada no 
sistema e que o usuário poderia confirmar a espécie com o uso da plataforma. 

 � Questão 5 (Q5): tinha como base uma foto de uma planta em que não há 
cadastro no sistema e que não era possível responder a questão usando 
unicamente a plataforma Epagritec. 

Os dados de assertividade foram tabulados considerando apenas duas possibilida-
des (correta e incorreta), para cada questão e para o total delas, gerando um qua-
dro de variáveis dependentes qualitativas nominais (não pareados). A probabilidade 
(p-valor) de a diferença ser significativa dentro dos grupos foi estimada pelo teste 
de associação qui-quadrado a 5% de probabilidade de erro. O teste qui-quadrado 
foi aplicado aos valores absolutos observados e, na apresentação dos resultados, 
optou-se em expor os valores percentuais para facilitar a visualização. 

Resultados e discussões 

Na questão classificada como de fácil resolução (Q1), a assertividade das questões 
foi igual entre técnicos e leigos quando ambos os grupos usaram o aplicativo (Ta-
bela 1). Nesta questão trabalhava-se com a hipótese de que técnicos com o uso da 
plataforma Epagritec teriam maior assertividade quando comparado ao grupo de 
leigos. Contudo, a ausência dessa diferença indica um baixo nível de conhecimento 
dos técnicos no tema escolhido (plantas de cobertura) e que, nestes casos, o uso da 
plataforma Epagritec pode suprir a demanda técnica de qualquer perfil de usuário, 
independente da sua formação. Esse fato foi corroborado na Q2, em que 70 % dos 
técnicos e 75% dos leigos, ambos usando a plataforma Epagritec, tiveram uma as-
sertividade muito superior aos observados sem o uso da plataforma (Tabela 1). 

Na questão classificada como de alto grau de complexidade (Q3) não houve diferen-
ça significativa entre os quatro grupos (p= 0,63) (Tabela 1), sendo que, em todos eles, 
a assertividade foi muito baixa. Isso indica que o técnico que se deparar no campo 
com questões complexas, mesmo que use a plataforma Epagritec ou busque a res-
posta por outros meios, poderá fazer uma recomendação equivocada ou inexata. 

Quanto à busca de respostas por meio de damandas visuais, quando no sistema Epa-
gritec estava cadastrado o conteúdo (Q4), a efetividade de uso da plataforma ficou 
muito evidente, tanto para técnicos, em que 70% deles identificaram corretamente a 
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planta e acertaram a questão, quanto para leigos, com 60% de acerto, sem diferença 
significativa entre os dois grupos (Tabela 1). Por outro lado, apenas 36% dos técnicos 
que usaram os meios convencionais de busca do conhecimento acertaram a questão, 
não diferindo neste caso dos leigos que usaram o Epagritec (p= 0,1088) (Tabela 1). 
Quando a demanda visual não tinha correspondência no sistema e não era possível 
responder a questão usando unicamente a plataforma Epagritec (Q5), os dois gru-
pos que usaram a plataforma, bem como os leigos sem a plataforma, tiveram baixa 
assertividade. Isso indica que o uso unicamente do Epagritec pode ser insuficiente 
caso a imagem não esteja pré-cadastrada no sistema. 

Ao somar a assertividade das cinco questões, formando um total geral, pode-se ob-
servar a mesma tendência observada na Q4, com uma superioridade dos usuários do 
Epagritec, tanto para os técnicos, com 43% de acertos, quanto de leigos, com 42% de 
acertos, não havendo diferença estatística entre os dois grupos (p=0,89). Apesar dos 
leigos que usaram o Epagritec terem acertado 12% a mais de questões do que téc-
nicos que não usaram a plataforma, a diferença não foi significativa a 5% (p=0,07). 

Disponibilizar um sistema de informações que possibilite o acesso via celular é um 
passo importante para a assistência rural catarinense e atualmente se mostra plena-
mente viável. A busca por informações por parte do agricultor não é diferente, uma 
vez que, no ano de 2018, 77% dos usuários do meio rural acessaram a internet via 
celular, 3% pelo computador e 20% em ambos os meios (CETIC, 2018). Assim, a pla-
taforma Epagritec poderá atender a um anseio recente do meio rural, que a cada dia 
que passa busca mais informações nos aplicativos de celular, bem como dar suporte 
a técnicos que não tem profundo conhecimento no tema. 

Tabela 1. Assertividade de cinco questões sobre o tema plantas de cobertura por quatro grupos, 
formado por técnicos e leigos da área agronômica, que usaram como base de consulta a plataforma 
Epagritec e outros meios de consulta (livros, internet etc). 

 GRUPOS Q1** Q2  Q3 Q4 Q5  Total 
Geral  

A - Técnicos COM o Epagritec 65% a* 70% a 5% a 70% a 5% b 43% a 

B - Técnicos SEM o Epagritec 40% a 4% b 8% a 36% b 64% a 30% b 

C - Leigos COM o Epagritec 60% a 75% a 5% a 60% ab 10% b 42% ab 

D - Leigos SEM o Epagritec 5% b 0% b 0% a 9% c 23% b 7% c 

*Valores percentuais seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste qui-quadrado a 5% 
de probabilidade de erro. Teste qui-quadrado aplicado em valores absolutos observados. 
**Q1 a Q5 = Questões de 1 a 5. 
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Conclusão 

O uso da plataforma Epagritec aumenta a assertividade de questões técnicas, inclu-
sive quando usada por pessoas consideradas leigas na área agrícola, compondo um 
novo e importante meio para consulta a informações na área agrícola. 
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Resumo
Fungos entomopatogênicos parasitam e matam os insetos pragas, controlando assim 
a sua população de forma natural e segura. O gênero Metarhizium abriga as espécies 
entomopatogênicas mais estudadas para controle de pragas no mundo, e é comumente 
encontrado parasitando diferentes ordens de insetos em diferentes continentes. A espé-
cie mais utilizada é Metarhizium anisopliae, que possui ação efetiva contra cigarrinhas 
da cana e da pastagem. Cigarrinha do milho é um inseto do tipo sugador que se tornou 
uma das principais pragas para essa cultura, causando sérios prejuízos aos agricultores, 
pois, além dos danos diretos causados, esse inseto é um vetor de viroses. Para o controle 
dessa praga é frequentemente aplicado produtos químicos. que além de danos ao meio 
ambiente, podem favorecer o surgimento da resistência da praga a esses compostos. 
Por outro lado, epizootias naturais envolvendo microrganismos e insetos pragas, são 
frequentemente observadas na natureza. A JCO Bioprodutos, empresa situada na cidade 
de Barreiras, Bahia, pesquisa e desenvolve produtos à base de microrganismos benéficos 
para disponibilização no mercado agrícola. Em uma das expedições a campo realizada 
pela equipe de pesquisadores da empresa, foi observada a ocorrência de cigarrinhas 
do milho mortas e colonizadas naturalmente por um fungo de coloração verde. Esses 
insetos foram coletados e levados ao laboratório da empresa, onde o fungo foi isolado e 
purificado, sendo posteriormente identificado como Metarhizium brasiliense. 

Palavras-chave: agricultura, controle biológico, Dalbulus maidis, insetos praga.
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First record of the natural occurrence of the entomopathogenic 
fungus Metarhizium brasiliense in corn leafhopper in western 
Bahia, Brazil 

Abstract

Entomopathogenic fungi paralysis and kill pest insects, thus controlling their population in a nat-
ural and safe way. The genus Metarhizium is one of the most studied entomopathogenic species 
for pest control in the world, and is commonly found parasitizing different orders of insects on 
different continents. The most used species is Metarhizium anisopliae, which is effective against 
sugarcane and pasture leafhoppers. The corn leafhopper is a sucking insect that has become one 
of the main pests for corn, causing serious damage to farmers. In addition to the direct damage 
caused to the crop, this insect is a vector for viruses. To control this pest, chemicals are often 
applied. In addition to the damage to the environment, they can favor the emergence of pest 
resistance to these compounds. On the other hand, natural epizootics involving microorganisms 
and pest insects are frequently observed in nature. JCO Bioproducts is a company located in the 
city of Barreiras, Bahia, researches and develops products based on beneficial microorganisms for 
availability in the agricultural market. In one of the field expeditions carried out by the company’s 
research team, the occurrence of dead corn leafhoppers colonized by a green colored fungus was 
observed. These insects were collected and taken to the company’s laboratory, where the fungus 
was isolated and purified, and was later identified as Metarhizium brasiliense. 

Keywords: agriculture, biological control, Dalbulus maidis, pest insects. 

Introdução 
A região Oeste da Bahia vem se desenvolvendo como o principal polo agrícola do esta-
do, na produção de soja, algodão e milho. Segundo a Associação de Irrigantes da Bahia – 
Aiba, o milho plantado no Oeste da Bahia, representa 66% de toda produção do estado, e 
essa cultura é atacada por inúmeras pragas, dentre elas, a cigarrinha do milho (Dalbulus 
maidis), que vem se destacando como uma das principais pragas dessa cultura deixando 
de ser uma praga secundária. Além dos danos diretos, essa espécie é importante por 
transmitir, ao sugar a seiva da planta, viroses, molicutes, espiroplasmas e fitoplasmas, 
agentes causais do enfezamento-pálido e o enfezamento-vermelho do milho, doenças 
capazes de causar danos e perdas de até 100% da produtividade (ALVES et al., 2020). 

Fungos entomopatogênicos são inimigos naturais de insetos, e segundo Khan et al., 
(2012), mais de 700 espécies de fungos pertencentes a aproximadamente 90 gêne-
ros, são nocivos a esse grupo de animais. As espécies do gênero Metarhizium são pa-
tógenos de artrópodes sendo capazes de causar danos em variados insetos (LACEY 
et al., 2015). Acreditase que esse grupo de fungos atue em mais de 300 espécies de 
insetos pragas nas diferentes ordens e estágios de desenvolvimento, e possuem alta 
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capacidade de multiplicação e dispersão através do vento, água, ou até mesmo entre 
os insetos (ALVES et al., 2008, LACEY et al., 2015). 

Entre os meses de março e julho de 2020, foram realizadas pela equipe da JCO 
Bioprodutos, expedições a campo, visando o acompanhamento do comportamento 
de D. maidis na lavoura comumente tratada com inseticidas químicos. Durante esse 
período, de modo inesperado, foi observada a ocorrência de cigarrinhas mortas e co-
lonizadas por um fungo de coloração verde. Este trabalho tem por objetivo, relatar o 
primeiro registro do fungo entomopatogênico Metarhizium brasiliense como agente 
de biocontrole da cigarrinha do milho no Brasil. 

Matérias e métodos 
A observação de ocorrência natural do fungo agindo como agente de controle biológico da 
cigarrinha do milho, foi feita no híbrido não Bt HS 2122, cultivado em três pivôs irrigados 
na Fazenda Santa Cruz situada na Região Oeste da Bahia, Brasil. Os três campos, cada um 
com área de 115 há. Para controle dos insetos, utilizava três produtos químicos com dife-
rentes princípios ativos (Acefato, Acetamiprido e Tiometoxam+Lambida-Cialotrina). 

Durante as visitas, foram quantificados o número de cigarrinhas colonizadas presen-
tes em 200 plantas coletadas aleatoriamente em cada pivô. Esses insetos coloniza-
dos foram levados ao Laboratório de Fungos entomopatogênicos da JCO Bioprodu-
tos, e o fungo foi posteriormente isolado e purificado. Para a purificação, conídios 
do fungo foram retirados dos insetos mortos e transferidos para placas de Petri 
contendo meio Batata Dextrose Agar (BDA) acrescidos do antibiótico Cloranfenicol 
(0,500 g/L). Essas placas foram incubadas em B.O.D. a 25˚C ± 2˚C até o crescimento 
do fungo. Após a purificação, o fungo foi submetido a análise de morfologia e com-
portamento de crescimento em placa, e uma amostra foi enviada para identificação 
molecular no Instituto biológico de Campinas. 

Resultados e discussões 
Em 1989, um Hemíptera colonizado por um fungo foi coletado em Campinas, no 
estado de São Paulo, Brasil, isolado e depositado em coleção de cultura ARSEF (Uni-
ted States Department of Agriculture, Agricultural Research Service Collection of 
Entomopathogenic Fungal Cultures, Ithaca, New York) e posteriormente identificado 
como M. flavoviride var minus. Driver et al., (2000) reclassificou essa espécie como M. 
flavoviride “Tipo E”. Com o surgimento de novas técnicas moleculares Kepler et al., 
(2014) fazendo um levantamento de diferentes isolados de Metarhizium e outros 
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isolados fúngicos da coleção de cultura ARSEF observaram que esse isolado, no en-
tanto, apresentava característica de produzir conídios de dois tamanhos diferentes, 
esses autores então reclassificaram o isolado como Metarhizium brasiliense. 

Após purificação do fungo no laboratório da JCO Bioprodutos, foi observado que o 
mesmo apresentava coloração esverdeada semelhante ao gênero Metarhizium. Na 
análise morfológica realizado na JCO Bioprodutos, foram observadas colônias ini-
cialmente de coloração branca variando para creme e posteriormente verde azulado 
em meio BDA. Os conídios apresentaram dois tamanhos diferentes, sendo um mais 
alongado e outro curto, característica da espécie M. brasiliense descrita por Kepler 
et al., (2014), que também relataram a ocorrência dessa espécie em cigarrinhas (He-
miptera: Cicadellidae). A identificação molecular realizada no Instituto Biológico de 
Campinas, confirmou a identidade dessa espécie, contribuindo assim para a identifi-
cação por meio da taxonomia integrativa. 

É importante salientar que durante as avaliações da equipe JCO Bioprodutos, foi 
constatada uma crescente ocorrência de cigarrinhas colonizadas nos três pivôs. 
Quanto ao estágio do ciclo de vida foram observados majoritariamente, indivíduos 
adultos colonizados (Figura 1 A), e apenas duas ninfas (Figura 1 B). O mesmo grupo 
de pesquisa observou também que o hábito das cigarrinhas adultas é de sobrevoar a 
parte superior e se posicionar dentro do cartucho, porém, quando mortas, se encon-
travam fixas na parte inferior das folhas (Figura 1 C), comportamento que pode ser 
explicado como defesa do inseto doente, após início da infecção pelo fungo. 
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(Figura 1 A), e apenas duas ninfas (Figura 1 B). O mesmo grupo de pesquisa observou também 
que o hábito das cigarrinhas adultas é de sobrevoar a parte superior e se posicionar dentro do 
cartucho, porém, quando mortas, se encontravam fixas na parte inferior das folhas (Figura 1 C), 
comportamento que pode ser explicado como defesa do inseto doente, após início da infecção 
pelo fungo.  
 

 
Figura 1: A - Adulto de cigarrinha do milho (Dalbulus maidis) colonizada naturalmente pelo 
fungo entomopatogênico apresentando coloração verde clara. B – Ninfa colonizada. C – Adulto 
morto e fixo na parte abaxial da folha (seta mostrando a nervura central) 
 

O fenômeno de epizootia natural por fungos como nesse caso, é observado há muito 
tempo no controle biológico, e a relação mais comumente conhecida é entre o fungo 
Metarhizium rileyi (Nomurea rylei) e as lagartas do complexo Spodoptera. Segundo Andrade e 
Rangel, 2021, M. rileyi é um agente causador de epizootias em lagartas, capaz de propiciar o 
controle dessas pragas com sustentabilidade. Como alternativa de manejo integrado da 
cigarrinha do milho, tem sido utilizado o produto biológico à base do fungo Beauveria bassiana 
(OLIVEIRA e SABATO, 2017). Contudo, estudos mais recentes têm mostrado que além de B. 
bassiana, outros fungos têm registrado resultados satisfatórios no controle de D. maidis.  

O serviço de assistência técnica personalizada que a JCO Bioprodutos oferece aos seus 
clientes, permitiu a observação, pela primeira vez no Brasil, da ocorrência do fungo 
Metarhizium brasiliense colonizando de forma natural cigarrinhas do milho (epizootia), 
deixando evidente como é importante o monitoramento de pragas em nível de campo, e como 
é mais importante ainda, a presença de profissionais qualificados para essa atividade.  A busca 
por novos agentes biológicos se faz cada vez mais necessária, uma vez que, insetos pragas, são 
grave problema para os produtores, pois, além de causarem danos às plantas, esses organismos 
vêm criando resistência aos defensivos químicos. Por outro lado, a compatibilidade entre o 
microrganismo e produtos químicos, como observado nesse caso, é um grande diferencial, pois 
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tempo no controle biológico, e a relação mais comumente conhecida é entre o fungo 
Metarhizium rileyi (Nomurea rylei) e as lagartas do complexo Spodoptera. Segundo 
Andrade e Rangel, 2021, M. rileyi é um agente causador de epizootias em lagartas, 
capaz de propiciar o controle dessas pragas com sustentabilidade. Como alternativa 
de manejo integrado da cigarrinha do milho, tem sido utilizado o produto biológico 
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à base do fungo Beauveria bassiana (OLIVEIRA e SABATO, 2017). Contudo, estudos 
mais recentes têm mostrado que além de B. bassiana, outros fungos têm registrado 
resultados satisfatórios no controle de D. maidis. 

O serviço de assistência técnica personalizada que a JCO Bioprodutos oferece aos seus 
clientes, permitiu a observação, pela primeira vez no Brasil, da ocorrência do fungo Me-
tarhizium brasiliense colonizando de forma natural cigarrinhas do milho (epizootia), dei-
xando evidente como é importante o monitoramento de pragas em nível de campo, e 
como é mais importante ainda, a presença de profissionais qualificados para essa ativi-
dade. A busca por novos agentes biológicos se faz cada vez mais necessária, uma vez que, 
insetos pragas, são grave problema para os produtores, pois, além de causarem danos às 
plantas, esses organismos vêm criando resistência aos defensivos químicos. Por outro lado, 
a compatibilidade entre o microrganismo e produtos químicos, como observado nesse 
caso, é um grande diferencial, pois torna possível o uso do biológico associado ao químico 
sem prejuízo, o que garante a sua utilização em estratégias de manejo integrado. 

Conclusão 

Os resultados das análises de comportamento em meio de cultura, da morfologia 
e molecular, confirma o primeiro relato do fungo entomopatogênico Metarhizium 
brasiliense como um potencial agente de controle biológico da Cigarrinha do milho. 
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