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APRESENTAÇÃO 

 

De 21 a 25 de outubro de 2019 a comunidade científica reuniu-se em Bom Jesus, 

no Auditório da Universidade Federal do Piauí, Campus “Professora Cinobelina Elvas” 

durante a II Mostra Científica de Estatística, para discutir estatística e melhoramento genético 

vegetal e animal. O evento reuniu pesquisadores nacionais, técnicos, estudantes de graduação 

e pós-graduação, produtores, empresas privadas, associações e universidades envolvidas. A 

segunda edição do evento foi realizada em conjunto com o I Encontro de Melhoramento 

Genético, evento, apoiado pela Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas.  

Foram abordados durante os três dias de evento assuntos referentes aos índices 

produtivos agropecuários no cerrado piauiense, recursos genéticos, genômica animal e 

vegetal, bem como a aplicações de métodos estatísticos na ciência experimental. Os assuntos 

foram discutidos em palestras, uma mesa redonda, uma oficina, um minicurso, totalizando 

oito palestrantes e 250 participantes. Também ocorreram duas sessões de pôsteres para 

apresentação de 24 trabalhos científicos e 10 trabalhos científicos apresentados na 

modalidade oral. 

A II Mostra Científica de Estatística e I Encontro de Melhoramento Genético foi 

uma realização do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Estatística e Melhoramento 

(NPE³M) e da Universidade Federal do Piauí, Campus “Professora Cinobelina Elvas”. 

Apresentamos abaixo o Livro de Resumos científicos do evento e registramos nossa 

gratidão a todos que fizeram do II MCest e I EMEGE 
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DIVERSIDADE GENÉTICA ENTRE PROGÊNIES MEIOS-IRMÃOS DE 
MOGNO AFRICANO POR MEIO DE CARACTERES QUALITATIVOS 

UTILIZANDO ALGORITMOS DE GOWER E ESCALONAMENTO 
MULTIDIMENSIONAL 

 
Agnes Cardoso da Cruz1, Priscila Alves Barroso2, Bruna Anair Souto Dias2 Silvokleio da Costa Silva2, 

Joaquim de Sousa Lima3  

 
1Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias – UFPI, Bom Jesus, Bolsista do CNPq. e-mail: 
agnes1994cardoso@hotmail.com 
2Professor da Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas. Bom Jesus-PI, Brasil.  
3Mestrando em Zootecnia. Universidade Federal do Piauí. Bom Jesus-PI, Brasil. 

 

RESUMO: Estudos de divergência e seleção de plantas são subsidiados principalmente a 
partir de técnicas multivariadas, que evidenciam ligações, diferenças ou semelhanças entre 
caracteres. Assim, objetivou-se estudar a dispersão fenotípica de progênies meios-irmãos 
utilizando o algoritmo de Gower e a técnica de escalonamento multidimensional não métrico, 
baseado em caracteres qualitativos. Foram avaliadas 22 progênies meios-irmãos de mogno 
africano (Khaya senegalensis) na fase juvenil, em delineamento de blocos casualizados, com 22 
tratamentos (progênies/procedência), com 30 repetições e uma planta por parcela, 
totalizando 660 plantas. Os caracteres avaliados foram presença de bifurcação, presença de 
galhos laterais, tortuosidade da haste, estado fitossanitário e nutricional avaliados por escala 
de notas. A análise dos dados foi realizada utilizando a moda. Todas as análises estatísticas 
foram realizadas utilizando o software R. A técnica utilizada apresentou a distância entre as 
progênies de K. senegalensis na forma gráfica, evidenciando dispersão e permitindo selecionar 
indivíduos com base nas características de interesse. Assim, o algoritmo de Gower aplicado 
a dados qualitativos e o uso do escalonamento multidimensional não métrico, são eficientes 
para descrever semelhanças morfológicas entre as progênies. 
 

PALAVRAS–CHAVE: análise multivariada, Khaya senegalensis, marcadores morfológicos, 
teste de progênie e procedência 
 

GENETIC DIVERSITY BETWEEN HALF-SIB PROGENIES THROUGH 
QUALITATIVE CHARACTERS USING GOWER ALGORITHM AND MULTI-

DIMENSIONAL SCALING 
 

ABSTRACT: Studies of plant divergence and selection are mainly supported by multivariate 
techniques, which show links, differences or similarities between characters. Thus, the 
objective was to study the phenotypic dispersion of half-sibling progenies using the Gower 
algorithm and the non-metric multidimensional scaling technique, based on qualitative 
characters. Twenty-two african mahogany (Khaya senegalensis) half-sibling progenies were 
evaluated in a randomized block design with 22 treatments (progenies / provenance), with 
30 replications and one plant per plot, totaling 660 plants. The characters evaluated were 
presence of bifurcation, presence of lateral branches, stem tortuosity, phytosanitary and 
nutritional status evaluated by rating scale. Data analysis was performed using fashion. All 
statistical analyzes were performed using the R software. The technique used presented the 
distance between the progenies of K. senegalensis in graphical form, showing dispersion and 
allowing to select individuals based on the characteristics of interest. Thus, Gower's 
algorithm applied to qualitative data and the use of non-metric multidimensional scaling are 
efficient for describing morphological similarities between progenies. 
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KEYWORDS: multivariate analysis, Khaya senegalensis, morphological markers, progeny and 
provenance test 
 

 

INTRODUÇÃO 

O grande desafio do setor florestal brasileiro é intensificar a produção para atender 

à crescente demanda por madeira, principalmente por madeira nobre. O mogno africano, 

pertencente ao gênero Khaya, vem ganhando espaço nesse tipo de cultivo, principalmente 

pelo seu valor agregado. Estima-se que o valor do m³ do mogno africano chega a ser 30 vezes 

o valor do m³ de espécies como pinus e eucalipto, que são bastante utilizadas em cultivos 

comerciais (IBGE, 2017). No entanto, para que se consiga atingir esta rentabilidade, é 

necessário materiais genéticos superiores com potencial adaptativo às condições locais 

(CARNEIRO, 1995). 

Um passo importante para a domesticação e utilização de espécies voltadas para 

uso comercial é o estudo de procedências e de progênies. Esse tipo de pesquisa demostrou 

que frequentemente, em espécies florestais, ocorre alto grau de variação fenotípica e que isso 

varia entre procedências (ROCHA et al., 2009). Assim, a partir de marcadores morfológicos, 

é possível avaliar a divergência genética entre plantas e auxiliar no processo de seleção em 

programas de melhoramento. 

As técnicas multivariadas fornecem subsídios aos estudos de divergência e seleção 

de plantas. E as mais utilizadas em estudos de divergência em espécies florestais são análises 

de agrupamentos e componentes principais (GIUSTINA et al., 2017). Sendo principalmente, 

baseado nas distâncias euclidiana e mahalanobis que consideram os caracteres quantitativos. 

Entretanto, é possível afirmar que caracteres qualitativos, tem influência e importância no 

desenvolvimento de mudas e plantas de qualidade que atendam a exigência do mercado 

consumidor, devendo ser consideradas no momento da seleção dentro dos programas de 

melhoramento. 

O algoritmo de Gower (1971) permite estimar a distância entre os indivíduos por 

meio de dados qualitativos, utilizando um algoritmo que estima a similaridade entre 

indivíduos (MOURA et al., 2010). De forma complementar, por meio da técnica de 

escalonamento multidimensional não métrico (nMDS), que utiliza modelos de distância 

espacial pode-se representar a proximidade entre indivíduos estudados. No entanto, não 

foram encontrados registros da técnica em espécies florestais, com fins de melhoramento 

genético. 
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Não há recomendações de quais progênies de mogno africano seriam as mais 

indicadas para o Estado do Piauí, ficando evidente a necessidade de realizá-las, para 

fornecer subsídios para futuros programas de melhoramento genético e atingir maior 

potencial produtivo da espécie. Assim, o presente trabalho teve por objetivo estudar a 

dispersão fenotípica de progênies meios-irmãos de mogno africano (Khaya senegalensis) 

utilizando o algoritmo de Gower e a técnica de escalonamento multidimensional não 

métrico, com base em caracteres qualitativos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado em março de 2017 na Fazenda Escola Alvorada do 

Gurguéia, localizada no município de Alvorada do Gurguéia, região sudoeste do Estado do 

Piauí. O clima da região é quente e úmido, classificado por Köppen como Cwa, possui 

precipitação pluviométrica média entre 700 e 1.200 mm ano-1, distribuída entre os meses de 

dezembro a abril e, com temperatura mínima de 26°C, e máxima de 36 °C e altitude de 281m. 

Os materiais genéticos utilizados são oriundos de sementes de 22 progênies de 

Khaya senegalensis selecionadas e devidamente identificadas na região de ocorrência natural 

da espécie e que apresentam características silviculturais superiores. 

Foram avaliadas progênies meios-irmãos de mogno africano (Khaya senegalensis) 

na fase juvenil (20 meses após o plantio), em delineamento de blocos casualizados, com 22 

tratamentos (progênies/procedência), com 30 repetições e uma planta por parcela, 

totalizando 660 plantas. Os caracteres avaliados foram presença de bifurcação (presente ou 

ausente), presença de galhos laterais (presente ou ausente), tortuosidade da haste (tortuosa 

ou retilínea), estado fitossanitário (satisfatório ou não satisfatório) e nutricional (deficiente 

ou não deficiente). A análise dos dados foi realizada utilizando a moda por progênie. Uma 

matriz com os dados qualitativos foi construída utilizando a distância de Gower (Gower, 

1971), com base na equação: 
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em que: Sij é a distância entre os acessos i e j; Wijk é um peso dada a comparação 

ijk, atribuindo valor 1 para comparações válidas e valor 0 para comparações inválidas (quando 

o valor da variável está ausente em um ou ambos indivíduos). Sijk é a contribuição da variável 

k na similaridade entre os indivíduos i e j, possuindo valores entre 0 e 1. Para uma variável 
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nominal, se o valor da variável k é a mesma para ambos os indivíduos, i e j, então Sijk = 1, 

caso contrário, é igual a 0.  E posteriormente, estas foram representadas por meio do 

escalonamento multidimensional não-métrico (nMDS). O nível do ajuste do mapeamento 

nMDS foi obtido por meio do stress de Kruskal (KRUSKAL, 1964), que indica como 

satisfatório, Stress de até 20% e calculado através da equação: 
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Onde: dij é a distância entre os acessos i e j; (dij) ̃ é a distância espacial entre os 

acessos i e j. A tabela de valores de Stress proposta por Sturrock e Rocha (2000) foi utilizado 

para validar o resultado obtido com a solução nMDS, comparando o valor obtido com o 

valor de tensão gerado a partir de matrizes com o mesmo número de objetos e o mesmo 

número de dimensões. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software 

R versão 3.4.3. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O diagrama de dispersão (Figura 1), construído a partir de caracteres morfológicos 

qualitativos de 22 progênies/procedências de K. senegalensis, evidencia a diversidade 

fenotípica, apresentada por meio da formação de grupos com base no escalonamento 

multidimensional não métrico (nMDS). Não houve variação, entre as progênies, para as 

características tortuosidade da haste, estado fitossanitário e nutricional, sendo estas, 

consideradas monomórficas. Todas as progênies foram classificadas como retilíneas e estado 

fitossanitário e nutricional como satisfatórios. 

A técnica de escalonamento multidimensional não métrico (nMDS) apresentou a 

distância entre as progênies de K. senegalensis na forma gráfica (Figura 1), onde, pode-se 

observar que houve dispersão. O escalonamento apresentou Stress de 0.03123% para os 

dados qualitativos. Sendo esse Stress considerado excelente (KRUSKAL, 1964). Quanto 

menor o valor do Stress, menores as chances de ocorrer erros de interpretação de dados 

(HAOUARI e FERCHICHI, 2008), pois quanto mais próximo de zero, mais real é a posição 

dos pontos no escalonamento e menor é a distorção dos dados com a redução das dimensões 

(CLARKE e WARWICK, 2001). O que significa boa ordenação dos dados, sendo a técnica 

eficiente (STURROCK e ROCHA, 2000). 
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Desta forma, o escalonamento com base nos qualitativos foi eficiente para 

representar as distâncias das progênies/procedências no gráfico, indicando uma boa 

ordenação. Sendo possível, a partir desta análise, identificar indivíduos mais divergentes, que 

contenham fenótipo de interesse  para o melhoramento genético da espécie. 

É possível observar com base nos dados qualitativos, que as progênies formaram 3 

agrupamentos. Grupo 1: formado pelas progênies 10, 13 e 17; grupo 2: pelas progênies 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15,18, 19, 20 e 21; grupo 3: pelas progênies 14, 16 e 22. As progênies 

do grupo 1 tem em comum a presença de bifurcação e ausência de galhos laterais. Em se 

tratando de madeiras nobres, árvores que apresentam bifurcações não são adequadas em 

plantios comerciais, pois há redução na altura do fuste, ocasionando depreciação do valor da 

madeira.  As do grupo 2, são progênies com fuste retilíneo, sem bifurcação e sem galhos 

laterais, sendo estas, ideais para serem utilizadas em plantios comerciais que visam a produção 

de madeira. Fustes retos e sem galhos laterais, são tipicamente comerciais, sendo um 

indicativo positivo para a seleção de progênies de Khaya senegalensis (CARMO et al., 2018). 

Enquanto que as do grupo 3 são progênies que apresentam galhos laterais e ausência de 

bifurcação. Galhos laterais, ocasionam lesões no tecido vegetal. E para que seja realizado 

eliminação dessa ramificação lateral, demanda custo, além de desvalorizar o principal produto 

comercial, a madeira. Dessa forma, é interessante que as progênies dos grupos 1 e 3, não 

tenham seu uso voltado para a produção de madeira. Sendo que, a presença de bifurcação 

e/ou galhos laterais reduz sensivelmente o seu valor comercial (SOUZA et al., 2010). 

 
Figura 1 - Dispersão gráfica para 22 progênies de mogno africano (Khaya senegalensis) por 

meio do escalonamento multidimensional não-métrico com base em dados qualitativos. 
 

Sendo assim, a análise com base na distância de Gower se mostrou adequada para 

a finalidade de seleção de progênies nas condições deste estudo. Onde foi evidenciado 

melhor distinção entre os indivíduos em decorrência da formação de grupos. O algoritmo de 

Gower também expressou diversidade genética entre acessos de coqueiro-gigante (LOIOLA 

Stress 0.0312% 
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et al., 2013), germoplasmas de pimenta (MOURA et al., 2010), entre gerações de feijão-de-

vagem (BARBÉ et al., 2008) entre outros. 

Através do melhoramento genético florestal é possível selecionar indivíduos 

superiores, visando características de interesse (GRATTAPAGLIA e KIRST, 2008), que 

também apresentem importância no setor produtivo (MACIEL, 2014). Assim, é primordial 

que a seleção de árvores com fins de melhoramento genético, também seja feita com base 

em caracteres qualitativos. Visto que, a produtividade da floresta sofre influência da qualidade 

do material genético empregado, sedo esta, maximizada quando utilizado materiais genéticos 

adaptado às condições edafoclimáticas locais. 

Apesar das progênies dos grupos 1 e 3 não serem ideais para cultivos comerciais, 

que visam a madeira como principal produto, estas, poderiam ter seu uso voltado para 

plantios de reflorestamento e/ou arborização de praças públicas, devido a presença de 

bifurcação e de galhos laterais que conferem maior valor estético a planta. Além disso, se 

incorporados outros estudos, essas progênies, podem apresentar potencial para a extração 

de compostos bioquímicos uma vez que a espécie é valorizada na área da saúde por 

apresentar potencial anti-helmíntico, antinflamatório, anestésico, entre outros (PINHEIRO, 

2012).  

Indivíduos que apresentam características desejáveis, devem ser selecionados para 

continuidade em programas de melhoramento genético (BARROSO et al., 2012). Assim, o 

conhecimento das relações fenotípicas entre as progênies, podem identificar características 

de interesse que possam subsidiar futuros programas de melhoramento genético. 

A técnica do nMDS permite a visualização gráfica de indivíduos com base na 

similaridade ou dissimilaridade de características, então quanto mais próximos os pontos, 

mais similares eles são. No entanto, esta técnica ainda não foi utilizada no setor florestal para 

selecionar indivíduos superiores com finalidade de seguir em programas de melhoramento 

genético. E como verificado no presente trabalho o nMDS possui eficácia na discriminação 

de indivíduos. Dada a importância dos caracteres qualitativos em testes de 

progênie/procedência, e da recomendação em se utilizar vários métodos multivariados em 

estudos de diversidade, o escalonamento é uma ótima alternativa para ser aliada nesse tipo 

de estudo. 

 

CONCLUSÕES 

As progênies selecionadas com base nas características de interesse foram: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Dessa forma, o algoritmo de Gower aplicado a dados 
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quantitativos e o uso do escalonamento multidimensional não métrico, são eficientes para 

descrever semelhanças morfológicas entre as progênies. 
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RESUMO: A estabilidade dos agregados é um parâmetro físico cuja importância é 
reconhecida por aqueles que estudam o processo de degradação do solo. Essa estabilidade 
depende diretamente da textura do solo, da sua mineralogia, do teor e tipos de matéria 
orgânica e da sua umidade. Diante disto, objetivou-se com este presente trabalho analisar o 
diâmetro médio geométrico através da via seca de um Latossolo amarelo distrófico atípico 
em diferentes sistemas de cultivo e profundidades. O delineamento utilizado foi o 
inteiramente casualizado, em esquema fatorial 6 x 3, sendo seis sistemas de cultivos em três 
profundidades com três repetições em cada sistema de cultivo. As amostras de solos foram 
coletas em diferentes sistemas de cultivo, sendo: feijão em pivô; caju; capim cameron roxo; 
banana; agrofloresta e goiaba. Em cada sistema de manejo, foram coletadas amostras nas 
profundidades: 0-5 cm, 15-20 cm e 35 - 40 cm, havendo três repetições para ambas as 
profundidades, sendo escolhidos ao acaso nos diferentes sistemas de manejo do solo. A 
quantificação do conteúdo retido em cada peneira permitiu a determinação da porcentagem 
de agregados por classes de diâmetro, associadas às aberturas das malhas. Em seguida 
determinou-se o diâmetro médio geométrico utilizando-se a seguinte formula. Os sistemas 
com goiaba e banana obtiveram variação nas diferentes profundidades para DMG em relação 
aos demais sistemas de cultivo. Ambas as profundidade obtiveram diferença entre os 
sistemas de cultivo. 
 

PALAVRAS–CHAVE: agregado, conservação, índice 
 

GEOMETRIC AVERAGE DIAMETER ANALYSIS IN DIFFERENT CROP 
AND DEPTH SYSTEMS 

 
ABSTRACT: Aggregate stability is a physical parameter whose importance is recognized by 
those who study the process of soil degradation. This stability depends directly on the texture 
of the soil, its mineralogy, the content and types of organic matter and its moisture. Thus, 
the objective of this work was to analyze the geometric mean diameter through the dry path 
of an atypical dystrophic yellow latosol. in different cropping systems and depths. A 
completely randomized design with a 6 x 3 factorial scheme was used, with six cultivation 
systems at three depths with three replications in each cultivation system. Soil samples were 
collected in different cultivation systems, as follows: pivot beans; cashew; purple cameron 
grass; banana; agroforestry and guava. In each management system, samples were collected 
at depths: 0-5 cm, 15-20 cm and 35 - 40 cm, with three repetitions for both depths, being 
randomly chosen in the different soil management systems. The quantification of the content 
retained in each sieve allowed the determination of the percentage of aggregates by diameter 
classes, associated with the mesh openings. Then the geometric mean diameter was 
determined using the following formula. Guava and banana systems obtained variation in 
the different depths for DMG in relation to the other cultivation systems. Both depths 
obtained differences between the cropping systems. 
 

KEYWORDS: aggregate, conservation, index 

mailto:alandesousa161@gmail.com
mailto:Clara
mailto:thiagotargino1212@gmail.com


Livro de Resumos: II Mostra Científica de Estatística e  

I Encontro de Melhoramento Genético 

 

 
 

19 

INTRODUÇÃO 

O solo apresenta que diversas funcionalidades e papel relevante para biosfera, 

atmosfera, hidrosfera, o permite ao reconhecimento para os processos que governam a 

estrutura do solo. A estrutura do solo refere-se à conformação das partículas do solo, assim 

determinando a infiltração de água no solo, espaço poroso, penetração e desenvolvimento 

de raízes (PEREIRA; OLSZEVSKI; MENDES, 2013). Para a determinação da qualidade da 

estrutura do solo são utilizadas metodologias, entre eles empregados destaca-se a 

determinação da agregação solo (SALTON et al., 2012). O diâmetro médio geométrico 

(DMG) é entendido como uma estimava do tamanho das classes de agregados de maior 

ocorrência e percentual de agregados por classe de diâmetro, sendo este indicie utilizado para 

avaliar a qualidade da estrutura do solo. 

Sistemas de cultivo podem comprometer a qualidade dos agregados do solo, o que 

permite o uso de indicadores de qualidade física do solo evidencia a necessidade de uso de 

sistemas que favoreçam a formação de uma estrutura do solo. Entretanto, os indicadores 

existentes são gerados para situações especificas, o que permite buscar novas ferramentas 

para que possa auxiliar na estruturação do solo. Com isso, faz necessário o uso de uma gestão 

segura dos recursos naturais, com análise quantitativa e interpretação dos atributos físicos e 

físico-hídricos e as possíveis alterações que podem ser geradas na qualidade do solo 

(STEFANOSKI et al., 2013). Diante disto, objetivou-se com este presente trabalho analisar 

o diâmetro médio geométrico através da via seca de um Latossolo amarelo distrófico atípico 

em diferentes sistemas de cultivo e profundidades. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na Universidade Federal do Piauí- UFPI, Campus Prof.ª 

Cinobelina Elvas – CPCE, localizado (9° 04’ 52,2’’S 44° 19’ 31,9’’W). Segundo a classificação 

de Köppen, o clima é classificado como Aw com precipitação de 1200 mm por ano O solo 

desta região é classificado como Latossolo amarelo distrófico atípico com concreções de 

ferro em profundidade.  

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 6 x 3, 

sendo seis sistemas de cultivos em três profundidades com três repetições em cada sistema 

de cultivo.As amostras de solos foram coletas em diferentes sistemas de cultivo, sendo: feijão 

em pivô; caju; capim cameron roxo; banana; agrofloresta e goiaba. Em cada sistema de 

manejo, foram coletadas amostras nas profundidades: 0-5 cm, 15-20 cm e 35 - 40 cm, 
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havendo três repetições para ambas as profundidades, sendo escolhidos ao acaso nos 

diferentes sistemas de manejo do solo.  

Em cada sistema de manejo, coletou-se 3 amostras simples de 1,5 Kg de solo em 

cada profundidade dos pontos escolhidos, sendo estes reservados em recipientes 

identificados. Posteriormente, foram misturadas para formação de uma amostra composta 

para os diferentes tipos de sistemas, totalizando 4,5 Kg de solo para as três profundidades. 

Após secagem ao ar, as amostras foram destorroadas, passadas em peneira de 8 mm 

e retidas em peneira de 4 mm. Feito isso, pesou-se mais 50 g das estruturas referentes as 

profundidades nos diferentes sistemas de manejo. As subamostras foram colocadas no 

agitador mecânico vibratório utilizando as peneiras de e 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 

0,106 mm e 0,053 mm a 30 % de vibração por um período de 15 minutos. Em seguida, os 

agregados restantes em cada malha foram transferidos para recipientes metálicos e 

conduzidos à estufa de secagem a 105° C, durante 24 horas. A quantificação do conteúdo 

retido em cada peneira permitiu a determinação da porcentagem de agregados por classes de 

diâmetro, associadas às aberturas das malhas. Em seguida determinou-se o diâmetro médio 

geométrico (DMG) utilizando-se a seguinte formula:DMG = antilog Σ (n log di) / Σ n. 

Onde: di  =  diâmetro médio de uma determinada faixa de tamanho do agregado;n  =  %  

dos  agregados  retidos em uma determinada peneira. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de médias de Scott 

& Knott a 5% de probabilidade, utilizando-se programa estatístico R Core Team (2015) para 

realização da análise estatística. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos diferentes sistemas de cultivos não se verificou variação para DMG, exceto os 

sistemas de cultivo com a Goiaba, observando maior valor de DMG na profundidade 15-20 

cm. No sistema de cultivo de banana, observou maiores valores na profundidade de 0-5 cm. 

Nas diferentes profundidades, verificou-se variação entre os sistemas de cultivo. Na 

profundidade 0-5 cm o sistema de cultivo em pivô com feijão apresentou média superior.  

Já sistemas de cultivo com o capim e agroflorestal não apresentaram diferença entre 

si. Da mesma forma não verificou- diferença entre os sistemas de cultivo de caju e goiaba, 

sendo observados os menores valores médios para o sistema de cultivo com banana. 

Resultados semelhantes foram encontrados por (CALONEGO; ROSOLEM, 2008) que se 

verificou que estabilidade dos agregados é influenciada pela rotação de cultura.  
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Tabela 1- Valores médios do diâmetro médio geométrico das diferentes profundidades em 
cada sistema de manejo.  

 
Cultivos 

Profundidades  
Feijão* Capim Agrofloresta Caju Goiaba Banana 

0-5 cm 4,376 Aa 3,800 Ab 3,320 Ab 2,876 Ac 2,743 Bc 1,970 Ad 

15-20 cm 4,046 Aa 3,776 Aa 3,060 Ab 3,243 Ab 2,830 Ab 1,053 Bc 

35-40 cm 3,750 Aa 3,873 Aa 3,190 Aa 3,136 Ab 1,846 Bc 1,093 Bd 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si estatisticamente 
pelo teste de Scott-knott a 5% de probabilidade 
 

Os sistemas de cultivo na profundidade 15-20 apresentaram variação para DMG, 

sendo os sistemas de cultivo com feijão e capim apresentaram valores superiores, seguido do 

agroflorestal, caju e goiaba. Entretanto, verificou-se, que o sistema de cultivo com a banana 

apresentou menor valor. Na profundidade de 35-40 cm, houve diferença entre os sistemas 

de manejo, observando que o cultivo com feijão, capim e agroflorestal apresentaram maiores 

valores. Sendo s os menores valores para o cultivo caju, goiaba e banana (Tabela 1). 

Resultados corroboram para com os encontrados por (PAIVA et al., 2018), quando avaliava 

o diâmetro médio geométrico em diferentes uso do solo. 

 

CONCLUSÕES 

Os sistemas com goiaba e banana obtiveram variação nas diferentes profundidades 

para DMG em relação aos demais sistemas de cultivo. Ambas as profundidade obtiveram 

diferença entre os sistemas de cultivo 

 

REFERÊNCIAS 

CALONEGO, J. C.;  ROSOLEM, C. A. Estabilidade de agregados do solo após manejo com rotações de 
culturas e escarificação. Revista Brasileira de Ciência do Solo, p. 1399-1407, 2008. 

PAIVA, R. D. S. R., VASCONCELOS, S., RODRIGUES, S. D. C., KATO, O. Agregação do solo em sistemas 
com corte-e-queima e corte-e-trituração da vegetação sucessional em Igarapé-Açu, PA. In: Embrapa 
Amazônia Oriental-Artigo em anais de congresso (ALICE). In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 22. 2018, Belém, PA. Anais... Belém, PA: 
Embrapa Amazônia Oriental, 2018. 

PEREIRA, J. S., OLSZEVSKI, N., & MENDES, A. M. S. Avaliação da qualidade estrutural de solos sob uso 
agrícola no município de Sobradinho-BA. In: Embrapa Semiárido-Artigo em anais de congresso 
(ALICE). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO SOLO, 34., 2013. Florianópolis. Anais... 
Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2013., 2013. 

R Core Team (2015). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 
StatisticalComputing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/. 



Livro de Resumos:  II Mostra Científica de Estatística e  

I Encontro de Melhoramento Genético 

22  

SALTON, J., SILVA, W., TOMAZI, M., HERNANI, L. Determinação da agregação do solo-metodologia em 
uso na Embrapa Agropecuária Oeste. Embrapa Agropecuária Oeste-Comunicado Técnico 
(INFOTECA-E), 2012. 

STEFANOSKI, D. C.; SANTOS, G. C.; MARCHÃO, R. L.; PETTER, F. A.; PACHECO, L. P. Uso e manejo 
do solo e seus impactos sobre a qualidade física. Embrapa Cerrados-Artigo em periódico indexado 
(ALICE), 2013. 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 23. DOI: 10.47242/978-65-87959-04-7-3 

 

Capítulo 03 
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RESUMO: O cajuízeiro, planta endêmica do cerrado brasileiro, bastante difundido por 
apresentar fruto de sabor agradável, ter resistência a secas, tolerância a queimadas e por ser 
um possível porta-enxerto do cajueiro, apresenta grande potencial na propagação sexuada e 
consequentemente produção de mudas. O hidrogel, apresenta características de retenção de 
mais de 50 vezes o seu volume, o que proporciona um armazenamento maciço de água e sua 
distribuição ao longo do tempo no meio, o que diminui a frequência de irrigação na produção 
de mudas. Objetivou-se nesse trabalho indicar uma dosagem de hidrogel que proporcionasse 
uma germinação precoce e um melhor desenvolvimento de mudas dessa espécie. O 
delineamento experimental adotado foi cinco blocos, com cinco tratamentos (1, 2, 3, 4 g/L 
de solo e uma testemunha sem nenhuma dosagem). Avaliou-se índice de velocidade de 
emergência, crescimento vegetativo, diâmetro e número de folhas. Os tratamentos diferiram-
se nas variáveis velocidade de emergência, crescimento vegetativo, diâmetro e visualmente 
para o número de folhas, quando comparados com a testemunha. 
 

PALAVRAS–CHAVE: cajuí, propagação de plantas, hidrogel, produção de mudas. 
 

PRODUCTION OF LITTLE CASHEW SEEDLINGS (Anacardium microcarpum 
Ducke) WITH THE USE OF HYDORECTOR POLYMERS. 

 
ABSTRACT: The little cashew tree, an endemic plant of the Brazilian Cerrado, widespread 
because it presents pleasant fruits, has drought resistance, tolerance to burns and is a possible 
cashew rootstock, has great potential for sexual propagation and consequently seedling 
production. The hydrogel has retention characteristics of more than 50 times its volume, 
which provides water storage and distribution over time, which decreases the frequency of 
irrigation in seedling production. The aim of this study is to indicate a hydrogel dosage that 
will provide early germination and better development of this species. The experimental 
design was five blocks, with five treatments (1, 2, 3, 4 g / L of soil and a control without a 
dosage). The treatments differ in emergence speed, vegetative growth, diameter and visually 
for leaf number when compared with a control. 
 
KEYWORDS: little cashew, plant propagation, hydrogel, seedling production. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O bioma Cerrado se caracteriza por apresentar uma grande diversidade de frutos 

nativos, entre os quais, destaca-se o cajuí (Anacardium microcarpum Ducke). É uma espécie 
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perene da família Anacardiaceae, com arvores frondosas que alcançam de 25 a 30 m de altura 

(RUFINO et al., 2007). Diversas são as utilizações do cajuízeiro, dentre elas pode-se destacar 

o porta-enxerto para o cajueiro anão precoce. A utilização como porta-enxerto pode 

contribuir para melhorar o rendimento de clones de caju anão precoce, em regiões com 

déficit hídrico acentuado (RUFINO et al., 2007). 

A necessidade de melhorar a produção tem estimulado pesquisadores e produtores 

a buscarem técnicas alternativas para melhoria da produtividade e redução de custos. Neste 

caso, os polímeros hidrorretentores podem ser interessantes, atuando como reguladores da 

disponibilidade de água para as culturas, aumentando a produtividade local e minimizando 

os custos de produção (MENDONÇA et al., 2013). De acordo com Azevedo et al. (2002), 

os polímeros hidrorretentores atuam como uma alternativa para situações em que não haja 

disponibilidade de água no solo, circunstâncias 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. Diante do exposto o presente trabalho teve como objetivo 

testar a velocidade de emergência do cajuí bem como seu crescimento inicial com a utilização 

de doses de hidrogel para produção de mudas de porta enxerto do cajuízeiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Piauí, no Campus 

Professora Cinobelina Elvas no telado pertencente ao grupo de pesquisa de fruticultura da 

UFPI, o FRUTAGRO, com tela de 50% de luminosidade, localizado no município de Bom 

Jesus – PI, a 09º 4’ 55” de latitude sul e 44º 19’ 39” de longitude oeste e a 228 m de altitude 

no período de 14 de setembro a 26 outubro de 2019, totalizando assim 43 dias de execução 

do mesmo. 

De acordo com a classificação de Köppen (1948), o clima é do tipo Awa, tropical 

chuvoso com estação seca no inverno e temperatura média do mês mais quente superior a 

22 ºC com precipitação anual variando de 900 a 1200 mm (Inmet, 2018). 

O delineamento do experimento em questão foi em blocos casualizados (DBC) 

disposto em um fatorial simples 5 x 5 sendo os tratamentos representados por grama de 

hidrogel a cada litro de solo, sendo distribuídos da seguinte maneira, T1:1 g/L, T2:2 g/L, 

T3:3 g/L, T4:4 g/L e o T5 onde não apresentou nenhuma proporção deste polímero, 

distribuídos em cinco blocos, sendo que cada tratamento teve 10 repetições por bloco, 

totalizando 250 unidades amostrais. 

 Foi utilizada terra da camada subsuperficial do solo (de 0 – 20) de um latossolo 

amarelo, coletada do pomar didático da instituição, sendo a mesma utilizada em todos os 
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tratamentos deste experimento. Utilizou-se castanhas de cajuí nativo, coletados na Fazenda 

Escola Alvorada do Gurguéia (FEAG), pertencente a UFPI, sediada no município de 

Alvorada do Gurguéia – PI 08º 25’ 28” de latitude sul e 43º 46’ 38” de longitude oeste, da 

safra de 2018 de uma única matriz, a fim de homogeneizar o experimento. 

Foram avaliadas o índice de velocidade de germinação após a surgimento da 

primeira plântula, que ocorre 16 dias após o plantio, sendo contabilizadas diariamente até 25 

dias de avaliação, sendo o índice de velocidade de germinação calculado de acordo com 

MAGUIRE (1962): 

IVG= N1/DQ +N2/D2 + .... + Nn/Dn 46  

Onde: IVG = índice de velocidade de emergência; N = números de plântulas 

verificadas no dia 47 da contagem; D = números de dias após a semeadura em que foi 

realizada a contagem.  

E ao final de sua execução, foram mensurados dados de altura da planta, com 

auxílio de uma régua escolar, diâmetro a 2 cm da base da planta, aferidos com um paquímetro 

digital. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANAVA) pelo teste F a 5% de 

probabilidade e quando significativa as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste 

de F deTukey, a 5% de probabilidade, empregando-se o programa estatístico R. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A emergência do cajuí se deu aos 16 dias após o plantio das castanhas, e não 

obedeceu um crescimento linear como pode ser observado pelo gráfico 1. A disponibilidade 

hídrica proporcionada pelo hidrogel apresentou maiores índices de emergência das castanhas 

de cajuí no tratamento T2 onde o mesmo apresentava 2 g de hidrogel por litro de solo, onde 

subentende-se que a castanha do cajuí tenha chegado ao ponto máximo de absorção de água 

para o desenvolvimento do embrião e posteriormente sua germinação e emergência. 

Os tratamentos testados nesse experimento transcorreram uma diferença 

significativa para a variável altura e diâmetro segundo a análise de variância (Tabela 1 e 2), 

justificando assim que após a emergência das castanhas a altura dos indivíduos sofrem 

influência pelas doses de polímeros hidroretentores, em que a disponibilidade hídrica no 

substrato garante uma maior desenvolvimento das mudas. 
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Gráfico 1 -  Índice de velocidade de emergência calculado de acordo com a metodologia de 
MAGUIRE (1962) 

 
Tabela 1 – Análise de variância da altura das plantas em função dos tratamentos de doses 

de hidrogel na produção de mudas de cajuí. 
 

 GL SQ QM FC Pr>Fc CV (%) 

Tratamento 4 33,899 8,4748 3,8659 0,02205* 25,14 

Bloco 4 5,414 1,3536 0,6174 0,65643  

Resíduo 16 35,075 2,1922    

Total 24 74,388     

   

 

Tabela 2 - Análise de variância do diâmetro das plantas em função dos tratamentos de 
doses de hidrogel na produção de mudas de cajuí. 

 
 GL SQ QM FC Pr>Fc CV (%) 

Tratamento 4 3,5786 0,89465 6,0723 0,00360* 21,39 

Bloco 4 0,0951 0,02376 0,16138 0,95489  

Resíduo 16 2,3573 0,14733    

Total 24 6,0310     

 

Resultados aproximados foram encontrados no trabalho de produção de mudas de 

ipê amarelo (Handroanthus ochraceus (Cham.) (MEWS, 2015), onde a variáveis analisadas 

(altura, diâmetro, número de folhas) se aproximam ao trabalho em questão, onde a utilização 

do hidrogel favoreceu a produção de mudas dessa espécie. 

As médias dos números de folhas apresentaram-se idênticos para o teste de Tukey 

a 5% de probabilidade (Tabela 3) , porém visualmente o tratamento que tinha a maior 

dosagem de hidrogel (T4 : 4 g/L) na variável número de folhas em função dos tratamentos 

de doses de hidrogel na produção de mudas de cajuí, confirmando assim a que a 

disponibilidade hídrica favorece o desenvolvimento de folhas e não o crescimento em altura, 

assim como é descrito por (MARQUES, 2010) na produção de pimentão com a utilização 

deste polímeros. 
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Tabela 3 – Média de número de folhas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
 

Grupo Tratamento Média 

A 4 g/L 6,08 

A 3 g/L 5,90 

A 2 g/L 5,80 

A 1 g/L 4,06 

A Testemunha 3,90 

 

Estes resultados concordam com Zonta et al. (2009) onde conclui-se que a retenção e 

absorção pelos polímeros hidrorretentores, torna a disponibilidade hídrica mais abundante 

para a planta, favorecendo um melhor desenvolvimento inicial das mesmas para a produção 

de mudas. 

 

CONCLUSÕES 

O tratamento 2 (2 g de hidrogel por litro de solo), apresentou melhores índices no 

quesito emergência de plântulas enquanto o tratamento 4 (4 g hidrogel por litro de solo) 

apresentou uma melhor retenção hídrica, proporcionando uma maior disponibilidade de 

água, favorecendo a produção de mudas de cajuizeiro. 
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RESUMO: O estudo foi conduzido para determinar se aspectos físico-morfológicos altera 
a densidade da população de mosca branca, Bemisia tabaci (Gennadius, 1889.) (Hemiptera: 
Aleyrodidae). O delineamento foi realizado em DBC ( 6 x 3).  As amostragens de B. tabaci 
foram realizadas semanalmente por 5 meses, em  seis genótipos de algodão (FM 940 GLT, 
FM 975 WS, DP 555 BG RR, DP 1536 B2 RF, TMG 81 WS e BRS 368 RF. Três plantas 
foram selecionadas aleatoriamente e os insetos foram amostrados na porção superior, 
mediana e inferior de cada planta. Os aspectos físico-morfológicos, número de glândulas da 
folha, densidade do pêlos, comprimento dos pêlos, altura e espessura da lâmina foliar, das 
plantas foram examinados do lado inferior das folhas. A população adulta de mosca-branca 
apresentou correlação negativa com as glândulas sob as folhas de algodão, nervura central e 
nervuras foliares, bem como com a altura das plantas. Adultos e ninfas de mosca-branca 
apresentaram correlação positiva com a densidade de pêlos sobre a lâmina folia, nervuras e 
com o comprimento dos pêlos da nervura central. A maior ocorrência de adultos e ninfas de 
B. tabaci foram observados no DP 555BG RR, enquanto populações mais baixas foram 
observadas no TMG 81 WS e FM 940 GLT, respectivamente.  
 

PALAVRAS–CHAVE: Insetos sugadores, mosca branca, lâmina foliar, pêlos. 
 

PHYSICO-MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PLANTS OF 
DIFFERENT GENOTYPES OF Gossypium Hirsutum L. ON THE 

INCIDENCE OF Bemisia tabaci (GENNADIUS, 1889) (HEMIPTERA: 
ALEYRODIDAE) BIOLOGY B. 

 

ABSTRACT:  The study was conducted to determine if physical and morphological aspects 
alter the density of the whitefly population, Bemisia tabaci (Gennadius, 1889.) (Hemiptera: 
Aleyrodidae). The design was performed in DBC (6 x 3). B. tabaci samplings were performed 
weekly for 5 months in six cotton genotypes (FM 940 GLT, FM 975 WS, DP 555 BG RR, 
DP 1536 B2 RF, TMG 81 WS and BRS 368 RF. Three plants were randomly selected and 
the insects were sampled in the upper, middle and lower portion of each plant. The physical-
morphological aspects, number of leaf glands, hair density, hair length, leaf height and leaf 
thickness The plants were examined on the underside of the leaves. The adult whitefly 
population was negatively correlated with the glands under the cotton leaves, central vein 
and leaf veins, as well as the height of the plants. positive correlation with hair density on 
leaf blade, ribs and central vein hair length The highest occurrence of adults and B. tabaci 
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nymphs were observed in DP 555BG RR, as The lowest values were observed in the TMG 
81 WS and FM 940 GLT, respectively. 
 

KEYWORDS: Sucking insects, whitefly, leaf blade, hair. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A mosca-branca, Bemisia tabaci (Gennadius,1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) biótipo 

B é um inseto polífago, de grande importância econômica em várias culturas, dentre elas o 

algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) (ALENCAR et al., 2002). Este inseto causa danos diretos 

tanto pela sucção da seiva e injeção de toxinas, como indiretos com a liberação de “honeydew” 

que acumula-se nos capulhos e causa a caramelização da pluma e manchas nas fibras pelo 

fungo do gênero Capnodium que cresce quando há liberação do honeydew, além de ser vetor 

de uma centena de vírus (AKHTAR et al., 2011). 

 A resistência da planta hospedeira ao ataque dos insetos representa uma estratégia 

crucial e colabora para uma solução prática, de baixo custo e longa duração, para a 

manutenção de baixas populações de mosca-branca, reduzindo as perdas de produção 

(CARABALI et al., 2005) A morfologio fungo a da planta do algodão (Gossypium hirsutum L.) 

pode apresentar resistência quanto a ocorrência de Bemisia tabaci, por meio dos seus aspectos 

morfológicos. Estes se caracterizam como uma ferramenta valiosa para o manejo integrado 

de pragas, possibilitando a reduçâo da população do inseto abaixo do nível de dano 

econômico. Diante disso, objetivo desse trabalho foi analisar se os aspectos físico-

morfológicos da planta do algodão (Gossypium) afeta a densidade populacional da mosca-

branca. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em DBC, com tamanho de parcela de 2023,43 m2 

(0,5 ha) na área de pesquisa Experimental do Instituto Federal de Goiás( local onde há 

ocorrência de Bemisia tabaci). Os tratamentos constituiram de seis genótipos de algodão, FM 

940 GLT, FM 975 WS, DP 555 BG RR, DP 1536 B2 RF, TMG 81 WS e BRS 368 RF. A 

semeadura utilizou espaçamento entre linhas de 75 cm e entre plantas de 30 cm. Foram 

utilizadas 3 repetições para cada tratamento totalizando 18 parcelas. Cada parcela de 3 linhas 

com 10 plantas, 30 plantas por parcela. 

As amostragem de B. tabaci foram realizadas pela manhã, semanalmente.  Tres 

plantas foram selecionadas aleatoriamente de cada repetição e de cada tratamento. Os insetos 

foram amostrados na porção superior, mediana e inferior (somando a quantidade de insetos 
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nos terços da planta) de cada planta (ARIF et al., 2004), sendo nove (9) plantas de cada 

tratamento ,totalizando 54 plantas dos seis tratamentos. Uma lupa de mão foi utilizada para 

contar a população de B. tabaci. Vinte observações durante cinco meses foram realizada 

durante as amostragens semanais de moscas brancas.  

Para avaliar as caracteristicas das plantas, foram escolhidas uma folha do terço 

superior, médio e inferior de cada planta selecionada, esta foi cortada e levada ao laboratório 

(SOHAIL et al., 2003). O número de glândulas de gossipol, densidade, comprimento do pelo 

e da lâmina foliar da nervura central e lateral foi examinada do lado inferior das folhas, 

utilizando microscópio binocular CARL ZEISS MCX 100 (Ástria) das três partes distintas 

de cada folha, para auxiliar, foi utilizado um corante de ferro de 1 cm2 (ARIF et al., 2004). 

A área foliar tinha um cm de comprimento da nervura central, enquanto para a 

lâmina, era um cm2 para determinar o número de glândulas de gossipol, densidade e 

comprimento dos pêlos. Um corte transversal das folhas foi cortado com a ajuda de uma 

lâmina fina e a espessura da lâmina foliar foi determinada em milímetros a partir de três 

diferentes locais de cada folha usando um micrômetro ocular sob um microscópio binocular. 

Para a altura das plantas, três foram selecionados aleatoriamente de cada parcela e sua altura 

em cm foi determinado com a ajuda de uma trena. Os dados foram submetidos a analise de 

variança, sendo utilizado o programa SAS e Tukey a 5% de probabilidade. A análise de 

correlação simples foi calculada entre a densidade populacional de mosca branca e as 

caracterisitcas fisico-morfológicas das plantas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Baseando-se no número médio de mosca-branca em diferentes genotípos de 

algodão, no genótipo DP 555 BG RR observou-se o maior índice de mosca-branca, tanto no 

número de adultos (4.80 ± 0.27a), como o de ninfa( 6.77 ± 0.07a). Já o genótipo TMG 81 

WS, teve o menor número de individuos, tanto adulto( 3.95 ± 0.03d) como ninfa( 4.78 ± 

0.12c).(Figura 1). 
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Figura 1. - Número de Bemisia tabaci em genótipos de algodão.  
 

 Médias seguidas da mesma letra, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a p = 0.05.  
 

A diferença na colonização de B. tabaci biótipo B em função do genótipo é também 

conhecida para outras espécies vegetais de grande importância econômica. Em soja, Valle & 

Lourenção (2002) avaliaram 20 genótipos, incluindo cultivares e linhagens, e detectaram 

diferenças em relação à atratividade para adultos, verificando, dentro dos menos atrativos, 

cultivares como ‗IAC 17‘ e ‗IAC 19‘. Já em tomateiro, Fancelli et al. (2003) encontraram 

diferenças na atratividade e ausência de infestação de adultos em acessos de Solanum pennellii 

(= L. pennellii). 

De acordo com Panda & Khush (1995), as causas da colonização de B. tabaci por 

determinadas plantas incluem fatores físicos e químicos, ou mesmo uma combinação de 

ambos, que normalmente pode envolver etapas ao longo de um determinado tempo. Este 

processo de seleção pode consistir em diferentes fases e ser mediado por estímulos visuais, 

olfativos e gustativos. Assim, sabe-se que B. tabaci responde a estímulos no processo de 

seleção de plantas hospedeiras; esses estímulos podem, numa mesma planta, ser de diferentes 

intensidades e favoráveis ou não ao inseto, o que vai determinar à maior ou menor 

colonização (PROKOPY & OWENS, 1993; VISSER, 1988). 

De acordo com as características físico-morfológicas das plantas nos diferentes 

genótipos de algodão, não foi observado diferenças na altura das plantas, mas possuem 

alterações significativas nos aspectos de glândulas foliares, densidade do pelo, comprimento 

do pelo e espessura da lâmina foliar (p= 0,05) (Tabela 1). O TMG 81 WS e FM 940 GLT 

foram os genótipos com maior infestação de B. tabaci. Então de acordo com os resultados, 

as glândulas foliares, densidade do pelo na lâmina, comprimento do pelo na veia e a espessura 

da lâmina foliar, afetam a incidência de B. tabaci. 
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Tabela 1. Características físico-morfológicas (glândulas foliares, densidade do pelo, 
comprimento do pelo, espessura da lâmina foliar e altura das plantas) em diferentes 

genótipos de Gossypium. 
 

Genótipos Glândulas Foliares Densidade do Pelo 
Comprimento do 

pêlo 
ELM AP 

 Lâmina/cm2 

Nervura 

Central 

/cm 

Veia/

cm 

Lâmina 

/cm2 

Nervura 

Central/

cm 

Veia 

/cm 

Lâmina 

/mm 

Nervura 

Central 

/mm 

Veia 

/mm 
mm cm 

FM 975 

WS 
86.7a 40.6a 7.8ab 265.5c 80.9c 277.7c 2.7a 4.2ab 4.2b 0.7c 108.6a 

FM 940 

GLT 
52.0b 28.8d 4.8c 378.7a 348.8ab 178.4a 2.4b 4.1ab 3.3d 1.1b 120.7a 

DP 555 

BG RR 
49.8bc 34.6abc 6.5bc 365.1ab 334.1b 173.0a 2.3c 4.2ab 3.4c 1.8a 121.3a 

DP 1536 

B2 RF 
53.1b 30.0cd 8.4a 356.5ab 360.9a 158.5ab 2.3c 4.2a 3.3cd 1.8a 110.6a 

BRS 368 

RF 
96.9a 34.2bc 8.5a 233.7d 292.3c 94.1c 2.6a 4.1ab 4.3b 0.8c 122.5a 

TMG 81 

WS 
34.4c 37.2ab 6.6b 335.8b 288.2c 136.2b 2.7a 4.0b 4.6a 0.6d 126.7a 

Médias seguidas pela mesma letra não são significativamente diferente pelo Tukey, p = 0.05. AP= Altura das 
plantas. ELM= Espessura da lâmina foliar.  

 

Toda e qualquer característica estrutural ou morfológica da planta, que atue de 

forma negativa sobre os insetos, ou seja, que afete a espécie de maneira a preservar-se de 

danos mais sérios é considerado causa morfológica que interfere na ocorrência de insetos, 

suprimindo a população (LARA, 1991; LUCAS et al., 2000). 

As características morfológicas das plantas podem afetar a locomoção, cópula, 

seleção do hospedeiro, e ingestão e digestão do alimento pelos insetos. Essas alterações estão 

relacionadas a características estruturais como o tecido dérmico, presença de cera, espessura 

da parede celular (lignina e suberina) e pilosidade (tricomas) (GALLO et al., 2002; WAR et 

al., 2012). 

A ocorrência dos adultos tem correlação negativa com glândulas foliares e na altura 

da planta. Já a presença das ninfas de mosca branca, é alterada em função das glândulas 

foliares na nervura central, densidade do pêlo na lâmina foliar e no comprimento do pêlo na 

lâmina foliar e nas veias, assim como na altura da planta (Tabela 2).     

 

Tabela 2. Coeficiente de correlação entre a ocorrência de mosca branca e as características 
físico-morfológicas em diferentes genótipos de plantas. 

 
           Características Mosca Branca - Adulto Mosca Branca - Ninfa  

 Glândulas Foliares 

Lâmina Foliar -0.175* 0.142*  
Nervura Central -0.243* -0.085*  
Veias -0.244* 0.492**  
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 Densidade do pêlo 

Lâmina Foliar 0.555* -0.052*  
Nervura Central 0.694 ns 0.498*  
Veias 0.601* 0.049*  

 Comprimento do pêlo 

Lâmina Foliar -0.942 ns -0.575**  
Nervura Central 0.529* 0.455*  
Veias -0.841ns -0.454*  

Espessura da lâmina foliar 0.929 ns 0.760 ns  

Altura das Plantas -0.096* -0.244*  
ns= não significativo. ** Correlação significativa ao nível de 0,01. * Correlação significativa ao nível de 0,05 

 

Características estruturais que contribuem para o aumento da espessura ou dureza 

dos tecidos foliares podem resultar em um obstáculo contra a ataque de insetos (WEI et 

al.,2000; PEETERS,2002). No presente trabalho, os atributos estrurais tais como: glândulas 

foliares e altura da planta, influenciaram para que tivesse uma menor ocorrência de adultos 

de Bemisia tabaci no algodoeiro. Além disso, glândulas foliares na nervura central, densidade 

do pêlo na lâmina foliar e no comprimento do pêlo na lâmina foliar e nas veias, assim como 

na altura da planta resultam como um obstáculo na ocorrência de ninfas de Bemisia tabaci. 

O tamanho e a densidade do tecido vascular também foram correlacionados com a 

distribuição de fitófagos (COHEN et al., 1996). 

 Assim, os fatores físico-morfológicos estudados afetam o estabelecimento dos 

insetos nas plantas, como já descrito para outros aspectos (WRATTEN; EDWARDS, 1981). 

Essas diferentes características podem ser as causadoras tanto de antixenose quanto de 

antibiose. 

 

CONCLUSÕES 

Todos os genótipos apresentaram diferenças significativas quanto à ocorrência de 

mosca branca. Caracterisiticas fisico morfológicas, alteram a ocorrencia e a dinâmica 

populacional de mosca branca na cultura do algodão, tais caracterisitcas podem ser 

consideradas na escolha do cultivar, bem como no melhoramento de plantas. 
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RESUMO: A identificação da distribuição dos dados é necessária para escolha do método 
estatístico adequado. Neste trabalho foi avaliada a influência das distribuições de dados na 
estimação de efeitos fixos na característica de contagem de ovos por grama de fezes (OPG), 
com diferentes matrizes de covariância residual e mensurações repetidas no tempo, em 
caprinos da raça Anglo Nubiana. Utilizou-se menor valor de desvio padrão e menor valor do 
logaritmo de verossimilhança como critérios para avaliar a qualidade das distribuições. A 
distribuição que obteve os menores valores e melhor ajuste para a característica foi a Gamma 
seguida da Binomial Negativa. Dos efeitos fixos incluídos: pai, ano de nascimento, ano de 
coleta e estação de coleta, apenas para a estação de coleta a distribuição interferiu na precisão 
do nível de significância, de forma similar para as distribuições Gamma e Binomial Negativa. 
 

PALAVRAS–CHAVE: covariância, matriz, SAS 
 

DATA DISTRIBUTION AND OPG ANALYSIS WITH REPEATED 
MEASUREMENTS IN ANGLO-NUBIAN GOATS 

 
ABSTRACT: The identification of data distribution is necessary to choose the appropriate 
statistical method. In this study we evaluated the influence of data distributions in the 
estimation of fixed effects on the fecal egg count (FEC), with different residual covariance 
matrices and repeated measures over time, in Anglo-Nubian goats. We used the smallest 
standard-value deviation and the smallest value of the verisimilitude logarithm as criteria to 
evaluate the quality of the distributions. The distribution that obtained the lowest values and 
best fit for the characteristic was Gamma followed by Negative Binomial. Of the fixed effects 
included: Father, Year of Birth, Year of Collection, and Collection Station, only for the 
Collection Station did the distribution interfere with the significance level accuracy, similarly 
to the Gamma and Negative Binomial distributions. 
 
KEYWORDS: covariance, matrix, SAS 
 
 
INTRODUÇÃO 

A magnitude de ganhos genéticos em um programa de seleção depende da eficiência 

na identificação dos animais com maior valor genético nas características a serem 

consideradas no critério de seleção. A utilização de reduzida quantidade e qualidade de dados, 
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juntamente com modelos estatísticos e metodologias de avaliação não adequadas leva à queda 

da acurácia de avaliação (VALENTE, 2007).   

Para a obtenção de conclusões acuradas e confiáveis sobre a realidade, a 

pressuposição de normalidade deve ser considerada seriamente (GHASEMI; ZAHEDIASL, 

2012). A falta de normalidade não introduz viés na estimação dos parâmetros, mas sim, na 

estimação dos desvios padrão, afetando a validade dos intervalos de confiança e dos testes 

de hipótese (BERNIER et al., 2011). Assim, a identificação da distribuição dos dados é 

necessária para a escolha do método estatístico adequado.  

Na análise de OPG (contagem de ovos por grama de fezes), se utilizados dados 

com estrutura de medidas repetidas no tempo, convém que seja verificada a adequação de 

homogeneidade da matriz de covariância residual com o teste específico para esse fim. Esse 

tema tem sido abordado de maneira diversa e, dentre as opções para contornar o problema 

de variâncias heterogêneas na estrutura dos dados, várias matrizes de estruturas de 

covariância residual são disponibilizadas pelo software SAS. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a influência das distribuições dos dados na 

estimação de efeitos fixos na característica contagem de ovos por grama de fezes (OPG), 

com diferentes matrizes de covariância residual e mensurações repetidas no tempo, em 

caprinos da raça Anglo Nubiana. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida com informações de matrizes caprinas da raça Anglo 

Nubiana que compõem o banco de dados do rebanho pertencente ao Departamento de 

Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

localizado no município de Teresina com a seguinte posição geográfica a 5°5'20'' de latitude 

sul e a 42°48'07''.   

A característica contagem de ovos por grama de fezes (OPG) foi avaliada no 

período de 2009 a 2017. A análise de OPG de cada animal foi realizada a partir de amostras 

de fezes coletadas diretamente da ampola retal, no período da manhã, e sempre duas horas 

antes de vermifugação. O procedimento contagem de OPG foi realizado no Laboratório de 

Sanidade Animal (LASAN) da UFPI, de acordo com a técnica de Gordon; Whitlock (1939). 

Como a característica não apresenta distribuição normal nas análises estatísticas 

testou-se quatro distribuições diferentes (Normal, Poisson, Gamma e Binomial Negativa) 

assumindo-se a estrutura de medidas repetidas no tempo com a estrutura do resíduo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
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Simétrica Composta, utilizando-se o Statistical Analysis System (SAS v.9.2, Cary, North 

Carolina, EUA). Como critério para determinar a qualidade do ajuste, considerou-se o menor 

valor do desvio padrão (Deviance) e do logaritmo da função de verossimilhança.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 é apresentada a qualidade de ajustes das distribuições testadas para a 

característica avaliada, considerando-se como melhor o critério com menor valor do desvio 

(Deviance) e menor valor do logaritmo de verossimilhança.   

 

Tabela 1 - Critérios de avaliação de ajuste das distribuições testadas, logaritmo de 
verossimilhança (LOG) para a característica ovos por grama de fezes (OPG), com medidas 

repetidas em fêmeas da raça caprina Anglo Nubiana 
 

Característica Número de dados Distribuição Deviance LOG 

OPG 1835 Normal 14.402.897.972,00 -18.283,74 

OPG 1835 Poisson 4.598.367,10 20.743.609,29 

OPG 1835 Gamma 2.330,12 -14.686,89 

OPG 1835 
Binomial 

negativa 
2.458,11 23.034.597,14 

 

Observa-se que a distribuição normal apresentou os piores ajustes nos critérios 

analisados. Esse resultado concorda com aqueles obtidos por Torres (2015), que constatou 

melhor ajuste com a distribuição Poisson para OPG em ovinos e justificou que esta é uma 

característica com padrão típico de não normalidade, que requer atenção na escolha do 

modele estatístico a se utilizar, como Bernier et al. (2011) recomendam para essa situação. 

Em alguns trabalhos, os autores têm recorrido à transformação de escalas para contornar a 

limitação de não normalidade dos dados ou usar análise com modelos mistos considerando 

a distribuição mais adequada.  

Os melhores ajustes para essa característica foram obtidos com as distribuições 

Gama e Poisson, respectivamente, o que discorda dos resultados obtidos por Torres (2015), 

que constatou, para ovinos, a distribuição normal como melhor ajustada.   

Em relação à importância dos efeitos fixos incluídos no modelo utilizado na análise 

de OPG, apresenta-se na Tabela 2 o nível de significância de cada fonte de variação para as 

quatro distribuições avaliadas. Valores similares foram observados para efeito de pai, ano de 

nascimento e ano de coleta, independente da distribuição considerada (p<0,0001). Apenas 

para a estação de coleta a distribuição interferiu na precisão do nível de significância, sendo 

similares os valores da distribuição Gamma e Binomial negativa (p<0,0009)  
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Tabela 2 - Resumo da análise de variância da característica ovos por grama de fezes (OPG), 
apresentando a significância de cada distribuição (p-value)   

 

Fonte de variação 
Grau de 

liberdade 
Normal Poisson Gamma  

Binomial 

negativa 

Pai 21 0,0001 0,0001 0,0001  0,0001 

Ano de nascimento 11 0,0001 0,0001 0,0001  0,0001 

Ano de coleta 6 0,0001 0,0001 0,0001  0,0001 

Estação de coleta 1 0,0389 0,0436 0,0009  0,0009 

 

CONCLUSÕES 

A característica avaliada apresentou perfil de não normalidade e as distribuições 

Gama e Binomial Negativa se mostram adequadas para análises na raça Anglo nubiana.  
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo a caracterização morfoagronômica de 
acessos de cajuí coletados em povoados pertencentes ao município de Bom Jesus – PI. 
Pseudofrutos de vinte genótipos de cajuí foram avaliados quanto ao formato da maçã (FM), 
formato da base (FB), crista da maçã (CM), ápice da maçã (AM), sulcos no ápice da maçã 
(SAM), cavidade no ápice da maçã (CAM) e pele do caju (PC). As análises de divergência 
genética foram realizadas empregando-se os métodos de agrupamento de otimização de 
Tocher, Escalonamento Multidimensional, Ward e UPGMA, gerada via Programa 
Computacional R. Os métodos de agrupamento Tocher e Escalonamento Multidimensional 
permitiram destacar a formação de quatro grupos distintos de genótipos, que demostraram 
a existência de variabilidade genética entre os germoplasmas estudados. Por outro lado, os 
dendrogramas gerados pelo método de Ward e UPGMA, verifica-se a formação de três 
grupos distintos, dos quais se pode observar reunidos três dos quatro genótipos mais 
dissimilares. A presença de politomias nos dendrogramas pode indicar uma base genética 
estreita provavelmente como resultado da ação antrópica e proximidade geográfica.   
 

PALAVRAS–CHAVE: Anacardiaceae; caracterização morfoagronômica; pedúnculo; 
variabilidade genética 

 

MORPHOGRAPHIC ANALYSIS OF CASHEW’S PSEUDOFRUITS (Anacardium 
sp.) BASED ON QUALITATIVE PARAMETERS 

 
ABSTRACT: The present work aimed to characterize the morphoagronomic 
characterization of cashew accesses collected in villages belonging to Bom Jesus - PI. 
Pseudofruits of twenty cashew genotypes were evaluated for apple shape (FM), base shape 
(FB), apple crest (CM), apple apex (AM), apple apex grooves (SAM), apex cavity apple 
(CAM) and cashew skin (PC). Genetic divergence analyzes were performed using the Tocher, 
Multidimensional Scaling, Ward and UPGMA optimization clustering methods, generated 
by Computational Program R. The Tocher clustering and Multidimensional Scaling methods 
allowed the formation of four distinct groups of genotypes. , which demonstrated the 
existence of genetic variability among the studied germplasm. On the other hand, the 
dendrograms generated by the Ward and UPGMA method show the formation of three 
distinct groups, from which three of the four most dissimilar genotypes can be observed. 
The presence of polytomies in dendrograms may indicate a narrow genetic base probably 
because of anthropic action and geographical proximity. 
 
KEYWORDS: Anacardiaceae; genetic variability; morphoagronomic characterization; 
peduncle;  
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INTRODUÇÃO 

Os termos cajuí, “cajuzinho do campo” e “cajuzinho do Cerrado” têm sido 

utilizados para designar um conjunto de espécies do gênero Anacardium spp (Anacardiaceae) 

com potencial alimentício e medicinal, que apresentam características diferenciadas 

principalmente em relação ao tamanho reduzido de seus frutos e pseudofrutos, quando em 

comparação com outras espécies do gênero, como: Anacardium occidentale (cajú) (ALMEIDA 

et al., 1998). Podem ser encontrados indivíduos com porte arbóreo e arbustivo, apresentando 

raízes longas especializadas na estocagem de água e nutrientes durante períodos de seca, e 

flores pequenas com cálice esverdeado e pétalas vermelhas com listras. Exibem um padrão 

de dispersão concentrado nas áreas do bioma Cerrado, sobretudo nas regiões Nordeste, 

Centro-Oeste e Sudeste (CRESPO, M. DE F. V.; SOUZA, 2014; HOEHNE, 1946).  

Trabalhos anteriores têm reportado a eficácia da planta em atividade 

antiulcerogênica e gastroprotetora, bem como no combate ao desenvolvimento de 

endoparasitas (LUIZ-FERREIRA et al., 2010; NERY et al., 2010). O seu uso tem sido 

efetuado principalmente por meio de ações extrativistas e em pequena escala por 

comunidades residentes próximas às áreas de ocorrência, com ênfase no consumo in natura 

e na produção de derivados como sucos, geleias e doces (ALMEIDA, S. P. et al., 1998). 

Diante do cenário supracitado esta pesquisa teve como objetivo a caracterização 

morfoagronômica de acessos de cajuí coletados em povoados pertencentes ao município de 

Bom Jesus, Piauí, Brasil com o intuito de auxiliar no desenvolvimento de futuros programas 

de melhoramento genético. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pseudofrutos no estádio de maturação completa de 20 matrizes (genótipos), 

provenientes de diferentes localidades do município de Bom Jesus - PI (Tabela 1), foram 

coletados e armazenados em sacos plásticos e, posteriormente, encaminhados ao Laboratório 

de Genética e Conservação de Germoplasma do Campus Professora Cinobelina Elvas da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI/CPCE), situado no município de Bom Jesus – PI 

(09°04′26″ S; 44°21′32″ W), afim de que fossem realizadas as análises morfoagronômicas. 
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Tabela 1 – Dados de passaporte de acessos de cajuizeiro (Anacardium spp.) coletados em 
Bom Jesus, Piauí, Brasil. 

 
N

º 

Acesso/ 

Genótipo 
Local da Coleta Latitude/Longitude 

1 AN-081 Fazenda Piaba - Povoado da Barra Verde 09⁰14'28,0" S/ 44⁰27'46,0" W 

2 AN-082 Fazenda Piaba - Povoado da Barra Verde 09⁰14'33,8" S/ 44⁰27'50,5" W 

3 AN-084 Chácara Nogueira - Povoado da Barra Verde 09⁰15'10,5" S/ 44⁰28'23,6" W 

4 AN-085 Chácara Nogueira - Povoado da Barra Verde 09⁰15'11,8" S/ 44⁰28'24,8" W 

5 AN-087 Resfriado - Povoado da Barra Verde 09⁰13'09,8" S/ 44⁰29'06,6" W 

6 AN-089 Resfriado - Povoado da Barra Verde 09⁰13'08,0" S/ 44⁰29'09,5" W 

7 AN-091 Chácara São José - Povoado da Barra Verde 09⁰12'54,2" S/ 44⁰29'42,9" W 

8 AN-093 Povoado da Barra Verde 09⁰13'05,8" S/ 44⁰29'15,6" W 

9 AN-100 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'40,6" S/ 44⁰26'19,6" W 

10 AN-101 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'41,6" S/ 44⁰26'18,7" W 

11 AN-102 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'40,3" S/ 44⁰26'15,4" W 

12 AN-103 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'41,1" S/ 44⁰26'15,9" W 

13 AN-104 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'39,6" S/ 44⁰26'09,9" W 

14 AN-105 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'42,3" S/ 44⁰26'10,2" W 

15 AN-106 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'42,7" S/ 44⁰26'08,6" W 

16 AN-107 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'43,5" S/ 44⁰26'07,9" W 

17 AN-108 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'43,6" S/ 44⁰26'10,9" W 

18 AN-109 Povoado de Eugenópolisb 09⁰12'58,5" S/ 44⁰26'21,8" W 

19 AN-110 Povoado de Eugenópolisb 09⁰12'56,9" S/ 44⁰26'21,7" W 

20 AN-121 Rodovia Municipal Bom Jesus - Viana 09⁰04'43,5" S/ 44⁰20'16,8" W 
a Propriedade do Sr. João José; b Propriedade do Sr. Chico Melancia. 
 

Um total de sete descritores para a castanha, relacionados na lista estabelecida para 

o cajueiro pelo International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR, 1986) foram selecionados, 

a saber: Formato da maçã (FM); Formato da base (FB); Crista da maçã (CM); Ápice da maçã 

(AM); Sulcos no ápice da maçã (SAM); Cavidade no ápice da maçã (CAM); Pele do caju (PC). 

Foram realizadas as aferições de 15 amostras (pseudofrutos) por indivíduo, tomadas ao 

acaso, para cada uma das características selecionadas. A análise dos dados foi efetuada 

considerando-se um delineamento estatístico inteiramente ao acaso, com 20 tratamentos 

(genótipos) e 15 repetições (castanhas). Para a análise de divergência genética foi empregada 

análises multivariadas, baseadas nos métodos de agrupamento de otimização de Tocher 

baseado na distância generalizada de Mahalanobis realizada no programa computacional 

Genes versão 2013.5.1 (CRUZ, 2013). O agrupamento via Escalonamento Multidimensional 

(MDS), assim como os dendrogramas foram gerados utilizando-se o Programa 

Computacional R.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados gerados demonstraram existir diversidade genética entre os acessos 

avaliados, como pode ser constatada ao observar a análise de agrupamento (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Agrupamento, pelo método de Tocher, de vinte genótipos de cajuizeiro 
(Anacardium spp.) provenientes de povoados pertencentes ao município de Bom Jesus, 
Piauí, Brasil, baseado na dissimilaridade estimada por meio da distância generalizada de 
Mahalanobis em relação a sete características morfoagronômicas de caráter qualitativo*. 

 

Grupo Tratamento 

I 
AN081; AN087; AN089; AN091; AN093; AN100; AN101; AN102; AN104; AN105; 

AN106; AN107; AN108; AN109; AN110; AN121 
II AN-082; AN-084 
III AN-085 
IV AN-103 

*Formato da maçã (FM); Formato da base (FB); Crista da maçã (CM); Ápice da maçã (AM); Sulcos no ápice 
da maçã (SAM); Cavidade no ápice da maçã (CAM); Pele do caju (PC). 

 

O método de agrupamento Tocher permitiu a formação de quatro grupos distintos 

de genótipos (Tabela 2), demonstrando a presença de variabilidade no germoplasma 

estudado.  O Grupo I reuniu o maior número de genótipos, sendo um da cidade de Bom 

Jesus (AN121), cinco originários do povoado da Barra Verde (AN081, AN087, AN089, 

AN091 e AN093) e dez do Povoado Eugenópolis (AN100, AN101, AN102, AN104, 

AN105, AN106, AN107, AN108, AN109 e AN110). Uma possível explicação para a 

homogeneidade encontrada entre a maioria das amostras das duas últimas localidades seria a 

distância geográfica entre as mesmas, inferior a 10 km, indicando que, provavelmente, está 

ocorrendo fluxo gênico. Não se pode descartar a possibilidade de que a similaridade 

observada entre os acessos deste grupo seja produto da introdução de matrizes em diferentes 

localidades realizada pela ação antrópica, uma vez que grande parte dos acessos analisados 

foram coletados em propriedades rurais (CHIPOJOLA et al., 2009). Siqueira et al. (1993) 

sugerem que a baixa diversidade entre populações de locais distintos pode ser devida à sua 

origem a partir de uma população ancestral comum, ou, ainda, que essas populações possam 

ter sofrido ação antrópica, dispersão de frutos via animais e polinização cruzada. 

A distância geográfica e a ação antrópica também são plausíveis para justificar o 

agrupamento II, formado por dois acessos (AN-082 e AN-084), visto que os mesmos foram 

coletados em propriedades rurais distintas dentro do povoado da Barra Verde. Já os demais 

grupos (III e IV) reuniram apenas um acesso cada (Tabela 2), sendo o grupo IV (acesso AN-

103), proveniente do Povoado de Eugenópolis, o mais divergente. 

Os dados supracitados são corroborados por meio do Escalonamento 

Multidimensional (Figura 01), sendo este um método que toma por base a proximidade 

expressa pela similaridade ou dissimilaridade entre objetos, utilizada para produzir uma 

representação espacial dos mesmos (HÄRDLE; SIMAR, 2007). 
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Figura 1 - Distribuição de vinte genótipos de cajuizeiro (Anacardium spp.) provenientes de 
povoados pertencentes ao município de Bom Jesus, Piauí, Brasil baseado no método de 

Escalonamento Multidimensional. Algarismos romanos estão associado aos agrupamentos 
pelo método de Tocher. 

 
O método de Escalonamento Multidimensional coloca os vinte genótipos em um 

plano multidimensional e reafirma o agrupamento feito pelo método de Tocher. Ao se 

observar os genótipos sob um plano percebemos a proximidade gênica principalmente no 

Grupo I onde alguns genótipos chegam a se sobrepor e também observamos deriva gênica 

nos demais grupos. 

Para buscar uma maior clareza sobre os agrupamentos, foi empregado o método de 

Ward, visando identificar as partições que minimizem a perda associada a cada agrupamento 

(Ward, 1963). Esse método possui algumas características particulares, dentre as quais se 

destaca a tendência a combinar grupos com poucos elementos, conforme constatado na 

Figura 2. 
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Figura 2 - Dendrograma gerado por meio da análise de vinte genótipos de cajuizeiro 
(Anacardium spp.) provenientes de povoados pertencentes ao município de Bom Jesus, 
Piauí, Brasil baseado nos métodos de Ward (a) e UPGMA (Unweighted Pair Group Method 

with Arithmatic Mean) (b). 
 

Baseado na topologia dos dendrogramas gerado pelo método de Ward e UPGMA 

(Figura 2) verificou-se a formação de três grupos distintos, dos quais pode-se observar 

reunidos três dos quatro genótipos mais dissimilares, a saber: ramo 12 (AN-103/Grupo IV); 

ramo 2 e 3 (AN-082 e AN-084, respectivamente/Grupo II). 

Em ambos os dendrogramas constata-se uma politomia entre os ramos 1, 13 e 19 

(AN081, AN104 e AN110, respectivamente/ Grupo I), corroborado pelos métodos de 

Tocher (Tabela 2) de Escalonamento Multidimensional (Figura 1), reforça a possibilidade de 

uma alta similaridade genética entre os acessos estudados, assim como sua base genética 

estreita. 

O emprego de mais de um método de agrupamento, em razão das diferenças na 

hierarquização, otimização e ordenação dos grupos, permite que a classificação deles se 

complemente em função dos critérios que foram utilizados, e impede que inferências 

errôneas sejam adotadas na alocação de elementos, dentro de técnica um determinado 

subgrupo de genótipos (ARRIEL et al., 2006). 

Desta forma, considerando os grupos de genótipos formados pelos adotados no 

presente estudo é possível inferir que cruzamentos entre os genótipos mais contrastantes 

poderão constituir boas alternativas para obtenção de populações segregantes para uso em 

estudos genéticos e em futuros trabalhos de melhoramento genético da espécie. 

 

CONCLUSÕES 

Os métodos de agrupamento Tocher, Escalonamento Multidimensional, Ward e 

UPGMA empregados para análise de características qualitativas de pseudofruto de 

cajuizeiros revelaram a existência de diversidade genética entre as matrizes estudadas. 

Alguns dos genótipos investigados apresentaram homogeneidade dentro dos 

grupos I e II. Provavelmente, tal semelhança pode ser explicada devido à distância geográfica 

encontrado entre as matrizes. Adicionalmente, não podemos descartar que as similaridades 

sejam decorrentes da ação antrópica na dispersão dos exemplares aqui avaliados. Os demais 

grupos III e IV destacam-se como os mais divergentes, podendo ser indicados para em 
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futuros cruzamentos dentro de programas de melhoramento genético para a obtenção de 

populações segregantes e seleção de genótipos.  
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RESUMO: Objetivou-se avaliar por meio da análise multivariada a composição química 
entre híbridos de sorgo forrageiro em região semiárida. Foram utilizados 23 híbridos de sorgo 
com delineamento em blocos casualizado com três repetições. Foi avaliada a composição 
química das plantas inteiras de sorgo. As médias foram comparadas através do teste Student 
Newman Keuls (SNK) a significância de P<0,05. A análise dos componentes principais 
demonstrou que existe uma grande variação entre os híbridos chegando a 70% da variação 
esperada. Houve correlação positiva entre as variáveis nutrientes digestíveis totais com a fibra 
em detergente ácido e correlação significativa e positiva da fibra em detergente neutro com 
a fibra em detergente ácido. O grupo IV (947252) apresentou alto potencial em relação à 
composição química. 
 
PALAVRAS–CHAVE: dissimilaride, métodos aglomerativos, variabilidade genética 
 

MULTIVARIATE ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION 
BETWEEN FORAGE WORM HYBRIDS CULTIVATED IN THE SEMI-ARID 

REGION 
 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate by multivariate analysis the 
chemical composition among forage sorghum hybrids in a semi-arid region. Twenty three 
sorghum hybrids with randomized block design with three replications were used. The 
chemical composition of whole sorghum plants was evaluated. The means were compared 
using the Student Newman Keuls test (SNK) for significance of P <0.05. The principal 
component analysis showed that there is a large variation between hybrids reaching 70% of 
the expected variation. There was a positive correlation between the total digestible nutrient 
variables with the acid detergent fiber and a significant positive correlation between neutral 
detergent fiber and acid detergent fiber. Group IV (947252) presented high potential in 
relation to chemical composition. 
 
KEYWORDS: agglomerative methods, dissimilaride, genetic variability 
 

 

INTRODUÇÃO 

Pertencente à família Poaceae, o sorgo é considerado um cereal com grande 

variabilidade genética. Em regiões de clima semiárido, essa forrageira pode ser utilizada para 

a produção de feno, silagem, grãos, corte e pastejo. Características como a composição 
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química para o cultivo do sorgo forrageiro são importantes na definição dos híbridos 

promissores para a alimentação animal. Neste caso, é preciso conhecer os parâmetros 

genéticos relativos a essas características e suas correlações, uma vez que o conhecimento da 

associação genética entre elas é de grande relevância (MABELE et al. 2015), para se fazer 

uma seleção dos híbridos mais adequados para regiões que apresentem clima semiárido. 

Como ferramenta na identificação de genótipos superiores, a análise por 

componentes principais, variáveis canônicas e métodos aglomerativos (CRUZ e REGAZZI, 

2001) podem ser utilizadas, além das análises de dissimilaridade e multivariada que têm sido 

aplicadas para representar variáveis quantitativas e qualitativas. O método de agrupamento 

Ward proposto por Ward (1963) chamado de mínima variância (MINGOTI, 2005) forma 

grupos através da maximização da homogeneidade, objetivando minimizar a soma de 

quadrados dos resíduos dentro do grupo. Dessa forma, este trabalho foi desenvolvido com 

objetivo de avaliar a composição química de híbridos de sorgo forrageiro cultivados em 

região semiárida por meio da análise multivariada.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na Fazenda Escola Alvorada do Gurgueia, pertencente 

ao campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), no município de Alvorada do Gurgueia, 

Piauí. O delineamento experimental foi em blocos casualizado, com três repetições. A área 

total experimental foi de 458,8 m2, sendo dividida em 75 parcelas de 2,8 m2 cada (2,8 m x 1 

m) com espaçamento entre linhas de 0,70 m, e de 0,5 m entre parcelas e 2,00m entre blocos. 

Foram utilizados 23 híbridos fornecidos pela Embrapa Milho e Sorgo, classificados como 

sorgo de duplo propósito. Foram realizadas analises de solo da camada 0-20, no Centro de 

Análise de Solo do CPCE. O plantio ocorreu no início do período chuvoso na proporção 20 

sementes m/linear.  

As amostras pré-secas dos híbridos dos híbridos foram trituradas em moinho 

estacionário “Thomas Wiley”, com peneira de malha de 1,0 mm para realização das análises 

laboratoriais da composição química.  

As análises de matéria seca (MS) (nº 934.01), matéria mineral (MM) (nº 930.05), 

proteína bruta (PB) (nº 981.10), foram realizadas de acordo com os métodos da AOAC 

(1990). Para determinação das análises de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 

detergente ácido (FDA) utilizou-se a metodologia de Van Soest et al. (1991). 

Os dados foram analisados pelo SAS (Statistical Analysis System) onde foram feitas 

as análises estatísticas descritiva (média, desvio padrão e coeficiente de variação) as médias 
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foram comparadas através do teste Student Newman Keluls (SNK) a 5% de significância. 

Para o estudo de diversidade fenotípica foi realizada a análise de componentes principais, o 

que permitiu agrupar os híbridos baseado na relação entre as características medidas.  

Para avaliação da composição química discriminatórias utilizou-se: matéria seca, 

proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, nutrientes digestíveis 

totais na fibra em detergente neutro e nutrientes digestíveis totais na fibra em detergente 

ácido da planta de sorgo. 

A dissimilaridade foi à relação entre os diversos híbridos, de forma que alta 

dissimilaridade entre esses híbridos indica que são distantes tendo como base na composição 

química (RENCHER, 2002). Calculado a dissimilaridade, foi utilizado o método de 

agrupamento Ward onde é calculado o menor aumento da variância intra-grupo para gerar 

os agrupamentos e, consequentemente, os dendogramas (DIAS, 2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se que no primeiro componente principal (Tabela 1), formado 

principalmente pela Fibra em Detergente Ácido e Matéria Seca, explica 28% da variação total, 

enquanto o segundo componente principal formado pelas variáveis Matéria Mineral e 

Nutrientes Digestíveis Totais na Fibra em Detergente explica em conjunto com o primeiro 

componente um acumulado de 54%, e o terceiro componente principal formado pelas 

variáveis Fibra em Detergente Neutro e Matéria Mineral nas plantas, em conjunto com os 

outros dois componentes (1,2) chegou a um  acumulado de 70% de variação esperada. Desta 

forma, demonstra que existe uma grande variação entre os híbridos. 

 

Tabela 1- Coeficientes de ponderação dos componentes principais em função da 
composição química de plantas de sorgo forrageiro 

 

Planta de sorgo: 1MS-Matéria seca; 2MM-Matéria Mineral; 3PB-Proteína bruta 4FDN-Fibra em detergente 
neutro; 5FDA-Fibra em detergente ácido; 6NDT FDN-Nutrientes digestíveis totais na fibra em detergente; 
7NDT FDA-Nutrientes digestíveis totais na fibra em detergente ácido Silagem 8MS-Matéria seca,9MM-Matéria 
mineral; 10PB-Proteína bruta 11FDN-Fibra em detergente neutro; 12FDA-Fibra em detergente ácido;13NDT 

Características  Componentes 
Principal 1 Principal 2 Principal 3 

                      Planta de sorgo 

MS1 -0,16 -0,14 -0,34 
MM2 -0,05 0,30 -0,04 
PB3 0,28 0,19 0,07 
FDN4 0,43 0,08 0,09 
FDA5 0,45 -0,07 0,05 
NDTFDN6 -0,43 -0,08 -0,09 
NDTFDA7 -0,43 0,08 -0,08 
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FDN-Nutrientes digestíveis totais na fibra em detergente neutro; 14NDT FDA-Nutrientes digestíveis totais na 
fibra em detergente ácido. 

 

Como a análise de componentes principal (ACP) não é corretamente usada para 

agrupamento foi necessária à análise de agrupamento pelo método Ward. A diversidade 

verificada com a análise de componente principal foi comprovada pela análise de 

agrupamento pelo método Ward, na qual são agrupados os híbridos mais similares entre si 

(Figura 1). 

 

 

 
Figura 1- Dendograma do agrupamento pelo método Ward de composição química de 

plantas de híbridos de sorgo forrageiro 
 

O método de Ward agrupa tão bem quanto a análise discriminante de Fisher quando 

existe igual número de indivíduos nos grupos e quando os dados seguem distribuição normal 

multivariada (Kuiper & Fisher 1975). Com base no método de agrupamento WARD 

submetido à soma dos quadrados de resíduo 0,10% possibilitou divisão dos híbridos em 

quatros grupos distintos (Figura 1).   

De acordo com a Figura 1 constatou-se que existe variabilidade dentro de cada 

grupo, e existe uma similaridade entre os indivíduos, porém a variabilidade pode existir 

indicando que alguns híbridos podem se sobressair perante aos demais em relação à 

composição. O grupo I compostos pelos híbridos: 1-9929036, 5-FEPAGRO 18, 11-947030, 

6-FEPAGRO 19, 21-12F042422, 22-BRS 506, 14-947252; Grupo II pelos híbridos: 2-

9929030, 12-947254, 13-947072, 19-12F042066, 15-SF 15, 16-SF 11, 20-12F042226; Grupo 

III pelos híbridos: 3-12F042224, 7-FEPAGRO 11,8-9929012, 9-9929026,17- SF 25, 10-
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947216, 14-2F042150, 8-9929012, 18-PROG 134 IPA e Grupo IV pelo híbrido: 23-

12F042496. 

 

CONCLUSÕES 

Existe variabilidade genética dentro dos grupos, destacando o híbrido do grupo IV 

(12F042496), no qual apresentaram elevado potencial em relação à composição química, 

dentre os quatros grupos. 
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RESUMO: O cajuizeiro (Anacardium spp.) é uma planta nativa que ocorre principalmente 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, sendo no Bioma Cerrado onde 
apresenta uma maior dispersão, sua exploração baseada totalmente no extrativismo por parte 
das comunidades onde ocorre e a escassez de trabalhos desenvolvidos são fatos que 
comprometem a variabilidade genética e a sobrevivência da espécie. O objetivo desse 
trabalho é avaliar por meio da coloração a diversidade genética existente em matrizes de 
pseudofruto desta Anacardiaceae no município de Bom Jesus-PI, afim de se identificar 
genótipos superiores com caracteres de interesse agronômico. Foram coletados pedúnculos 
maduros de 20 matrizes oriundas do município de Bom Jesus e analisaram-se a coloração 
dos lados opostos do pseudofruto com um espectrofotômetro portátil modelo Konica 
Minolta CM-700D que utiliza o método de estimativa de matizes refletido pelos objetos e 
através de uma célula fotossensível e um medidor indica em escala numérica, uma leitura que 
é representada por L (brilho), a (variação da seção vermelha a verde do espectro de luz) e b 
(variação da seção amarela ao azul do espectro de luz). Os genótipos AN-091, AN-110 e 
AN-089 destacaram-se como os que apresentaram os maiores parâmetros colorimétricos 
para os eixos L e b, destacando-se como os materiais com a maior tendência a cor amarela 
vítrea, enquanto que os acessos AN-100, AN-109 e AN-102 apresentaram a menor 
pigmentação amarela e maior opacidade. Tais parâmetros podem ser determinantes no 
processo de seleção junto a programas de melhoramento mediante demanda de mercado 
atua e futura. 
 

PALAVRAS–CHAVE: Anacardiaceae, cajuí, colorimetria, espectrofotometria 
 

COLORIMETRIC DIVERGENCES BETWEEN PSEUDOFRUITS OF 
CASHEW (Anacardium sp.) FROM BOM JESUS, PIAUÍ, BRASIL  

 

ABSTRACT: The cashew tree (Anacardium spp.) It is a native plant that occurs mainly in 
the northern, northeastern and midwestern regions of Brazil. It is not a savannah biome 
where it has greater dispersion, its totally non-extractive exploitation by the communities 
where it occurs and scarcity. from advanced work are facts that compromise the genetic 
variability and survival of the species. The objective of this work is to evaluate the color level 
and genetic diversity of pseudo-cashew tree (Anacardium spp.) Matrices, in Bom Jesus-PI, 
besides identifying superior genotypes with traits of agronomic interest. Mature peduncles 
were collected from 20 matrices from the municipality of Bom Jesus and analyzed with colors 
from opposite sides of the pseudo-fruit face with a portable Konica Minolta CM-700D 
spectrophotometer using the tinted object-reflected test method using a photosensitive 
manner and a meter indicates in numerical scale, a reading which is represented by L 
(brightness), a (variation of red to green section of the light spectrum) and b (variation of 
yellow and blue section of the light spectrum). The genotypes AN-091, AN-110 and AN-
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089 stand out as the ones with the highest colorimetric values for the axes L and b, and stand 
out as the materials with a greater tendency in the yellow color, while the AN - 100, AN-109 
and AN-102 had the lowest yellow pigmentation and highest opacity. These parameters can 
be decisive in the selection process with enhancement programs using market and future 
demand. 
 

KEYWORDS: Anacardiaceae, cashew, colorimetry, spectrophotometry 
 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das espécies frutíferas que incide na região Meio-Norte do Brasil é o cajuizeiro 

(Anacardium spp.) o cajuí, apresenta potencial econômico para o mercado de frutas in natura 

e para o processamento. A utilização do cajuí envolve tanto o fruto, a castanha, quanto o 

pseudofruto (pedúnculo) que por sua vez possui teores consideráveis de açúcares, compostos 

fenólicos e minerais, sendo consumido in natura ou na produção de bebidas, doces e óleos 

(RUFINO et al., 2008). 

A espécie nativa se destaca no bioma do cerrado, onde a exploração das espécies 

representa uma opção de fonte de renda para as comunidades, já que seus frutos são 

comercializados em feiras livres e possuem boa aceitação popular. Apesar do seu 

beneficiamento ser feita de forma totalmente caseira e tradicional, os frutos nativos 

podem ser empregados como matéria-prima, para a indústria farmacêutica, 

especialmente, por serem ricos em vitaminas, substâncias antioxidantes e óleos essenciais 

(MARIN et al.,2004). 

Devido à relevância do cajuí e seus derivados para a renda de famílias no estado 

do Piauí, se faz necessários estudos de caracterização e quantificação da variabilidade 

genética, progredindo para auxiliar futuros estudos em programas de melhoramento. 

Desse modo, o objetivo desse trabalho é avaliar por meio da coloração a diversidade 

genética existente em matrizes de pseudofruto desta Anacardiaceae no município de Bom 

Jesus-PI, afim de se identificar genótipos superiores com caracteres de interesse 

agronômico. 

  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pseudofrutos no estádio de maturação completa de 20 matrizes (genótipos), 

provenientes de diferentes localidades do município de Bom Jesus - PI (Tabela 1), foram 

coletados e armazenados em sacos plásticos e, posteriormente, encaminhados ao Laboratório 
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de Genética e Conservação de Germoplasma do Campus Professora Cinobelina Elvas da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI/CPCE), situado no município de Bom Jesus – PI 

(09°04′26″ S, 44°21′32″ W), afim de que fossem realizadas as análises morfoagronômicas. 

 

Tabela 1 – Dados de passaporte de acessos de cajuizeiro (Anacardium spp.) coletados em 
Bom Jesus, Piauí, Brasil. 

 

 

Foram realizadas as aferições de 15 amostras (pedúnculo) por indivíduo, tomadas 

ao acaso. A coloração do pedúnculo (pseudofruto), foi determinada empregando-se um 

espectrofotômetro portátil modelo CM-700D (Konica Minolta). Por meio das coordenadas 

(L, a e b), foram medidas em lados opostos dos pedúnculos as coordenadas luminosidade: L 

[variação do branco (+L) ao preto (-L)], a [do vermelho (+a) ao verde (-a)] e b [do amarelo 

(+b) ao azul (-b)]. A medição de cor foi feita na região do espectro visível, no intervalo de 

400 a 700 nm, para as três seções. A análise dos dados foi efetuada considerando-se um 

Acesso/ 

Genótipo 
  Local da Coleta  

 
Latitude  Longitude 

AN-081  Fazenda Piaba - Povoado da Barra Verde  09°14'28,0"S  44°27'46,0"W 

AN-082  Fazenda Piaba - Povoado da Barra Verde  09°14'33,8"S   44°27'50,5"W 

AN-084  Chácara Nogueira - Povoado da Barra Verde  09°15'10,5"S   44°28'23,6"W 

AN-085  Chácara Nogueira - Povoado da Barra Verde  09°15'11,8"S    44°28'24,8"W 

AN-087  Resfriado - Povoado da Barra Verde  09°13'09,8"S    44°29'06,06"W 

AN-089  Resfriado - Povoado da Barra Verde  09°13'08,8"S    44°29'09,5"W 

AN-091  Chácara São José - Povoado da Barra Verde  09°12'54,2"S   44°29'42,9"W 

AN-093  Povoado da Barra Verde  09°13'05,8"S    44°29'15,6"W 

AN-100  Propriedade de Sr. João José - Povoado de 

Eugenópolis 

 
09°12'40,6"S    44°26'19,6"W 

AN-101  Propriedade de Sr. João José - Povoado de 

Eugenópolis 

 
09°12'41,6"S    44°26'18,7"W 

AN-102  Propriedade de Sr. João José - Povoado de 

Eugenópolis 

 
09°12'40,3"S    44°26'15,4"W 

AN-103  Propriedade de Sr. João José - Povoado de 

Eugenópolis 

 
09°12'41,1"S    44°26'15,9"W 

AN-104  Propriedade de Sr. João José - Povoado de 

Eugenópolis 

 
09°12'39,6"S    44°26'09,9"W 

AN-105  Propriedade de Sr. João José - Povoado de 

Eugenópolis 

 
09°12'42,3"S    44°26'10,2"W 

AN-106  Propriedade de Sr. João José - Povoado de 

Eugenópolis 

 
09°12'42,7"S    44°26'08,6"W 

AN-107  Propriedade de Sr. João José - Povoado de 

Eugenópolis 

 
09°12'43,5"S    44°26'07,9"W 

AN-108  Propriedade de Sr. João José - Povoado de 

Eugenópolis 

 
09°12'43,6"S    44°26'10,9"W 

AN-109  Propriedade do Sr. Chico Melancia - Povoado de 

Eugenópolis 

 
09°12'58,5"S    44°26'21,8"W 

AN-110  Propriedade do Sr. Chico Melancia - Povoado de 

Eugenópolis 

 
09°12'56,9"S    44°26'21,7"W 

AN-121  Rodovia Municipal Bom Jesus - Viana  09°04'43,5"S    44°20'16,8"W 
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delineamento estatístico inteiramente ao acaso, com 20 tratamentos (genótipos) e 15 

repetições (pedúnculos), onde pedúnculo/genótipo foram utilizados como repetições. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2, apresentam-se os valores médios dos parâmetros colorimétricos (L, a 

e b) dos pseudofrutos de cajuí avaliados. 

 

Tabela 2 – Agrupamento de 20 acessos de cajuí (Anacardium spp.) coletados em Bom Jesus, 
Piauí, Brasil, estabelecido via características colorimétricas. 

 

Acesso/Genótipo1,2 L a b 

AN-081 54,51 d 12,60 d 43,64 d 

AN-082 65,71 b 16,30 c 47,10 c 

AN-084 70,09 a 15,20 c 54,03 b 

AN-085 66,72 a 12,79 d 58,76 a 

AN-087 55,27 d 11,83 d 46,13 c 

AN-089 69,78 a 8,39 e 58,57 a 

AN-091 71,16 a 11,08 d 61,50 a 

AN-093 61,84 b 8,00 e 40,80 d 

AN-100 53,41 d 31,49 a 33,02 e 

AN-101 59,63 c 18,49 c 45,89 c 

AN-102 44,18 e 15,26 c 35,45 e 

AN-103 51,17 d 10,37 e 43,01 d 

AN-104 61,76 b 11,45 d 52,58 b 

AN-105 53,97 d 2,60 f 38,14 e 

AN-106 53,25 d 17,45 c 42,42 d 

AN-107 68,96 a 10,13 e 52,42 b 

AN-108 64,69 b 12,88 d 50,64 b 

AN-109 52,13 d 26,72 b 34,88 e 

AN-110 69,44 a 16,68 c 58,82 a 

AN-121 66,98 a 11,09 d 47,14 c 

Média 

C.V. (%) 

60,73 

9,8 

14,04 

26,08 

47,25 

13,99 
1Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de agrupamento 
Scott-Knott a 5%.                                                                                                            
²Coordenadas luminosidade: L [variação do branco (+L) ao preto (-L)], a [do vermelho (+a) ao verde (-a)] e b 
[do amarelo (+b) ao azul (-b)]. 
 

A respeito da análise de coloração do pseudofruto voltado ao padrão de 

luminosidade verificou-se que o teste de Scott-Knott reuniu os acessos em quatro grupos, 

estando o Grupo I constituído pelos genótipos AN-091, AN-084, AN-089, AN-110, AN-

107 e AN-121 (L = 71,16; 70,09; 69,78; 69,44, 68,96 e 66,98, respectivamente) destacando-

se como sendo os que apresentaram a tonalidade de cor mais claras entre os matérias 

estudados, enquanto que o Grupo IV, composto pelo acesso AN-102 (L = 44,18), foi o que 

apresentou a tonalidade mais escuras. 
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No que se diz tocante a parâmetro colorimétrico do eixo a, constatou-se que foi o 

parâmetro colorimétrico que apresentou o maior número de agrupamentos, sendo composto 

por sete grupos. O genótipo AN-100 (a = 31,49) e AN-109 (a = 26,72), pertencentes, 

respectivamente, aos Grupos I e II, destacam-se como por apresentar a coloração mais 

intensa de vermelho, enquanto que o acesso AN-105 (a = 26,72), pertencente ao Grupo VI, 

caracteriza-se como sendo o que apresenta a menor tendência a cor vermelha. 

 Quando avaliado o parâmetro colorimétrico b, observou-se que a análise de 

agrupamento reuniu os acessos em cinco grupos, estando os acessos AN-091, AN-110, AN-

085, e AN-089 (b = 61,50; 58,82; 58,76; e 58,57, respectivamente) com a maior tendência a 

cor amarela, reunidos no Grupo I. Por sua vez, os genótipos AN-105, AN-102, AN-109 e 

AN-100 (b = 38,14; 35,45; 34,88; e 33,02, respectivamente), pertencentes ao Grupo V, foram 

os que apresentaram a menor tendência a cor supracitada. 

Percebeu-se que existe uma participação equilibrada entre as coordenadas L* e +b* 

tanto nos genótipos com a tendência a cor amarela vítrea, tanto naqueles com maior (AN-

091, AN-110 e AN-089) quanto menor pigmentação amarela e maior opacidade (AN-100, 

AN-109 e AN-102). Tamanha variação também foi relatada para o cajú (Anacardium occidentale 

L.) uma vez verificou-se que seu pedúnculo pode apresentar coloração variável, desde o 

amarelo-canário passando pelo laranja até ao vermelho vinho (LIMA, 1988). 

Outro fato relevante foi o de que não ficou evidenciado, baseado nos dados deste 

estudo, que haja uma correlação direta entre a localidade de coleta dos acessos e seus dados 

colorimétricos. Não se descarta a possibilidade de que a ausência de tal correlação possa está 

relacionada a proximidade geográfica entre as matrizes. 

 

CONCLUSÕES 

O estudo empregando a colorimetria quantitativa permitiu avaliar a diversidade de 

coloração dos pseudofrutos dos diferentes genótipos avaliados, fato que provavelmente está 

associado à existência de variabilidade genética entre as matrizes de cajuí. Os parâmetros aqui 

apresentados poderão ser empregados na caracterização destes germoplasmas e servir para 

futuras comparações com outros genótipos do Sul do estado do Piauí. Não podemos 

descartar que tal caracterização também poderá ser útil para guiar futuros cruzamentos junto 

a programas de melhoramento genético do cajuizeiro, a fim de atender a futuras demandas 

apresentadas junto ao mercado consumidor.  
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RESUMO: Com desenvolvimento brasileiro a agricultura familiar passou a ser uma prática 
bastante comum. No entanto, a mesma não recebeu grandes apoios públicos para seu 
aperfeiçoamento. Um problema que a agricultura familiar enfrenta é a falta de visibilidade 
quanto a serviços de Assistência Técnica e a Extensão Rural (ATER), em especial, regiões e 
microrregiões mais carentes socioeconomicamente, como por exemplo a Zona da Mata Sul 
de Pernambuco, estado do Nordeste brasileiro.  Mesmo garantido na Carta Magna, o 
exercício da assistência a agricultores é muito limitado e o número de técnicos é estritamente 
reduzido quando comparado a proporção que a Assistência Técnica e Extensão Rural 
delimita. A importância desse trabalho é destacar as ações promovidas que Assistência 
Técnica e Extensão Rural proporcionam na produção agrícola familiar e evidenciar a 
deficiência que a Mata Sul pernambucana presencia no momento. Neste trabalho foi 
realizado um levantamento e uma revisão de literatura destacando a visão para os dezenove 
municípios que integram a Zona da Mata Sul, bem como o cálculo para estimar a quantidade 
de técnicos e extensionistas necessários para atender a demanda absoluta. Foi utilizado a 
estatística descritiva – avaliação e descrição de uma amostra - através de gráficos e o programa 
estatístico R. É evidente que a relação entre extensionistas/assistentes técnicos e o produtor 
familiar é de suma importância para o melhoramento gradativo da renda familiar e da 
economia regional. Portanto, a insuficiente quantidade de técnicos é um entrave para o 
progresso da região. Todos os dezenove municípios da Zona em estudo têm em sua 
economia a agricultura familiar como pilar, com produtos de base alimentar. No entanto, são 
eles que mais sofrem com a baixa visibilidade de apoio governamental, por isso muitos 
trabalhadores e trabalhadoras desestimulam-se da atividade, o que promove a má diversidade 
e pluriatividade agrícola e, por sua vez, baixo índice de produtividade. Foi pesquisado e 
encontrou-se um total de 38.085 pessoas que trabalham na agricultura familiar nos dezenove 
municípios e que para atendê-los tem a necessidade de aproximadamente 389 especialistas. 
Entretanto, a ATER não consegue sanar essa demanda, daí surge um grande problema para 
os agricultores que necessitam de uma visão mais técnica para ampliação da produção, porém 
não têm acesso ao apoio. Para minimizar esse transtorno, a inter-institucionalização seria um 
método a ser analisado, visto que a união entre os setores públicos, privados e a sociedade 
contribuinte fazem parte do corpo estrutural da agricultura familiar.  
 
PALAVRAS–CHAVE: agricultura familiar, desenvolvimento local, produtividade  
 

THE IMPORTANCE OF TECHNICAL ASSISTANCE AND RURAL 
EXTENSION IN FAMILY AGRICULTURE ACTIVITIES IN THE 

PERNAMBUCO SOUTH FOREST ZONE 
 

ABSTRACT: From the beginning of the development of Brazil's territory, family farming 
was already a common practice. However, over time to date this agriculture has not received 
much public support for its full development - proportional to its importance even at the 
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present time. A striking problem that family farming still faces is the lack of visibility 
regarding services such as Technical Assistance and Rural Extension (ATER), in particular, 
socioeconomically poorer regions and microregions, such as Pernambuco's Mata Sul Forest 
Zone. from the Brazilian Northeast. Even guaranteed in the Magna Carta, the assistance to 
farmers is very limited and the number of technicians is strictly reduced when compared to 
the proportion that Technical Assistance and Rural Extension defines. The importance of 
this work is, although there is a large deficit in performance, highlight the significant that the 
actions promoted by the Technical Assistance and Rural Extension provides in family 
agricultural production and highlight the deficiency that the Mata Sul Pernambucana is 
currently experiencing. The work was produced by survey and literature review highlighting 
the vision for the nineteen municipalities that make up the Zona da Mata Sul, calculation to 
estimate the amount of technicians and extensionists needed to meet absolute demand. 
Descriptive statistics - evaluation and description of a sample - were used through graphs 
and the R statistical program. With all this aside, it became evident that the relationship 
between extensionists / technical assistants and the family producer is of paramount 
importance for full gradual improvement. household income and the regional economy. 
Therefore, the insufficient number of technicians is a barrier to the region's progress. All 
nineteen municipalities in the Zone under study have in their economy family farming as a 
pillar, with food products. However, they suffer most from the low visibility of government 
support, so many workers are discouraged from the activity, which promotes poor 
agricultural diversity and pluriactivity and, in turn, low productivity. A total of 38,085 people 
working in family farming in the nineteen municipalities were surveyed and needed to serve 
approximately 389 specialists. However, ATER cannot meet this demand, so a big problem 
arises for farmers who need a more technical view to expand production but do not have 
access to support. To minimize this disorder, interinstitutionalization would be a method to 
be considered, since the union between the public and private sectors and the contributing 
society are part of the structural body of family farming. 
 
KEYWORDS: family farming, local development, productivity 
 

 

INTRODUÇÃO 

 A agricultura brasileira desempenhou um importante papel nos campos social 

e econômico do país. Por longos períodos os produtos agrícolas sustentaram a economia 

nacional e alavancaram o desenvolvimento, levando o Brasil a ser considerado, atualmente, 

o “Celeiro mundial”. As atividades agrícolas eram realizadas de forma rústica e rudimentar, 

sem grandes aparatos tecnológicos e técnicas, como o cultivo, preparo, correção e 

preservação dos solos.  

 Na década de 60, as inovações começaram a surgir no campo agrário medidas 

pela Revolução Verde e o surgimento de medidas públicas com objetivos de auxiliar as 

atividades agropecuárias. Como forma de expandir esses novos saberes, aparece uma nova 

figura em campo: o assistente técnico especialista em extensão rural. Esse novo profissional 
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tem como base ensinos dentro do campo agrícola, tais como engenharia florestal, engenharia 

agronômica e zootecnia.  

 No entanto, o que era para ser uma medida que assistisse a todos, se 

interiorizou mais nos segmentos de altos lucros com viés capitalista, marginalizando o que 

conhece hoje por agricultura familiar – propriedades rurais com área menor e mão de obra 

exclusivamente familiar. Historicamente, esse segmento não recebeu assistência necessária 

na forma de políticas públicas assistencialistas para maior desenvolvimento.  Esta falta de 

apoio era generalizada para todos os aspectos dos processos produtivos agrícolas, desde o 

acesso à terra até a comercialização da produção (Castro et al., 2014). 

 Na atualidade, é possível ver a discrepância na divisão de oferta do serviço da 

ATER por regiões do Brasil. Garagorry (2002), menciona que as diferenças regionais são 

grandes e acompanham a linha da divisão típica dos dois Brasis, 50% dos estabelecimentos 

no Sul utilizam assistência técnica, 41,5% no Sudeste e 32% no Centro-Oeste contra 14,6% 

no Nordeste e 14,5% no Norte. Guanziroli (2000) acrescenta que apenas 2,7% dos 

agricultores familiares nordestinos tem a utilização de assistência técnica, na região Sul esse 

número se eleva a 47,2%. Fica evidente que a preocupação em auxiliar a produção não está 

em fortalecer a agricultura do país por inteiro, e sim em aumentar os lucros de um percentual 

detentor das grandes propriedades rurais.   

Na Zona da Mata Sul do estado de Pernambuco, a agricultura familiar, que 

representa a base da geração de emprego e renda para os dezenove municípios que 

constituem a microrregião, é carente de assistência técnica e extensão rural (ATER), uma vez 

que o número de extensionistas e assistentes técnicos é escasso e limitado, não atendendo a 

demanda, retardando o desenvolvimento da atividade e dificultando a prosperidade 

econômica local.  

Apesar de ser um exercício garantido constitucionalmente, a assistência técnica e a 

extensão rural não atende absoluta demanda exigida no mercado, pois o número de 

extensionistas e/ou assistentes técnicos é visivelmente inferior ao quantitativo de 

estabelecimentos. O objetivo do presente trabalho consiste em destacar a importância da 

Assistência Técnica e Extensão Rural pública para o maior desenvolvimento da agricultura 

familiar dentro do território da Zona da Mata Sul de Pernambuco, notando o desafio de 

agricultores e agricultoras ao acesso a serviços como a ATER. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi feito um levantamento e uma revisão da literatura, sobre as discussões acerca 

da atividade de assistência técnica e extensão rural que envolve a prestação de serviços aos 
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agricultores dos dezenove municípios da Zona da Mata, Sul de Pernambuco que localizada 

na Zona da Mata Pernambucana, tem uma área, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) de 5.208,6 km² e é formada por 19 municípios, tendo a agricultura 

familiar como principal fonte de renda. Foi realizada a leitura de dados da densidade 

populacional por município e a quantidade de pessoas ocupadas nas atividades da agricultura 

familiar consoante ao IBGE e o número da equipe técnica no momento presente em atuação 

da ATER por intermédio do Instituto Agronômico de Pernambuco. Além disso, foi realizado 

um cálculo para estimar a quantidade de extensionistas/assistentes técnicos necessários para 

atender cada município que compõe a Zona da Mata Sul, e dividido em dois gráficos de 

acordo com os municípios que possuem maior demanda pelos profissionais. Justamente pela 

escassez de assistentes, a ATER emite uma proporção de um técnico ou extensionista para 

cada cem agricultores (1:100). Assim, faz-se a conversão para os dezenove municípios em 

estudo e encontra a quantidade precisa. O cálculo deu-se entre a relação da proporção emitida 

pela ATER e o número de agricultores, logo resultou numa regra de três simples em que o 

número de agricultores de cada município é multiplicado pelo número de extensionista, nesse 

caso por um, finalizando com a divisão por cem, sendo este o número máximo de 

agricultores atendidos por um extensionista. Foi utilizada à estatística descritiva – avaliação 

e descrição de uma amostra - através de gráficos e o programa estatístico R.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que o número de extensionistas/assistentes técnicos para cada 

município da Mata Sul é fundamental para prestação de serviços e garantia na melhoria da 

produtividade agrícola da microrregião pernambucana. Com base em Mendes (2013), é 

possível afirmar a importância de resgatar e estimular a produção, a comercialização e, 

consequentemente, a geração de renda para a agricultura familiar. Dessa maneira, é preciso 

que a assistência técnica esteja presente no cotidiano da agricultura familiar (Tabela 1) uma 

vez que ela representa mais de 70% do alimentado que chega nos domicílios dos brasileiros. 

Assim, o incentivo à pluriatividade e o fortalecimento de políticas públicas como a ATER 

podem ser consideradas importantes estratégias de desenvolvimento rural local, ampliando 

a produção, aumentando a renda e gerando empregos diversificados dentro da área agrícola, 

comprovando-se por Schneider (2006) cuja tendência potencializadora social e 

economicamente se apresenta na figura das famílias plurativas.  
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Tabela 1 – Número de assistentes técnicos e/ou extensionistas necessários por municípios 
da Zona da Mata Sul de Pernambuco com maior demanda pelos profissionais.  

 

Municípios da Zona da Mata Sul de Pernambuco 
Número de Extensionistas/Assistentes 

Técnicos Necessários 

Água Preta 54 

Amaraji 41 

Bonito 65 

Catende 33 

Gameleira 26 

Palmares 

Ribeirão 

21 

19 

São Benedito do Sul 19 

Tamandaré 23 

Total 301 

 

A Figura 1 contabiliza a porcentagem de trabalhadores empregados na agricultura 

familiar dentro dos munícipios com elevada necessidade de extensionistas em decorrência da 

quantidade de agricultores. A quantidade tem grande variância, com o município de Bonito 

liderando com 21,7% ao município de Ribeirão com 6,1%.  

 

 

 
Figura 1 – Número de pessoas ocupadas na agricultura familiar – Zona da Mata Sul, Pernambuco.  

 
A quantidade de pessoas ocupadas na agricultura foi estimada segundo análise do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006). Em Palmares, por exemplo, os 

produtos resultantes da agricultura familiar são bastante diversificados, contando com cultivo 

de inhame, cana-de-açúcar, banana, laranja, macaxeira, milho, manga, batata, feijão, e ainda, 

em pequeno número, criação de galinha e gado. No entanto, a falta de incentivo técnico por 

parte da extensão rural produz insatisfação no aperfeiçoamento das técnicas agrícolas para 

com os produtores, assim, a cidade de Palmares e a região da Mata Sul perde o poder de 

aumentar a produção e, consequentemente, a produtividade na agricultura familiar. Com o 

déficit de vinte e um assistentes técnicos, a falta de apoio procrastina a economia do 

município. Para Alves et al. (2016), a ATER poderá auxiliar os produtores a escolherem o 



Livro de Resumos: II Mostra Científica de Estatística e  

I Encontro de Melhoramento Genético 

 

 
 

63 

melhor sistema de produção em termos de rentabilidade econômica e, também, a troca de 

informações e o fornecimento de atividades inovadoras para a melhoria das atividades rurais, 

todavia essa teoria não é uma realidade presente nas atividades dos agricultores locais. 

 

Tabela 2 – Representação da quantidade de profissionais primordiais para atender aos dez 
municípios com as menores necessidades de assistência da ATER.  

 

Municípios da Zona da Mata Sul de Pernambuco 
Número Necessário de 

Extensionistas/Assistentes Técnicos 

Barreiros 13 

Belém de Maria 12 

Cortês 10 

Jaqueira 12 

Joaquim Nabuco 7 

Maraial 4 

Primavera 6 

Rio Formoso 11 

São José da Coroa Grande 5 

Xexéu 8 

Total 288 

 

 

 
A Figura 2 contabiliza a porcentagem de trabalhadores empregados na agricultura familiar 

dentro dos munícipios com baixa necessidade de extensionistas, visto que a densidade 
populacional é relativamente menor que a vista na figura anterior (Figura 1).  

 
É válido afirmar que a presença frequente e continuada da ATER nos municípios 

da Mata Sul favoreceria o crescimento gradativo da economia local e a renda das famílias 

dependentes da agricultura. Por isso, é fundamental visibilizar a importância da 
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interistitucionalização da ATER, agregando diversos agentes públicos, privados e da 

sociedade civil organizada. 

 

CONCLUSÕES 

O baixo índice de desenvolvimento da agricultura familiar na Zona da Mata Sul do 

estado de Pernambuco é devido, dentre outros fatores, a insuficiências das ações da 

Assistência Técnica e Extensão Rural, Embora a agricultura familiar seja responsável pela 

produção de mais de 70% da alimentação do brasileiro, a falta de visibilidade que recai sobre 

ela, principalmente em regiões socioeconômicas mais desvalorizadas, resulta num baixo 

crescimento produtivo, social e econômico, pois a falta de incentivo técnico aos produtores 

retarda melhores produções com técnicas agrícolas mais eficientes, como mostrado na Mata 

Sul pernambucana. Logo, é sabido que a ampliação para cargos de assistentes técnicos e 

extensionistas na ATER cobriria o déficit no corpo técnico atual, beneficiando, por 

conseguinte, trabalhadores da agricultura familiar.   
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RESUMO: A criação de búfalos de corte vem ocupando um importante espaço no cenário 
nacional, e devido a sua rusticidade, sendo maior do que a de bovinos de corte, necessita de 
maiores estudos para que a criação seja ainda mais alavancada. Uma vez que os valores 
referência sobre o perfil metabólico sanguíneo utilizados para os búfalos, seguem valores de 
bovinos de corte. Desta forma, objetivaram-se com esta pesquisa avaliar a concentração de 
creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicérides, proteínas totais, albumina, globulina, ureia e 
nitrogênio no sangue de búfalos alimentados com dietas contendo níveis crescentes de palma 
forrageira e caroço de algodão em substituição a dieta de alto grão (concentrado comercial). 
Foram utilizados 24 búfalos machos da raça Murrah, agrupados por peso e idade. Os búfalos 
foram confinados com peso corporal médio inicial de 300 kg por um período de 100 dias. 
As dietas experimentais consistiram em quatro níveis de substituição do concentrado 
comercial de alto grão por palma forrageira e caroço de algodão (0; 33; 66 e 100%). Foram 
observadas alterações nas concentrações de ALT, AST e colesterol. Os maiores valores 
observados para ALT foram com substituição de 66 e 100%, e os maiores valores de AST 
foram com a substituição de 100%. A substituição em 33% da dieta de alto grão por dietas 
contendo palma forrageira e caroço de algodão pode ser indicada para bubalinos de corte 
por não causar alterações nos parâmetros sanguíneos dos animais.  

 
PALAVRAS–CHAVE: alto grão, búfalos, palma forrageira, perfil sanguíneo 
 
BLOOD METABOLIC PROFILE OF BUFFALOES FED WITH INCREASING 

PALM FORAGE AND COTTONSEED REPLACING HIGH GRAIN DIET 
 

ABSTRACT: Breeding beef buffaloes have been occupying an important place in the 
national scenario, due to it is rusticity, being larger than beef cattle. Thus, it needs further 
studies for the breeding be even more leveraged. Since the reference, values on blood 
metabolic profile used for buffaloes follow values from beef cattle. Thus, the objective of 
this research was to evaluate the concentration of creatinine, uric acid, cholesterol, 
triglycerides, total proteins, albumin, globulin, urea and blood nitrogen of buffalos fed diets 
containing increasing levels of forage palm and cottonseed replacing the high-grain diet 
(commercial concentrate). Twenty-four male Murrah buffalos were used. Buffalos were 
confined with an initial average body weight of 300 kg for a period of 100 days. Experimental 
diets consisted of four levels of substitution of high grain commercial concentrate for forage 
palm and cottonseed (0; 33; 66 and 100%). Alterations in ALT, AST and cholesterol. The 
highest values observed for ALT were replaced by 66 and 100%, and the highest values AST 
were replaced by 100%. A 33% substitution of the high grain diet for diets The expensive 
forage palm of cotton can be indicated for beef buffaloes because it does not cause changes 
in the blood levels of animals. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil caracteriza-se como um dos únicos países que possui condições favoráveis 

para expansão da pecuária de corte, visto que ainda existem muitas áreas a serem exploradas 

de forma ecologicamente correta (MEZZADRI, 2007). As pesquisas com búfalos no Brasil 

se iniciaram há aproximadamente 50 anos, e são responsáveis pelo pouco conhecimento 

sobre esta espécie (PEREIRA, 2007). Desde a última década, a bubalinocultura de corte vem 

ocupando importante espaço no cenário nacional, principalmente em razão de sua 

rusticidade, pois podem apresentar melhor produtividade que os bovinos em ambientes onde 

o solo e as pastagens possuem qualidade inferiores (VAZ et al., 2003).  

A exploração bubalina para produção de carne tem como vantagem o rápido 

desenvolvimento dos animais, atingindo o peso de abate mais rápido em comparação aos 

bovinos. Além disso, em termos nutricionais, a carne bubalina tem menor teor de gordura e 

é mais rica em minerais. Porém, falta padronização dos animais, escala de abate e melhor 

divulgação dos produtos cárneos que em muitos casos ainda chegam à mesa do consumidor 

como carne bovina (SANTOS 2012). A carne possui 40% menos colesterol, doze vezes 

menos gorduras totais, 55% menos calorias, 11% mais proteínas e 10% mais minerais quando 

comparada à bovina (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE BÚFALOS, 

2014).  

A alimentação dos ruminantes representa o item de maior custo da propriedade e a 

procura por alimentos alternativos e baixo valor comercial, podem minimizar 

significativamente os gastos com a atividade. Neste cenário, no qual o grande limitante da 

produção pecuária está relacionado à quantidade de forragem produzida, a palma forrageira 

é estratégia imperativa de apoio para a convivência da pecuária regional com as secas (SILVA, 

2012).   

Neste sentido, a avaliação do “status” nutricional nos animais pode ser abordada 

mediante a determinação da concentração de alguns metabólitos sanguíneos. Desse modo, o 

perfil metabólico foi o termo empregado por PAYNE et al. (1970), em referência ao estudo 

de componentes hemato-bioquímicos específicos em vacas leiteiras, com o intuito de avaliar, 

diagnosticar e prevenir transtornos metabólicos, servindo também como indicador do estado 

nutricional. Contudo, uma das maiores dificuldades da utilização desta ferramenta é a sua 

interpretação, devido à falta de valores de referência adequados aos bubalinos.  
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Dessa forma, objetivou-se com esta pesquisa, avaliar a concentração de creatinina, 

ácido úrico, colesterol, triglicérides, proteínas totais, albumina, globulina, ureia e nitrogênio 

úrico no sangue de búfalos alimentados com dietas contendo níveis crescentes de palma 

forrageira e caroço de algodão em substituição a dieta de alto grão. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras de sangue foram coletadas de 24 búfalos machos não castrados da raça 

Murrah, agrupados por peso e idade. Os búfalos foram confinados com peso corporal médio 

inicial de 300 kg por um período de 100 dias, com idade entre 11 a 13 meses. Os tratamentos 

experimentais consistiram em quatro níveis de substituição (0; 33; 66 e 100%) de uma dieta 

de alto grão, composta por milho em grão e concentrado comercial por palma forrageira e 

caroço de algodão. O trabalho foi desenvolvido com autorização do Comitê de Ética em 

Experimentação com Animais da Universidade Federal do Piauí (CEEA/UFPI), nº 210/16.  

As coletas de sangue dos animais foram efetuadas quatro horas após a alimentação, 

quatro vezes durante o período experimental, por venopunção jugular, em tubos do tipo 

Vacutainer®, com e sem anticoagulante (EDTA) para obtenção de soro e plasma, 

respectivamente. As amostras de sangue sem o anticoagulante foram refrigeradas e as 

amostras com anticoagulante foram homogeneizadas, refrigeradas e conduzidas ao 

laboratório para posterior processamento. Todos os tubos foram submetidos à 

centrifugação, por período de 15 minutos a 500ºC. As alíquotas de soro e plasma foram 

acondicionadas em micro tubos do tipo Eppendorf® e armazenadas à temperatura de –20ºC 

para posteriores análises.  

Foram determinadas no soro, a concentração de colesterol, triglicérides, proteínas 

totais, albuminas, e no plasma de aspartato aminotrasnferase, alanina aminotransfrase e 

fosfatase alcalina. Todas as análises foram determinadas com o uso de kits da marca 

Labtest®, em equipamento de espectofotômetro, no laboratório de patologia clínica do 

Hospital Veterinário Universitário do Campus Profª. Cinobelina Elvas.  

O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente casualizado 

com quatro tratamentos e seis repetições. O efeito dos tratamentos foi estudado por meio 

de análise de variância e para as variáveis aplicou-se o teste de Dunnet a 5% de probabilidade, 

utilizando-se o procedimento MIXED do SAS, versão 9.1 (2001). Também foram realizadas 

análises de regressão por meio do PROC REG do SAS, gerando uma equação e um 

coeficiente de correlação para cada variável estudada. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A inclusão de palma forrageira e caroço de algodão alterou os parâmetros 

sanguíneos avaliados (P<0,05, Tabela 1), em que foram observadas alterações nas 

concentrações de ALT, AST e colesterol, sendo o tratamento com substituição de 66 e 100% 

os maiores valores de ALT, e para a concentração de AST, os maiores valores observados 

foram para a substituição de 100%. Em relação a concentração de colesterol, o tratamento 

com 33% de substituição apresentou o menor valor. A concentração de albumina, fosfatase 

alcalina, glicose, proteínas totais e triglicerídeos não foram modificados (P>0,05). 

  

Tabela 1 - Perfil metabólico sanguíneo de búfalos alimentados com palma forrageira mais 
caroço de algodão em substituição a dietas de alto grão 

 

Itens 
Níveis de substituição (%) 

CV% Valor de P 
0 33 66 100 

Albumina  2,65 2,51 2,29 2,27 24,73 0,0939 

ALT (U/L) a 19,33 21,23 26,80* 27,00* 38,96 0,0137 

AST (U/L) b 80,8 76,57 97,8 130,52* 48,06 0,0011 

Colesterol (mg/dL) 68,86 49,50* 54,59 64,81 34,44 0,0081 

Fosfotase alcalina (U/L) 85,61 105,23 115,71 99,33 47,7 0,2452 

Glicose (mg/dL) 53,71 52,57 49,66 50,28 23,31 0,6652 

Proteínas totais (g/dL) 5,53 5,09 4,83 4,79 16,2 0,1009 

Triglicerídeos (mg/dL) 6,38 24,89 13,19 9,85 18,9 0,1197 

Itens Equação de regressão R2 

Albumina  Y = -0,005x2 - 0,0069x + 2,6643 0,96 

ALT (U/L) a Y = -0,2376x + 21,959 0,76 

AST (U/L) b Y = -0,021x2 + 1,432x + 73,618 0,82 

Colesterol (mg/dL) Y = 0,0176x2 - 1,6276x + 60,262 0,53 

Fosfotase alcalina (U/L) Y = -0,0081x2 + 0,9674x + 84,745 0,97 

Glicose (mg/dL) Y = 0,0004x2 - 0,0805x + 53,979 0,87 

Proteínas totais (g/dL) Y = 0,05x2 - 0,0166x + 5,5319 0,99 

Triglicerídeos (mg/dL) Y = -0,0049x2 + 0,4825x + 8,359 0,61 

a Alanina aminotransferase. 
b Aspartato aminotransferase. 

 

     Níveis elevadas de AST e ALT no sangue estão associadas a doenças 

hepáticas nos animais (DUNCAN e PRASSE, 1982). A ALT está presente, além do fígado, 

nos músculos cardíaco e esquelético, rins, cérebro, pâncreas, pulmões e nas hemácias 

(glóbulos vermelhos), e quando os níveis de ALT estão altos, podemos suspeitar de lesões 

no fígado. Neste sentido, os tratamentos com substituições de 66% e 100% ao apresentarem 

alto nível de ALT, demonstram que houve alguma lesão no fígado com a sua utilização.  
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Em relação a enzima AST foram observados apenas quando foi utilizado 100% de 

substituição da dieta total. A avaliação da atividade de AST no soro de grandes animais é 

utilizada como indicador de lesão hepática e/ou muscular (DUNCAN e PRASSE, 1982). As 

duas izoenzimas de AST, uma citosólica e outra mitocondrial têm pesos moleculares diversos 

e existem em múltiplas formas (KRAMER e HOFFMANN 1997).  

A albumina não se alterou, o fígado é virtualmente a única fonte de produção de 

albumina no organismo, assim uma hipoalbuminemia poderia ser uma manifestação da 

incapacidade hepática de sintetizar essa proteína (NELSON e COUTO, 2001). 

Na figura 1 estão apresentados os comportamentos de cada variável do perfil 

metabólico sanguíneo de acordo com cada tratamento estudado. Foram observados 

comportamentos quadráticos para a maioria das variáveis, exceto para ALT, que apresentou 

comportamentos linear decrescente conforme substituição da palma forrageira mais caroço 

de algodão pela dieta de alto grão (P<0,05).  
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Figura 1 – Perfil metabólico sanguíneo de búfalos alimentados com palma forrageira mais 
caroço de algodão em substituição a dietas de alto grão. 

 
 

CONCLUSÕES 

Em virtude dos fatos apresentados, a substituição em 66% e 100% da dieta de alto 

grão por dietas contendo palma forrageira e caroço de algodão causam lesões hepáticas nos 

bubalinos, não sendo, portanto, recomendadas para esses animais.  

A substituição em 33% da dieta de alto grão por dietas contendo palma forrageira 

e caroço de algodão pode ser indicada para bubalinos de corte por não causar alterações nos 

parâmetros sanguíneos dos animais.  
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RESUMO: A disciplina de Bioquímica apresenta elevado índice de reprovação por envolver 
conteúdos complexos e requerer conhecimentos de outras disciplinas básicas. Essa realidade 
não foge à regra no curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Piauí, 
Campus Professora Cinobelina Elvas (UFPI-CPCE). O presente estudo teve como objetivo 
investigar o papel da monitoria no desempenho dos graduandos em Agronomia da UFPI-
CPCE na disciplina de Bioquímica. A metodologia incluiu análise do rendimento dos 
estudantes na primeira avaliação parcial da disciplina. Para compor a amostragem, o 
professor da disciplina disponibilizou as notas obtidas pelos participantes da turma 2019.2, 
e a nota da primeira avaliação dos alunos repetentes no semestre 2019.1, que participaram 
das atividades de monitoria. Com isso, foi feito um diagnóstico do rendimento dos alunos 
que cursam a disciplina e participaram ou não das atividades de monitoria, bem como 
realizou-se uma análise comparativa do desempenho dos repetentes ao longo dos semestres. 
Os alunos que participaram das monitorias obtiveram, em média, rendimento 30 % superior 
àqueles que não frequentaram às atividades. Dentre os alunos repetentes, onze assistiram às 
monitorias, os quais obtiveram, em média, notas 149 % superiores no semestre 2019.2 
àquelas do semestre 2019.1. Tais resultados evidenciam a eficácia da prática da monitoria e 
seu papel preponderante no auxílio dos alunos no esclarecimento de dúvidas e melhora no 
rendimento acadêmico. 
 

PALAVRAS–CHAVE: atividade extraclasse, desempenho, motivação, rendimento 
 

EVIDENCE FOR ACADEMIC MONITORING IMPORTANCE IN THE PERFORMANCE OF 

AGRONOMIC ENGINEERING STUDENTS IN BIOCHEMISTRY COURSE 
 

ABSTRACT: The Biochemistry course has a high repeat rate due to complex contents and 
requires knowledge of other basic subjects. This reality is no exception to Agronomic 
Engineering course at the Federal University of Piauí, Campus Professor Cinobelina Elvas 
(UFPI-CPCE). This study aimed to investigate the role of academic monitoring in 
performance of Agronomic Engineering undergraduate students at UFPI-CPCE in 
biochemistry course. We carried out investigations of student performance in the first partial 
evaluation of the course. To compose the sampling, the professor of the course made 
available the scores from students at 2019.2 semester, and the scores of the first evaluation 
from repeating students at semester 2019.1, who participated in the academic monitoring 
activities. Thus, a diagnosis was done by analyzing the performance of students who attend 
the course and did or did not participate in monitoring activities, as well as we performed a 
comparative analysis of the performance from repeater students over the semesters. The 
students who participated of monitor assistance showed scores, at main, 30% higher than 
those who did not participate in the monitoring activities. By analyze the repeating-student 
performance, eleven of them participate for academic monitoring activities, obtaining scores 
149% higher in the semester 2019.2 than those of semester 2019.1. These results highlight 
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the effectiveness of the academic monitoring practice and its fundamental role in assessing 
students to answer questions and improve academic performance. 
 
KEYWORDS: extra class activity, score, motivation, success  
 
 
INTRODUÇÃO 

O Ensino Superior depara-se, cada vez mais, com acadêmicos com inúmeras 

dificuldades em atingir objetivos curricularmente prescritos, impostos pela necessidade de o 

aluno desenvolver competências e habilidades demandadas pelo mundo contemporâneo 

(ANDRADE, 2018). 

Segundo Santos (2006), até a década de 70, figuravam no quadro de professores das 

escolas de Engenharia profissionais especialistas em suas áreas, os quais eram detentores de 

uma visão tendenciosamente tradicionalista. Tais profissionais não se preocupavam com a 

didática e os métodos de ensino em sala de aula, simplesmente transmitiam o conhecimento 

em consonância com sua experiência profissional. Posteriormente observou-se mudança 

significativa de paradigma à medida que os profissionais passaram a implementar soluções 

pedagógicas que vão ao encontro das necessidades da sociedade atual, carente de ensino de 

qualidade e sujeita a um excesso de competitividade profissional. 

Dentro deste panorama atual, incluindo a ascensão de um estudante com perfil 

desinteressado e treinado para decorar fórmulas e resolver testes, a atividade de Monitoria 

pode ser uma estratégia de apoio pedagógico extraclasse, desde que devidamente adaptado e 

dimensionado a esta nova realidade. 

Nesse contexto, a monitoria é entendida como uma ferramenta na qual o discente-

monitor e o assistido têm oportunidade de aprofundar conhecimentos, fortalecer habilidades 

teórico-práticas e esclarecer dúvidas, sanando fragilidades inerentes a uma área de 

conhecimento. Favorecendo a integração entre teoria e prática, a monitoria cria um espaço 

produtivo para os questionamentos e para a revisão de conteúdos, técnicas e procedimentos, 

em consonância com o projeto pedagógico do curso de graduação (CUNHA JÚNIOR, 

2017).  

No curso de Engenharia Agronômica do Campus “Professora Cinobelina Elvas” 

(CPCE), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), a disciplina de bioquímica tem um grau 

de complexidade considerado alto para os discentes, acarretando em índices relativamente 

elevados de desistências e reprovações. Neste cenário, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar a influência da monitora no desempenho de alunos do Curso de Graduação em 

Engenharia Agronômica na disciplina de bioquímica, semestre 2019.2. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para a efetuação dessa pesquisa, inicialmente, foi concedido aos discentes da 

disciplina de Bioquímica, do curso de Engenharia Agronômica da UFPI/CPCE, Bom Jesus 

- PI, três horas semanais de monitoria. As atividades foram realizadas sempre na segunda e 

sexta-feira, entre 12:30 e 14:00 h, horário escolhido pelos discentes.  

Durante as atividades foram respondidas questões dos exercícios, apresentação de 

questões para resolução e esclarecimento de dúvidas sobre os assuntos abordados na 

primeira avaliação escrita da disciplina: Introdução à Bioquímica; Aminoácidos, Peptídeos e 

Proteínas; Estruturas de Proteínas; Função de Proteínas; Enzimas e Coenzimas; e 

Carboidratos.  

A metodologia de análise incluiu o rendimento dos estudantes, do semestre 2019.2, 

na primeira avaliação parcial da referida disciplina. Nessa ocasião, em sigilo de nomes, o 

professor responsável pela disciplina disponibilizou as notas obtidas pelos participantes da 

turma de 2019.2, e a nota da primeira avaliação dos alunos repetentes do semestre 2019.1. 

No total, a amostragem contou com o rendimento de onze discentes, sendo nove deles 

repetentes na disciplina e dois de semestre regular. O critério para compor a amostragem foi 

a participação do discente em pelo menos duas atividades de monitoria, no interstício entre 

o primeiro dia de aula e a primeira avaliação. 

Com os resultados obtidos na primeira avaliação escrita, foi feito um diagnóstico 

do rendimento dos alunos que cursam a disciplina e participaram ou não das atividades de 

monitoria, bem como uma análise do desempenho dos repetentes do semestre 2019.1 em 

comparação ao 2019.2. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta a evolução de notas na primeira avaliação parcial, representada 

pela média geral da turma, dos discentes do curso de Engenharia Agronômica nos semestres 

2018.1, 2018.2, 2019.1 e 2019.2, período em que o professor da disciplina tem atuado como 

responsável por ministrá-la no curso.  De maneira geral, o rendimento dos alunos aumentou 

com o passar dos semestres, demonstrado a evolução gradativa da turma.  
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Figura 1 - Média geral obtida pelos alunos do curso de Engenharia Agronômica na primeira 

prova escrita da disciplina de Bioquímica nos semestres letivos dos anos 2018 e 2019.  
 

Um ponto importante na análise da influência da Monitoria no aprendizado dos 

discentes é verificar qual a frequência da monitoria e a participação efetiva dos monitores 

nesse processo. Durante o período de tempo estudado, entre 30 de agosto e 16 de setembro 

de 2019, foram ministradas cinco monitorias. Seguindo os critérios exigidos, onze discentes 

frequentaram pelo menos duas monitorias e ficaram aptos a participar da amostragem. De 

maneira geral, a média geral dos alunos que participaram das atividades de monitoria foi 30% 

superior à média geral da turma, evidenciando que a participação nas atividades de monitoria 

melhorou o rendimento dos discentes na disciplina de bioquímica (Figura 2). Esse sucesso 

pode ser explicado pelo fato que a cobrança por parte do discente-monitor no semestre 

2019.2 tem sido rigorosa e pontual, onde, durante as atividades, todos os presentes devem 

resolver questões em quadro, buscando identificar erros e oferecer meios para saná-los. 

 

 
Figura 2 - Média geral da turma e dos alunos que participaram das atividades de monitoria 

na primeira avaliação escrita (AP1) do semestre 2019.2. 
 

De modo surpreendente, todos os alunos repetentes (que assistiram às monitorias) 

apresentaram evolução na obtenção de notas na primeira avaliação do semestre 2019.2, com 

rendimento médio 149 % superior ao do semestre 2019.1 (incrementos variaram entre 42 e 
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470 %) (Figura 3). Esses dados reforçam a hipótese que a monitoria auxilia enormemente no 

rendimento dos alunos da disciplina de bioquímica.  

 
Figura 3 - Evolução das notas obtidas na primeira avaliação escrita dos alunos repetentes 

na disciplina de bioquímica nos semestres 2019.1 e 2019.2, que participaram das atividades 
de monitoria. 

 

Em geral, os alunos buscaram a monitoria com a finalidade de tirar dúvidas 

objetivas e obter orientação de estudo junto aos monitores, principalmente aqueles que estão 

repetindo a disciplina. Quando perguntados sobre a melhora no rendimento, 60% afirmaram 

que houve melhora em termos de nota e 90% em termos de desempenho na disciplina (dados 

não mostrados). Outra questão apontada pelos alunos é o maior engajamento durante as 

aulas. Ficou evidenciado também que os alunos passaram a fazer mais atividades, e não 

simplesmente copiar dos colegas.  

 

CONCLUSÕES  

Os dados permitem concluir que a monitoria tem papel preponderante para auxiliar 

os alunos no esclarecimento de dúvidas e melhora no rendimento acadêmico. Tal atividade 

dispõe de grande espaço de crescimento e pode contribuir para o melhor desempenho dos 

discentes, bem como propicia o maior envolvimento do aluno com o aprendizado e, 

consequentemente, vivência no Ensino Superior, uma vez que esta exige uma dedicação 

continuada. 
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RESUMO: O feijão-fava é uma espécie de importância socioeconômica no Nordeste 
Brasileiro. As características de vagem são importantes pois podem dar uma ideia de 
produtividade da planta, sendo assim o objetivo deste trabalho foi realizar a mensuração das 
vagens de progênies segregante de feijão-fava do programa de melhoramento de feijão-fava 
da Universidade Federal do Piauí no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal 
do Piauí, na cidade de Teresina-PI no ano de 2019. O experimento foi conduzido em blocos 
casualizados com cinco repetições sendo analisado um total de seis tratamentos, sendo eles 
as progênies dos híbridos H1, H25, H46, H50, H86 e H94. Foi realizada uma análise de 
variância com posterior teste de médias Tukey. Os resultados mostraram que os tratamentos 
testados eram significativamente diferentes para as características comprimento e largura de 
vagem, sendo o tratamento cinco, híbrido H81, o que apresentou o melhor desempenho. 
Com isso, conclui-se que o Híbrido 81 apresenta potencial de possuir boa produtividade. 
 
PALAVRAS–CHAVE: caracterização morfológica, Phaseolus lunatus, vagem 
 

POD CHARACTERIZATION IN LIMA BEAN SEGREGANT PROGENIES 
 

ABSTRACT: Lima beans is a species of socioeconomic importance in the Brazilian 
Northeast. The characteristics of pods are important because they can give an idea of plant 
productivity, so the aim of this study was to measure pods of segregating progenies of Lima 
beans from the Lima bean breeding program of the Federal University of Piauí at 
Department of Phytotechnics of the Federal University of Piauí, in the city of Teresina-PI, 
in 2019. The experiment was conducted in a randomized block design with five replications 
with a total of six treatments analyzed, being the progeny of the hybrids H1, H25, H46, H50, 
H86 and H94. Analysis of variance was performed with subsequent Tukey test. The results 
showed that the treatments were significantly different from each other for the pod length 
and width traits, were the hybrid 81 presented the best performance. Thus, it can be 
concluded that hybrid 81 has a potential to have a good productivity. 
 

KEYWORDS: Morphologic characterization, Phaseolus lunatus, Pod.  
 

 

INTRODUÇÃO 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus) é a segunda espécie mais importante do gênero, 

sendo bastante importante no contexto socioeconômico do semiárido nordestino onde seus 

grãos são consumidos sob a forma de grãos verdes e maduros, representando assim uma 
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fonte de alimento e renda para a população e produtores familiares (LOPES et al., 2010; 

KATHIRVEL; KUMUDHA, 2011). Assim, sob seu valor sociocultural, constitui-se uma 

leguminosa importante para a segurança alimentar de comunidades rurais do Semiárido, por 

ser uma cultura que apresenta várias características favoráveis tanto sociais, culturais, 

climática e ecológica (BARBOSA et al., 2019; NOBRE; BRANDAO JUNIOR, 2019). 

As características de vagens podem dar uma noção inicial de como será a 

produtividade de grãos da cultura, pois vagens maiores podem apresentar correlação positiva 

com peso de 100 grãos e consequentemente maior produtividade (BARREIRO NETO et 

al., 2015). Considerando esse fator, objetivou-se realizar avaliações morfológicas em vagens 

de progênies segregantes em F3 de feijão-fava do programa de melhoramento de feijão-fava 

da Universidade Federal do Piauí para se observar quais progênies apresentavam os maiores 

valores para os caracteres de vagem.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Departamento de Fitotecnia do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí em Teresina-PI no ano de 2019, 

dispostos em delineamento em blocos casualisados com cinco repetições. Foram analisadas 

seis populações segregantes de feijão-fava, sendo eles progênies dos híbridos H1, H25, H46, 

H50, H86 e H94, oriundas do cruzamento entre parentais de porte determinado, juntamente 

com duas testemunhas UFPI 628 e UFPI 728. As vagens maduras foram colhidas e levadas 

ao laboratório para se realizar as mensurações com o auxílio de paquímetro digital. Foram 

mensuradas 20 vagens por tratamento de acordo com o descritor para Phaseolus Lunatus 

(IPGRI, 2001). Foram obtidas as medidas de Comprimento da Vagem (COMP), Largura da 

Vagem (LARG) e Espessura da Vagem (ESP).  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e posterior teste Tukey 

de comparação de médias por meio do programa GENES (CRUZ, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de variância mostrou que existem diferenças significativas entre os 

tratamentos para as características comprimento de vagem (COMP) e largura de vagem 

(LARG), porém para a característica espessura de vagem (ESP) não foram observadas 

diferenças significativas, apresentando uma performance semelhante. Os resultados do teste 

Tukey estão dispostos na Tabela 1.  
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A partir dos resultados do teste de média Tukey observa-se que o tratamento 5, 

Híbrido 86, foi o que apresentou o melhor desempenho para as características de 

comprimento da vagem (65.592 mm) e largura da vagem (17.752 mm). Os que apresentaram 

pior desempenho foram os tratamentos dois, quatro e o sete, híbridos H25, H50 e 

testemunha UFPI628 respectivamente.  

Em estudo realizado por Silva e Neves (2011) os autores apresentam as estimativas 

de correlações de componentes de produção em feijão-caupi em sistemas de sequeiro e 

irrigado, nesse trabalho os autores mostram que a característica de comprimento de vagem 

possui uma correlação positiva com peso de 100 grãos e produtividade. Com isso pode-se 

observar que características de vagens podem ser utilizadas para se realizar inferências sobre 

a produtividade de determinado genótipo.  

Em trabalho realizado por Barreiro Neto et al. (2015) foram realizadas correlações 

entre caracteres morfológicos e produtivos em feijão-fava onde os autores demonstram que 

houve uma correlação positiva entre peso de 100 grãos e as características de comprimento 

e largura de vagem, onde no qual vagens maiores e mais largas originaram sementes mais 

pesadas. Peso de 100 grãos é uma característica que apresenta uma correlação positiva com 

produtividade, logo, comprimento e largura de vagem podem ser utilizadas como caracteres 

que influenciam indiretamente na produção.  

Uma possível explicação para os diferentes tratamentos não terem diferido entre si 

para a característica espessura de vagem pode ser a influência ambiental na característica.  

Levando-se em consideração esses aspectos, para as características de vagem 

mensuradas, o híbrido 86 apresentou-se superior aos demais, porém quando comparados 

com os resultados de espessura todos os tratamentos foram iguais estatisticamente. Logo, a 

partir dos dados obtidos pode-se pressupor o potencial de produção dos tratamentos 

analisados, porém seriam necessárias análises mais robustas de correlação entre esses 

caracteres analisados e outros caracteres quantitativos.  

  

Tabela 1 – Resultados do teste de médias Tukey para as características de comprimento de 
vagem (COMP), largura da vagem (LARG) e espessura da vagem (ESP) de progênies 

segregantes de feijão-fava (Phaseolus lunatus). 
 

Tratamento Híbridos COMP* LARG* ESP* 

T1 H1 59,624 b 15,274 bc 8,622 a 

T2 H25 55,154 c 13,544 c 8,184 a 

T3 H46 59,624 b 15,55 bc 8,076 a 

T4 H50 55,344 c 13,642 c 8,046 a 

T5 H86 65,592 a 17,752 a 8,042 a 
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T6 H94 60,902 b 16,386 ab 8,03 a 

T7 Testemunha - 55,25 c 13,748 c 7,596 a 

T8 Testemunha -  59,446 b 15,396 bc 7,526 a 

*Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0.05). Medidas em 
milímetros (mm). 

 

CONCLUSÕES 

Existem diferenças significativas entre vagens de progênies segregantes de feijão-

fava, para as características comprimento e largura de vagem. O tratamento 5, Híbrido 86, 

apresentou a melhor média para as características mencionadas.  

Um trabalho de correlação com as características de vagens e outras características 

quantitativas para estimar as correlações com características agronômicas de importância 

econômica torna-se necessário para análises futuras.  
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RESUMO: Objetivou-se com este trabalho determinar a eficácia do tratamento de sementes 
de algodão para o controle de Bemisia tabaci. Os tratamentos foram com inseticidas via 
tratamento de sementes utilizando tiametoxam (0,342 mg/ia), imidacloprido (0,375 mg/ia) e 
uma testemunha sem aplicação, observando o número de ovos e ninfas que foram registrados 
nas folhas, em casa de vegetação. Os dois tratamentos foram igualmente eficazes com menor 
número de Bemisia tabaci, houve redução nas concentrações de gradiente ativo em ambos os 
tratamentos. O número de mosca branca vivas estavam correlacionadas com a dosagem dos 
ingredientes ativos, sendo assim, os inseticidas thiamethoxam e imidacloprid eficaz contra B. 
tabaci 
 

PALAVRAS–CHAVE: plantas de algodão, imidacloprid, tiametoxam, ingrediente ativo 
 
RESIDUAL EFFECT OF INSECTICIDES ON COTTON SEED TREATMENT 

ON Bemisia tabaci (G) (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) CONTROL 
 

ABSTRACT: The objective of this study was to determine the effectiveness of the treatment 
of cottonseed for the control to Bemisia tabaci. Treatments were with insecticides via seed 
treatment using tiametoxam (0.342 mg / ai), imidacloprid (0.375 mg / ai) and a non-applied 
control, observing the number of eggs and nymphs that were recorded in leaves under 
greenhouse. Both treatments were equally effective with lower number of Bemisia tabaci, there 
was a reduction in active gradient concentrations in both treatments. The number of live 
whitefly correlated with the dosage of active ingredients, thus the thiamethoxam and 
imidacloprid insecticides were effective against B. tabaci. 
 
KEYWORDS: cotton plants, imidacloprid, thiametoxam, active ingredient 
 
 
INTRODUÇÃO 

A mosca-branca, Bemisia tabaci (Gennadius, 1889), (Hemiptera: Aleyrodidae) biótipo 

B, é um inseto sugador que tem grande importância no cenário agrícola brasileiro. Na cultura 

do algodão, este inseto impede o crescimento na fase inicial do desenvolvimento da planta. 

Já no final do ciclo produtivo, pode contaminar a fibra do algodão.  (GALLO et al., 2002; 

MARTIN e MOUND, 2007). O principal dano causado para esta cultura é a queda precoce 

mailto:lubarbosabio@hotmail.com
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das folhas e por excretarem substâncias açucaradas, este inseto acarreta a formação de 

fumagina sobre ramos, folhas e frutos, ocorrendo em consequência, redução da capacidade 

fotossintética da planta e do valor comercial da fibra (DE ALENCAR et al., 2002). 

O tratamento de sementes com inseticidas é uma prática rotineira que auxilia no 

controle de pragas iniciais e, na maioria dos casos, ainda possibilita reduzir o número de 

aplicações de inseticida após a emergência da cultura (DAN et al., 2012). Os ingredientes 

ativos tiametoxan, imidacloprido pertencem ao grupo químico dos neonicotinóides e são 

substâncias de ação sistêmica, os quais vem sendo empregados com frequência no controle 

de B. tabaci. Estes inseticidas quando aplicados nas sementes podem também proporcionar 

ação fisiológica nas plantas, promovendo um crescimento mais vigoroso das mesmas e 

melhorando o seu potencial produtivo (CASTRO et al., 2008). Entretanto, o real efeito 

residual desses produtos quando utilizados em tratamento de sementes do algodão ainda é 

desconhecido. Com isso, o objetivo deste trabalho foi determinar a eficácia do tratamento 

de sementes de algodão com os inseticidas tiametoxam e imidacloprid, para o controle de B. 

tabaci. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no Instituto Federal de Goiás (IFG). As sementes 

foram tratadas com tiametoxam a 0,342 mg ou com imidacloprid com 0,375 mg.  Sementes 

não tratadas foram usadas como controle não tratado. As plantas de algodão foram mantidas 

em casa de vegetação (dois vasos por tratamento e três plantas por vaso). 

Para as plantas com 10 dias após germinação, foram selecionadas duas folhas, um 

cotilédone (folha inferior) e a folha verdadeira totalmente expandida (folha superior). Para 

as plantas de 20, 30 e 40 DAG, três folhas foram selecionadas e utilizadas para os bioensaios: 

a primeira folha totalmente expandida (parte superio), uma folha do meio da planta (parte 

mediana) e a folha inferior da planta (parte inferior). 

Antes dos bioensaios com mosca-branca, as folhas selecionadas das plantas aos 10, 

20,30 e 40 DAG foram coletadas para as análises dos ingredientes ativos dos inseticidas. As 

folhas foram destacadas, identificadas e armazenadas sob-refrigeração. As concentrações de 

imidacloprid e tiametoxam nos extratos de folhas de algodão foi determinado usando kits 

comerciais e foram lidos usando uma placa Beckman Coulter AD 340 após a conclusão dos 

ensaios, cada amostra foi analisada 3 vezes nas mesmas condições, e os resultados foram 

apresentados como a média de três valores. Esta experiência foi repetida 6 vezes para a 

certificação da quantificação dos ingredientes ativos presentes.  
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O número de mosca-branca infestadas foi baseado na idade (tamanho) das plantas: 

800 adultos para as seis plantas aos 10 dias após a germinação (DAG), 1200 adultos para as 

seis plantas aos 20 DAG, 1600 adultos para as seis plantas aos 30 DAG e 2000 adultos para 

as seis plantas aos 40 DAG. O Número de adultos de B. tabaci foi registrado a partir de duas 

folhas (terço superior e inferior da planta) de cada planta aos 10 DAG e em três folhas 

(superior, média e inferior) de cada planta aos 20, 30 e 40 DAG com o auxílio de uma lente 

8X, 1 dia após a infestação de mosca-branca. Os números de ovos e ninfas foram registrados 

3 e 10 dias após infestação de mosca branca.  

Para fins estatísticos, foi realizado um delineamento em blocos casualizados para os 

bioensaios em casa de vegetação, incluindo três tratamentos (dois inseticidas e um controle 

não tratado) e quatro avaliações após a germinação (10, 20, 30 e 40DAG). Os dados de 

Mortalidade ninfal, (porcentagem) foram transformados antes da análise (são apresentados 

os dados não transformados). 

Os números de B. tabaci adultos, ovos e ninfas dos bioensaios foram submetidos a 

análise de variância (ANOVA) usando um modelo linear geral (PROC GLM) e teste de média 

(p = 0,05). As médias foram separadas usando a menor diferença significativa (LSD) após 

um teste F significativo. Dados percentuais sobre mortalidade de adultos, taxa de ovos 

eclodidos e mortalidade ninfal oram transformados antes da análise. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em condições de casa de vegetação, o número de adultos vivos e ninfas foi 

significativamente menor em plantas de algodão a partir de 10 a 40 DAG nos tratamentos 

com sementes feitos com tiametoxam e imidaclopride em comparação ao controles não 

tratado (adultos: F2,27 = 13,28-73,00, p = 0,0001 a 0,0005; ninfas: F2,19 = 15,64–161,03, P = 

0,0001–0,0002) e o número de ovos nas sementes tratadas com inseticida foram 

significativamente menor do que o observado no tratamento controle em 10 e 20 DAG (F2, 

17 = 35,11-46,81, P = 0,0079 a 0,0202). Não houve diferenças significativas entre os 

tratamentos com inseticidas (adultos: F2,11 = 0,06–1,22, P = 0,2959-0,8149; ovos: F1,11 = 

0,02-0,82, p = 0,387-0,9055; ninfas: F1,11 = 0,09-0,86, P = 0,3750-0,7751) (Fig. 1).  
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Figura 1 - Efeito do tratamento de sementes de algodão com tiametoxam e imidacloprid na 
ocorrência de adultos (A), ovos (B) e Ninfas (C) de Bemisia tabaci sob condições de casa 

de vegetação. 
 

Observa-se que as sementes tratadas com os dois inseticidas apresentaram padrões 

semelhantes na redução da ocorrência de B. tabaci quando comparadas com a testemunha 

nos dias após germinação. De Lima Masson et. al. (2015) estudando a ocorrência B. tabaci na 

soja após o tratamento com diversos inseticidas, entre eles, Imidacloprido + Tiodicarbe, 

obtiveram menor eficiência (74%) quando comparado com os demais inseticidas. Resultados 

contrários também foram apresentados para a praga de Dichelops melacanthus (Dallas, 1851) na 

cultura do milho, onde apenas imidacloprid reduziu a intensidade de ataque do inseto 

(MARTINS et al.,2009). Brustoline et al. (2011), no entanto, observaram que a utilização de 

tiametoxam, em tratamento de sementes, proporcionou menor intensidade de ataque de D. 

melacanthus em milho, em comparação com a testemunha. 

O tratamento de sementes para o controle fitossanitário é uma ferramenta 

estratégica para que o produtor controle as pragas no início da cultura (CASTRO et al., 2015). 

A eficiência observada nos resultados está ligada a forma que o grupo de inseticidas 

neonicotinóides atuam. Estes compostos atuam por ingestão ou contato, sendo que sua ação 

sistêmica demonstra resultados excelentes sobre insetos sugadores. (SALLES, 2000).      
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As quantidades de ingrediente ativo dos tratamentos com inseticidas foram 

gradualmente reduzidas de 10 para 40 DAG (tiametoxam: F3, 11 = 1616,45, P = 0,0001; 

imidacloprid: F2, 15 = 415,98, P = 0,0002) (Fig. 2). Os ingredientes ativos nas folhas mais 

velhas foram significativamente maiores do que nas outras folhas (F2,6 = 58,08–4379,04, P = 

0,0001–0,0003) e, especialmente, nos cotilédones quando as plantas estavam com 10 DAG, 

em que os ingredientes ativos foram os mais altos em comparação com os de outras folhas 

(Fig. 2). 

 
Figura 2 - Quantidade de inseticidas de imidacloprido e tiametoxam (partes por bilhão – 
ppb) encontrada nas folhas de algodão (Gossypium hirsutum) da parte superior, mediana e 

inferior da planta. 
 

Observou-se que a ao longo dos dias após germinação, o nível de ingredientes ativos 

presente nas folhas, nos diferentes terços da planta, teve uma redução gradual. Porém, a 

presença residual de ingredientes ativos nas folhas vai depender da combinação e da interação 

de inúmeros fatores, como estresse hídrico, revestimento das sementes, aplicação ou não de 

bioestimulantes (LUDWIG et al., 2011; COLMAN et al., 2012; SALGADO; XIMENES, 

2013). Assim, novos estudos científicos devem ser realizados levando-se em consideração, 

além da utilização de inseticidas, seu efeito no tratamento de sementes, as suas relações com 

diferentes condições climáticas, variedades e etc. 

 

CONCLUSÕES 

A utilização dos inseticidas imidacloprid e tiametoxam no tratamento de sementes 

de algodão até os 40 dias após a germinação auxiliam na redução da infestação de Bemisia 
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tabaci biótipo b podendo, assim, ser uma alternativa importante para o manejo de mosca 

branca no algodoeiro. 
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RESUMO: Com o crescente aumento de representatividade das plantas frutíferas nativas 
no cenário econômico alimentício do Brasil, tornam-se cada vez mais importantes e válidos 
os estudos que visam trazer maior visibilidade às suas características comerciais. O cajuí 
(Anacardium spp.) é uma planta com alto potencial alimentício e com distribuição centrada 
principalmente nos locais de ocorrência do bioma Cerrado, com ênfase nas regiões Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste. O trabalho objetivou a análise de teores de sólidos solúveis totais 
(BRIX) presentes em pseudofrutos de cajuí. O material vegetal foi coletado em diferentes 
localidades do município de Bom Jesus (PI- Brasil), levado até o laboratório de Genética e 
Conservação e Germoplasma (UFPI/CPCE), onde as análises foram realizadas com o auxílio 
de refratômetro portátil modelo GT472 (ATC). Os valores obtidos foram analisados no 
programa Genes (versão 2013.5.1) por meio do teste de Scott-Knott. Foi possível a 
organização dos frutos avaliados em cinco grupos distintos com variação nos valores de 
BRIX, a saber: Grupo I – formado pelos acessos AN-102, AN-105 e AN-091 (18,97 a 17,93 
ºBrix); Grupo II – composto pelos acessos AN-103 e AN-108 (17,23 e 16,67 ºBrix); Grupo 
III - acessos AN-100, AN-104, AN-110, AN-106, AN-121, AN-085, AN-107, AN-084 e 
AN-093 (14,90 a 13,67 ºBrix); Grupo IV –  acessos AN-087, AN-081 e AN-089 (12,70 e 
12,40 ºBrix); e Grupo V – acessos AN-101, AN-082 e AN-109 (11,23 a 10,60 ºBrix). 
Concluiu-se que os pseudofrutos avaliados apresentaram características superiores (ºBrix), 
quando em comparação com plantas próximas (do mesmo gênero como: Anacardium 
occidentale), bem como de outras frutíferas comerciais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: BRIX, Germoplasma, Pedúnculo, Anacardiaceae 
 

TOTAL SOLUBLE SOLIDS CONTENTS OF CASHEW’S PSEUDOFRUITS 
(Anacardium spp.) FROM BOM JESUS, PIAUÍ, BRAZIL 

 

ABSTRACT: With the increasing representation of native fruit plants in the food economic 
scenario of Brazil, studies that aim to bring greater visibility to their commercial 
characteristics are becoming increasingly important and valid. Cashew (Anacardium spp.)  is 
a plant with high nutritional potential and with centralized distribution at the Cerrado biome, 
with emphasis in Northeast, Midwest and Southeast. The work aimed to analyse the contents 
of soluble solids (BRIX) presented in cashew pseudofruits. The plant material was collected 
at different locations in Bom Jesus (PI-Brazil), taken to the Genetics and Conservation of 
Germplasm Laboratory (UFPI / CPCE), where the analyzes were performed with the model 
GT472 (ATC) portable refractometer. The values obtained were analyzed in Genes 
computer program (version 2013.5.1) by the Scott-Knott test. It was possible to organize the 
evaluated fruits in five groups with variation in BRIX values: Group I - formed by accessions 
AN-102, AN-105 and AN-091 (18.97 to 17.93 ºBrix); Group II - composed by accessions 
AN-103 and AN-108 (17.23 and 16.67 ºBrix); Group III - accessions AN-100, AN-104, AN-
110, AN-106, AN-121, AN-085, AN-107, AN-084 and AN-093 (14.90 to 13.67 ºBrix); 
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Group IV - accessions AN-087, AN-081 and AN-089 (12.70 to 12.40 ºBrix); and Group V - 
accesses AN-101, AN-082 and AN-109 (11.23 to 10.60 ºBrix). It was concluded that the 
analysed pseudofruits showed superior characteristics (ºBrix) when compared to closelly 
plants (of the same genus as: Anacardium occidentale), as well as other commercial fruits. 
 

KEYWORDS: BRIX, Germplasm, Peduncle, Anacardiaceae 
 
INTRODUÇÃO 

As fruteiras nativas ocupam área de destaque no ecossistema do cerrado, de modo 

que a utilização racional dessas espécies representa uma possibilidade para a geração de renda 

(GOMES et al.,2013). O cajuí (Anarcadium spp.) é uma planta nativa que exibe grande 

dispersão na região dos cerrados nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste brasileira 

(CRESPO; SOUZA, 2014). 

O Anarcadium spp. é uma planta ainda não domesticada e, no Nordeste brasileiro, 

bastante vulnerável do ponto de vista de exploração extensiva dos ecossistemas e sobre a 

qual se dispõe de poucas informações (GOMES et al., 2009). O cajuí encontra-se entre as 

espécies de fruteira nativa com potencial para ser explorado na região Nordeste, sendo esta 

atividade ainda limitada, devido à inexistência de cultivo comercial e a rejeição do fruto e 

pedúnculo pela indústria de beneficiamento, dessa forma, o cajuí possui baixa contribuição 

na economia da região (RUFINO et al., 2007).  

O cajuí distingue-se por sua forma, cor e sabor, além da presença de vitaminas, sais 

minerais, carboidratos e ácidos orgânicos contidos no mesmo, sendo então um alimento 

bastante nutritivo (RUFINO et al., 2007). O termo cajuí é atribuído ao tamanho dos frutos 

(castanhas), que são bem pequenas, assim como seu pedúnculo (PONTES; RIBEIRO, 2006). 

Um dos fatores que afetam o sabor desse fruto é a quantidade de sólidos solúveis 

totais (ºBrix), presentes nos pseudofrutos. O BRIX é uma escala numérica de índice de 

refração (o quanto a luz é desviada com relação ao desvio provocado por uma amostra de 

água destilada) de uma solução, em que 1ºBrix é igual a um grama de açúcar por 100 g de 

solução, usualmente utilizada para determinar, de forma indireta, a quantidade de compostos 

solúveis em uma solução de sacarose (LIMA, 2017).  

Dentre os diversos componentes das frutas, os sólidos solúveis totais 

desempenham um papel primordial para a sua qualidade, devido a influência nas 

propriedades termofísicas, químicas e biológicas da fruta (SANTOS, 2016). A determinação 

do ºBrix é utilizada nas indústrias de alimentos para medir a quantidade aproximada de 

açucares, doces, sucos, néctares, polpas, leite condensado, álcool, sorvetes, licores e vinhos 

(ARAUJO, 2004).  
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Diante do exposto, o trabalho tem como objetivo determinar os teores de sólidos 

solúveis totais de pseudofrutos de cajuizeiros (Anacardium spp.) de diferentes regiões do 

município de Bom Jesus – PI. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pseudofrutos no estádio de maturação completa de 20 matrizes (genótipos), 

provenientes de diferentes localidades do município de Bom Jesus - PI (Tabela 1), foram 

coletados e armazenados em sacos plásticos e, posteriormente, encaminhados ao Laboratório 

de Genética e Conservação de Germoplasma do Campus Professora Cinobelina Elvas da  

Universidade Federal do Piauí (UFPI/CPCE), situado no município de Bom Jesus – PI 

(09°04′26″ S, 44°21′32″ W), afim de que fossem realizadas as análises morfoagronômicas. 

 
Tabela 1 – Dados dos acessos de cajuizeiro (Anacardium spp.) coletados em Bom Jesus, 

Piauí, Brasil. 
 

N

º 

Acesso/ 

Genótipo 
Local da Coleta Latitude/Longitude 

1 AN-081 Fazenda Piaba - Povoado da Barra Verde 09⁰14'28,0" S/ 44⁰27'46,0" W 

2 AN-082 Fazenda Piaba - Povoado da Barra Verde 09⁰14'33,8" S/ 44⁰27'50,5" W 

3 AN-084 Chácara Nogueira - Povoado da Barra Verde 09⁰15'10,5" S/ 44⁰28'23,6" W 

4 AN-085 Chácara Nogueira - Povoado da Barra Verde 09⁰15'11,8" S/ 44⁰28'24,8" W 

5 AN-087 Resfriado - Povoado da Barra Verde 09⁰13'09,8" S/ 44⁰29'06,6" W 

6 AN-089 Resfriado - Povoado da Barra Verde 09⁰13'08,0" S/ 44⁰29'09,5" W 

7 AN-091 Chácara São José - Povoado da Barra Verde 09⁰12'54,2" S/ 44⁰29'42,9" W 

8 AN-093 Povoado da Barra Verde 09⁰13'05,8" S/ 44⁰29'15,6" W 

9 AN-100 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'40,6" S/ 44⁰26'19,6" W 

10 AN-101 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'41,6" S/ 44⁰26'18,7" W 

11 AN-102 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'40,3" S/ 44⁰26'15,4" W 

12 AN-103 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'41,1" S/ 44⁰26'15,9" W 

13 AN-104 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'39,6" S/ 44⁰26'09,9" W 

14 AN-105 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'42,3" S/ 44⁰26'10,2" W 

15 AN-106 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'42,7" S/ 44⁰26'08,6" W 

16 AN-107 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'43,5" S/ 44⁰26'07,9" W 

17 AN-108 Povoado de Eugenópolisa 09⁰12'43,6" S/ 44⁰26'10,9" W 

18 AN-109 Povoado de Eugenópolisb 09⁰12'58,5" S/ 44⁰26'21,8" W 

19 AN-110 Povoado de Eugenópolisb 09⁰12'56,9" S/ 44⁰26'21,7" W 

20 AN-121 Rodovia Municipal Bom Jesus - Viana 09⁰04'43,5" S/ 44⁰20'16,8" W 
a Propriedade do Sr. João José; b Propriedade do Sr. Chico Melancia. 

 

O suco do cajuí de cada um dos 20 genótipos foi obtido via esmagamento individual 

de 15 pseudofrutos de cada genótipo foi coletado e homogeneizado antes de ser analisado. 

Posteriormente, três gotas do suco obtido em cada fração foram usadas para realização de 

cada uma de três determinações do teor de sólidos solúveis, em refratômetro portátil modelo 

GT472 (ATC). 
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Os valores obtidos foram comparados via método Scott-Knott realizada no 

programa computacional Genes versão 2013.5.1 (CRUZ, 2013) para promover a separação 

das médias dos tratamentos em grupos homogêneos e teste a razão de verossimilhança para 

agrupar n tratamentos em k grupos (Scott e Knott, 1974). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio do teste de Scott-Knott, foi possível separar os genótipos avaliados em 

cinco grupos (Tabela 2), baseados nos valores médios de teores de sólidos solúveis dos 

pseudofrutos do cajuí, a saber:  

Grupo I – formado pelos acessos AN-102, AN-105 e AN-091, com valores que 

variaram entre 18,97 a 17,93 ºBrix; 

Grupo II – composto pelos acessos AN-103 e AN-108, com 17,23 e 16,67 ºBrix, 

respectivamente; 

Grupo III - constituído pelos acessos AN-100, AN-104, AN-110, AN-106, AN-

121, AN-085, AN-107, AN-084 e AN-093, variando de 14,90 a 13,67 ºBrix; 

Grupo IV – estabelecido pelos acessos AN-087, AN-081 e AN-089, com médias 

oscilando entre 12,70 e 12,40 ºBrix; e 

Grupo V – composto pelos acessos AN-101, AN-082 e AN-109, com valores que 

variaram entre 11,23 e10,60 ºBrix. 

 

Tabela 2 – Médias de sólidos solúveis totais (°Brix) das frações de pseudofrutros de cajuí 
(Anacardium spp.) provenientes de municípios da microrregião do Alto Médio Gurgueia, 

Piauí, Brasil. 
 

Acesso/Genótipo Grupo °Brix 

AN-102 I 18,97 a 

AN-105 I 18,63 a 

AN-091 I 17,93 a 

AN-103 II 17,23 b 

AN-108 II 16,67 b 

AN-100 III 14,90 c 

AN-104 III 14,87 c 

AN-110 III 14,43 c 

AN-106 III 14,27 c 

AN-121 III 14,25 c 

AN-085 III 14,23 c 

AN-107 III 13,80 c 

AN-084 III 13,70 c 

AN-093 III 13,67 c 

AN-087 IV 12,70 d 

AN-081 IV 12,67 d 

AN-089 IV 12,40 d 

AN-101 V 11,23 e 
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AN-082 V 11,07 e 

AN-109 V 10,60 e 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. (CV 
= 15.62 %) 
 

Segundo Soares (1986), todos os pedúnculos de cajueiro obtidos em sistemas de 

plantio chegam à indústria apresentando um valor médio de 10,70 ºBrix. Excetuando-se o 

acesso AN-109, originário de uma das propriedades do Povoado de Eugenópolis, pode-se 

afirmar que todos os genótipos testados apresentaram valores superiores ao mencionado por 

tal autor. 

Os teores de sólidos solúveis totais da maioria dos acessos avaliados foram 

superiores aos encontrados de outras frutíferas comerciais, a exemplo do abacaxi (12 ºBrix), 

figo (12 ºBrix), laranja (10 ºBrix), mamão (10ºBrix) e pêssego (8 ºBrix) (CEAGESP, 2016). 

Outro fato relevante que precisa ser mencionado foi o de que não ficou 

evidenciado, baseado nos dados deste estudo, que haja uma correlação direta entre a 

localidade de coleta dos acessos e seus teores de sólidos solúveis totais. 

 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que os pseudofrutos avaliados apresentaram características 

superiores (ºBrix) ao seu parente comercial mais próximo (caju) assim como de outras 

frutíferas. Tais dados podem servir de aporte para a realização de mais pesquisas, assim como 

a tentativa de identificação de novos acessos de cajuí com potencial a serem empregados em 

futuros programas de melhoramento genético que atendam a demandas apresentadas junto 

ao mercado consumidor.  
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RESUMO: A soja é uma importante leguminosa utilizada na alimentação animal e humana, 
e também como matéria prima para a obtenção de biodiesel. A salinidade do solo é um fator 
limitante para o desenvolvimento desta cultura principalmente nas regiões áridas do nordeste 
do Brasil. As bactérias da espécie Azospirillum brasilense possuem vários efeitos benéficos, 
dentre eles a redução dos efeitos do estresse salino. Com isso o presente trabalho teve por 
objetivo avaliar a qualidade fisiológica de sementes de soja inoculadas com A. brasilense em 
condições de salinidade. O experimento foi conduzido no laboratório de Propagação de 
Plantas da Universidade Federal do Piauí – Campus Professora Cinobelina Elvas. O 
delineamento experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 2 x 4 
(com e sem inoculação de Azospirillum brasilense e, quatro potenciais de estresse salino com 
cloreto de sódio: 0, -0,3, -0,6 e -0,9 MPa). As variáveis analisadas foram: germinação, índice 
de velocidade de germinação, comprimento de plântulas e massa seca de plântulas. Para todas 
as variáveis houve uma redução na qualidade fisiológica das sementes a medida que 
aumentou os potenciais de estresse salino. Entretanto, a inoculação das sementes com 
Azospirillum brasilense favoreceu para que as sementes no potencial de -0,3 MPa tolerassem 
mais os efeitos da salinidade. 
 

PALAVRAS–CHAVE: bactérias diazotróficas, Glycine max L., NaCl  
 

INOCULATION OF Azospirillum brasilense IN CONTRIBUTING TO THE 
REDUCTION OF THE EFFECTS OF SALT STRESS ON THE 

GERMINATION AND VIGOR OF SOYBEAN SEEDS 
 

ABSTRACT: Soybeans are an important legume used in animal and human food, and also 
as a raw material for obtaining biodiesel. Soil salinity is a limiting factor for the development 
of this crop mainly in the arid regions of northeastern Brazil. The bacteria of the species 
Azospirillum brasilense have several beneficial effects, among them the reduction of the effects 
of saline stress. Thus, the present work aimed to evaluate the physiological quality of soybean 
seeds inoculated with A. brasilense under salinity conditions. The experiment was carried out 
at the Plant Propagation Laboratory of the Federal University of Piauí - Campus Teacher 
Cinobelina Elvas. The experimental design was completely randomized (DIC), in a 2 x 4 
factorial scheme (with and without Azospirillum brasilense inoculation and four saline stress 
potentials with sodium chloride: 0, -0.3, -0.6 and - 0.9 MPa). The variables analyzed were: 
germination, germination speed index, seedling length and seedling dry mass. For all variables 
there was a reduction in seed physiological quality as the salt stress potentials increased. 
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However, seed inoculation with Azospirillum brasilense favored that seeds with a potential of -
0.3 MPa more tolerated the effects of salinity. 
 
KEYWORDS: diazotrophic bacteria, salt stress, Glycine max L., NaCl 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Dentre as culturas que 

mais se destacam temos a soja (Glycine max (L). Merril) com produção nacional a 119,282 

milhões de toneladas de grãos na safra 2017/18 (CONAB, 2019). É a espécie leguminosa 

mais importante em cultivo a nível mundial, além de fonte essencial de óleo e proteína para 

a alimentação animal e humano, é também fonte de matéria prima para a obtenção do 

biodiesel. 

Com o avanço da nova fronteira agrícola nacional da atualidade, a região 

MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), a soja está cada vez mais ocupando áreas 

que antes eram cultivadas com outras espécies, principalmente na região Nordeste do Brasil 

caracterizada por ter maior concentração de solos salinos no país. A salinidade dos solos 

afeta negativamente o crescimento e desenvolvimento das culturas. Fisiologicamente a 

salinidade ocasiona um estresse osmótico como consequência de altas concentrações de 

soluto no meio, além de causar estresse iônico devido à alteração da relação potássio/sódio 

no citosol e provoca um aumento nas concentrações de sódio e cloro que são prejudiciais à 

planta (TEJERA et al., 2006; NAKASHIMA et al., 2011).  

Existem várias técnicas que reduzem o efeito do estresse salino, no qual pode ser 

citada a utilização de bactérias promotoras de crescimento como as do gênero Azospirillum. 

Esses microrganismos atuam promovendo o crescimento das plantas através de vários 

processos biológicos como a produção de fito-hormônios. Foi verificado por Tien et al. 

(1979) que o A. brasilense promove o crescimento das raízes pela liberação de ácido 

indolacético (AIA), citocininas e giberelinas. O maior crescimento das raízes promovido pela 

inoculação de Azospirillum brasilense, melhora a absorção da água e minerais, aumenta os níveis 

de tolerância ao estresse hídrico e salinidade, tendo como resultado plantas mais vigorosas e 

produtivas (HUNGRIA, 2011). 

Diante disso o presente trabalho teve por objetivo avaliar a tolerância de sementes 

de soja inoculadas com Azospirillum brasilense em condições de salinidade por cloreto de sódio 

(NaCl). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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O experimento foi conduzido no laboratório de Propagação de Plantas da 

Universidade Federal do Piauí – Campus Professora Cinobelina Elvas localizado no 

município de Bom Jesus-PI, Brasil. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado (DIC), em esquema fatorial 2 x 4 (com e sem inoculação de Azospirillum brasilense 

e, quatro potenciais de estresse salino com NaCl). Os potenciais foram: 0, -0,3, -0,6 e -0,9 

Mpa. A inoculação de Azospirillum brasilense foi na dose de 200 ml para cada 50 kg de 

sementes. 

Foram realizados os seguintes testes a fim de avaliar a qualidade fisiológica das 

sementes: 

Teste de germinação – Foi realizado com quatro repetições de 50 sementes, 

condicionadas em rolos com papel germitest umedecidos com quantidade de água 

equivalente a 2,5 vezes a sua massa e mantidas a uma temperatura de 25 ºC. As contagens 

foram realizadas no oitavo dia após a semeadura (BRASIL, 2009), e os resultados expressos 

em porcentagem.  

Índice de velocidade de germinação: avaliado juntamente ao teste de germinação, com 

contagens diárias das sementes com comprimento de radícula a partir de 2mm, durante 8 

dias. Ao final do teste o índice foi calculado adotando-se a fórmula proposta por Maguire 

(1962). 

Comprimento de plântulas – ao término do teste de germinação, foram selecionadas 

aleatoriamente dez plântulas normais de cada repetição, e foram mensuradas o seu 

comprimento com auxílio de uma régua milimetrada. Os resultados foram expressos em 

centímetro por plântula (cm/plântula). 

Massa seca de plântulas – após a determinação do comprimento de plântulas, estas 

foram colocadas para secar em estufa a 65 ºC até estabilização do peso. A massa obtida foi 

dividida pelo número de plântulas presente em cada repetição, resultando na massa média de 

massa seca em miligramas por plântula (mg/plântula). 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F a 5% de 

probabilidade e, quando houve diferença significativa entre os fatores, foram analisados 

através de regressão para os fatores quantitativos, e os fatores qualitativos foram comparados 

pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas usando 

o software SISVAR (FERREIRA, 2011). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No que diz respeito à porcentagem de germinação das sementes de soja é possível 

observar na figura 1 que houve comportamento linear decrescente de acordo com o aumento 

dos níveis de estresse salino, ou seja, houve uma redução na porcentagem de germinação a 

medida que houve uma redução nos potenciais de estresse salino. 

A germinação das sementes, foi afetada pela redução do potencial osmótico 

induzido por NaCl dificultando a absorção de água ou facilitando a penetração de íons nas 

células. Isso pode ser explicado pelo acúmulo de Na+, que altera o equilíbrio de íons e a 

disponibilidade de nutrientes minerais, reduzindo a divisão celular e o desenvolvimento do 

embrião (Moss & Hoffman 1977, Mer et al. 2000). 

 

 
Figura 1 - Germinação de sementes de soja com e sem inoculação, em função dos 

diferentes níveis de estresse salino induzido por NaCl. 
 

Na figura 2 observa-se o índice de velocidade de germinação, e é notório que houve 

um decréscimo no índice de velocidade de germinação a medida que houve um aumento nos 

potenciais de estresse salino com NaCl. 

 
Figura 2 - Índice de velocidade de germinação de sementes de soja com e sem inoculação, 

em função das diferentes concentrações de NaCl. 
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Observa-se na figura 3 o comprimento de plântulas sob diferentes níveis de estresse 

salino, e assim como as demais variáveis houve uma redução no comprimento de plântulas 

com o aumento das doses de estresse salino. 

 

 
Figura 3 - Comprimento de plântulas sob condições de estresse salino induzido por NaCl. 

 
No que se refere ao peso de matéria seca, observa – se na figura 4 que houve um 

decréscimo no peso de massa seca devido ao aumento do estresse salino, assim como nas 

demais variáveis analisadas. 

 

 
Figura 4 - Massa seca de plântulas em função dos diferentes níveis de salinidade. 

 
Quanto aos decréscimos no vigor observados pelo índice de velocidade de 

germinação, comprimento e massa seca de plântulas (Figuras 2, 3 e 4, respectivamente), Bruni 

& Leopold (1992) sugerem que tal comportamento é decorrente da deficiência hídrica, 

acarretando perda progressiva da turgescência protoplasmática e aumento na concentração 

de solutos, causando distúrbio em funções celulares e danos no sistema de membranas. 
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A tabela 1 mostra a qualidade fisiológica das sementes de soja quando submetidas 

à inoculação e sem inoculação com Azospirillum brasilense nos potenciais de 0 e -0,3 MPa. Foi 

possível observar que para a porcentagem de germinação, houve um efeito benéfico da 

inoculação em relação às sementes não inoculadas no potencial de -0,3 Mpa, e não houve 

diferença significativa entre a testemunha. Para o Índice de velocidade de germinação não 

houve diferença significativa entre os tratamentos. No que diz respeito ao comprimento de 

plântulas, o Azospirillum brasilense favoreceu para um melhor aumento do comprimento, 

sendo que no potencial de 0 MPa houve uma melhor média seguido da dose de -0,3 MPa. 

Em relação ao peso de massa seca, também houve um aumento no peso quando as sementes 

foram submetidas à inoculação. 

 

Tabela 1 - Efeito da inoculação de sementes de soja com Azospirillum brasilense associadas a 
diferentes níveis de estresse salino. 

 

Doses  

GER (%) IVG CP (cm/plântula) MS (mg.plântula-1) 

Inoc. Não Inoc. Inoc. Não Inoc. Inoc. Não Inoc. Inoc. Não Inoc. 

0 91,50 Aa 95,00 Aa 25,08 Aa 24,74 Aa 23,84 Aa 22,25 Ba 36,30 Aa 31,86 Ba 

-0,3 88,00 Aa 69,50 Bb 22,79 Ab 22,91 Ab 11,17 Ab 9,07 Bb 17,21 Ab 15,48 Bb 

CV (%) =  13,71 2,53 8,95 7,34 

GER = Germinação; IVG = Índice de velocidade de germinação; CP = Comprimento de plântulas; MS = 
Massa seca; Inoc. = Inoculadas; Não Inoc. = Não inoculadas. 
*Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade (p<0,05). 
 

A maior tolerância das sementes de soja no potencial de -0,3 foi quando as mesmas 

foram inoculadas com Azospirillum brasilense. Tem-se observado que a colonização por essas 

bactérias tem proporcionado à produção dos fitohormônios que estimulam a formação do 

sistema radicular, que resulta em uma maior eficiência na absorção dos nutrientes e 

consequentemente, aumenta o crescimento e desenvolvimento das culturas (BALDANI; 

BALDANI; DOBEREINER, 1987; FERREIRA et al., 2013; HUNGRIA et al., 2010). 

Tien et al. (1979) verificou que o A. Brasilense promove o crescimento das raízes 

pela liberação de ácido indolacético (AIA), citocininas e giberelinas, o que pode ter ocorrido 

nas sementes, melhorando a absorção de água, e resistindo melhor aos efeitos do estresse 

salino no potencial de -0,3 MPa. 

 

CONCLUSÕES 

A inoculação de sementes de soja com Azospirillum brasilense aumenta a porcentagem 

de germinação e melhora o vigor das sementes no estresse salino de -0,3 MPa. 
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RESUMO: O estado do Piauí, com atenção à sua região sul, experimenta atualmente uma 
expansão considerável na produção de grandes culturas, com destaque à de milho. Devido 
as condições desfavoráveis, como a irregularidade no regime pluviométrico, o cultivo dessa 
cultura na região, por vezes, acaba sendo influenciado principalmente na fase de germinação 
à emergência. Assim, o uso de reguladores vegetais é uma alternativa para diminuir os 
impactos nas fases mais sensíveis. Objetivou-se avaliar a influência de doses de reguladores 
vegetais na porcentagem de germinação e de plântulas anormais de milho. O experimento 
foi conduzido no Laboratório de Propagação de Plantas, situado no Campus Professora 
Cinobelina Elvas, da Universidade Federal do Piauí, em Bom Jesus – PI. O experimento 
seguiu o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 4, sendo quatro 
produtos à base de reguladores vegetais (Stimulate®, Expetgrow®, Fertileader®, Biozyme®) 
e quatro doses dos produtos comerciais (0,0; 0,5; 1,0; e 1,5 vezes a dose mais utilizada), com 
quatro repetições, sendo os produtos aplicados como tratamento de sementes. Após sete 
dias de germinação, procedeu-se com a avaliação das porcentagens de germinação e de 
plântulas anormais. Os resultados mostraram diferença significativa entre produtos, doses e 
a interação produtos X doses para a porcentagem de germinação enquanto que a 
porcentagem de plântulas anormais diferiu apenas para o fator doses. Conclui-se que a dose 
0,87 vezes do produto Expertgrow® produz maior porcentagem de germinação enquanto 
que o aumento das doses reduz a porcentagem de plântulas de milho cultivar Pionner 
30F53VYHR. 
 

PALAVRAS CHAVES: bioestimulantes, qualidade fisiológica, Zea mays 
 
ABSTRACT: The state of Piauí, with attention to its southern region, is currently 
experiencing a considerable expansion in the production of major crops, especially the corn. 
Due to unfavorable conditions, such as irregular rainfall, the cultivation of this crop in the 
region sometimes ends up being influenced mainly in the emergence germination phase. 
Thus, the use of plant regulators is an alternative to reduce impacts in the most sensitive 
phases. The objective of this study was to evaluate the influence of doses of plant regulators 
on germination and abnormal seedlings percentage corn. The experiment was conducted at 
the Plant Propagation Laboratory, located in the Campus Professor Cinobelina Elvas, the 
Federal University of Piauí, in Bom Jesus - PI. The experiment followed a completely 
randomized design in a 4 x 4 factorial scheme, with four products based on plant regulators 
(Stimulate®, Expetgrow®, Fertileader®, Biozyme®) and four doses of commercial products 
(0.0; 0.5; 1,0, and 1,5 times the most used dose), with four repetitions, being the products 
applied as seed treatment. After seven days of germination, it was proceeded to the evaluation 
of percentages of germination and normal seedlings. The results showed significant 
difference between products, doses and the products X doses interaction for the germination 
percentage while the percentage of abnormal seedlings differed only for the doses factor. It 
is concluded that the dose of 0.87 times Expertgrow® product produces higher germination 
rates while increasing doses reduces the percentage seedlings of corn cultivar Pioneer 
30F53VYHR. 
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INTRODUÇÃO 

 O Estado do Piauí, com atenção à sua região sul, engloba juntamente com os 

estados do Maranhão, Tocantins e Bahia, a última fronteira agrícola do país devido suas 

regiões com biomas do tipo Cerrado ou de transição e com altas altitudes e boas planitudes 

dos terrenos, que permitem grandes cultivos. O Piauí experimenta atualmente uma expansão 

considerável na produção de grandes culturas e vem despertando o interesse do mercado 

devido às condições edafoclimáticas favoráveis.  

Na safra de milho 2018/2019, o Brasil produziu 99.984,1 mil toneladas do grão, 

representando um aumento de 23,9% em relação à temporada passada (CONAB, 2019). 

Nesta mesma safra, o estado do Piauí foi o terceiro maior produtor do grão entre os estados 

da região Nordeste, em uma área de 451,6 mil hectares produziu 4.084 kg ha-1, um aumento 

de 34% na produtividade em relação à safra anterior (CONAB, 2019).  

 A região do Sul do Piauí apresenta algumas limitações em relação ao clima, 

onde é comum regimes pluviométricos mal distribuídos com grandes ocorrências de 

veranicos durante o período chuvoso (novembro a abril), mesmo período de plantio das 

culturas. Essas condições desfavoráveis provocam um déficit hídrico considerável, que 

podem afetar os estádios fenológicos da cultura do milho, dentre os quais se destacam a 

germinação e a emergência de plântulas, limitando vultuosamente a continuidade da 

produção. Trata-se de um dos fatores mais limitantes para a expressão do potencial produtivo 

dos vegetais cultivados, pois altera os processos fisiológicos normais, afetando o 

desenvolvimento vegetativo e reprodutivo (KLEIN; CAMARA, 2007). Essas alterações 

podem ou não serem reversíveis; o que direciona as pesquisas científicas a estratégias 

assertivas que visem erradicar ou amenizar a ausência de água, garantindo uma manutenção 

da produção. 

 Nesse contexto, a utilização de reguladores vegetais ou bioestimulantes como 

assistentes nos processos germinativos das culturas faz-se necessário. Tratam-se de 

substâncias naturais ou sintéticas que podem ser aplicadas diretamente nas plantas ou nas 

sementes, para alterar seus processos vitais como a melhora na germinação e no 

estabelecimento das plântulas no campo. No final, essas substâncias têm a finalidade de 
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incrementar a produção; podendo ser altamente oportunas se associadas a boas condições 

de manejo do solo (ALBRECHT, 2012). 

 Dado exposto, esse trabalho teve como objetivo avaliar a influência de 

dosagens de diferentes produtos à base de biorreguladores na germinação e no surgimento 

de plântulas anormais de milho. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Propagação de Plantas, situado no 

Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em 

Bom Jesus – PI. Foi utilizada as sementes de milho cultivar Pionner 30F53VYHR, típica da 

região.  

Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado, com esquema fatorial 4 x 4, 

constituídos por quatro reguladores vegetais (Stimulate®, Expetgrow®, Fertileader® e 

Biozyme®) e 4 doses (0,0; 0,5; 1,0; 1,5 vezes a dose recomendada), com 4 repetições. Os 

produtos foram aplicados seguindo recomendações para o tratamento de sementes. 

As sementes tratadas foram submetidas ao teste padrão de germinação, segundo 

recomendações das Regras para Análise de Sementes – RAS (BRASIL, 2009). Quatro 

repetições de 50 sementes tratadas foram submetidas à germinação em substrato de papel do 

tipo Germitest umedecido com água destilada e colocadas em BOD a 25 ºC e fotoperíodo 

de 12/12 h, durante 7 dias. A porcentagem de germinação (%G) foi obtida pela contagem 

do número de plântulas classificadas como normais obtidas ao final do teste de germinação 

e transformadas em porcentagem. A porcentagem de plântulas anormais (% A) foi 

determinada pela contagem do número de plântulas classificadas como anormais (aquelas 

que não mostram potencial para continuar seu desenvolvimento e dar origem a plantas 

normais, mesmo crescendo em condições favoráveis) e transformadas em porcentagem, 

segundo a metodologia da RAS (BRASIL, 2009). 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, utilizando-se o 

programa estatístico R. As médias das variáveis significativas para os fatores foram 

submetidas ao teste de médias Tukey e análise de regressão, quando necessário, utilizando-

se o software SigmaPlot. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme a análise de variância (Tabela 1), houve diferença significativa para a 

interação dos fatores Produtos × Doses apenas para a porcentagem de germinação, enquanto 

que a porcentagem de plântulas anormais foi significativa apenas para o fator Doses.  

 

 

Tabela 1 - Resumo da análise de variância das variáveis porcentagens de Germinação (%G) 
e de Plântulas Anormais (%A) de milho cultivar Pionner 30F53VYHR  

 

Fatores de variação GL 
Quadrado Médio 

%G %A 

Produtos (P) 3 53,542** 0,1406 NS 

Doses (D) 3 26,750** 6,5573** 

P × D 9 29,819** 1,0017 NS 

CV (%)  3,52 77,05 

*significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. **significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. NS não 
significativo. GL: graus de liberdade.CV: coeficiente de variação. 

 

O desdobramento da interação para a %G demonstrou que apenas a dose 1,5 vezes 

maior que a recomendada influenciou significativamente, sendo que o produto Expertgrow® 

reduziu a porcentagem de germinação (72,5%) em relação aos demais bioestimulantes 

(Tabela 2).  

O produto Fertileader® é composto por molibdênio que influencia positivamente 

o desenvolvimento da planta. O Stimulate®, por sua vez, é um produto composto por auxina 

que promove melhor porcentagem de germinação. De acordo com Santos (2009), quando o 

Biozyme® é aplicado diretamente nas sementes de soja promove aumento da percentagem 

de germinação, diminuindo a incidência de plântulas anormais. 

 

Tabela 2 - Desdobramento dos produtos à base de reguladores vegetais dentro de cada 
dose para a variável porcentagem de germinação de sementes de milho cultivar Pionner 

30F53VYHR 
 

Produtos 
Doses 

0,0 0,5 1,0 1,5 

Stimulate® 91,0 a 94,0 a 92,0 a 94,5 a 

Expertgrow® 91,0 a 95,5 a 88,0 a 72,5 b 

Fertileader® 91,0 a 97,5 a 94,0 a 95,5 a 

Biozyme® 91,0 a 96,0 a 94,0 a 96,5 a 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

No desdobramento das doses sobre cada produto para a %G, verifica-se que apenas 

os produtos Expertgrow® e Fertileader® apresentaram diferença significativa com tendência 
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quadrática para ambos. No entanto, o Expertgrow® resultou em maior valor do coeficiente 

de determinação, onde o ‘’x’’ dos vértices da parábola demonstrou que a melhor dose deste 

produto seria 0,87 vezes maior que a recomendada pelo fabricante.    

 

Tabela 3 - Desdobramento das doses dentro de cada produto bioestimulante para a variável 
porcentagem de germinação de sementes de milho cultivar Pionner 30F53VYHR 

 
Variável             Produtos Equação R² 

%G 

%G 

Expertgrow® 

Fertileader® 

y = -10x2+8.7x+45.6                 

y = 0,625x2+3,625x+42,875 

0,9973 

0,5 

 

A porcentagem de plântulas anormais não apresentou diferença significativa em 

função dos produtos aplicados (Tabela 1). Esse resultado também foi verificado por Zucareli 

et al. (2009), que testaram a influência de reguladores sobre plântulas de maracujá-do-mato 

(Passiflora cincinnata Mast).  

No entanto, na porcentagem de plântulas anormais de milho houve diferença 

significativa entre as doses dos produtos bioestimuantes (Tabela 1), havendo uma tendência 

linear decrescente a medida que aumentou-se as doses (Figura 1). Observa-se que a dose 

controle (sem produto) teve maior número de plântulas anormais, consequentemente a 

aplicação das doses promoveu a redução. 

 

 
Figura 1 - Porcentagem de plântulas anormais de milho cultivar Pionner 30F53VYHR em 

função das doses dos produtos bioestimulantes. 
 

CONCLUSÃO 

A dose 1,5 vezes da recomendada do bioestimulante Expertgrow® reduz a 

porcentagem de germinação de milho cultivar Pionner 30F53VYHR e o mesmo produto 

promove maior porcentagem de germinação com a dose 0,87 vezes a recomendada.  

O aumento das doses de bioestimulantes reduz a porcentagem de plântulas 

anormais de milho cultivar Pionner 30F53VYHR. 
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RESUMO: O tipo de substrato e o sombreamento são fatores que influenciam na produção 
de mudas de qualidade. Assim, objetivou-se avaliar os efeitos da utilização de dois ambientes 
e diferentes proporções de substrato orgânico no desenvolvimento de mudas de cacau 
(Theobroma cacao L.). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente 
casualisado, em esquema de parcela subdividida 2 x 5 com 5 repetições. As plântulas foram 
cultivadas nos seguintes substratos: Solo (100%); Solo (75%) + Substrato Orgânico (SO) 
(25%); Solo (50%) + SO (50%); Solo (25%) + SO (75%) e SO (100%), sob dois ambientes 
0% e 75% de sombreamento. Foram analisadas as seguintes variáveis, Altura (H), Diâmetro 
do Coleto (DC) e Clorofila A e B. As mudas tiveram melhores respostas no desenvolvimento 
quando cultivadas em sombreamento 75%, e as diferentes proporções de substrato não 
influenciaram no desenvolvimento das mudas. 
 

PALAVRAS–CHAVE:  Composto Orgânico, sombreamento, Theobroma cacao L.  
 

 
DIFFERENT PROPORTIONS OF SUBSTRATE AND ENVIRONMENT 

TYPES IN COCOA SEEDLING FORMATION 
 

ABSTRACT:  Substrate type and shading are factors that influence the production of quality 
seedlings. Thus, the objective of this study was to evaluate the effects of using two 
environments and different proportions of organic substrate on the development of cocoa 
(Theobroma cacao L.) seedlings. The experiment was conducted in a completely randomized 
design (DIC), in a 2 x 5 split plot scheme with 5 replications. Seedlings were grown on the 
following substrates: Soil (100%); Soil (75%) + Organic Substrate (SO) (25%); Soil (50%) + 
SO (50%); Solo (25%) + SO (75%) and SO (100%) under two environments 0% and 75% 
shading. The following variables were analyzed: Height (H), Collet Diameter (DC) and 
Chlorophyll A and B. The seedlings had better developmental responses when cultivated in 
75% shading, and the different substrate proportions did not influence the seedlings 
development. 
 

KEYWORDS: Organic compost, shading, Theobroma cacao L. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O cacaueiro, é uma planta perene arbórea, de clima tropical, pertencente à família 

Malvaceae. Na américa, tem seu centro de origem nas bacias do Amazonas (Brasil) e Orinoco 
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(Venezuela), o qual é encontrado em seu habitat natural dentro de bosques escuros e úmidos 

sob a proteção de grandes árvores (CEPLAC, 2009).  

Seu cultivo ganhou importância econômica partir do século XVII, quando deixou de 

ser um produto extrativista para se tornar um produto agrícola, racionalmente explorado 

com a implantação de áreas cultivadas, melhoramento genético e produção de mudas. Além 

de ser a principal matéria-prima para a agroindústria de chocolate, encontra-se outros 

aproveitamentos, tais como: adubo, sabão, produtos de cosméticos, e ração animal 

(FILGUEIRAS, 2002). Temperaturas médias superiores a 23 oC, precipitação pluvial bem 

distribuída e superior a 1.250 mm anuais, luminosidade variando entre 1.500 a 2.300 horas 

luz por ano e comprimento de dia curto, com variações relativamente e pequenas durante o 

ano são os principais fatores climáticos que favorecem o desenvolvimento desta espécie 

(SILVA NETO, 2001). 

O tipo de substrato é outro fator que influencia na produção de mudas de qualidade. 

Vários substratos têm sido utilizados na produção de mudas de cacaueiro e entre as vantagens 

do seu uso destacam-se o de favorecer o enraizamento das estacas além de permitir melhor 

drenagem da água de irrigação (RAMOS et al., 2015).  

Outro favor que condiciona o sucesso na formação das mudas é o sombreamento, na 

qual, a luminosidade controla o acumulo de matéria seca, contribuindo para o crescimento 

das mudas (DANTAS et al., 2009). Para Monteiro et al., (2011) na produção de mudas de 

cacau, o excesso de sombreamento pode provocar o estiolamento e competição por luz. Por 

outro lado, a falta de sombreamento acarreta no déficit de água na planta, sendo necessário 

adequar-se as condições ambientes ás necessidades fisiológicas das plantas. Além disso, 

atualmente uma das principais formas de cultivo do cacau é no sistema chamado de 

“cabruca”, onde predomina o consórcio de culturas anuais, como bananeira e mandioca e o 

cacau, na qual, forneceriam o sombreamento provisório às jovens plantas de cacau 

(PIASENTIN; SAITO, 2014). 

São poucas as informações voltadas ao cultivo de cacau, bem como à sua 

adaptabilidade as condições edafoclimáticas do estado do Piauí. Dessa forma, o presente 

estudo teve como objetivo avaliar os efeitos causados pela utilização de dois ambientes e 

diferentes concentrações de substrato orgânico no desenvolvimento de mudas de cacau 

(Theobroma cacao L.). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido entre os meses de fevereiro a abril de 2019, no Setor de 

Viveiros da Universidade Federal do Piauí – UFPI, Bom Jesus, PI, Campus “Professora 

Cinobelina Elvas” - CPCE. As sementes de cacau (Theobroma cacao L.) foram coletadas no 

município de Tucumã-PA. Adotou-se delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

de parcela subdividida 2x5, onde foram testados dois ambientes: a pleno sol e em ambiente 

protegido, com cobertura de 75% de sombreamento, com diferentes proporções de 

substrato orgânico (SO): T1-Solo (100%); T2-Solo (75%) + SO (25%); T3-Solo (50%) + SO 

(50%); T4-Solo (25%) + SO (75%) e T5-SO (100%). Cada sub-parcela foi constituída por 

cinco mudas (repetições). A análise química dos materiais utilizados para compor o substrato 

orgânico e o solo encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Análises químicas das composições de substrato orgânico com solo. 
 

Características 
Substratos 

T1 T2 T3 T4 T5 

pH  7.30 7.80 7.80 7.90 7.60 

Ca (Cmolc dm-3) 5.32 7.23 7.29 7.86 8.78 

Mg (Cmolc dm-3) 1.42 2.61 3.32 3.20 4.59 

K (Cmolc dm-3) 0.26 0.50 0.56 0.63 1.12 

SB (Cmolc dm-3) 7.00 10.33 11.67 11.67 14.50 

T (Cmolc dm-3) 7.00 10.33 11.67 11.67 14.50 

P (mg dm-3) 133.90 124.50 157.00 164.80 253.70 

K (mg dm-3) 102.00 194.00 217.00 245.00 438.00 

MO (g kg-1) 14.40 38.10 54.60 50.00 73.80 

Proporções de substrato orgânico (SO): T1-Solo (100%); T2-Solo (75%) + SO (25%); T3-Solo (50%) + SO 
(50%); T4-Solo (25%) + SO (75%) e T5-SO (100%) 
 

As sementes foram colocadas para germinar em bandejas com substrato de areia 

lavada e após 8 dias da germinação, realizou-se a repicagem para sacos de polietileno (15x28 

cm), com capacidade para 1,6 L de solo. Após sete dias de emergência iniciou-se as avaliações, 

e repetidas posteriormente até completar dias, avaliaram-se as seguintes variáveis: teores de 

clorofila A e B, com o clorofilômetro da marca Falcon, altura da parte aérea (H; mm) com 

auxílio de régua milimétrica, bem como diâmetro do coleto das plantas (DC; mm), com 

auxílio de um paquímetro digital com precisão de 0,01 mm. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. As médias dos valores 

qualitativos foram comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas utilizando-se o software R 3.5.0. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As duas fontes de sombreamento testado para a espécie foram significativas a 1% 

e 5% de probabilidade, ou seja, influenciaram no desenvolvimento das plântulas de T. Cacao 

L. Para as variáveis altura (H), diâmetro do coleto (DC) e clorofila A e B, as diferentes 

composições de substrato orgânico mais solo e a interação das duas fontes de variação não 

foram significativas, (Tabela 2). 

Isto pode ter se dado pelas características químicas do solo coletado (Tabela 1). 

Este, por sua vez, já possuía boas quantidade de macronutrientes em sua composição, que 

exerceu papel influenciador na não significância das diferentes proporções de substrato 

orgânico + solo. Portanto, em relação ao tipo de substrato orgânico e solo, não houve 

diferença, então para solos com o mesmo teor de macronutrientes não se faz necessário o 

uso de substratos orgânicos, para se obter um bom desenvolvimento inicial de mudas de 

cacau. 

 

Tabela 2 - Análise de variância dos parâmetros avaliados nas mudas de T. cacao L. aos 60 
dias após a germinação, Altura (H), Diâmetro do Coleto (DC), Clorofilas A e B  

 

Fonte de variação GL 
Quadrado Médio 

H DC Clorofila A Clorofila B 

Sombreamento 1 86860** 14.0220** 256.0260* 42.9120** 

Resíduo (1) 4 286 1.1870 19,191 3.018 

Substrato 4 1918ns 2.0138ns 16.0030ns 2.4590ns 

S x Sb 4 1168ns 1.2991ns 9.1290ns 0.9980ns 

Resíduo (2) 16 929 1,0443 36,231 4,074 

CV 1 (%) 

CV 2 (%) 

 10,33 

18,62 

19.43 

18.22 

17,21 

23,64 

21,74 

25,26 

GL – graus de liberdade; S – sombreamento; Sb – substrato; CV (%) – coeficiente de variação. ** significativo 
a 1%; * significativo a 5%; ns não significativo 

 

As variáveis diâmetros, alturas e clorofila A e B após 60 dia de avalição, tiveram 

melhores medias no ambiente sombreado 75% (Figura 1). As variáveis altura e diâmetro 

normalmente na produção de mudas, são desejadas em maiores valores, por serem 

características mais favoráveis para transplantio das plantas e apresentarem melhores 

desenvolvimento em campo (DASSIE et al. 2017).  

O diâmetro do coleto é a variável que mais influência no desenvolvimento das 

mudas após serem transplantadas (RITCHIE et al., 2010). Desta forma valores baixos de 

diâmetros normalmente remetem a baixos valores conteúdos de sistema radicular, 

desfavorecendo no estabelecimento das mudas no desenvolvimento após o transplantio em 

casos de competição (FIOR et al., 2014). 
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.  

 
Figura 2: Parâmetros avaliados nas mudas de cacau (T. cacao L.) aos 60 dias após a 

germinação. Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste Tukey a 5%. 
 

As clorofilas apresentaram valores significativos, as plantas submetidas ao 

sombreamento possuem maior quantidade de clorofilas do nas plantas que estão submetidas 

a pleno sol (Figura 1). De acordo com Martinazzo et al. (2007), para avaliar o comportamento 

do crescimento de espécies florestais, diversas variáveis têm sido analisadas em relação a luz. 

As clorofilas são os pigmentos mais importantes que absorvem luz nas membranas dos 

tilacóides, que são intimamente ligados a fotossíntese das plantas, ao crescimento e a 

adaptação em diversos ambientes (ENGEL; POGGIANI, 1991). 

Mudas com maiores valores de clorofilas B possuem características importantes, 

pois a clorofila B, consegue captar diferentes comprimentos de ondas e transferir para a 

clorofila A, atuando de formas efetivas nos processos fotoquímicos da fotossíntese 

(SCALON, 1991), autos valores de clorofilas mostram maiores quantidades de 

fotoassimilados para a planta, possibilitando que a mesma se desenvolva com maior 

eficiência. A Figura 1 mostra a relação das clorofilas com o crescimento vegetal, nota-se que 

as plântulas que se desenvolveram sob sombreamento tiveram maior desenvolvimento. 

Portanto, para que o cacau tenha melhor desenvolvimento na fase de mudas recomenda-se 

o uso do sombreamento 75%.  

 

CONCLUSÕES 

As mudas de T. cacao L. tiveram melhores respostas no desenvolvimento quando 

cultivadas em sombreamento 75%. As diferentes proporções de substrato não influenciaram 

no desenvolvimento das mudas. 
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ANÁLISE DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS EM RAÇÕES PARA GATOS 
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RESUMO: A alimentação dos animais domésticos se torna cada dia mais exigente e 
balanceada, visando a melhora na qualidade de vida destes animais. Atualmente, existe uma 
grande variedade de rações para atender esta demanda e facilitar a oferta de alimentos aos 
animais pelos tutores.  Neste trabalho foram avaliadas as informações nutricionais de rações 
para felinos domésticos comercializadas na cidade de Bom Jesus- PI e estabelecida a relação 
da quantidade e preço de nutrientes por quilograma em cada uma das rações.  Os resultados 
revelam que entre rações de gatos filhotes e adultos não houve significativa diferença na 
quantidade de nutrientes e a variação do preço ofertado nas rações tem comparação em base 
na quantidade de nutrientes por quilograma. Observou-se também que os nutrientes que 
tornam as rações mais caras são a quantidade de proteína bruta e de extrato etéreo e algumas 
rações apresentaram alto grau umidade em sua composição, revelando ser o ingrediente mais 
caro em sua composição. Além disso, alguns nutrientes como o Cálcio e o Fósforo também 
são importantes na observação, uma vez que eles são responsáveis pela manutenção dos 
outros nutrientes no organismo dos felinos domésticos e as rações especiais apresentam 
maior quantidade desses minerais, visto que a condição deles pode acarretar má absorção e 
digestão dos demais nutrientes. 
 

PALAVRAS–CHAVE: alimentos, felinos, nutrição 
 

ANALYSIS OF NUTRICIONAL INFORMATION IN CAT FEED. 
 

ABSTRACT: The feeding of domestic animals becomes increasingly demanding and 
balanced, aiming at improving the quality of life of these animals. There is currently a wide 
variety of feed to meet this demand and facilitate the supply of feed to animals by tutors. 
This study evaluated the nutritional information of feed for domestic cats sold in the city of 
Bom Jesus-PI and established the relationship of the amount and price of nutrients per 
kilogram in each feed. The results show that between diets of kitten and adult cats, there was 
no significant difference in the amount of nutrients and the variation of the price offered in 
the diets is compared based on the amount of nutrients per kilogram. It was also observed 
that the nutrients that make the diets more expensive are the amount of crude protein and 
ether extract and some diets presented high moisture content, revealing to be the most 
expensive ingredient in their composition. In addition, some nutrients such as Calcium and 
Phosphorus are also important to observe, as they are responsible for maintaining the other 
nutrients in the domestic feline organism and the special rations present a higher amount of 
these minerals, as their condition may lead to mal absorption and digestion of other nutrients. 
 

KEY WORDS: felines, food, nutrition 
 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos os pets mudaram seu status de animais de estimação para membros 

da família, ocasionando um expressivo desenvolvimento do setor pet food.  Com isso, também 

aumentou a busca por alimentos saudáveis que proporcionem uma melhor qualidade de vida, 
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maior aporte energético e valor nutricional para os animais. De acordo com Associação 

Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET), em 2018 o setor 

de pet food faturou R$ 20,3 bilhões no Brasil, o que corresponde a uma alta de 5% em relação 

ao ano anterior, representando 0,25% do produto interno bruto (PIB). Assim como os seres 

humanos, os pets têm necessidades nutricionais específicas que devem ser obedecidas. 

Diante deste cenário é cada vez mais comum o surgimento de produtos para classes 

específicas de pets, seja por idade (filhote, adulto e sênior), garantindo o suporte nutricional 

para cada estágio, seja por raça ou porte (pequeno, médio e grande), ajustando os tamanhos 

das porções de consumo.  Esta segmentação faz com que o nicho de mercado diminua e seja 

focado para um número mais limitado de consumidores, e com isso, surge à necessidade da 

análise de alimentos para animais, cujo objetivo principal é conhecer a composição dos 

alimentos, sua ação no organismo, seu valor alimentício e calórico, suas propriedades físicas, 

químicas, toxicológicas e também adulterantes, contaminantes, fraudes, entre outras. 

Entretanto, os tutores de animais dificilmente possuem conhecimentos acerca da 

alimentação adequada a ser oferecida a seus pets e tendem a comprar rações por indicação 

de marcas ou aquelas que possuem menor valor no Mercado. O conjunto de propriedades 

apresentadas por um alimento relaciona-se diretamente com a qualidade e quantidade dos 

constituintes químicos presentes no mesmo. Nos alimentos, de um modo geral, os 

constituintes químicos podem ser agrupados em duas categorias, sendo: 1- Constituintes 

básicos ou nutritivos: (água, carboidratos, gorduras, proteínas, minerais, e vitaminas) e 2 - 

Constituintes secundários (enzimas, ácidos orgânicos, compostos voláteis, pigmentos, 

pectinas, substâncias aromáticas, e etc.). Este trabalho tem como objetivo analisar as 

embalagens das principais rações para gatos ofertadas em Bom Jesus e avaliar quais delas 

oferecem um melhor custo benefício referente à proteína bruta obtida em cada produto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa de campo em 7 (sete) casas de rações e comércios que 

vendem rações para felinos domésticos na cidade de Bom Jesus, situada ao sul do Estado do 

Piauí, Brasil. A pesquisa consistiu em fazer um levantamento de todas as marcas de rações 

para gatos e seus valores encontradas nos comércios. Durante o levantamento, foram feitas 

fotografias das embalagens e separadas por fases de vida e categorias sendo: Fases de vida: 

Filhotes, Adultos e Castrados; e Categorias: Standard, Premium, Super Premium. 
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Após o levantamento, foram realizados cálculos para encontrar a porcentagem de 

nutrientes em relação ao quilo de ração, e também a relação de preço dos nutrientes para 

cada quilo, utilizando a ferramenta Microsof Excel® de acordo com as informações dos 

fabricantes, e desta forma analisar o melhor custo benefício referente à proteína bruta e 

matéria fibrosa obtidas em cada produto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As rações Standard geralmente têm um menor custo do que as demais, devido a 

menor qualidade da mesma quanto a utilização de ingredientes que supram a necessidades 

dos animais, na Tabela 1, pode ser observada que algumas rações consideradas Premium 

possuem um custo igual ou menor do que as Standards, porém essas rações possuem uma 

quantidade semelhante de ingredientes as Standards, o que indica que algumas rações 

Premium no mercado não sejam tão boas.  

De acordo com as Tabela 1, 2 e 3, as rações apresentaram valores semelhantes para 

Material Fibroso (MF), porém houve destaque para a ração da marca Maxcat para gatos 

adultos, que apresentou o maior teor de MF e a ração com maior quantidade de Material 

Fibroso pesquisado foi uma específica para gatos obesos com o índice de 15% em ingrediente 

(Tabela 4). Uma quantidade maior de fibra na ração reduz a qualidade do produto porque 

reduz a densidade energética, mas também parece estimular e facilitar o trânsito digestivo 

dos alimentos, principalmente por sua fração indigestível, papel que não pode ser substituído, 

satisfatoriamente, por substâncias inertes, (DE BLAS, 1992), por isso a recomendação para 

gatos obesos. 

  

Tabela 1 - Dados referentes às rações para felinos adultos 
 

Marca 
Class

if 

Preç

o 

R$/

Kg 

Valores nutricionais/%/kg Preço/nutriente 

U

M 

P

B 

E

E 

M

M 

M

F 

C

a 
P 

U

M 

P

B 

E

E 

M

M 

M

F 
Ca P 

Golde

n 
Prem 

25 10 3

1 

1

2 

8 3,

5 

1,

5 

0,

6 

2,5 7,

7 

3 2 0,

8 

0,3 0,1 

Maxca

t 
Prem 

22 12 3

4 

9 10 5,

5 

1,

5 

0,

7 

2,6 7,

4 

1,

9 

2,2 1,

2 

0,3 0,1 

Quart

z 
Prem 

12 10  1

0 

7,5 3,

5 

1,

5 

0,

8 

1,2  1,

2 

0,9 0,

4 

0,1 0,0

9 

Sabor 

e vida 
Prem 

16,1

6 

10 3

1 

1

2 

8,5

0 

3 1,

6 

0,

7 

1,6 5 1,

9 

1,3 0,

4 

0,2 0,1 

Magn

us 
Prem 

9,92 10 3

1 

1

0 

10 3 1,

9 

0,

7 

0,9 3 0,

9 

0,9 0,

2 

0,1 0,0

6 

Golde

n 
Prem 

32 10 3

1 

1

2 

8 3,

5 

1,

5 

0,

6 

3,2 9,

9 

3,

8 

2,5 1,

1 

0,4 0,1 



Livro de Resumos: II Mostra Científica de Estatística e  

I Encontro de Melhoramento Genético 

 

 
 

115 

Ultra Stand 
3,6 10 2

7 

8 11 4,

5 

1,

5 

0,

7 

0,3 0,

9 

0,

2 

0,3 0,

1 

0,0

5 

0,0

2 

Mycat Stand 
7,99 12 2

5 

7 11 4 2 0,

8 

0,9 1,

9 

0,

5 

0,8 0,

3 

0,1 0,0

6 

Kiteka

t 
Stand 

9,49 12 2

4 

8 10 4 2,

4 

0,

7 

1,1 2,

2 

0,

7 

0,9 0,

3 

0,2 0,0

6 

Ducat Stand 
9,49 9 3

4 

1

2 

8,5 3 2 0,

8 

0,8 3,

2 

1,

1 

0,8 0,

2 

0,1 0,0

7 

Pituka

ts 
Stand 

9 10 3

0 

1

0 

8 4 1,

2 

0,

8 

0,9 2,

7 

0,

9 

0,7 0,

3 

0,1 0,0

7 

Mixca

ts 
Stand 

6 12 3

0 

1

0 

10 4 2,

4 

0,

7 

0,7 1,

8 

0,

6 

0,6 0,

2 

0,1 0,0

4 

Whisk

as 
Stand 

14,5 12 3

0 

9 8,5 4 1,

5 

0,

8 

1,7 4,

3 

1,

3 

1,2 0,

5 

0,2 01 

Golde

n 
Stand 

24 10 3

1 

1

2 

8 3,

5 

1,

5 

0,

6 

2,4 7,

4 

2,

8 

1,9 0,

8 

0,3 0,1 

Whisk

as 
Stand 

18,6 12 3

0 

9 8,5 4 1,

5 

0,

8 

2,2 5,

5 

1,

6 

1,5 0,

7 

0,2 0,1 

Whisk

as 
Stand 

14,3 12 3

0 

9 8,5 4 1,

5 

0,

8 

1,7 4,

3 

1,

2 

1,2 0,

5 

0,2 0,1 

Friski

es 
Stand 

14 12 3

2 

1

0 

8,5 3 2 1 1,6 4,

4 

1,

4 

1,1 0,

4 

0,2 0,1 

Pituka

ts 
Stand 

9,8 10 3

0 

1

0 

8 4 1,

2 

0,

8 

0,9 2,

9 

0,

9 

0,7 0,

3 

0,1 0,0

7 

Street 

cat 
Stand 

9 10 2

6 

9 12 4,

5 

2,

4 

0,

8 

0,9 2,

3 

0,

8 

1 0,

4 

0,2 0,0

7 

Friski

es 
Stand 

14 12 3

0 

9 8,5 4 1,

5 

0,

8 

1,6 4,

2 

1,

2 

1,1 0,

5 

0,2 0,1 

Mixca

ts 
Stand 

5 12 3

0 

1

0 

10 4 2,

4 

0,

7 

0,6 1,

5 

0,

5 

0,5 0,

2 

0,1 0,0

3 

Pituka

ts 
Stand 

3,5 10 3

0 

1

0 

8 4 1,

2 

0,

8 

0,3 1 0,

3 

0,2 0,

1 

0,0

4 

0,0

2 

Faro Stand 
27,5 10 3

0 

1

1 

9 3 1,

8 

0,

8 

2,7 8,

2 

3 2,4 0,

8 

0,4 0,2 

Whisk

as 
Stand 

25,5 12 3

0 

9 8,5 4 1,

5 

0,

8 

3 7,

6 

2,

2 

2,1 1 0,3 0,2 

Gran 

plus 

Sup-

p 

14,1

4 

10 3

2 

1

3 

8 3 1,

5 

0,

7 

1,4 4,

5 

1,

8 

1,1 0,

4 

0,2 0,0

9 

Sabor 

e vida 

Sup-

p 

20 10 3

1 

1

2 

8,5 3 1,

6 

0,

7 

2 6,

2 

2,

4 

1,7 0,

6 

0,3

2 

0,1 

Abrev: Stan – Standard; Prem – Premium; Sup-P – Super Premium.UM – Umidade; PB – Proteína Bruta; EE 
– Estrato Etéreo; MM – Matéria Mineral; MF – Matéria Fibrosa; Ca – Cálcio; P – Fósforo. 

 

De acordo com a Tabela 2, não foi observada diferença entre a quantidade de 

nutrientes por quilo nas diferentes rações, para gatos filhotes e gatos adultos, entretanto, 

houve diferença no preço dos nutrientes, em todas as lojas pesquisadas que comercializavam 

as rações Faro e Whiskas, a ração voltada para gatos em fase de desenvolvimento é mais cara 

do que a de mantença, já que esses animais já se desenvolveram e precisam apenas se 

manterem (MENDES, 2014). 

Apesar de serem para adultos as marcas Kit e kat e Street cat, apresentaram os 

maiores níveis de Cálcio entre todas as rações (Tabela 1), já a marca Friskies apresentou os 
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maiores níveis de Fósforo, e  as rações para filhotes possuem uma quantidade na média 

desses minerais, visto que os mesmos estão envolvidos em vários processos metabólicos, 

com destaque na formação óssea, na excitabilidade, na transmissão neural, na coagulação 

sanguínea e na estabilização das membranas celulares (VELASCO, 2016).  

 

Tabela 2 – Dados sobre rações para filhotes 
 

Marca Class

if 

Preç

o 

R$/

Kg 

Valores nutricionais/%/kg Preço/nutriente 

U

M 

P

B 

E

E 

M

M 

M

F 

C

a 

P U

M 

PB EE M

M 

M

F 

Ca P 

Golde

n 

Prem 25 10 3

6 

1

0 

7 4,

5 

1,

3 

0,

8 

2,5 9 2,5 1,7 1,

1 

0,3 0,

2 

Faro Prem 29,5 10 3

2 

1

1 

9 3 1,

8 

0,

8 

2,9 9,4 3,2 2,6 0,

8 

0,5 0,

2 

Golde

n 

Prem 32 10 3

4 

1

2 

8 3,

5 

1,

5 

0,

8 

3,2 10,

8 

3,8 2,5 1,

1 

0,4

8 

0,

2 

Whisk

as 

Stand 15 12 3

0 

9 8,5 4 1,

4 

0,

7 

1,8 4,5 1,3 1,2 0,

6 

0,2 0,

1 

Whisk

as 

Stand 18,6 12 3

0 

9 8,5 4 1,

4 

0,

8 

2,2 5,5 1,6 1,5 0,

7 

0,2 0,

1 

Friski

es 

Stand 16 12 3

2 

1

0 

8,5 3 1,

6 

1 1,9 5,1 1,6 1,3 0,

4 

0,2 0,

1 

Whisk

as 

Stand 15,3 12 3

0 

9 8,5 4 1,

4 

0,

7 

1,8 4,5 1,3 1,3 0,

6 

0,2 0,

1 

Fino 

trato 

Sup-

p 

13 9 3

0 

1

2 

8,5 3 1,

5 

0,

8 

1,1 3,9 1,5 1,1 0,

3 

0,1 0,

1 

Hill´s Sup-

p 

55,3 8 3

1 

2

1 

9 4 1,

7 

0,

7 

4,4 17,

1 

11,

6 

4,9 2,

2 

0,9 0,

3 

Abrev: Stan – Standard; Prem – Premium; Sup-P – Super Premium; UM – Umidade; PB – Proteína Bruta; EE 
– Estrato Etéreo; MM – Matéria Mineral; MF – Matéria Fibrosa; Ca – Cálcio; P – Fósforo.  

 

Tabela 3 – Dados sobre rações para felinos castrados 
 

Marc

a 

Class

if 

Preç

o 

R$/

Kg 

Valores nutricionais/%/kg Preço/nutriente 

U

M 

P

B 

E

E 

M

M 

M

F 

C

a 

P U

M 

PB E

E 

M

M 

M

F 

C

a 

P 

Golde

n 

Prem 25 10 3

6 

1

0 

7 4,

5 

1,

3 

0,

8 

2,5 9 2,

5 

1,7 1,

1 

0,

3 

0,2 

Quatz Prem 12 10 3

1 

1

1 

8 4 1,

6 

0,

8 

1,2 3,7 1,

3 

0,9 0,

4 

0,

1 

0,0

9 

Golde

n 

Prem 27 10 3

6 

1

0 

7 4,

5 

1,

3 

0,

8 

2,7 9,7 2,

7 

1,8 1,

2 

0,

3 

0,2 

Magn

us 

Prem 13,66 10 3

1 

1

0 

10 3 1,

9 

0,

7 

1,3 4,2 1,

3 

1,3 0,

4 

0,

2 

0,0

9 

Golde

n 

Prem 33 10 3

6 

1

0 

7 4,

5 

1,

3 

0,

8 

3,3 11,

8 

3,

3 

2,3 1,

4 

0,

4 

0,2 

Gran 

plus 

Sup-

p 

22 10 3

6 

9 8,2 4 1,

7 

0,

7 

2,2 7,9 1,

9 

1,8 0,

8 

0,

3 

0,1 

Sabor 

e vida 

Sup-

p 

20 10 3

2 

9 8,5 5 1,

6 

0,

7 

2 6,4 1,

8 

1,7 1 0,

3 

0,1 

Abrev: Stan – Standard; Prem – Premium; Sup-P – Super Premium. UM – Umidade; PB – Proteína Bruta; EE 
– Estrato Etéreo; MM – Matéria Mineral; MF – Matéria Fibrosa; Ca – Cálcio; P – Fósforo.  
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 Na maioria dos casos observados, o que mais pesa economicamente na 

compra das rações são os nutrientes Proteína Bruta e Extrato Etéreo. Nesse caso a ração 

para filhote Hill´s, superou as demais com um valor de 17,1 e 11,6 reais respectivamente por 

kg de nutriente (Tabela 2).  Em outros casos, a Umidade se equipara economicamente com 

o Extrato Etéreo, logo, o cliente paga mais pela água presente na ração do que pelos 

nutrientes propriamente ditos. Diversas rações mostraram teores de Umidade acima da 

quantidade de Extrato Etéreo (Tabelas 1, 2 e 3). 

 
Tabela 4 – Rações para animais em condições especiais 

 
Marca Classi

f 

Preç

o 

R$/

Kg 

Valores nutricionais/%/kg Preço/nutriente 

U

M 

P

B 

E

E 

M

M 

M

F 

C

a 

P U

M 

PB EE M

M 

M

F 

C

a 

P 

Premie

r 

Urinári

o 

Espec

ial 

64 10 2

4 

2

0 

6 3,

5 

0,

6 

0,

3 

6,

4 

15,

3 

12,

8 

3,8 2,

2 

0,

4 

0,

1 

Premie

r Renal 

Espec

ial 

74 10 2

5 

2

0 

6 3,

5 

0,

9 

0,

4 

7,

4 

18,

5 

14,

8 

4,4 2,

5 

0,

6 

0,

2 

Premie

r 

Obesid

ade 

Espec

ial 

63,3 10 4

2 

1

0 

8,5 15 1,

3 

0,

6 

6,

3 

26,

6 

6,3 5,3 9,

5 

0,

8 

0,

3 

Especial – Para felinos com problemas renais, urinários e de obesidade, respectivamente. 

 

Quanto as rações especiais, as mesmas só foram encontradas em uma única loja. A 

recomendada para animais obesos teve o maior percentual de Cálcio (Tabela 4), com a 

finalidade de melhorar a condição óssea.  

 

CONCLUSÕES 

Na escolha de uma boa ração deve-se considerar antes de tudo a saúde dos animais, 

a idade, o porte e os níveis de atividade física. Com base nos resultados observados e tal 

perspectiva, conclui-se que rações economicamente mais baratas são menos nutritivas e que 

se devem ofertar rações diferentes que supram a necessidade nutricional em cada estágio de 

vida dos animais. 
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RESUMO: A produção de carne ovina no Brasil é insuficiente para abastecer o mercado 
interno e isso demanda a necessidade de importação desse produto. Em virtude disso, é 
importante o desenvolvimento de pesquisas que busquem o melhoramento das raças de 
ovinos de corte. Esse trabalho teve como objetivo analisar a influência do polimorfismo de 
nucleotídeo único da região 3’UTR do gene LCORL no desenvolvimento de carcaça em 
ovinos da raça Santa Inês. A genotipagem por meio de PCR-RFLP e a posterior análise 
estatística de associação entre os genótipos e características físicas de carcaça dos animais 
mostraram que o genótipo desse SNP influencia significativamente no desenvolvimento do 
músculo longissimus dorsi nesses animais, além disso, identificou-se que o genótipo associado 
aos maiores valores de média apresenta a menor frequência no rebanho estudado.       
 

PALAVRAS–CHAVE: PCR-RFLP, SNP, 3’UTR  
 

EFFECT OF POLYMORPHISM ON THE LCORL GENE IN SANTA INÊS 
OVINE CARCASS 

 
ABSTRACT: The production of sheep meat in Brazil is insufficient to supply the domestic 
market and this demands the need to import this product. Because of this, it is important to 
develop research that seeks to improve breeds of beef sheep. This work aimed to analyze the 
influence of the single nucleotide polymorphism of the 3'UTR region of the LCORL gene 
on carcass development in Santa Inês sheep. Genotyping by PCR-RFLP and subsequent 
statistical analysis of association between genotypes and carcass physical characteristics of 
the animals showed that the genotype of this SNP significantly influences the development 
of the longissimus dorsi muscle in these animals. genotype associated with the highest mean 
values presents the lowest frequency in the studied herd. 
 
KEYWORDS: PCR-RFLP, SNP, 3’UTR 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil possuía um rebanho de mais de 18,4 milhões de cabeças de ovinos em 

2016 de acordo com a Pesquisa da Produção da Pecuária Municipal, sendo a região Nordeste 

responsável por 63,0% do efetivo nacional e o estado do Piauí, com cerca de 1,2 milhões de 

cabeças, é o sexto maior rebanho do país (IBGE, 2017). No entanto, a produção nacional de 

mailto:ernandes.moura@ifma.edu.br
mailto:andrefbarbosa02@gmail.com
mailto:lucianosbj@hotmail.com
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mailto:fbbritto@ufpi.edu.br


Livro de Resumos:  II Mostra Científica de Estatística e  

I Encontro de Melhoramento Genético 

120  

carne é insuficiente para o abastecimento do mercado interno, o que leva a necessidade de 

importação de carne, vinda principalmente do Uruguai (Viana, Moraes & Dorneles, 2015). 

As raças mais populares no país são Dorper e Santa Inês (Mcmanus, Paiva & Araújo, 

2010). Porém, a seleção praticada nos ovinos Santa Inês preocupou-se apenas com a 

padronização da raça, baseando-se principalmente em caracteres morfológicos, em 

detrimento das características de produção (Carneiro et al., 2006). Dessa maneira, é 

importante a realização de investigações que levem ao descobrimento de marcadores 

genéticos associados a características de produtividade que possam ser utilizados em 

programas de melhoramento por meio da seleção assistida por marcadores (SAM). 

O gene LCORL tem se mostrado um marcador promissor associado a características 

de tamanho corporal e qualidade de carcaça em diferentes espécies de animais. Em cavalos 

da raça Tennessee Walking, foram encontrados polimorfismos neste gene que possuem 

significativa associação com medidas corporais (Staiger et al., 2016).  

Estudos recentes com bovinos também apontam significativa associação entre 

polimorfismos na cadeia de LCORL e em regiões próximas, em desequilíbrio de ligação, com 

crescimento e medidas de carcaça. Por meio de PCR-RFLP, duas variantes em regiões de 

íntrons (secções de DNA de um gene) e quatro na região promotora desse gene foram 

identificadas, mostrando-se significativamente associadas ao peso dos animais e da carcaça 

em bovinos da raça Qinchuan em idade de abate (Han et al., 2017). 

Assim, esse trabalho objetivou associar polimorfismos de nucleotídeo simples (SNP) 

na sequência do gene LCORL com dados fenotípicos de tamanho corporal e de carcaça em 

ovinos de corte da Raça Santa Inês dos estados do Piauí e Maranhão. As análises também 

levaram em consideração o emprego da genotipagem por PCR-RFLP, tentando estabelecer 

um protocolo acessível, prático e rápido, para ser utilizado em práticas de seleção assistida. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Nessa pesquisa foram utilizados 98 ovinos adultos de ambos os sexos, provenientes 

da Fazenda São José, no Município de José de Freias no Piauí e registrados junto à Associação 

Brasileira dos Criadores de Ovinos (ARCO). Foram analisadas características relacionadas ao 

desenvolvimento de carcaça, sendo: área de olho de lombo (AOL) comprimento de olho de 

lombo (COL) profundidade de olho de lombo (POL), sendo as medidas obtidas in vivo por 

ultrassom. 

O DNA foi extraído com o Kit DNeasy Blood & Tissue (QIAGEN, Hilden, 

Germany) segundo o protocolo estabelecido pelo fabricante. A qualidade da extração foi 

verificada através de eletroforese em gel de agarose a 0,8% em tampão TBE 0,5× por 60 
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minutos a 90V, corado em brometo de etídio e registrado sob luz ultravioleta em 

fotodocumentador (L-PIX Loccus Biotecnologia) e o DNA quantificado em NanoDrop™ 2000 

(Termo Scientific) e estocado em freezer a -20°C. 

As amostras coletadas e utilizadas para realização do trabalho fazem parte de 

projetos de pesquisa os qual já foram submetidos e aprovados pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da UFPI: “Análise de polimorfismos de nucleotídeo único para 

infecção por endoparasitas em ovino da raça Santa Inês”, sob o número 24/13; e “Estudo 

genômico aplicado ao melhoramento genético de ovinos Santa Inês para características de 

carcaça”, número 340/17. 

Para a identificação do polimorfismo, foi utilizada a sequência de LCORL de Ovis 

aries obtida no NCBI (>NC_019463.2), com o auxílio de informações de mapa disponíveis 

no site da Illumina (https://support.illumina.com/downloads/ovinesnp50-v1-0.html). 

Através do programa GeneRunner, versão 6.3.0.3 (Hastings Software, Inc, N.Y. - 

http://www.generunner.com) foram confeccionados os primers flanqueando a região do 

SNP, estabelecendo-se um limite de aproximadamente 500 pb para o amplicon gerado. 

Foi identificado um polimorfismo de nucleotídeo único na sequência de LCORL 

(A/G) situado exatamente no sítio de restrição da enzima BsrI, a qual foi utilizada para a 

genotipagem dos animais. 

Os primers desenhados geram os fragmentos de 445 pb amplificados por PCR, que 

foram digeridos por BsrI em dois fragmentos contendo 328 e 117 pb nos animais com o alelo 

A, mas não nos que possuíam o SNP alternativo. Dessa forma, os homozigotos GG, os 

homozigotos AA e os heterozigotos AG produziram, respectivamente, uma banda (445 pb), 

duas bandas (328 e 117 pb) e três bandas (445, 328 e 117 pb). 

Por meio de regressão linear simples e uso do boxplot no programa R, os valores 

dos fenótipos foram associados aos genótipos dos animais usando a codificação 0, 1 e 2, 

respectivamente, para os genótipos AA, AB e BB. A significância dos parâmetros foi 

verificada por pelo teste t de Student a 5%.      

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise em gel de agarose do resultado da digestão enzimática dos amplicons 

permitiu genotipar os animais (Figura 1). 

 

http://www.generunner.com/
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Figura 1 - Digestão do amplicom de 445 pb do gene LCORL de ovinos Santa Inês com a 
enzima BsrI. Genótipos GG: banda com 445 pb; AG: bandas com 445 pb, 328 pb e 117 

pb; AA: bandas com 328 pb e 117 pb. 
 

Dos 98 animais analisados, 74 possuíam o genótipo AA, 19 eram heterozigotos e 

apenas 5 eram homozigotos para o SNP alternativo. Sendo assim, o alelo A possui uma 

frequência de 0,852, enquanto o SNP alternativo possui uma frequência bem mais baixa, 

0,148. 

A análise de bloxplot mostrou que os indivíduos que possuem o SNP alternativo 

apresentam melhores valores de médias em todas as características analisadas (Figura 2). 
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Figura 2 -   Efeito significativo da substituição alélica (P<0,05) no SNP do gene LCORL 
estimado por regressão linear em características de qualidade de carcaça de ovinos Santa 

Inês (Y = α + βx, onde Y é a média da caraterística e x é o valor atribuído ao genótipo). A 
(área de olho de lombo); B (comprimento de olho de lombo); C (profundidade de olho de 

lombo)   
 

Os parâmetros do modelo foram significativos através do teste t de Student a 5% 

de probabilidade. Ou seja, a relação funcional demonstra de fato que a variável dependente 

(y) é influenciada significativamente às variações na variável independente (SNP). 

Esse polimorfismo foi localizado na região 3’UTR do gene LCORL em Ovis aries. 

A região 3' UTRs são mais conhecidas por regular processos como localização de mRNA, 

estabilidade de mRNA e tradução. Além disso, 3'UTR  podem estabelecer interações 

proteína-proteína (IPP) e, portanto, podem transmitir informações genéticas codificadas em 

3'UTRs para proteínas. Foi demonstrado que esta função regula diversas características 

proteicas, incluindo a formação de complexos proteicos ou modificações pós-traducionais, 

mas também se espera que altere as conformações proteicas. Portanto, a transferência de 

informação mediada por 3'UTR  pode regular os recursos proteicos que não são codificados 

na sequência de aminoácidos (Mayr, 2019).   

A região genômica de LCORL está associada a características de crescimento e 

altura em ovinos (Al-Mamun et al., 2015; Matika et al., 2016). Tanto que nessa região, um 

outro gene, NCAPG, também tem se mostrado associado a essas características corporais, 

sendo difícil identificar qual dos genes é mais efetivamente responsável por essas variações, 

uma vez que a região onde se localizam apresenta elevado desequilíbrio de ligação (Rochus 

et al., 2018). Estudos mostram que esse QTL vem sofrendo seleção em ovinos, tanto de 

raças produtoras de leite quanto de carne, estando relacionados a ambas as características 

(Rochus et al., 2018; Ruiz-Larrañaga et al., 2018). 

A área de olho de lombo (AOL), por exemplo, é uma importante medida para 

mensuração da composição corporal em ovinos, uma vez que apresenta alta e positiva 

correlação com a distribuição de músculos na carcaça (Mcmanus et al., 2013). Segundo Dode 

et al. (1986), quando comparados animais de mesma idade, aqueles com maior área de 

músculo longissimus dorsi, apresentam maior desenvolvimento muscular na carcaça. Nesse 

trabalho, as análises apontaram que os valores de média de AOL dos animais com SNP 

alternativo são significativamente maiores que os animais homozigotos AA. 

Área de olho de lombo apresenta correlação positiva com as medidas de 

comprimento e profundidade do músculo longissimus dorsi, sendo medidas que podem ser 



Livro de Resumos:  II Mostra Científica de Estatística e  

I Encontro de Melhoramento Genético 

124  

utilizadas na avaliação de características da carcaça de ovinos em função de sua precisão 

(Pinheiro, Jorge & Yokoo; 2010). 

A baixa frequência do alelo associado aos maiores valores das características 

analisadas pode estar relacionado ao fato de que a raça Santa Inês vem sofrendo pressões 

seletivas que buscam apenas melhorias estéticas com vistas a animais de exposição, em 

detrimento de características que podem aumentar a produtividade desses animais (Carneiro 

et al., 2006).  

 

CONCLUSÕES 

O polimorfismo na região 3’UTR do gene LCORL em ovinos Santa Inês mostrou 

significava associação aos fenótipos de carcaça analisados nesse trabalho.  
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RESUMO: A glicerina bruta, subproduto da indústria do biodiesel, tem sido utilizado como 
ingrediente energético na dieta de bovinos de corte. Contudo, os resultados sobre os 
parâmetros ruminais são controversos, sendo necessário a utilização de ferramentas 
estatísticas como a meta-análise para agregar os resultados e melhor avaliar os fatores que 
afetam a fermentação ruminal. Assim, o objetivo foi avaliar a partir da abordagem meta-
analítica o efeito do uso de glicerina bruta sobre os parâmetros fermentativos ruminais de 
bovinos de corte. Os estudos que atenderam aos critérios de seleção incluíram 49 artigos 
com 161 tratamentos. A magnitude do efeito do tratamento foi avaliada usando diferenças 
médias brutas entre os tratamentos. A heterogeneidade foi explorada por meta-regressão e 
análise de subgrupos usando o grupo genético, período experimental, idade, aditivo, glicerina 
bruta (g/kg MS), sistemas de alimentação e concentrado na dieta (g/kg MS). A inclusão de 
glicerina bruta proporcionou redução na concentração de N-NH3 e acetato, e aumentos na 
concentração de propionato e butirato. Com a inclusão, foi observado aumento na taxa de 
passagem de nitrogênio microbiano. O Nelore foi o grupo genético predominante nos 
estudos (40,88%), seguidos pelos mestiços, Angus, Holandês, Red Norte e Simental. O nível 
de inclusão de glicerina bruta em 300 g/kg DM não apresentou efeito deletério sobre os 
parâmetros de fermentação ruminal sendo portanto indicada para a alimentação de bovinos 
de corte. 
 

PALAVRAS–CHAVE: ácido graxo de cadeira curta, glicerol, Nelore, propionato  
 

META-ANALYTICAL EVALUATION OF THE EFFECTS OF CRUDE 
GLYCERIN INCLUSION ON RUMINAL FERMENTATION OF BEEF 

CATTLE 
 

ABSTRACT: Crude glycerin, a byproduct of biodiesel industry, has been used as an 
energetic ingredient in diet for beef cattle. However, the results on ruminal parameters are 
controversies. Thus, the use of statistical tools, such as meta-analysis, to aggregate the results 
and better evaluate the factors that affect ruminal fermentation are necessary. The objective 
was to evaluate the effect of crude glycerin inclusion on ruminal fermentative parameters of 
beef cattle using meta-analytical approach. The studies that met the selection criteria included 
49 studs with 161 treatments means that examined the effect of crude glycerin. The 
magnitude of treatment effect was evaluated using raw mean differences between diet control 
and crude glycerin treatment. Heterogeneity was explored by meta-regression and subgroup 
analysis using genetic type, experimental period, age (animal) month, additive type, crude 
glycerin in diet (g/kg DM), feed systems, and concentrate in diet (g/kg DM). The inclusion 
of crude glycerin promoted a reduction in NH3-N and acetate concentration, and increases 
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in the concentration of propionate and butyrate. There was an increase in the passage rate of 
microbial nitrogen with crude glycerin inclusion. Nellore was the predominant genetic group 
used in the studies (40.88%), followed by crossbred, Angus, Holstein, Red Norte, and 
Simmental. The inclusion of 300 g/kg DM crude glycerin had no deleterious effect on 
ruminal fermentation parameters, being indicated for beef cattle. 
 

KEYWORDS: glycerol, Nellore, propionate, volatile fatty acids 
 

 

INTRODUÇÃO 

A glicerina, também conhecida como glicerol ou propano-1,2,3-triol, é o principal 

subproduto da produção do biodiesel. Aproximadamente 10% do volume da matéria-prima 

(óleo ou gordura) adicionada inicialmente ao processo produtivo são convertidos em 

glicerina (DASARI et al., 2005). Este subproduto já foi estudado como ingrediente energético 

na alimentação de animais nos anos 1950 e 1960 (JOHNS, 1953; GARTON et al., 1961). 

Contudo, devido ao aumento na disponibilidade e ao custo relativamente baixo, tornou-se 

novamente o foco dos estudos como fonte energética alternativa em dietas para animais 

(ALMEIDA et al., 2018a; ALMEIDA et al., 2018b; ALMEIDA e PASCHOALOTO, 2019). 

A glicerina apresenta características energéticas semelhantes ao grão de milho e o 

produto comumente utilizado na alimentação animal é de média pureza, apresentando em 

média 810 g de glicerol, 45 g de cinzas, 0,3 g de metanol, 0,1 g de proteína bruta, 3 g de 

extrato etéreo, 10 g de sódio, 80 mg de potássio, 35 mg de cálcio, 16 mg de magnésio, 240 

mg de fósforo e 3.656 cal de energia bruta por kg de produto (ALMEIDA e 

PASCHOALOTO, 2019). 

Durante a última década grandes avanços foram alcançados com a utilização de 

glicerina bruta. Seu uso como ingrediente energético já é comprovado para animais não 

ruminantes e ruminantes (ALMEIDA e PASCHOALOTO, 2019). Além disso, devido a sua 

baixa capacidade de acidificação do ambiente ruminal, a partir de produtos da sua 

fermentação, tem sido também estudada para evitar distúrbios metabólicos, como a acidose, 

em sistemas intensivos que utilizam o grão de milho como principal ingrediente (ALMEIDA 

et al., 2018a; ALMEIDA et al., 2018b). Contudo, as respostas da inclusão sobre a 

fermentação ruminal, principalmente a respeito da produção de ácidos graxos de cadeia curta 

ainda são controversos.  

Este fato dificulta a detecção de diferenças entre os tratamentos com glicerina bruta, 

principalmente quando são avaliados em experimentos individuais, tornando necessário a 

utilização de ferramentas estatísticas como a meta-análise para a avaliação da interferência 
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destes fatores sobre as repostas com a inclusão deste subproduto. A meta-análise apresenta 

maior poder de detecção do que um único experimento para variáveis com elevada 

variabilidade (SAUVANT et al., 2008). Assim essa abordagem ainda possibilita maior 

capacidade de explorar a influência de outros tipos de fontes de variação, como no caso de 

covariáveis, sobre uma resposta (HIGGINS et al., 2003). 

Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a partir da abordagem meta-

analítica, o efeito da inclusão de glicerina bruta sobre os parâmetros de fermentação ruminal 

em dietas para bovinos de corte. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no banco de dados PubMed, Scielo e 

Science Direct em 2 de junho de 2019. Para avaliar os efeitos da glicerina na dieta sobre os 

parâmetros fermentativos ruminais em bovinos de corte, foi utilizado um total de 1276 

publicações, recuperadas usando termos de pesquisa, como "glicerina e gado de corte" e 

"glicerol e ruminante". Dos artigos recuperados, apenas aqueles que atenderam aos critérios 

de inclusão pré-determinados foram incluídos na análise. Os critérios adotados para a 

inclusão dos estudos foram: 1) O tratamento controle sem inclusão de glicerina bruta na 

dieta; 2) Os dados eram apenas de animais destinados à produção de carne. 

Com base nos critérios de inclusão, 44 artigos revisados por pares, com 49 estudos 

e com 161 tratamentos foram selecionados e classificados por primeiro autor, referência de 

publicação, país, tipo genético, período experimental, desenho experimental, idade (mês), 

tipo de aditivo, tipo de glicerina, glicerina na dieta (g/kg MS), sistemas de alimentação 

(pastagem; TMR = ração total, TMR parcial) e concentrado na dieta (g/kg MS). O número 

de repetições, médias e variações (SE, SD) foram extraídos para as seguintes variáveis de 

resposta para tratamentos controle e glicerina bruta.  

A meta-análise foi realizada utilizando o pacote Metafor do Software R versão 3.4.2. 

As parcelas foram criadas usando o software Stata versão 14.2 (StataCorp LP, College 

Station, TX). Para efeito da inclusão de glicerina bruta, os parâmetros fermentativos ruminais 

de bovinos de corte foram avaliados por diferença de médias brutas (RMD) entre os dados 

da dieta controle (sem glicerina bruta) e dieta com inclusão de glicerina bruta (tratamento), 

utilizando as médias dos tratamentos (efeito do tratamento) que foram ponderadas pelo 

inverso da variância nos estudos, utilizando o método proposto por Der-Simonian e Laird 

(1986) para um modelo de efeito aleatório. A variabilidade entre os estudos (heterogeneidade 

do efeito do tratamento) foi avaliada pelo teste do qui-quadrado (Q) e a estatística I², que 

mede a porcentagem de variação devido à heterogeneidade. Aos valores negativos de I² foi 
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atribuído um valor zero e valores <25, 25 a 50 e >50% foram considerados indicativos de 

heterogeneidade baixa, moderada e alta, respectivamente. 

O viés de publicação foi avaliado usando o Funnel plot (LIGHT e PILLEMER, 

1984) e o teste de assimetria (indicativo de viés de publicação) realizado pelo método de 

regressão de Egger entre RMD e SE (EGGER et al., 1997). O efeito significativo da inclusão 

de glicerina bruta contra o tratamento controle foi considerado quando p≤0,05. 

Os outliers foram removidos do banco de dados se o resíduo studentizado estivesse 

fora do intervalo -2,5 a 2,5. Utilizando a RMD como variável dependente, a análise de meta-

regressão foi utilizada para identificar os efeitos das covariáveis categóricas (anteriormente 

descritas). Um modelo de meta-regressão mista foi ajustado aos dados. O teste de Wald 

multiparâmetros foi utilizado para testar a hipótese nula de que os coeficientes da covariável 

são zero.  

O R² ajustado foi calculado comparando-se a variação estimada entre os estudos 

quando as covariáveis foram ajustadas (σ²), com valores correspondentes quando nenhuma 

covariável foi ajustada (σo²); R² ajustado (%) = (σo² - σ²) / σo². O R² ajustado representa a 

proporção de variância entre os estudos (heterogeneidade) explicada pelas covariáveis, sendo 

que valores abaixo de 50% indicam que existem fatores desconhecidos, não identificados na 

meta-análise, que estão afetando a resposta da inclusão de glicerina bruta na dieta. 

Os critérios utilizados para realizar a análise de meta-regressão foram: 1) o valor de 

p≤0,05 para o teste de heterogeneidade; 2) o valor de p≥0,05 para o teste de assimetria do 

funnel plot; 3) Alta heterogeneidade (I²>50%); 3) o valor de p≤0,05 para RMD. Quando os 

efeitos de uma covariável categórica foram significativos (p≤0,10) a RMD foi posteriormente 

analisada por subgrupo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conjunto de dados utilizados para avaliar o efeito da inclusão de glicerina bruta 

na dieta de bovinos de corte sobre os parâmetros fermentativos ruminais de bovinos de corte 

foi constituído por 49 estudos e com 161 médias de tratamento. O grupo genético 

predominante nos estudos foi o Nelore (40,88%), seguidos pelos animais mestiços, Angus, 

Holandês, Red Norte e Simental (representando 37,10; 13,20; 3,77; 1,88; e 1,25% dos 

estudos, respectivamente). Os níveis de inclusão de glicerina bruta utilizados foram de ≤100, 

100 a 200, 200 a 300, 300 a 400 g/kg de dieta total (representando 57,76; 27,33; 11,80 e 1,86% 

dos estudos, respectivamente).  
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A inclusão de glicerina bruta na dieta aumentou a concentração de propionato 

(p<0,0001), butirato (p<0,0001) e nitrogênio microbiano ruminal (NMR; P=0,019, Tabela 

1). Contudo, reduziu os valores de pH (P=0,004), e as concentrações de N-NH3 (p<0,0001) 

e acetato (p<0,0001). Não foi evidente a presença de viés de publicação (p>0,05), a partir do 

teste de assimetria do Funnel Plot (Funnel teste).  

 

Tabela 1 - Efeito da inclusão de glicerina bruta sobre os parâmetros fermentativos ruminais 
de bovinos de corte 

Itema Controleb 

média (SD) 
Nc RMDd (95% CI)  Heterogeneidadee  Funnel 

testef 

Random effect P-valor  P-valor I2 (%)  P-valor 

pH  6,45 (0,25) 41 -0,058 (-0,09, -0,02) 0,004  <0,0001 60,48  0,450 

N-NH3, mg/dL 17,58 (6,19) 34 -1,425 (-1,98, -0,86) <0,0001  <0,0001 84,23  0,138 

AGCC, mol/100mol         

   Acetato 68,43 (9,17) 30 -3,660 (-4,45, -2,86) <0,0001  0,002 47,52  0,761 

   Propionato 19,40 (6,28) 32 0,979 (0,59, 1,36) <0,0001  0,055 30,41  0,307 

   Butirato 11,79 (3,42) 33 2,075 (1,68, 2,46) <0,0001  <0,0001 58,00  0,351 

NMR, g/d 104,62 (9,73) 6 11,117 (1,79, 20,44) 0,019  0,944 0,00  0,453 

ESPM 116,85 (11,58) 10 6,19 (-1,67, 14,05) 0,122  0,912 0,00  0,510 

aAGCC= ácidos graxos de cadeira curta; NMR= N microbiano ruminal; ESPM= Eficiência da síntese de 
proteína microbiana ruminal (g/kg NDT). bTratamento controle (sem inclusão de glicerina bruta). cN= número 
de comparações dos tratamentos com glicerina bruta contra a dieta controle. dRMD= diferença média entre o 
tratamento controle e outros tratamentos com glicerina bruta. eI2= proporção da variação total do tamanho 
dos efeitos estimados devido a heterogeneidade. fTeste de regressão assimetrica de Egger. 

 

De acordo com Almeida e Paschoaloto (2019), no rúmen a glicerina é rapidamente 

utilizada pelos microrganismos para formação de AGCC, e em um prazo de 4 a 6 horas 

desaparece quase que totalmente. Ainda segundo os autores, com a fermentação ruminal da 

glicerina bruta observa-se uma alteração na produção de AGCC em favor do ácido 

propiônico, podendo ocorrer aumento nas concentrações de ácido butírico, como foi 

observado na maioria dos trabalhos. A redução na concentração de acetato e aumento de 

propionato, se dá pela redução nas populações das bactérias fermentadoras de CHO 

estruturais, como a Buturivibrio fibrisovens e Selenomonas ruminantium (ABUGHAZALEH et al., 

2011). 

Somado com esse efeito na modificação da microbiota ruminal, as reduções nos 

valores de pH e nas concentrações de N-NH3 podem estar relacionadas ao efeito de melhor 

sincronismo entre energia e proteína para a fermentação microbiana, em que foi consumido 

mais NH3 do rúmen, juntamente com o uso da glicerina como fonte energética para 

crescimento e reprodução dos microrganismos.  

A maior fermentação proporciona maior produção de AGCC, sendo o ácido 

propiônico o que apresenta maior potencial de redução do pH ruminal (pka=4,87), em 
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relação aos ácidos butírico e acético. Este fato, portanto, fez com que os tratamentos com 

glicerina bruta apresentassem menores valores de pH ruminal. Contudo, o valor ainda ficou 

acima de 6,2, o que está relacionado a ótima atividade microbiana ruminal (RUSSELL & 

WALLACE, 1997). Além disso, a hipótese de mantença da estabilidade do meio ruminal 

com a inclusão de glicerina bruta na dieta, pode ser favorecida pelo aumento em 10,63% na 

passagem de nitrogênio microbiano para o intestino.  

A covariável grupo genético apresentou-se como o fator que mais influenciou na 

variabilidade das respostas de parâmetros fermentativos ruminais e de desempenho dos 

animais que receberam glicerina bruta nas dietas. Para as 33 variáveis avaliadas na análise de 

meta-regressão, apenas 54,5% das covariáveis explicaram a heterogeneidade acima de 50% 

(R² Ajustado) indicando que para as demais variáveis repostas existem fatores desconhecidos 

não identificados em nossa meta-análise que devem afetar a resposta com inclusão de 

glicerina bruta na dieta.  

Quando avaliado o efeito da covariável grupo genético (Figura 1), a inclusão de 

glicerina bruta nas dietas aumentou a concentração ruminal de propionato e butirato 

(P<0,05) e reduziu de acetato (P<0,05) para todos os grupos estudos (Bos taurus, Bos indicus e 

animais mestiços).  

 
Figura 1 - Análise do subgrupo Grupo Genético sobre o efeito da inclusão de glicerina 

bruta na dieta de bovinos de corte (RMD= diferença média entre o tratamento controle e 
tratamento com glicerina bruta). 

 
As maiores produções de propionato para o grupo Bos Taurus e maiores produções 

de acetato para o grupo Bos indicus pode estar relacionado a herança evolutiva destes animais, 

o que os diferencia entre duas subespécies diferentes. Geralmente, animais Bos Indicus são 

criados em pasto, o que justifica maior população de bactérias fermentadoras de CHO 

estruturais, e como a glicerina reduz a população delas, ocorre a maior redução de acetato, 

produto da fermentação das fibras. Assim, corroborando com as maiores produções de 

propionato onde os animais são criados intensivamente, como os Bos Taurus, tendo portanto 

maiores populações de fermentadoras de CHO não estruturais. 
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Para a covariável nível de inclusão nas dietas (Figura 2), inclusões de até 300 g/kg 

de glicerina bruta nas dietas ocasionou redução na concentração ruminal de acetato e 

aumentos na concentração de propionato e butirato no rúmen (P<0,05).  

 
Figura 2 - Análise do subgrupo Nível de inclusão sobre o efeito da inclusão de glicerina 

bruta na dieta de bovinos de corte (RMD= diferença média entre o tratamento controle e 
tratamento com glicerina bruta). 

 

A utilização de ingredientes que favoreçam a fermentação ruminal, a fim de driblar 

a fermentação do propinato pela rota do ácido láctico, como é o caso da glicerina bruta, e 

assim evitar a acidose ruminal, se torna uma prática interessante quando se trata de pecuária 

intensiva. A glicerina bruta é um ingrediente promissor, e sua inclusão em substituição a 

ingredientes energéticos convencionais, como o milho grão, poderia promover benefícios a 

adaptação dos animais, à redução da acidose em confinamento, principalmente por ser 

rapidamente absorvida pelas papilas ruminais e/ou ser fermentada a ácido propiônico e 

butírico por via alternativa (via do succinato), não gerando o ácido lático, podendo assim 

beneficiar o desenvolvimento do rúmen, melhorando a eficiência alimentar dos animais. Por 

fim, por ser um subproduto que possui baixo valor de compra, ainda torna as dietas menos 

onerosas.  

 

CONCLUSÕES 

A inclusão de glicerina bruta altera o padrão de fermentação ruminal de bovinos de 

corte, em favor da maior produção de propionato, butirato, e N microbiano ruminal, com 

redução na produção de acetato e N amonical.  

O nível de inclusão de glicerina bruta em 300 g/kg de MS não apresentou efeito 

deletério sobre os parâmetros de fermentação ruminal sendo portanto indicada para a 

alimentação de bovinos de corte, com potencial de redução do custo final das dietas. 
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EFEITO REPELENTE DE ÓLEOS FIXOS SOBRE Zabrotes subfasciatus (BOH.) (COLEOPTERA: 

CHRYSOMELIDAE, BRUCHIDAE) EM FEIJÃO COMUM ARMAZENADO 

 

Maria Carolina Farias e Silva1, Lúcia da Silva Fontes2, Douglas Rafael Barbosa3, Noelly 
Maria da Silva Oliveira 4 

 
1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias-UFPI, Bom Jesus, Bolsista CNPq. E-mail: 
mariacarolina_farias@outlook.com 
2 Departamento de Biologia-UFPI, Teresina. E-mail: lfontes@ufpi.edu.br. 
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4 Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias-UFPI, Bom Jesus, Bolsista CNPq. E-mail: 
noellymariah@hotmail.com. 
 

RESUMO: Objetivou-se nessa pesquisa avaliar o efeito repelente dos óleos de semente de 
uva (Vitis vinifera) e canola (Brassica napus) sobre Zabrotes subfasciatus em feijão armazenado, 
visando o seu controle. Realizou-se teste de repelência com concentrações letais para 50 e 
95% da população (CL50 e CL95, respectivamente), observando ainda o número de ovos e de 
insetos emergidos. Os óleos foram classificados como repelentes nas duas concentrações 
testadas. A maior redução do número de ovos ocorreu para CL50 e CL95 no óleo de canola. 
Todas as concentrações reduziram mais de 80% na emergência desses insetos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: grão armazenados inseticida natural, inseto-praga 
 

FIXED OIL REPELLENT EFFECT ON Zabrotes subfasciatus (BOH.) 
(COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE, BRUCHINAE) IN STORED COMMON 

BEANS 
 

ABSTRACT: The objective of this research was to evaluate the repellent effect of grape 
seed (Vitis vinifera) and canola (Brassica napus) oils on Zabrotes subfasciatus in stored beans, 
aiming at its control. A repellent test with lethal concentrations was performed for 50 and 
95% of the population (LC50 and LC95, respectively), while observing the number of eggs and 
insects emerged. The oils were classified as repellents at the two concentrations tested. The 
largest reduction in the number of eggs occurred for LC50 and LC95 in canola oil. All 
concentrations reduced by more than 80% in the emergence of these insects. 
 
KEYWORDS: stored grain, natural insecticide, insect pest 
 

 

INTRODUÇÃO 

Nas regiões tropicais da América Latina o caruncho do feijão, Zabrotes subfasciatus 

(Boheman, 1833) (Coleoptera: Chrysomelidae, Bruchinae), é considerado uma das principais 

pragas do feijão armazenado, sendo também encontrado em regiões de clima temperado e 

frio. Os danos são decorrentes da penetração e alimentação das larvas no interior dos grãos, 

provocando perdas de peso, redução do valor nutritivo e do grau de higiene do produto, pela 

presença de excrementos, ovos, exúvias e insetos. Além disso, o poder germinativo das 

sementes pode ser reduzido ou totalmente perdido (GALLO et. al., 2002). 
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O controle desses insetos tem sido realizado em larga escala por meio de inseticidas 

químicos. Esses produtos são amplamente disponíveis. O conhecimento dos efeitos 

indesejáveis do uso indiscriminado desses produtos, associado à preocupação dos 

consumidores quanto à qualidade de alimentos, têm incentivado estudos sobre novas 

técnicas de controle (ILESANMI & GUNGULA, 2010; TAVARES, 2002). 

A aplicação de óleos vegetais em grãos armazenados tem sido eficiente no manejo 

de carunchos de feijão-comum (Phaseolus vulgaris L., 1753), promovendo diminuição na 

progênie e na emergência de adultos. A atividade inseticida de óleos vegetais pode ocorrer 

de diversas formas causando mortalidade, deformações em diferentes estágios de 

desenvolvimento como também repelência e deterrência, sendo a atividade repelente o modo 

de ação mais comum dos óleos vegetais e de seus componentes majoritários (QUEIROGA 

et al., 2012; ISMAN, 2006). 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a capacidade de repelência dos 

óleos de sementes de uva (Vitis vinifera L., 1753) e Canola (Brassica napus L., 1753) sobre Z. 

subfasciatus determinando quais as concentrações de cada óleo são mais eficientes com relação 

à repelência e, analisando a atratividade, oviposição e emergência destes insetos em grãos de 

P. vulgaris ‘Carioca’, visando o seu controle. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia do Departamento 

de Biologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em Teresina-PI, sob condições 

controladas com temperatura de 30 ± 2 ºC, 70 ± 5% de umidade relativa e fotoperíodo de 

12 h. Foi utilizado o óleo de semente de uva (V. vinífera L., 1753), adquirido da empresa 

FERQUIMA® Industria e Comércio Ltda., e óleo de Canola (B. napus L., 1753) do comércio 

popular. 

Os testes foram realizados em arenas compostas por dois recipientes com 100 mL 

de capacidade, fechados com tampas perfuradas para permitir as trocas gasosas, interligados 

por tubos plásticos a um recipiente central, também fechado. Em um dos recipientes foram 

colocados 20 g de feijão-comum impregnado com a concentração CL50 ou  CL95 (definidas 

previamente em ensaios) do óleo fixo e no outro a mesma quantidade de feijão sem o óleo 

(testemunha). Na placa central foram liberadas 20 fêmeas de Z. subfasciatus com 0-48 h após 

emergência.  
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Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com dois tratamentos 

(concentração do composto e testemunha) com 5 repetições para cada concentração (CL50 e 

CL95) de cada óleo testado. Após 48 h, os insetos atraídos em cada recipiente foram contados 

e descartados, e os grãos transferidos para outros recipientes com a finalidade de contabilizar 

o número de ovos e de adultos emergidos, respectivamente, após 12 e 32 dias da infestação.  

O Índice de repelência (IR) foi calculado pela fórmula: IR=2G / (G + P), onde G= 

% de insetos atraídos no tratamento e P= % de insetos atraídos na testemunha. Os valores 

do IR variam entre zero e dois, sendo que IR =1 indica repelência semelhante entre o 

tratamento e a testemunha (tratamento neutro), IR>1 indica menor repelência do tratamento 

em relação à testemunha (tratamento atraente) e IR<1 indica a maior repelência do 

tratamento em relação à testemunha (tratamento repelente). O intervalo de confiança 

utilizado para considerar se o tratamento é ou não repelente foi obtido, usando-se a média 

do IR e o respectivo desvio padrão (DP), ou seja, se a média dos IR for menor que 1-DP, o 

óleo é repelente; se for maior que 1+DP o óleo é atraente e se estiver entre 1-DP e 1+DP o 

óleo é considerado neutro. Este índice é uma adaptação da fórmula para índice de consumo 

citada por Lin et al. (1990).  

O de insetos atraídos em cada concentração do óleo e na testemunha e as médias 

do número de ovos e de insetos emergidos foram avaliadas pelo teste “t”, mediante o 

programa computacional SAS version 8.02 (SAS INSTITUTE, 2001). Para o cálculo do 

percentual médio de redução de ovos e de emergência de adultos, foi usada a fórmula 

adaptada de Obeng-Ofori (1995): PR = [(NC-NT) / (NC) x 100], sendo PR= a porcentagem 

média de redução; NC= o número total de ovos ou insetos emergidos na testemunha; NT= 

o número total de ovos ou insetos emergidos em cada tratamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores das CL50 e CL95 do óleo de B. napus foram estimados em 123,69; 241,78  

µl por 20 g, respectivamente e 110, 23; 204,61 µl por 20 g para V. vinífera. Baseando-se no 

número médio de insetos adultos atraídos por tratamento e no Índice de Repelência, os óleos 

de canola e semente de uva foram repelentes nas concentrações CL50 e CL95 (Tabela 1). O 

número médio de insetos atraídos foi significativamente menor para canola em ambas as 

concentrações, com CL50 (t=7,31; p<0,001) apresentando média de 6,20±0,73 insetos 

atraídos e CL95 (t=8,38; p<0,0001) apresentando média de 2,60±1,25 insetos atraídos.  
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Tabela 1 - Número médio de insetos atraídos de Zabrotes subfasciatus em teste de repelência 
com grãos de Phaseolus vulgaris tratados com os óleos de canola e semente de uva. 

 

Tratamento 
Concentração 

(µL/20g) 

Adultos Atraídos RI(M ± DP)b  

Testemunha Óleoa  Classificação 

Vitis vinifera 

(semente de Uva) 

CL50 

(110,23) 
15,60±1,47 4,40±1,47 0,44±0,32 Repelente 

CL95  

(204,61) 
16,40±1,43 3,60±1,43 0,36±0,28 

 

Repelente 

      

Brassica napus 

(canola) 

CL50  

(123,69) 
13,80±0,73 6,20±0,73* 0,62±0,16 Repelente 

CL95  

(241,78) 
17,40±1,25 2,60±1,25* 0,26±0,25 Repelente 

a* Significante pelo teste t (P<0,05).  
b RI (Índice de Repelência) = 2G/G+P (G = insetos atraídos no tratamento; P = insetos atraídos na 
testemunha). M = média; DP = desvio padrão. 

 

Estudos feito com o óleo essencial de Lantana camara (L.) apresentou forte atividade 

de repelência contra adultos de C. maculatus em todas as concentrações testadas, após 2 e 4 h 

horas de exposição, observando 97,4 e 100% de repelência na concentração de 0,4 μL.cm-2 

(ZANDI-SOHANI et al., 2012). Os resultados encontrados no presente trabalho evidenciam 

a eficiência dos óleos de canola e semente de uva quanto à repelência a Z. subfasciatus, 

considerando-se um tempo de exposição de 48 h. 

A eficiência no efeito repelente para os dois óleos é uma propriedade relevante a 

ser considerada na escolha destes, pois quanto maior a repelência, menor será a infestação, 

resultando na redução ou supressão da postura e, consequentemente, do número de insetos 

emergidos.  

O número de ovos de Z. subfasciatus foi significativamente menor (p<0,05) nas 

concentrações CL50 (t=2,67; p=0,03) do óleo de semente de uva e CL95 (t=1,0; p<0,0001) do 

óleo de canola em comparação com o tratamento testemunha (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Avaliação do número médios de ovos de Zabrotes subfasciatus em sementes de 
feijão (Phaseolus vulgaris) tratadas com óleos essenciais de uva (Vitis vinífera) e canola (Brassica 

napus) nas concentrações CL50 e CL95 e a porcentagem de redução do seu índice de 
repelência. 

 

Tratamento 
Concentração 

(µL/20g) 

Número de ovos (±EP) Redução 

(%)b 
Testemunha Óleoa 

Vitis vinifera (semente de uva) CL50  (110,23) 86,00±22,84 22,00±7,29* 74,41 
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CL95  (204,61) 258,8±129,57 8,2±4,75 96,83 

Brassica napus (canola) 

 

CL50  (123,69) 

 

2,2±2,2 

 

0,0±0,0* 

 

100,0 

CL95  (241,78) 5,4±4,65 0,2±0,2 96,29 

a* Significante pelo teste t (p<0,05).  
b RI (Índice de Repelência) = 2G/G+P (G = insetos atraídos no tratamento; P = insetos atraídos na 
testemunha). M = média; EP = erro padrão. 

 

Dutra (2014), obteve redução de ovos e emergência de adultos nas maiores 

concentrações utilizadas, avaliando repelência em C. maculatus, encontrando para Citrus 

sinensis (L.) Osbeck redução do número de ovos em 71,66% na concentração 1343 ppm. As 

concentrações testadas com os óleos de canola e semente de uva proporcionaram uma 

redução maior que 70% no número de ovos em relação ao tratamento testemunha. O óleo 

de canola na concentração CL50 (123,69 µL) reduziu em 100% a postura de ovos, observando 

uma alta correlação negativa entre o óleo e a oviposição.   

Os valores de oviposição para as testemunhas do óleo de canola foram abaixo do 

esperado levando em consideração a quantidade de fêmeas adultas atraídas, e em comparação 

com as testemunhas do óleo de semente de uva. Na literatura não foi encontrado resultados 

similares. Porém, Sperandio (2007) estudando o comportamento de oviposição de fêmeas de 

Z. subfasciatus frente a diversas situações, observou que estes insetos quando estão em contato 

constante com grãos de feijão, ficam grande parte do tempo em repouso, como se não 

houvesse “pressa” em ovipositar. Esse comportamento pode ter ocorrido, sendo o período 

de 48 h insuficiente para as fêmeas ovipositarem antes de serem descartadas do experimento. 

O número de insetos emergidos foi significativamente menor (p<0,05) nas 

concentrações CL50 (t=1,65; p<0,0001) do óleo de semente de uva e CL95 (t=1,0; p<0,0001) 

do óleo de canola em comparação com o tratamento testemunha (Tabela 3).  

 
 Tabela 3 - Avaliação do número médios de emergidos de Zabrotes subfasciatus em sementes 

de feijão (Phaseolus vulgaris) tratadas com óleos essenciais de uva (Vitis vinífera) e canola 
(Brassica napus) nas concentrações CL50 e CL95 e a porcentagem de redução de emergência. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a* 
Significativo pelo teste t (P < 0,05); 

Tratamento 
Concentração 

(µL/20g) 

Número de insetos emergidos (±EP) 
 

Redução(%)b 

Testemunha Óleoa 

Semente de uva 
CL50  (110,23) 58,80±15,29 6,20±3,75* 89,45 

CL95  (204,61) 98,00±14,86 2,0±2,0* 97,96 

 

Canola 

 

CL50  (123,69) 

 

2,0±2,0 

 

0,0±0,0* 

 

100,0 

CL95  (241,78) 0,2±0,2 0,0±0,0 100,0 



Livro de Resumos: II Mostra Científica de Estatística e  

I Encontro de Melhoramento Genético 

 

 
 

139 

bPR = [(NC  –  NT) / (NC) x 100],  sendo PR= porcentagem de redução de emergência; NC= número de 
adultos na testemunha e NT= número de adultos no tratamento; EP: erro padrão. 

 

Estudos realizados com os óleos de canola (B. napus), girassol (H. annuus L., 1753) 

e milho (Zea mays L., 1753) sobre Z. subfasciatus em acessos de fava (Phaseolus lunatus L., 1753), 

demonstraram que os óleos de girassol e milho, principalmente para maior dose (0,3 mL/20 

g), foram significativamente mais eficientes que canola quanto à emergência de adultos 

(LIMA, 2013). Em contraponto com a presente pesquisa, que demonstrou que o óleo de 

canola se mostrou 100% eficiente na redução da emergência nas duas concentrações letais 

em comparação com a testemunha, não permitindo a emergência de insetos adultos. 

 

CONCLUSÕES 

Os óleos de canola e de sementes de uva foram eficientes no controle de Z. 

subfasciatus.  

Estes óleos afetaram a oviposição e emergência destes insetos em teste de repelência 

em comparação com o tratamento testemunha. 

 Ambos os óleos foram repelentes a Z. subfasciatus, apresentando-se como uma 

alternativa viável no controle do mesmo. 

Mais estudos voltados para quais são os compostos ativos desses óleos devem ser 

feitos. 
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ÍNDICE DE ESTABILIDADE DE AGREGADOS EM DIFERENTES 

SISTEMAS DE CULTIVOS E PROFUNDIDADES 
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RESUMO: Atualmente, o sistema de cultivo vem influenciando na conservação da estrutura 
do solo, como também na disponibilidade de nutrientes, retenção de água, desenvolvimento 
radicular. Entretanto, deve buscar metodologias que avaliam atributo do solo o que permite 
determinar a qualidade do solo nos sistemas de cultivo. Objetivou-se com este presente 
trabalho avaliar o índice de estabilidade de agregados em um Latossolo amarelo nos 
diferentes sistemas de cultivo e profundidades. O delineamento utilizado foi o inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial 6 x 3, sendo seis sistemas de cultivos em três profundidades 
com três repetições em cada sistema de cultivo.As amostras de solos foram coletas em 
diferentes sistemas de cultivo, sendo: feijão em pivô; caju; capim cameron roxo; banana; 
agrofloresta e goiaba. Em cada sistema de manejo, foram coletadas amostras nas 
profundidades: 0-5 cm, 15-20 cm e 35 - 40 cm, havendo três repetições para ambas as 
profundidades, sendo escolhidos ao acaso nos diferentes sistemas de manejo do solo. Logo 
após as amostras de solos dos diferentes sistemas de manejo foram colocadas em estufas e 
enviadas para o agitador mecânico.  Em seguida os agregados foram pesados e obtidos os 
valores para determinação do índice de estabilidade agregados.  
 
PALAVRAS–CHAVE: conservação, estrutura, solo 
 

STABILITY INDEX OF AGGREGATES IN DIFFERENT CULTIVATION 
SYSTEMS AND DEPTH 

 

ABSTRACT: Currently, the cropping system affects the conservation of soil structure, as 
well as nutrient availability, water retention and root development. However, you should 
look for methods that evaluate the soil attribute or allow you to determine soil quality in 
cropping systems. The objective of this study is to evaluate the stability index of aggregates 
in a Yellow Latosol in different cropping systems and depths. A randomized design was used 
in a 6 x 3 factorial scheme, with six cropping systems at three depths with three replications 
in each cropping system. The solution samples were pasted into different cropping systems, 
as follows: pivot beans; cashew; purple cameron grass; banana; agroforestry and guava. In 
each management system, depths were collected at depths: 0-5 cm, 15-20 cm and 35 - 40 cm, 
with three repetitions for landscapes as depths, being chosen instead of different soil 
management systems. Soon after the choice of soils of the different management systems, 
they were placed in greenhouses and sent to the mechanical agitator. Then the aggregates 
were weighed and the values to determine the aggregate stability index. 
 

KEYWORDS: conservation, structure, soil 
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INTRODUÇÃO 

A degradação é uma situação que afeta tanto sistemas agrícolas como também 

ambientes naturais. Esse fenômeno está associado diretamente com atividade do homem, 

isto é, ação antrópica Guerra et al., (2007). Algumas práticas de manejo do solo podem 

promover desestruturação do solo, como a redução da quantidade de macroporosidade total 

principalmente nas camadas superficiais quando relacionado ao tipo de manejo do solo 

(DRESCHER, 2011).  

Atualmente, existem três preparos do solo que influenciam na degradação do solo, 

sendo eles: preparo convencional, no qual utiliza atividades de preparo do solo primário e 

secundário com ausência de resto de culturas no solo. Também existe o cultivo mínimo, que 

apresenta como característica principal o mínimo de operações com máquinas nas áreas de 

produção, permitindo a permanência palhada no solo. E por fim, existe o preparo do solo 

com uso de sistemas de plantio direto, que apresenta o não revolvimento do solo, rotação de 

culturas e manter a cobertura do solo. Ainda vale ressaltar que ambos o preparo do solo tem 

sua variação de acordo com a cultura que está sendo emprega na área (BORÉM; FREIRE, 

2014).  

Nos diferentes preparos do solo, deve procurar a estabilidade da estrutura do solo, 

sendo essa dada pela estabilidade de agregados que é definida como a resistência a 

desagregação em função de uma força externa. Para avaliar a estabilidade de agregado pode-

se utilizar o índice de estabilidade agregados, que consiste como uma medida da agregação 

total do solo, assim não levando em consideração a distribuição dos agregados. Diante disto, 

quanto maior a quantidade de agregados menores que 0,25 mm em consequência menor será 

o valor do índice da estabilidade de agregado do solo (CASTROFILHO et al., 1998). 

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o índice de estabilidade de agregados em um 

Latossolo amarelo nos diferentes sistemas de cultivos e profundidades. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na Universidade Federal do Piauí- UFPI, Campus Prof.ª 

Cinobelina Elvas – CPCE, localizado (9° 04’ 52,2’’S 44° 19’ 31,9’’W). Segundo a classificação 

de Köppen, o clima é classificado como Aw com precipitação de 1200 mm por ano. O solo 

desta região é classificado como Latossolo amarelo distrófico atípico com concreções de 

ferro em profundidade.  

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 6 x 3, 

sendo seis sistemas de cultiov em três profundidades com três repetições em cada sistema de 
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cultivo. As amostras de solos foram coletas em diferentes sistemas de cultivo, sendo: feijão 

em pivô; caju; capim cameron roxo; banana; agrofloresta e goiaba. Em cada sistema de 

manejo, foram coletadas amostras nas profundidades: 0-5 cm, 15-20 cm e 35 - 40 cm, 

havendo três repetições para ambas as profundidades, sendo escolhidos ao acaso nos 

diferentes sistemas de manejo do solo. 

Em cada sistema de manejo, foram coletadas amostras simples de 1,5 Kg de solo 

em cada profundidade dos pontos escolhidos, sendo estes reservados em recipientes 

identificados. Posteriormente, foram misturadas para formação de uma amostra composta 

para os diferentes tipos de sistemas, totalizando 4,5 Kg de solo para as três profundidades. 

Após secagem ao ar, as amostras foram destorroadas, passadas em peneira de 8 mm 

e retidas em peneira de 4 mm. Feito isso, pesou-se mais 50 g das estruturas referentes as 

profundidades nos diferentes sistemas de manejo. As subamostras foram colocadas no 

agitador mecânico vibratório utilizando as peneiras de 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,106 

mm e 0,053 mm a 30 % de vibração por um período de 15 minutos. Em seguida, os agregados 

restantes em cada malha foram transferidos para recipientes metálicos e conduzidos à estufa 

de secagem a 105° C, durante 24 horas. A quantificação do conteúdo retido em cada peneira 

permitiu a determinação da porcentagem de agregados por classes de diâmetro, associadas 

às aberturas das malhas. Após esse tempo, todas amostras retidas nas peneiras foram pesadas 

em balança analítica para obtenção dos valores para o cálculo de índice de estabilidade de 

agregados (IEA) utilizando-se a seguinte expressão matemática: 

𝐼𝐸𝐴 =  
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎−𝑤𝑝25−𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎−𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎  
 𝑥100 

 
Sendo que, wp25 = pesos dos agregados na classe 0,25 mm.  

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de médias de Scott 

& Knott a 5% de probabilidade, utilizando-se programa estatístico R Core Team (2015) para 

realização da análise estatística.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação aos diferentes sistemas de cultivos com capim, agroflorestal e caju não 

apresentaram variação diferença significativa nas profundidades O cultivo de feijão verificou 

aumento na camada 15-20 cm diferindo das demandas profundidades. No cultivo de goiaba 

as profundidades de 0-5 cm e 15-20 cm não apresentou diferença significa, sendo que os 
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menores de IEA para esse cultivo foi observada em 35-40 cm. No cultivo de banana, obteve 

maior média na profundidade 0-5 cm em relação as demais profundidade.  

 Na profundidade 0-5 cm e 35-40 cm verificou-se diferença significativa entre os 

sistemas de cultivos, sendo observando maiores valores e não diferindo entre si para cultivo 

com capim, agroflorestal e caju . Já o cultivo com goiaba, banana e feijão apresentaram 

menores valores e não diferindo entre si pelo teste de Scott & Knott a 5% de probabilidade. 

Na profundidade de 15-20 cm não verificou diferença significativa  para cultivo com feijã, 

capim, agrofloresta, caju e goiaba, sendo menor valor para banana (Tabela 1). Os resultados 

encontrados corroboram com os resultados encontrados por Wendling et al., (2005), quando 

se verificou a estabilização do índice de agregados com uso de capim tifton, sendo essa 

cultura uma alternativa para estabilização de agregados. 

 

Tabela 1 – Percentuais do indicie de estabilidade de agregados dos diferentes sistemas 
manejo e profundidades.  

 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si estatisticamente 
pelo teste de Scott-knott a 5% de probabilidade.  
 

CONCLUSÕES 

Os sistemas de cultivos com capim, agroflorestal e caju não apresentaram variação 

para IEA nas diferentes profundidades, sendo sistema de cultivo com feijão, goiaba e banana 

foram apresentaram variação. Todas as profundidades apresentaram variação entres os 

sistemas de manejo. 
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DOSES DE REGULADORES VEGETAIS NO CRESCIMENTO DE 

PLÂNTULAS DE MILHO  
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RESUMO: Os biorreguladores são substâncias a base de hormônios vegetais utilizadas nos 
vegetais que utilizadas para promover o melhor crescimento e desenvolvimento inicial das 
plântulas, principalmente quando submetidas a ambientes de estresse. Dessa forma, 
objetivou-se avaliar efeito de doses e produtos reguladores vegetais sobre o crescimento de 
plântulas de milho. O experimento foi conduzido no Laboratório de Propagação de Plantas 
situado no Campus Professora Cinobelina Elvas, da Universidade Federal do Piauí, em Bom 
Jesus – PI. Este seguiu o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 4, 
sendo quatro produtos à base de reguladores vegetais (Stimulate®, Expetgrow®, Fertileader®, 
Biozyme®) e quatro doses dos produtos comerciais (0,0; 0,5; 1,0; e 1,5 vezes a dose 
recomendada), com quatro repetições. Os produtos foram aplicados como tratamento de 
sementes. Após sete dias de germinação, foi realizada a medição dos comprimentos do 
hipocótilo e da radícula das plântulas de milho. O fator Produtos e a interação Produtos x 
Doses foi significativo para as duas variáveis enquanto que o fator Doses diferiu apenas para 
o comprimento do hipocótilo. Conclui-se que, a utilização de biorreguladores vegetais no 
tratamento de sementes influencia positivamente o desenvolvimento de plântulas de milho 
cultivar Pionner 30F53VYHR. 
 

PALAVRAS–CHAVE: comprimento de plântulas, bioestimulantes, Zea mays 
 

DOSES OF VEGETABLE REGULATORS ON CORN SEEDLING GROWTH 
 

ABSTRACT: Bioregulators are substances based on plant hormones used in plants that 
promote the best growth and initial development of seedlings, especially when subjected to 
stress environments. Thus, the objective of this study was to evaluate the effect of doses and 
plant regulatory products on corn seedling growth. The experiment was conducted at the 
Plant Propagation Laboratory located in the Campus Professor Cinobelina Elvas, the Federal 
University of Piauí, in Bom Jesus - PI. This followed a completely randomized design in a 4 
x 4 factorial scheme, with four products based on plant regulators (Stimulate®, Expetgrow®, 
Fertileader®, Biozyme®) and four doses of commercial products (0.0; 0.5; 1.0, and 1.5 times 
the recommended dose), with four repetitions. The products were applied as seed treatment. 
After seven days of germination, the hypocotyl and root length of corn seedlings were 
measured. The Products factor and the Products x Doses interaction was significant for both 
variables while Doses factor differed only for the hypocotyl length. In conclusion, the use of 
plant bioregulators seed treatment positively influence the development of corn seedlings 
cultivar Pioneer 30F53VYHR. 
 

KEYWORDS: seedling length, biostimulants, Zea mays 
 
 
 
 



Livro de Resumos: II Mostra Científica de Estatística e  

I Encontro de Melhoramento Genético 

 

 
 

147 

INTRODUÇÃO 

O Cerrado brasileiro ocupa uma área de 2.036.448 km², sendo o segundo maior 

bioma da américa, correspondendo a cerca de 23% do território nacional. O Piauí apresenta 

5,9% do Cerrado, com cerca de 12 milhões de hectares (AGUIAR; MONTEIRO, 2005). 

Esta região é considerada a última fronteira agrícola do planeta, sendo cultivado 

principalmente soja, milho e algodão (BORLAUG, 2002).  

Na safra agrícola 2018/2019, o Brasil produziu 99.984,1 mil toneladas de milho, 

representando um aumento de 23,9% em relação à temporada passada (CONAB, 2019). 

Nesta mesma safra, o estado do Piauí foi o terceiro maior produtor do grão entre os estados 

da região Nordeste, em uma área de 451,6 mil hectares produziu 4.084 kg ha-1, um aumento 

de 34% na produtividade em relação à safra anterior (CONAB, 2019).  

O clima da região piauiense é dividido em dois períodos, chuvoso (de outubro a 

março) e seco (de abril a setembro), com precipitação média anual de 1.500 mm e com 

temperaturas médias entre 22 e 27ºC ao logo do ano (KLINK; MACHADO, 2005). No 

entanto, essa região apresenta problemas climáticos como elevadas temperaturas e frequente 

ocorrência de déficit hídrico durante a safra, o que interfere diretamente no desempenho das 

culturas por afetar a fisiologia das plantas e reduzir a produtividade.  

A utilização de substâncias capazes de melhorar o processo germinativo das 

sementes é importante, pois além de promover o crescimento de plântulas é necessário, 

principalmente, sob condições desfavoráveis para a germinação e o estabelecimento do 

estande. Dentre as alternativas disponíveis, estão os reguladores vegetais ou biorreguladores, 

que são definidos como substâncias naturais ou sintéticas que podem ser aplicadas 

diretamente nas plantas ou nas sementes, para alterar seus processos vitais e estruturais, com 

a finalidade de incrementar a produção (LACA-BUENDIA, 1989).  

Esses biorreguladores favorecem a expressão do potencial genético das plantas 

mediante alterações nos processos vitais e estruturais, promovem o equilíbrio hormonal e 

estimulam o desenvolvimento do sistema radicular (KILLYNG et al., 2016). Muitos desses 

produtos aumentam a absorção de água e de nutrientes pelas plantas, bem como sua 

resistência ao estresse hídrico e aos efeitos residuais de herbicidas no solo, fazendo com que 

seu uso na agricultura seja crescente (AMARAL, 2017). 

Dessa forma, o presente trabalho objetivou avaliar o efeito de doses e produtos 

reguladores vegetais sobre o crescimento de plântulas de milho. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Propagação de Plantas, situado no 

Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em 

Bom Jesus – PI. Foi utilizada as sementes de milho cultivar Pionner 30F53VYHR, típica da 

região.  

Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado, com esquema fatorial 4 x 4, 

constituídos por quatro reguladores vegetais (Stimulate®, Expetgrow®, Fertileader® e 

Biozyme®) e 4 doses (0,0; 0,5; 1,0; 1,5 vezes a dose recomendada), com 4 repetições. Os 

produtos foram aplicados seguindo recomendações para o tratamento de sementes. 

As sementes tratadas foram submetidas ao teste padrão de germinação, segundo 

recomendações das Regras para Análise de Sementes – RAS (BRASIL, 2009). Quatro 

repetições de 50 sementes tratadas foram submetidas à germinação em substrato de papel do 

tipo Germitest umedecido com água destilada e colocadas em BOD a 25 ºC e fotoperíodo 

de 12/12 h, durante 7 dias. Após os sete dias, as plântulas de milho foram submetidas aos 

testes para avaliar os comprimentos do hipocótilo e da radícula, utilizando um papel 

milimetrado para a mensuração em centímetros. 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, utilizando-se o 

programa estatístico R. As médias das variáveis significativas para os fatores foram 

submetidas ao teste de médias Tukey e análise de regressão, quando necessário, utilizando-

se o software SigmaPlot. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme a Tabela 1, observa-se que houve diferença significativa para a interação 

dos fatores Doses x Produtos para as duas variáveis, comprimentos do hipocótilo e da 

radícula do milho. Enquanto que o fator Dose não diferiu apenas para o comprimento da 

radícula. 

 

Tabela 1 - Resumo da análise de variância para os comprimentos do hipocótilo (CH) e da 
raiz (CR) de milho cultivar Pionner 30F53VYHR em função de doses e produtos 

reguladores vegetais. 

Fontes de variação GL 
Quadrado médio 

CH CR 

Produtos (P) 3 30.3047** 216.796 ** 

Doses (D) 3 4.4942** 0.628 NS 

P x D 9 4.2605 ** 24.644 ** 

CV (%)  10.27 12.98 

*significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. **significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. NS não 
significativo. GL: graus de liberdade.CV: coeficiente de variação. 
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Observa-se que para a variável comprimento do hipocótilo as doses 0,5; 1,0 e 1,5 

vezes a recomendada dos produtos obtiveram diferença significativa, sendo que o produto 

Expertgrow® apresentou os menores valores nas três doses, respectivamente 6,62; 6,38 e 4,95 

cm (Tabela 2). Os demais produtos não diferiram entre si e tiveram os maiores comprimentos 

do hipocótilo das plântulas. 

 A utilização da maior dosagem de Expertgrow® no tratamento de sementes 

de milho resultou em atrasos no desenvolvimento e crescimento das plântulas, causando a 

obtenção de menores comprimentos de plântulas (Tabela 2). Resultados semelhantes foram 

observados no trabalho de Araújo (2016), em que as sementes de soja tratadas com doses 

crescentes de Ascophyllum nodosum tiveram atrasos no desenvolvimento das plântulas, 

resultando em plântulas menores com o aumento da concentração do produto. 

 

Tabela 2 - Desdobramento dos diferentes produtos bioestimulantes dentro de cada dose 
para a variável comprimento do hipocótilo de plântulas de milho cultivar Pionner 

30F53VYHR 
 

Produtos 
Doses 

0 0.5 1.0 1.5 

Stimulate® 9,58 a 10,10 a 8,88 a 9,49 a 

Expertgrow® 9,58 a 6,62 b 6,38 b 4,95 b 

Fertileader® 9,58 a 9,73 a 8,72 a 9,60 a 

Biozyme® 9,58 a 10,00 a 9,82 a 10,14 a 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

Para o comprimento da radícula de plântulas de milho, observamos o mesmo 

comportamento da variável anterior, havendo diferença significativa nas doses 0,5, 1,0 e 1,5 

vezes a recomendada (Tabela 3). O produto Expertgrow® diferiu dos demais e atingiu o 

menor comprimento de radícula nas três doses aplicadas (0,5; 1,0 e 1,5 vezes) obtendo 

respectivamente, 6,35; 5,56 e 6,26 cm. Comportamento contrário foi verificado para o 

produto Biozyme®, apresentando os maiores comprimentos da radícula nas doses 1,0 e 1,5 

vezes, atingindo respectivamente 16,99 e 17,07 cm. 

 A presença de giberelinas, que atuam na ativação do crescimento das células 

radiculares (KERBAUY, 2004), presente no Biozyme® pode justificar as maiores médias 

para este produto, principalmente quando aplicado nas maiores doses. O Fertileader® possui 

em sua composição boro, que nas doses mais elevadas favorece o crescimento das raízes. 

 O menor comprimento da radícula pode estar relacionado à produção de 

auxina, hormônio que promove o crescimento radicular, presente na alga Ascophyllum nodosum 
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que, segundo Salisbury; Ross (2012) altas concentrações de auxina impedem o crescimento 

radicular. Resultados do trabalho de Araújo (2016) também observa-se diferença significativa 

no comprimento radicular de plântulas de milho, com maiores valores em doses mais baixas 

e decréscimo em doses mais elevadas do produto Expertgrow®. 

 

Tabela 3 - Desdobramento dos diferentes produtos bioestimulantes dentro de cada dose 
para a variável comprimento da radícula de plântulas de milho cultivar Pionner 

30F53VYHR 
 

Produtos 
Doses 

0 0.5 1.0 1.5 

Stimulate® 13.18 a 14.31 a 13.10 b 13.62 b 

Expertgrow® 13.18 a 6.35 b 5.56 c 6.26 c 

Fertileader® 13.18 a 15.21 a 15.76 ab 16.29 ab 

Biozyme® 13.18 a 16.95 a 16.99 a 17.07 a 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

No desdobramento das doses dentro de cada produto comercial, observa-se que 

alguns produtos apresentaram diferença significativa para a regressão nos comprimentos da 

radícula e do hipocótilo de milho (Tabela 4). Apenas o Expertgrow® apresentou significância 

para o comprimento do hipocótilo, tendo comportamento quadrático. Enquanto que na 

variáveis comprimento da radícula os produtos Expertgrow® e Biozyme® diferiram, onde 

ambos tenderam ao comportamento quadrático. Nas três equações é possível verificar 

também que o coeficiente de determinação estava acima dos 93%, sendo um resultado 

positivo. 

 

Tabela 4 -  Desdobramento das diferentes doses dentro de cada produto para as variáveis 
comprimentos do hipocótilo (CH) e da radícula (CR) de plântulas de milho cultivar 

Pionner 30F53VYHR.  
 

Variável Produtos Equação R² 

CH Expertgrow® y=1.54x²-5.14x+9.39 0.932 
CR Expertgrow® y=7.53x²15.61x+12.96 0.973 
CR Biozyme® y=3.68x²+7.86x+13.37 0.935 

OBS: foram colocados apenas os produtos que apresentaram diferença significativa em suas respectivas 
variáveis. 

 

CONCLUSÕES 

A aplicação dos produtos Stimulate®, Fertileader® e Biozyme® promove o 

comprimento do hipocótilo de plântulas de milho e os produtos Fertileader® e Biozyme® 

promovem o comprimento da radícula de plântulas de milho cultivar Pionner 30F53VYHR.  
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RESUMO: A avaliação bioquímica dos grãos de pólen através do uso de corantes permite 
a determinação de sua viabilidade polínica, sendo sua estimativa um importante parâmetro 
para avaliação de fluxo gênico e em programas de melhoramento genético vegetal. O objetivo 
deste estudo foi avaliar a viabilidade dos grãos de pólen de uma matriz da ornamental 
conhecida como Cassia fistula L. Vinte botões florais em estágio de pré-antese foram 
coletados e os grãos de pólen foram corados com carmim acético 2%. Um total de 10.181 
grãos de pólen avaliados, dos quais 94,1% foram viáveis enquanto que apenas 5,9% foram 
inviáveis. Tal fato caracteriza a espécie como possuidora de uma alta viabilidade polínica. 
Entretanto, é provável que que estes valores estejam superestimados, havendo a necessidade 
de uma comparação com outros métodos destinados a avaliação da fertilidade do gameta 
masculino desta Fabaceae. 
 

PALAVRAS–CHAVE: Caesalpinioideae; carmim acético; grão de pólen  
 

ESTIMATIVE OF POLLEN VIABILITY OF Cassia fistula L. (FABACEAE) 
 

ABSTRACT: The biochemical evaluation of pollen grains using dyes allows the 
determination of their pollen viability, and its estimation is an important parameter for 
evaluation of gene flow and plant breeding programs. The aim of this study was to evaluate 
the viability of pollen grains from an ornamental matrix known as Cassia fistula L. Twenty 
pre-anthesis flower buds were collected and pollen grains were stained with 2% acetic 
carmine. A total of 10,181 pollen grains evaluated, of which 94.1% were viable while only 
5.9% were unviable. This fact characterizes the species as having a high pollen viability. 
However, it is likely that these values are overestimated, and there is a need for comparison 
with other methods for assessing the fertility of the male gamete of this Fabaceae. 
 
KEYWORDS: acetic carmine; Caesalpinioideae; pollen grain;  
 

INTRODUÇÃO 

A espécie Cassia fistula L., vulgarmente conhecida comumente como chuva-de-ouro, 

cássia-imperial ou canafístula verdadeira, é uma espécie florestal exótica que pertencente à 

família Fabaceae e subfamília Caesalpinioideae. Originária do Sudeste Asiático, é cultivada 

em regiões de climas tropicais à subtropicais. Há várias décadas, foi introduzida no território 

brasileiro e encontra-se dispersa, principalmente, em estados litorâneos. É amplamente 
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utilizada como para fins de ornamentação de ruas, praças e jardins, podendo atingir até 15 m 

de altura e 4 a 6 m de diâmetro de copa (CORRÊA, 1984). Sua madeira pode ser empregada 

para diversos fins, a exemplo da construção naval, marcenaria de luxo ainda, cabos de 

ferramentas e de instrumentos agrícolas. Adicionalmente, a polpa albuminosa que envolve 

suas sementes pode ser usada como tempero para o preparo de certos tabacos orientais, 

assim como junto a confeitaria e sorveterias (CORRÊA, 1984; SANTOS, 1987). 

Os programas de melhoramento genético vegetal estão baseados na obtenção de 

germoplasmas potencialmente superiores, a partir do potencial reprodutivo e da manipulação 

da variabilidade genética encontrada em uma dada população (MARTINS, 2010). Dentre os 

fatores responsáveis pelo sucesso de tais programas destaca-se a seleção e cruzamento de 

genótipos promissores, cuja eficácia depende diretamente da viabilidade do pólen (TECHIO 

et al., 2006). 

As estimativas da viabilidade do grão de pólen compõem um importante parâmetro em 

avaliações de fluxo gênico e em programas de melhoramento genético de plantas 

(MARTINS, et al., 1981; BOTTO, 1997), especialmente, quando se utilizam técnicas de 

polinização artificial para hibridação (SAHAR; SPIEGEL-ROY, 1984; BOLAT; PIRLAK, 

1999; RODRIGUEZ-RIANO; DAFNI, 2000). Métodos colorimétricos que empregam 

corantes químicos específicos, a exemplo da solução de Alexander, do lugol e do carmim 

acético, podem diferenciar componentes presentes nos grãos de pólen maduro 

(MULUGETA et al., 1994; DOMINGUES et al., 1999; RIGAMOTO; TYAGI, 2002; 

PAGLIARINI; POZZOBON, 2004), associados a viabilidade destes gametas. 

Diante do exposto, o presente estudo objetivou estimar a viabilidade polínica de uma 

matriz da cássia-imperial encontrado no Campus Prof.ª Cinobelina Elvas e confrontar os 

achados com dados da literatura especializada.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados 20 botões florais em estágio de pré-antese de uma matriz de Cassia 

fistula L., localizada nos jardins do Campus Prof.ª Cinobelina Elvas da Universidade Federal 

do Piauí (latitude 09º05’01.5” sul e a uma longitude 44º19’33,4” oeste). Estes botões foram 

levados ao Laboratório de Genética e Conservação de Germoplasma do campus supracitado 

em vista as preparações citológicas. 

A viabilidade polínica foi estimada através da utilização do corante carmim acético 

2% (KEARNS; INOUYE, 1993). Uma antera de cada um dos botões florais foi excisada e 
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utilizada na preparação de cada uma das lâminas. Um total aproximado de 500 grãos de pólen 

foram contabilizados por lâmina, perfazendo um total de 10.181 pólens avaliados. Os grãos 

de pólen corados com carmim acético quando viáveis apresentam coloração em tonalidade 

vermelha enquanto que os não corados ou com morfologia anômala foram considerados 

inviáveis. 

As lâminas dos grãos de pólen foram analisadas em objetiva de 40 X em 

Microscópio trinocular Leica DM2500 com óptica infinita equipado com sistema de câmera 

digital colorida Leica modelo DFC7000 T. acoplado a um computador e no software Leica 

Application Suite (LAS). Após a análise das lâminas, calculou-se a percentagem de pólens 

viáveis por meio da fórmula: Nº. de grãos corados/ Nº. de grãos contados * 100 e, 

posteriormente, expresso na forma de porcentagem com respectivo desvio padrão (s). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos demonstraram que os botões florais avaliados da matriz da Cassia 

fistula L. (Figura 1a e 1b) possuíam uma média de 94,1% (s = 1,49) de grãos de pólen viáveis 

e 5,9% de inviáveis (Figura 1c e 2). De acordo com Souza et al., (2002), é considerado como 

alta viabilidade do pólen valores acima de 70%; como média, valores de 31 a 69% e valores 

até 30% como baixa viabilidade. Dessa forma, os resultados obtidos com a técnica 

colorimétrica aqui utilizada revelaram que o gameta masculino possui uma alta capacidade 

de fertilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cassia fistula L. (a.) planta matriz ; (b.) inflorescência evidenciando os diferentes 
estágios de abertura dos botões florais; (c.) grãos de pólen evidenciados via teste 

colorimétricos com carmim acético a 2%. A presença da coloração (avermelhada) indica 
viabilidade polínica, enquanto que sua ausência está associado a inviabilidade deste gameta. 

 
A técnica de coloração com o corante carmim acético é muito atrativa pela simplicidade 

e rapidez com que os dados podem ser coletados. Todavia, não podemos descartar a 

possibilidade de que estes valores possam estar superestimados, havendo a necessidade de 

uma comparação com outros métodos de coloração (Alexander, lugol, sudan IV e 2,3,5- 
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cloreto de trifenil-tetrazólio) assim como e de germinação in vitro, como apontado em 

literatura especializada (KING, 1960; HESLOP-HARRISON; HESLOP-HARRISON, 

1970; STANLEY;  LINSKENS, 1974; RODRIGUEZ-RIANO; DAFNI, 2000; MUNHOZ 

et al., 2008). 

 

Figura 2. Viabilidade polínica, expressa em porcentagem, de Cassia fistula L. 
(Caesalpinioideae: Fabaceae) 

 
CONCLUSÕES 

Com a realização do referido estudo, foi possível estimar e distinguir os grãos de 

pólen viáveis e os inviáveis, através de técnicas de coloração com carmim acético 2%, para a 

espécie avaliada. Entretanto, fatores intrínsecos correlacionados a técnica em questão podem 

não está refletindo os valores reais da viabilidade gamética desta Fabaceae, sendo ideal que 

futuros estudos seja realizados com vista a testar outras técnicas de coloração de grãos de 

pólen, assim como testar sua viabilidade in vitro e in vivo. 
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CORRELAÇÃO GENÉTICA ENTRE CARACTERES AGRONÔMICOS EM 

POPULAÇÕES DE FEIJÃO-CAUPI 
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RESUMO: O estudo de correlações entre caracteres é uma etapa crucial que antecede a 
seleção simultânea de caracteres para o melhoramento de feijão-caupi, pois permite prever 
as dificuldades e definir estratégias de seleção. O objetivo deste trabalho foi estimar as 
correlações genéticas entre caracteres agronômicos em populações de feijão-caupi. Dez 
caracteres agronômicos foram avaliados em dez populações oriundas do cruzamento entre 
MNC05-828C-1-9-1 e MNC04-792F-146, sob delineamento de blocos ao acaso com três 
repetições. As correlações genéticas foram estimadas através da metodologia REML/BLUP. 
Alta correlação genética negativa foi obtida entre o tamanho de grãos e o número de grãos 
por vagem e entre o comprimento de vagens e os caracteres tamanho de grãos e índice de 
grãos. A seleção para a produtividade via componentes de produção só será possível para os 
caracteres comprimento de vagens e número de vagens por planta. Alta correlação positiva 
foi observada para o número de dias para o início da floração com o número de dias para 
maturação, o tipo de porte, o comprimento de vagem, o número de grãos por vagem e a 
produtividade. A seleção para maior tamanho de grãos, precocidade, porte ereto e menor 
comprimento da vagem é favorável nessas populações, cujo sentido é desfavorável para a 
obtenção de produtividade por planta, mas vantajoso para o melhoramento visando o cultivo 
mecanizado. A metodologia REML/BLUP mostrou-se eficiente na estimativa das 
correlações genética nesta população. 
 
PALAVRAS–CHAVE: análise biométrica, melhoramento, seleção, Vigna unguiculata 

 

GENETIC CORRELATION BETWEEN AGRONOMIC TRAITS IN COWPEA 
POPULATIONS 

 
ABSTRACT: The study of correlations between traits is a crucial step that precedes 
simultaneous selection of traits for cowpea breeding, as it allows to predict difficulties and 
to define selection strategies. The aim of this work was to estimate the genetic correlations 
between agronomic traits in cowpea populations. Ten agronomic traits were evaluated in ten 
populations from the crossing between MNC05-828C-1-9-1 and MNC04-792F-146, under 
randomized block design with three replications. Genetic correlations were estimated using 
the REML / BLUP methodology. High negative genetic correlation was obtained between 
grain size and number of grains per pod and between pod length and the traits grain size and 
grain index. Selection for grain yield via production components will only be possible for the 
traits pod length and number of pods per plant. A high positive correlation was observed for 
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the number of days to start flowering with the number of days for maturity, plant type, pod 
length, number of grains per pod and grain yield. Selection for larger grain sizes, early 
maturity, erect plants and shorter pod length is favorable in these populations, whose 
direction is unfavorable for obtaining productivity per plant, but advantageous for the 
breeding aiming mechanized cultivation. The REML/BLUP procedure was efficient to 
estimate the genetic correlations. 
 
KEYWORDS: biometric analysis, breeding, selection, Vigna unguiculata 
 

 

INTRODUÇÃO 

O feijão-caupi é uma leguminosa com ampla adaptabilidade e alto potencial 

produtivo nas regiões mais secas das regiões tropicais, onde há maior dificuldade no 

desenvolvimento de outras culturas. É cultivado principalmente para a produção de grãos 

secos ou verdes para consumo humano, e inclui o consumo de vagens verdes e a produção 

de farinha para ser usada como ingrediente culinário (GONÇALVES et al., 2016; FREIRE 

FILHO et al., 2017). 

Para o processo de desenvolvimento de uma cultivar, é necessário o melhoramento 

simultâneo de vários caracteres de interesse econômico, afim de obter-se ampla aceitação por 

produtores, mercado e consumidores (OLIVEIRA et al., 2017). Para que um programa de 

melhoramento alcance resultados satisfatórios recomenda-se que, durante a seleção, a 

avaliação dos caracteres seja realizada de forma simultânea, pois o melhoramento com base 

em seleção truncada pode resultar em insucesso da cultivar no mercado (RAMALHO et al., 

2012). Portanto, conhecer o grau de associação entre caracteres é crucial para que o 

melhorista possa prever possíveis dificuldades com a seleção e definir estratégias de seleção 

(MOURA et al., 2012). 

A utilização dos modelos mistos têm se mostrado uma ferramenta adequada para 

seleção de genótipos superiores em programas de melhoramento. Através dessa 

metodologia, os componentes de variância são estimados pela Máxima Verossimilhança 

Restrita/Melhor Preditor Linear Não-Viesado (REML/BULP). A predição dos valores 

genotípicos torna a metodologia precisa para estimar os componentes de variância 

(RESENDE, 2007; TORRES et al., 2016). Por essa razão, as medidas de correlação baseadas 

na variância estimada a partir deste procedimento são precisas. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi estimar as correlações genéticas entre 

dez caracteres agronômicos avaliados em populações obtidas de um cruzamento de feijão-

caupi através da metodologia REML/BLUP. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Populações de feijão-caupi provenientes do cruzamento entre as linhagens 

MNC05-828C-1-9-1 (P1) e MNC04-792F-146 (P2) foram avaliadas em condições de campo. 

Os genótipos parentais são provenientes do banco de germoplasma da Embrapa Meio-

Norte. Os tratamentos consistiram nas oito gerações obtidas do cruzamento [F1 (P1×P2), F2 

(F1×F1), RC1 (P1×F1), RC2 (P2×F1) e seus recíprocos] e ambos os parentais. 

O experimento foi conduzido na Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI, entre os 

períodos de outubro de 2018 e janeiro de 2019, sob o delineamento de blocos ao acaso com 

três repetições. Diferenças na disponibilidade de sementes obtidas para cada geração 

resultaram em diferentes tamanhos de parcela entre as populações. A parcela consistiu em 

três linhas de 2,5 m para cada parental; uma linha de 2,5 m para cada geração F1 e 

retrocruzamento, e quinze linhas de 2,5 m para cada população F2, com plantas espaçadas de 

0,80 m × 0,25 m. Dez plantas competitivas foram avaliadas em cada linha em todas as 

parcelas. 

Os caracteres agronômicas mensurados foram: número de dias para o início da 

floração (NDIF), número de dias para maturação (NDM), tipo de porte (TP), valor de cultivo 

(VC), comprimento da vagem (COMPV), número de vagens por planta (NVP), número de 

grãos por vagem (NGV), peso de 100 grãos (P100G), índice de grãos (IG) e produtividade 

por planta (PROD). O peso de cem grãos (P100G) reflete o caráter tamanho da semente, e 

o índice de grãos (IG) reflete a porcentagem de grãos nas vagens. 

Os caracteres tipo de porte (PT) e valor de cultivo (CV) foram avaliados por escala 

de notas visuais, cujos dados foram transformados, somando-se cada nota à 0,5 e obtendo-

se a raiz quadrada da soma (√𝑥 + 0,5). Para tipo de porte, as notas variaram de 1 a 4, do 

tipo ereto ao prostrado, respectivamente. Para o valor de cultivo, as notas variaram de 1 a 5, 

de planta sem características apropriadas ao cultivo comercial para planta com todas as 

características adequadas ao cultivo comercial. 

As correlações genotípicas entre os caracteres agronômicos foram estimadas através 

do programa Selegen (RESENDE, 2016), onde as variâncias e covariâncias foram obtidas 

usando o procedimento de modelos lineares mistos via REML/BLUP. O modelo misto 

utilizado foi o seguinte: 𝑌 = 𝑋𝑟 + 𝑍𝑔 + 𝑊𝑝 + 𝑒, em que Y é o vetor de dados; X, Z e W 

são as matrizes de incidência para r, g e p, respectivamente; r é o vetor dos efeitos fixos de 

repetição somados à média geral; g é o vetor dos efeitos genotípicos aleatórios; p é o vetor 

dos efeitos de parcela; e é o vetor de erros ou resíduos (aleatórios). 
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As correlações genéticas entre as variáveis analisadas foram obtidas utilizando-se o 

seguinte estimador: 𝑟𝑔 =
�̂�𝑔𝑥𝑦

√�̂�𝑔𝑥
2  . �̂�𝑔𝑦

2
, onde �̂�𝑔𝑥𝑦  é a covariância genética para os valores 

genotípicos estimados para os caracteres X e Y; e �̂�𝑔𝑥
2  .  �̂�𝑔𝑦

2  são as variâncias genéticas dos 

valores genotípicos estimados para os caracteres X e Y, respectivamente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As correlações genéticas observadas tiveram valores baixos, intermediários e altos, 

tendo sentidos negativos e positivos (Tabela 1). Correlações consideradas baixas serão pouco 

discutidas neste estudo, já que não possuem relação linear significante e, assim, não geram 

grande efeito para a seleção durante o melhoramento (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 

2012).  

A correlação de maior magnitude foi apresentada entre o peso de 100 grãos e o 

número de grãos por vagem. O valor alto e negativo indica que o aumento do tamanho dos 

grãos nas populações recombinantes levará a uma diminuição do número de grãos por 

vagem, corroborando com o resultado obtido por Teixeira et al. (2007). 

O comprimento de vagem exibiu alta correlação genética com o número de grãos 

por vagem e a produtividade, sendo possível obter ganhos simultâneos com a seleção desses 

caracteres. No entanto, o comprimento de vagens apresentou correlação negativa com o 

índice de grãos e o peso de 100 grãos. Dessa forma, a seleção para o aumento do 

comprimento de vagem resultará em uma diminuição do índice de grãos e do tamanho de 

grãos. 

O tipo de porte obteve correlação positiva com os caracteres comprimento de 

vagem, produtividade, número de dias para o início da floração e da maturação, mas foi 

negativamente correlacionado com o índice de grãos. Portanto, a seleção de plantas eretas 

implicará na obtenção de menores comprimentos de vagens, produtividade e período 

reprodutivo, no entanto, com maior percentagem de grãos nas vagens.  

O aumento indireto da produtividade só será possível pela seleção dos 

componentes de produção comprimento de vagens e número de vagens por planta, em 

decorrência das altas correlações positivas com estes, mas resultará na obtenção de genótipos 

prostrados e tardios.  

 

Tabela 1 - Estimativas de correlação genotípica entre os caracteres número de dias para o 
início da floração (NDIF), número de dias para a maturação (NDM), tipo de porte da 

planta (TP), valor de cultivo (VC), número de vagens por planta (NVP), índice de grãos 
(IG), peso de 100 grãos (P100G), comprimento da vagem (COMPV), número de grãos por 
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vagem (NGV), produtividade de grãos (PROD), obtidas a partir da avaliação de dez 
populações de feijão-caupi resultantes do cruzamento entre MNC05-828C-1-9-1 e 

MNC04-792F-146.  
 

Caracteres NDM 

(dias) 

TP 

(nota) 

VC 

(nota) 

NVP 

(unid.) 

IG 

(%) 

P100G 

(g) 

COMPV 

(cm) 

NGV 

(unid.) 

PROD 

(ka ha-1) 

NDIF (dias) 0,745 0,869 0,299 0,376 -0,625 -0,569 0,794 0,583 0,686 

NDM (dias) - 0,615 0,477 0,041 -0,455 -0,718 0,819 0,800 0,487 

TP (nota)  - 0,518 0,239 -0,740 -0,391 0,897 0,554 0,712 

VC (nota)   - 0,109 -0,365 0,030 0,539 0,268 0,528 

NVP (unid.)    - -0,085 0,055 0,025 -0,076 0,768 

IG (%)     - 0,172 -0,609 -0,231 -0,396 

P100G (g)      - -0,666 -0,908 -0,203 

COMPV (cm)       - 0,828 0,588 

NGV (unid.)        - 0,386 

 

Alta correlação positiva foi observada entre o número de dias para a floração e o 

número de dias para maturação, conforme os estudos de Correa et al. (2015), Aliyu e Makinde 

(2016) e Oliveira et al. (2017), evidenciando que ambos os caracteres contribuem no mesmo 

sentido para a precocidade. 

O número de dias para o início da floração e da maturação apresentaram correlação 

genética positiva com o tipo de porte, o comprimento de vagem e o número de grãos por 

vagem e correlação negativa com o peso de 100 grãos. O número de dias para o início da 

floração apresentou, ainda, correlação negativa com o índice de grãos e positiva com a 

produtividade. Dessa forma, a seleção de plantas precoces nas populações recombinantes 

desse cruzamento pode resultar em portes mais eretos, menores comprimentos de vagens, 

número de grãos por vagem e produtividade, maiores tamanhos de grãos e percentagem 

destes na vagem. 

Os resultados obtidos são favoráveis para o melhoramento voltado para o sistema 

de lavoura empresarial, pois porte ereto, precocidade e vagens menores facilitam a colheita 

mecanizada, com menores chances de quebra de vagens e, consequentemente, menores 

perdas na colheita (ROCHA; DAMASCENO-SILVA; MENEZES-JÚNIOR, 2017). Além 

disso, o desenvolvimento de cultivares com grãos maiores é um dos objetivos do 

melhoramento de feijão-caupi, conforme preferência do mercado (FREIRE FILHO et al., 

2011).  

Uma alternativa para amenizar a redução da produtividade por planta, como 

resultado da seleção destas características, pode ser o uso de maior densidade populacional 

durante o cultivo dos genótipos selecionados. Além disso, as correlações baixas a 

intermediárias do valor de cultivo com os componentes de produção e a produtividade 
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(Tabela 1) indicam que é possível obter plantas com altos valores de cultivo mesmo que não 

produzam muitos grãos. 

Apesar da possibilidade de estimação das correlações fenotípicas e ambientais, 

apenas correlações genéticas envolvem uma associação herdável e, portanto, podem ser 

usadas para orientar os programas de melhoramento (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 

2012). Além disso, alternativas de estratégias de seleção que contornem as dificuldades 

geradas pelas correlações maximizam os ganhos (TEIXEIRA et al., 2012). 

Embora a metodologia REML/BLUP seja mais utilizada em estudos sobre genética 

quantitativa e seleção em plantas perenes, e em estudos de adaptabilidade e estabilidade em 

feijão-caupi (MARÇAL et al., 2015; ROCHA et al., 2017), o procedimento se mostrou 

vantajoso para as estimativas de correlação. A predição acurada dos valores genotípicos e 

respectivas variâncias torna as estimativas mais precisas, dispensando a necessidade de 

aplicação de testes que avaliem a hipótese de que o coeficiente de correlação é diferente de 

zero.  

 

CONCLUSÕES 

A seleção simultânea de genótipos superiores para tamanho de grão, maturação 

precoce, porte de planta ereta e pequeno comprimento da vagem serão fáceis nas populações 

de feijão-caupi estudadas, o que é favorável para o melhoramento visando o cultivo 

mecanizado.  

A menor produtividade por planta resultante da seleção dessas características pode 

ser contornada com uma maior densidade populacional durante o cultivo dos genótipos 

selecionados. No entanto, futuros estudos devem avaliar essa possibilidade. 

A metodologia REML/BLUP foi satisfatória para a estimação das correlações 

genéticas, cuja aplicação deve ser mais estudada em feijão-caupi. 
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INTENSIDADE INFLAMATORIA DO PANCREAS EM FRANGOS DE 
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RESUMO: O balanço eletrolítico dietético exerce influência sobre o equilíbrio ácido-básico, 
afetando processos metabólicos e fisiológicos dos órgãos internos das aves. Objetivou-se 
analisar de modo semi quantitativo a presença de infiltrado inflamatório no pâncreas de 
frangos de corte de 22 a 42 dias de idade alimentados com diferentes níveis de balanço 
eletrolítico dietético (BED). Foram utilizadas 420 aves distribuídas em delineamento 
inteiramente casualizado com 5 tratamentos (níveis de balanço eletrolítico BE - 110, 175, 
240, 305 e 370 mEq/kg) e 7 repetições de 12 aves cada. O pâncreas das aves foi avaliado 
quanto a presença de infiltrado inflamatório. Os dados coletados foram submetidos ao teste 
de Kruskal-Wallis. Na avalição foi observado infiltrado inflamatório em algumas amostras. 
Ao ser submetido, os dados completa  o teste, podendo-se  afirmar que estes independem 
da alteração ao nivel de eletrolitos na dieta. Conclui-se que processos inflamatórios presente 
no pâncreas estão presentes, porém o nivel eletrolítico da dieta não é o causador deste 
processo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: aves; glândula anexa; histologia; infiltrado 
 

INFLAMMATORY INTENSITY OF PANCREAS IN BROILER CHICKENS 
DUE TO ELECTROLYTIC DIET LEVELS 

 

ABSTRACT: Dietary electrolyte balance influences acid-base balance, affecting metabolic 
and physiological processes of the internal organs of birds. The objective of this study was 
to semi-quantitatively analyze the presence of inflammatory infiltrate in the pancreas of 
broilers from 22 to 42 days of age fed diets with different levels of dietary electrolyte balance 
(BED). A total of 420 birds were distributed in a completely randomized design with 5 
treatments (BE - 110, 175, 240, 305 and 370 mEq / kg) and 7 replications of 12 birds each. 
The increase of birds was evaluated for the presence of inflammatory infiltrate. The collected 
data were submitted to the Kruskal-Wallis test. In the evaluation was observed inflammatory 
infiltrate in some dimensions. When submitted, complete data or test, it is possible that these 
items are independent of the change in the level of electrolytes in the diet. We conclude that 
the inflammatory processes do not have pancreas, but the electrolyte level is not its cause. 
 
KEYWORKS: attached gland; birds; histology; infiltrated 
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INTRODUÇÃO 

Estudos têm comprovado que o balanço eletrolítico dietético (BED) exerce 

influência no equilíbrio ácido-básico afetando consequentemente processos metabólicos e 

fisiológicos dos órgãos internos das aves (Judice et al., 2002). Em casos de subnutrição, 

redução no consumo de alimentos ou doenças, os tecidos viscerais respondem rapidamente 

com a redução do tamanho e consequentemente tem as suas atividades metabólicas reduzidas 

(Silva et al., 2014). As informações sobre o padrão de desenvolvimento de enzimas digestivas 

pancreáticas, suas secreções e atividades nos conteúdos intestinais de frangos de corte são 

importantes para a implementação de estratégias nutricionais para melhorar a utilização de 

nutrientes. As respostas enzimáticas são fortemente influenciadas pelo pH, que está 

relacionado ao equilíbrio eletrolítico do animal (Jin et al., 1998). Objetivou-se analisar semi 

quantitativamente a intensidade de infiltrado inflamatório no pâncreas de frangos de corte 

alimentos com dietas contendo diferentes níveis de balanço eletrolítico (BED). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em galpão convencional para frangos de corte no 

Colégio Técnico de Bom Jesus, Campus Professora Cinobelina Elvas em Bom Jesus-PI. 

Foram utilizadas 420 aves, de 22 a 42 dias de idade, que foram distribuídas em delineamento 

inteiramente casualizado com 5 tratamentos (níveis de balanço eletrolítico BE - 110, 175, 

240, 305 e 370 mEq/kg) e 7 repetições de 12 aves cada. As dietas experimentais foram 

formuladas para atender as exigências nutricionais conforme Rostagno et al. (2017), exceto 

para a sódio, cloro e potássio que foram ajustados para definição dos balanços eletrolíticos 

testados e também foram avaliados os teores destes elementos nos ingredientes utilizados 

conforme metodologia de Silva (2009). 

Aos 22 e 42 dias, duas aves de cada boxe foi submetida a jejum alimentar de seis 

horas, abatidas para coleta e avaliação histológica do pâncreas. Os cortes foram lavados com 

solução fisiológica e acondicionados em formalina a 10% por 24 horas. Em seguida os cortes 

foram submetidos ao processamento histológico padrão com inclusão em parafina 

histológica e posterior secção dos blocos na espessura de 4μm em micrótomo 

semiautomático, após a seção os cortes foram corados com hematoxilina e eosina (XIA et 

al. 2004, Hu et al. 2012). Foi analisado infiltrados inflamatórios no pâncreas, considerando 
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níveis de infiltrado como normal (ausência), leve, moderado e exacerbado. A análise 

estatística foi baseada no teste de Kruskal-Wallis pelo software Bioestat 5.3 (2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na avalição semiquantitativa cega dos preparados histológicos do pâncreas, 

observou-se a presença de infiltrado inflamatório em algumas amostras (Figura B). Quando 

submetido, os dados completos ao teste, porde-se afirmar que estes não posssuiam relação 

direta com os niveis de eletrólitos na dieta.  O  teste de Kruskal-Wallis apresentou uma 

variância (p=0,33), corroborando assim com a não relação entre a presença do infiltrado 

inflamatório com os níveis de eletrólitos presentes na dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença de infiltrado no pâncreas de frangos de corte pode ter outra relação que 

não esteja relacionado ao balanço eletrolítico da dieta. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o nível de eletrólitos não é o causador dos processos inflamatórios 

presentes no pâncreas, sendo que, estas alterações tem outras origens. 

 

Figura A. Pâncreas de ave (30) sem infiltrado inflamatório. 
Coloração HE 10X. Figura B. Pancreas ave (04), infiltrado 

inflamatório (seta). Coloração HE 10X. 
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RESUMO: O caruncho Zabrotes subfasciatus é considerada praga de grãos de feijão comum 
armazenado (Phaseolus vulgaris L.). A aplicação de óleos vegetais em grãos armazenados tem 
sido eficiente no manejo dessa praga. O objetivo deste estudo foi avaliar a ação repelente e 
preferência para oviposição do óleo fixo de girassol (Helianthus annus L.) sobre Z. subfasciatus, 
visando o seu controle. O trabalho foi realizado em delineamento experimental inteiramente 
casualisado. Foram determinadas as concentrações letais (CL50 e CL95) e observados 
parâmetros com base em taxas de atratividade, oviposição e emergência do inseto. Baseando-
se no número médio de insetos adultos atraídos por tratamento e no índice de repelência, o 
óleo de girasol foi classificado como repelente para ambas as concentrações letais. A maior 
redução de ovos e de insetos emergidos ocorreu para a CL95. Os resultados obtidos após a 
aplicação do óleo de girassol em grãos de P. vulgaris mostraram eficiência no manejo de Z. 
subfasciatus por reduzir o número de ovos e de insetos emergidos e apresentar repelência a 
este inseto. 

 
PALAVRAS–CHAVE: bioatividade, feijão comum, inseto-praga 
 

Helianthus annus L. FIXED OIL REPELLENT ACTION ON Zabrotes 
subfasciatus BOH. (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) IN GRAINS OF 

Phaseolus vulgaris L. 
 

ABSTRACT: The worm Zabrotes subfasciatus is considered a pest of stored common bean 
grain (Phaseolus vulgaris L.). The application of vegetable oils to stored grains has been efficient 
in the management of this pest. The objective of this study was to evaluate the repellent 
action and preference for oviposition of fixed sunflower oil (Helianthus annus L.) on Z. 
subfasciatus, aiming at its control. The work was realized in a completely randomized 
experimental design. Lethal concentrations (LC50 and LC95) were determined and 
parameters based on insect attractiveness, oviposition and emergence rates were observed. 
Based on the average number of adult insects attracted by treatment and the repellency index, 
girasol oil was classified as repellent for both lethal concentrations. The largest reduction of 
eggs and emerged insects occurred for CL95. The results obtained after the application of 
sunflower oil in P. vulgaris grains showed efficiency in the management of Z. subfasciatus by 
reducing the number of eggs and insects emerged and to repel this insect. 
 
KEYWORDS: bioactivity, common bean, insect-pest 
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INTRODUÇÃO 

O caruncho Zabrotes subfasciatus Boh. (Coleoptera: Chrysomelidae, Bruchinae) é a 

principal praga do feijão armazenado, visto que causam grandes prejuízos incluindo perdas 

qualitativas e quantitativas (ALMEIDA et al., 2012). É encontrado nos países da América 

Central e do Sul, Índia, na Região do Mediterrâneo e na África (BARBOSA et al., 2002). 

Dentre os danos causados por esta praga, a abertura de galerias nos cotilédones para 

passagem de larvas e emergência de adultos, deposição de ovos e excrementos e insetos 

mortos nos grãos afetam sua qualidade reduzindo os valores comerciais e nutricionais do 

feijão (GALLO et al., 2002).  

O controle desse inseto-praga é feito comumente por meio químico, utilizando-se 

inseticidas sintéticos; porém, nem sempre são capazes de exterminar as pragas ou evitar 

reinfestações. Como forma de minimizar esse problema, vem sendo buscadas alternativas de 

controle através de estudos sobre propriedades inseticidas de extratos botânicos, preparados 

e aplicados nas formas de pós, extratos e óleos vegetais (CAMPOS et al., 2014; BARBOSA, 

2015). Logo, métodos de controle como a aplicação de óleos vegetais em grãos armazenados 

têm sido eficiente no manejo de carunchos de Phaseolus vulgaris L., promovendo diminuição 

na progênie e na emergência de adultos (QUEIROGA et al., 2012). 

Esses meios alternativos beneficiam principalmente o pequeno agricultor, uma vez 

que possuem baixo custo em relação aos inseticidas sintéticos e são fáceis de serem 

adquiridos e manuseados; além disso, não afetam o meio ambiente devido à baixa toxicidade 

para o homem, demais animais e plantas (MAZZONETTO; VENDRAMIM, 2003; 

PEREIRA et al., 2008).  

Diante da importância econômica de Z. subfasciatus, devido às grandes perdas 

causadas por essa praga e da necessidade de métodos alternativos que possibilitem o manejo 

para controle de insetos-praga através da bioatividade de óleos vegetais, o presente trabalho 

teve como objetivo determinar quais as concentrações são mais eficientes com relação à 

repelência do óleo fixo de girassol (Helianthus annus L.) sobre Z. subfasciatus observando, ainda,  

o efeito sobre oviposição e emergência de insetos adultos em grãos de P. vulgaris. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia do Departamento 

de Biologia do Campus Ministro Petrônio Portella (UFPI) sendo analisada a ação repelente 

do óleo de H. annus sobre Z. subfasciatus, provenientes da criação do laboratório, à 
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temperatura de 30 ± 2 ºC, 70 ± 5% de umidade relativa e fotoperíodo de 12 h, 

acondicionados em recipiente de 5 L, fechados com tampa plástica perfurada e revestida 

internamente com tecido fino.  

Com base em resultados de teste preliminar de toxicidade por contato (30, 60, 75 e 

90 µL/20g) foram utilizados como tratamentos as concentrações letais (CL50 e CL95) do 

óleo H. annus. Os testes individuais de repelência foram realizados em arenas compostas por 

dois recipientes fechados, com 120 mL de capacidade, interligados por tubos plásticos a um 

recipiente central, também fechado. Em um dos recipientes foram colocados 20 g de feijão 

comum impregnado com a respectiva concentração de óleo fixo e no outro a mesma 

quantidade de feijão sem o óleo (testemunha). No recipiente central foram colocadas 20 

fêmeas de Z. subfasciatus com 0-48 h de idade pós-emergência. Foi utilizado o delineamento 

inteiramente casualisado, com dois tratamentos (concentração do composto e a testemunha) 

em 5 repetições. Após 48 h, os insetos atraídos em cada recipiente foram contados e 

descartados, e os grãos transferidos para outros recipientes com a finalidade de contabilizar 

o número de ovos e de adultos emergidos, respectivamente, após 12 e 32 dias da infestação.  

As CL50 e CL95 foram determinadas mediante o PROC PROBIT do programa 

SAS version 8.02 (SAS Institute, 2001). O Índice de repelência (IR) foi calculado pela 

fórmula: IR = 2G / (G + P), onde G = % de insetos atraídos no tratamento e P = % de 

insetos atraídos na testemunha. Este índice é uma adaptação da fórmula para índice de 

consumo citada por Lin et al. (1990). Os valores de IR variam entre zero e dois, sendo que 

IR = 1 indica repelência semelhante entre o tratamento e a testemunha (tratamento neutro), 

IR > 1 indica menor repelência do tratamento em relação à testemunha (tratamento atraente) 

e IR < 1 indica a maior repelência do tratamento em relação à testemunha (tratamento 

repelente). O intervalo de segurança utilizado para considerar se o tratamento foi ou não 

repelente foi obtido, usando-se a média do IR e o respectivo desvio padrão (DP), ou seja, 

sendo a média do IR < 1 – DP, para óleo repelente; IR > 1 + DP, para óleo atraente; e 1 - 

DP > IR > 1 + DP, para óleo neutro. O número de insetos atraídos em cada concentração 

do óleo e na testemunha e as médias do número de ovos e de insetos emergidos foram 

avaliados pelo teste “t”, mediante o programa computacional SAS version 8.02 (SAS 

INSTITUTE, 2001). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base no teste de repelência, o óleo de girassol foi classificado como repelente 

para ambas as concentrações letais. O número de adultos atraídos foi significativamente 
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menor (p<0,05) para o tratamento com óleo em relação ao tratamento testemunha para 

ambas as concentrações (CL50 t= 9,08; p<0,0001; CL95 t=7,71; p<0,0001) (Tabela 1). 

Ao contrário do que foi observado para as concentrações letais do presente 

trabalho, houve maior efeito repelente do óleo essencial de Pothomorphe umbellata (L.) Miq. 

sobre Rhyzopertha dominica (F.) na menor dose utilizada (CL5 0,02 μL por cm2, aplicada sobre 

papel de filtro de 90 mm), sendo que a dose alta (CL10 de 0,03 μL por cm2) ocasionou falta 

de movimentação dos insetos, com posterior distribuição aleatória pela arena 

(PAULIQUEVIS et al., 2013). Constatou-se que algumas substâncias vegetais, dependendo 

da concentração, podem provocar efeitos fisiológicos ou comportamentais, diminuindo ou 

interrompendo o movimento do inseto, o que pode explicar os resultados divergentes nas 

CL50 e CL95 do óleo de girassol. 

 

Tabela 1 - Número de Z. subfasciatus atraídos em grãos de P. vulgaris tratados com óleo de 
girassol (Helianthus annus) e sem óleo (testemunha) para as duas concentrações letais, seus 

respectivos índices de repelência e classificação. 
 

Concentração (µL/20 g) 
Adultos atraídos 

RI (M ± DP) b Classificação 
Testemunha Óleo a 

CL50 (38,66) 14,0 ± 0,63 5,2 ± 0,73* 0,54 ± 0,16 Repelente 

CL95 (97,09) 15,4 ± 0,98 3,4 ± 1,21* 0,35 ± 0,26 Repelente 
a *Significante pelo teste t (p<0,05) 
b IR (Índice de repelência) = 2G/G+P (G = insetos atraídos no tratamento; P = insetos atraídos na 
testemunha). M = média; DP = desvio padrão 

 

Resultados semelhantes aos encontrados para ambas concentrações letais do óleo 

testado neste trabalho foram observados na utilização de extratos em pó de Laurus nobilis (L.) 

e Cedrella fissillis (Vell.) no controle de Z. subfasciatus numa concentração de 0,3 g de pó por 

10 g de feijão triturado, com índice de repelência (IR) inferior a 1,0 possuindo assim status 

de repelentes e atraindo, em média, apenas 15% dos insetos (SILVA et al., 2013). O óleo de 

amêndoas de nim (Azadirachta indica A. Juss.), óleo de crambe (Crambe abyssinica Hochst. ex 

R.E. Fr.) e óleo de pinhão manso (Jatropha curcas L.) também apresentaram resultados 

satisfatórios quando investigou-se o efeito repelente sobre Z. subfasciatus (JESÚS et al., 2011). 

O número de ovos e de adultos emergidos foi significativamente menor (p<0,05) 

em ambas as concentrações letais quando comparado com o tratamento testemunha (Tabela 

2). A maior redução de ovos (t=7,79; p<0,0001) e de insetos emergidos (t=9,02; p<0,0001) 

ocorreu para a CL95, acompanhando assim, o aumento na concentração de óleo.  
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A repelência é uma ação importante no controle de insetos-praga de grãos 

armazenados, mostrando que a infestação é inversamente proporcional quanto maior for a 

repelência, resultando na redução ou supressão da postura afetando, consequentemente, o 

número de insetos emergidos (COITINHO et al., 2006), fato que ocorreu nos experimentos 

realizados. 

 

Tabela 2 - Número de ovos e de Z. subfasciatus emergidos de grãos de P. vulgaris tratados 
com óleo de girassol (Helianthus annus) e sem óleo (testemunha) para as duas concentrações 

letais.  
 

Concentração Número de ovos Número de insetos emergidos 

(µL/20 g) Testemunha Óleo Testemunha Óleo 

CL50 (38,66) 212,20 ± 17,07 71,60 ± 12,99* 137,0 ± 6,04 26,40 ± 5,18* 

CL95 (97,09) 207,60 ± 21,87 23,60 ± 8,91* 152,20±16,67 1,60 ± 0,93* 
*Significante pelo teste t (p<0,05) 
 

Cruz (2013) analisando o gorgulho Sitophilus zeamais Mots., praga que incide sobre 

o milho armazenado (Zea mays L.), a fim de buscar métodos alternativos visando o controle 

desta praga avaliou dois óleos (mamona e coco) e um composto orgânico (glicerina) quanto 

a ação de repelência, inseticida e protetora de sementes de Z. mays sobre o número de S. 

zeamais adultos em cada semente. Foi observado que os óleos de coco e a mamona 

proporcionaram maior repelência dos insetos na dose de 2 mL. Resultados contrários foram 

obtidos neste estudo, sendo que as concentrações letais do óleo de girassol utilizadas foram 

menores (em µL), ambas proporcionando repelência a Z. subfasciatus. 

Resultados que corroboram com o efeito de óleos vegetais sobre pragas de grãos 

armazenados, visando seu controle, avaliado neste trabalho foram obtidos através da 

avaliação da atividade inseticida de Betula lenta (L.), Cinnamomum cassia (L.) J. Presl, Citrus 

aurantium var. amara (L.) e Acorus calamus (L.) em teste de preferência sobre adultos de 

Callosobruchus maculatus, onde todos os óleos essenciais diminuíram a oviposição e 

consequentemente a emergência de adultos quando comparados com o tratamento 

testemunha em razão ao efeito de deterrência, provocado pela adição dos óleos e 

consequente existência de uma barreira protetora nos grãos (BRITO, 2015). 

 

CONCLUSÕES 

O óleo de girassol em grãos de P. vulgaris mostrou eficiência por afetar a oviposição, 

emergência e apresentar repelência ao inseto. A aplicação deste óleo surge como uma 

alternativa viável de controle a Z. subfasciatus. 
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RESUMO: O babaçu é uma espécie de palmeira muito conhecido pelo seu aproveitamento 
desde o caule, para a produção de substratos a seus frutos e sementes na produção de carvão, 
rações para animais e produção de óleos. O objetivo desse trabalho foi realizar a 
caracterização morfométrica dos frutos de Babaçu oriundos da região de Timbiras-MA e de 
Palmeira do Piauí-PI. Foram coletados frutos de duas populações representadas por duas 
arvores matrizes num total de 236 frutos coletados. Os frutos foram caraterizados quanto ao 
comprimento longitudinal, comprimento transversal, peso, volume e densidade. Os dados 
obtidos foram submetidos ao software R v. 3.6.1 para obtenção dos parâmetros média, 
mediana, variância, Desvio Padrão (DP) e Coeficiente Percentual de Variação (CV%). O 
CV% para todos os caracteres analisados foram sempre inferiores a 35. Os menores valores 
de CV% foi observado no caractere densidade, onde esse se mostrou também com as 
menores variações e com média similares entre populações. Valores médios superiores (mais 
desenvolvidos) para os caracteres comprimento longitudinal, comprimento transversal, peso 
e volume de frutos foi observado nas populações oriundas de Palmeira do Piauí. As 
populações procedentes de Timbiras obtiveram valores superiores para o parâmetro variação 
e inferiores para o parâmetro média em relação as populações de Palmeira do Piauí para os 
caracteres comprimento longitudinal, comprimento transversal, peso e volume. 

 
PALAVRAS–CHAVE: Attalea spp., caracterização, procedências, variabilidade 

 
MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF COCO BABAÇU FRUITS FROM 

PIAUÍ AND MARANHÃO STATES 
 

ABSTRACT: Babaçu is a palm species well known for its use from the stem, for the 
production of substrates to its fruits and seeds in charcoal production, animal feed and oil 
production. The objective of this work was to perform the morphometric characterization 
of the fruits of Babaçu from the region of Timbiras-MA and Palmeira do Piauí-PI. Fruits 
were collected from two populations represented by two mother trees in a total of 236 fruits 
collected. The fruits were characterized by longitudinal length, transverse length, weight, 
volume and density. The obtained data were submitted to the software R v. 3.6.1 to obtain 
the parameters mean, median, variance, standard deviation (SD) and percentage coefficient 
of variation (CV%). The CV% for all analyzed characters were always below 35. The lowest 
CV% values were observed in the density character, which was also with the smallest 
variations and with similar mean between populations. Higher average values (more 
developed) for the characters longitudinal length, transverse length, weight and volume of 
fruits were observed in populations from Palmeira do Piauí. The populations from Timbiras 
obtained higher values for the variation parameter and lower values for the average parameter 
in relation to Palmeira do Piauí populations for the characters longitudinal length, transverse 
length, weight and volume. 
 
KEYWORDS: Attalea spp., Characterization, provenance, variability 
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INTRODUÇÃO 

A palmeira de babaçu é uma das principais espécies utilizadas no extrativismo no 

Brasil, tendo maior intensidade nas regiões norte e nordeste, que são as áreas de maior 

ocorrência dessa espécie. A espécie é fonte de renda para inúmeras famílias que sobrevivem 

da agricultura de subsistência atrelada a exploração do babaçu. Toda essa exploração está 

diretamente relacionada ao grande aproveitamento desde o fruto para a produção de carvão 

e óleos, às folhas da palmeira para o uso do artesanato até o caule para a produção de adubos. 

O fruto tem potencial em indústrias de cosméticos, obtenção de óleo comestível, carvão, e 

das amêndoas pode-se obter rações. Em escala comercial, somente o carvão e o óleo têm 

sido produzidos (SOLER, VITALI e MUTO; 2007). 

Com o largo potencial produtivo dessa espécie, a biometria dos frutos é uma 

ferramenta indispensável para o conhecimento de suas características afim de melhorar o 

manejo e mecanização para serem aplicados aos tratamentos produtivos da indústria. 

Características essas que variam muito entre as espécies dentro do gênero, como peso, 

comprimento e volume e de região para região. 

Nesse contexto, a biometria constitui-se em uma importante ferramenta para 

identificar as principais características intrínsecas aos frutos e às sementes, as quais 

fornecerão subsídios para o melhor entendimento da dinâmica produtiva e exploração das 

espécies (GUSMÃO, VIEIRA e FONSECA; 2006). Assim, o presente trabalho tem por 

objetivo a caracterização morfométrica do babaçu (Atallea spp.), quanto as medidas de 

tendência e dispersão dos caracteres peso, comprimento longitudinal, comprimento 

transversal e densidade, como também estabelecer comparação entre duas populações com 

base nesses caracteres.           

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os frutos foram oriundos de duas localidades diferentes no período de julho a 

agosto do ano de 2019. Foram realizadas duas coletas, a primeira coleta foi feita na cidade de 

Timbiras – MA (04°15’19” S e 43°56’26”W, clima tropical úmido e subúmido - Am), e a 

segunda na cidade de Palmeira do Piauí – PI (08°43’37”S e 44°14’008”W, com 

predominância de clima semiárido quente - BSh), em cada coleta foram recolhidos frutos de 

duas populações, cada população representada por duas progênies devidamente espaçadas 

entre si com distancias de no mínimo 100m. Os frutos selecionados foram os que se 

encontravam sob o solo no estado de maturação mais avançado. Na primeira coleta foram 

recolhidos 127 frutos (80 na 1ª população e mais 47 na 2ª população), e na segunda, 109 
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frutos (30 da 1ª população e 79 2ª população), totalizando 236 frutos de babaçu. Foi 

considerado como população as matrizes que estavam em terrenos diferentes. Todos os 

frutos foram trazidos para o laboratório de Análise de Dados e Melhoramento Animal da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) no Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE). 

A caracterização se deu quanto ao peso (g), comprimento longitudinal (mm), 

comprimento transversal (mm), volume (mL) e densidade (g/mL). Para o caractere peso, as 

amostras foram pesadas em uma balança semi-analítica de bolso (Pocket Scale) com precisão 

de 0,1 g, pesando-se todas as amostras. Para comprimento longitudinal e comprimento 

transversal, fora aferido com o auxílio de um paquímetro da marca Plantec de precisão 0,01 

mm, onde o comprimento longitudinal fora medidas todas as amostras pelas suas 

extremidades longitudinais e o comprimento transversal e o resultado da média aritmética de 

dois comprimentos transversais perpendiculares entre si. O volume foi aferido com o auxílio 

de duas provetas, uma de 100 mL ± 1 e outra 1.000 mL ± 10, pelo método de deslocamento 

de fluido. A densidade foi encontrada pela equação: Massa (g)/Volume (mL). 

Os dados foram submetidos a uma estatística descritiva pelo uso do software 

estatístico R v. 3.6.1 para obtenção dos parâmetros média, mediana, variância, Desvio Padrão 

e Coeficiente Percentual de Variação (CV%).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise descritiva das variáveis analisadas, com os parâmetros média, mediana, 

variância, Desvio Padrão (DP) e Coeficiente de Variação (CV%) estão presentes na Tabela 1 

para os caracteres comprimento longitudinal, comprimento transversal, peso, volume e 

densidade. 

 

Tabela 1 - Caracterização morfológica dos frutos de babaçu (Attalea spp.) para os caracteres 
comprimento longitudinal, comprimento transversal, peso, volume e densidade. A – Frutos 
coletados em Timbiras-MA na 1ª população, B - Frutos coletados em Timbiras-MA na 2ª 

população, C - Frutos coletados em Palmeira do Piauí-PI na 1ª população, D - Frutos 
coletados em Palmeira do Piauí-PI na 2ª população. 

 

Estatística 

Descritiva 

Comprimento Longitudinal (mm) Comprimento Transversal (mm) 

A B C D A B C D 

Média 73,34 72,15 95,21 92,83 47,71 48,05 71,90 64,21 

Mediana 71,05 72,79 93,92 92,65 47,27 47,615 71,76 63,07 

Variância 71,10 22,06 25,55 39,05 40,66 35,90 31,55 40,39 
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DP* 8,4 4,7 5,1 6,2 6,4 6,0 5,6 6,4 

CV%** 11,50 6,51 5,31 6,73 13,36 12,47 7,81 9,90 

Estatística 

Descritiva 

Peso (g) Volume (mL) 

A B C D A B C D 

Média 102,59 100,06 256,75 225,21 101,70 99,04 240,10 212,66 

Mediana 94,3 96,9 257,55 219,4 96 100 233,5 212 

Variância 1096,29 705,24 1719,73 2439,42 1075,45 858,17 1765,20 1491,87 

DP* 33,1 26,6 41,5 49,4 32,8 29,3 42,0 38,6 

CV%** 32,27 26,54 16,15 21,93 32,25 29,58 17,50 18,16 

Estatística Descritiva 

Densidade (g/mL) 

A B C D 

Média 1,01 1,03 1,07 1,06 

Mediana 1,01 1,05 1,05 1,06 

Variância 0,01 0,03 0,01 0,02 

DP* 0,1 0,2 0,1 0,1 

CV%** 7,98 15,65 6,60 11,94 

*: Desvio Padrão; **: Coeficiente de Variação 

 

De todos os caracteres analisados, os valores menores de CV% são observados em 

comprimento longitudinal nas populações B e C, que apresentaram 6,51 e 5,31 

respectivamente. Os maiores valores de CV% estão nos caracteres peso e volume da 

população A, apresentando valores de 32,27% e 32,25% respectivamente. No trabalho de 

Zuffo et al., (2019) na caracterização biométrica de frutos e sementes de mangaba, 

apresentaram um alto intervalo de variação no coeficiente de variação entre 21,28%, o 

mínimo encontrado para o diâmetro longitudinal e 121,62%, máximo para o número de 

sementes por frutos. 

As populações A e B da localidade de Timbiras-MA, obtiveram valores maiores de 

CV% para todas as variáveis analisadas em relação as populações de Palmeira do Piauí-PI, o 

que indica que há maior variabilidade nas populações A e B. A alta variabilidade está atrelada 

a competição entre os indivíduos, ou seja, a maior ou menor capacidade individual de 

assimilação fotossintética (WILLSON e TRAVESET, 2000). Segundo Santos et al., (2009) 

outro fator influenciador no coeficiente de variação, são as condições ambientais resultantes 

da localização geográfica das populações estudadas. 

As médias das variáveis peso e volume nas populações C e D foram as que atingiram 

maiores valores, entre 212 e 257,55, em relação as populações A e B que apresentaram valores 

entre 94,3 e 102,59, o que indica a superioridade dos frutos na região das populações do 
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Piauí. Também pode-se observar, médias superiores para as variáveis comprimento e 

diâmetro das localidades C e D. A ampla variação para caracteres morfológicos de frutos de 

babaçu é característica de espécies selvagens, não selecionadas (MITJA et al., 2008). A partir 

das medias apresentadas para peso e volume, o fruto do babaçu apresenta um alto potencial 

para produção de carvão dentro os produtos que podem ser extraídos do babaçu, onde já 

possui grande difusão dentro das comunidades para o uso próprio e pequena 

comercialização. O fruto ou resíduo proveniente da quebra do mesmo tem alto potencial 

para produção de carvão vegetal ou para queima direta (TEXEIRA, 2008). 

Não se observa variações acentuadas para os parâmetros média e CV% para a 

variável densidade. Isso se deve pelo fato dessa medida ser relativa as variáveis peso e volume 

e como elas se mantiveram equilibradas entre os locais, a densidade apresentou valores 

próximos. Toda via, estudos devem ser ainda prosseguidos para comprovar a estabilidade 

dessa variável entre populações. 

O Box-Plot para as variáveis comprimento longitudinal, comprimento transversal, 

peso, volume e densidade dos frutos de babaçu é apresentado na Figura 1. Sendo possível 

observar na população B (Figura 1e) a presença de maior número de outliers nessa 

população, e é nessa população também que se encontra a maior variação para o caractere 

densidade (Tabela 1), o que justifica a presença desse outliers. 
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Figura 1 - Box Plots para as variáveis comprimento longitudinal (a), comprimento 

transversal (b), peso (c), volume (d) e densidade (e) das populações de coco babaçu das 
regiões de Timbiras-MA (populações A e B) e de Palmeira do Piauí-PI (populações C e D). 
 

Em todos as figuras é possível observar a superioridade dos caracteres analisadas 

para as populações oriundas do estado do Piauí. Também é possível observar, maior 

homogeneidade entre as populações procedentes das mesmas regiões em comparação as 

populações procedentes de regiões diferentes. Ou seja, pode existir heterogeneidade entre 

populações oriundas de localidades diferentes. 

A região de adjacência, isto é, a região entre o adjacente inferior e o adjacente 

superior, foi obtido o menor diferencial na população B e C para a caractere comprimento 

longitudinal, ou seja, os dados estão concentrados em uma amplitude menor, o que sugere 

um potencial de aplicação comercial mecanizado. 

 

CONCLUSÕES 

Populações procedentes da mesma região apresentam valores médios semelhantes. 

A localidade que apresentou maior uniformidade e desenvolvimento de frutos foi Palmeira 

do Piauí. 
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RESUMO: A antracnose (Colletotrichum musae) é uma das principais doenças pós-colheita que 
atinge a bananeira (Musa spp.), afetando a sua qualidade e comercialização. Um controle 
alternativo natural para esta doença está no uso da quitosana, no qual possui capacidade de 
formação de biofilmes eficientes na conservação dos frutos após a colheita e contém ação 
antifúngica. Objetivando a inibição da antracnose na bananeira com o uso de produtos 
alternativos para seu controle, o presente trabalho avaliou o efeito in vitro do potencial 
antimicrobiano de três tipos de quitosana no crescimento do patógeno Colletotrichum musae. 
Primeiramente foi realizado o isolamento do fungo C. musae de sintomas de podridão em 
bananas (cv. Prata), sendo realizado, posteriormente, o teste in vitro, utilizando 5 diluições 
(2,0; 1,5; 1,0; 0,5; 0,25 e 0,0 %) de quitosana nativa, sulfatada e carboximetil, acrescidos em 
Erlenmeyer contendo meio BDA e vertidos em placas de Petri, em seguida, acrescidos discos 
com estruturas do C. musae, mensurando diariamente seu crescimento. As três quitosanas 
promoveram a redução do crescimento do patógeno, tendo a quitosana nativa a que 
apresentou melhor ação antifúngica, especialmente na concentração de 1%. O trabalho 
demonstrou o poder antimicrobiano das quitosanas podendo ser considerado uma possível 
alternativa de controle da antracnose na banana. 
 
PALAVRAS–CHAVE: antracnose na banana, antifúngico, tecnologia alternativa 
 

CHITOSAN NO CONTROL IN VITRO OF Colletotricum musae IN POST 
HARVEST OF BANANA 

 
ABSTRACT: Anthracnose (Colletotrichum musae) is one of the main postharvest diseases that 
affect a banana tree (Musa spp.), Affecting its quality and commercialization. A natural 
alternative control for disease is not used in chitosan, has no biofilm formation capacity 
efficient in fruit conservation after harvest and contains antifungal action. Aiming to inhibit 
anthracnose in banana with the use of alternative products for its control, or the present 
work to use the in vitro effect of the antimicrobial potential of three types of chitosan on the 
growth of the pathogen Colletotrichum musae. Firstly, the C. musae fungus was isolated from 
banana rot symptoms (cv. Prata), followed by the in vitro test, using 5 dilutions (2.0; 1.5; 1.0; 
0, 5; 0,25 and 0,0%) of native, sulfated and carboxymethyl chitosan, added in Erlenmeyer, 
containing BDA medium and poured into Petri dishes, followed by discs with C. musae 
structures, recently measuring their growth. As three chitosans promoted a reduction of 
pathogen growth, having a native chitosan that presents better antifungal action, especially 
at 1% concentration. The work demonstrated that the antimicrobial power of chitosans can 
be considered a possible alternative for anthracnose banana control. 
 
KEYWORDS: anthracnose in banana, antifungal, alternative technology 
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INTRODUÇÃO 

 A cultura da bananeira (Musa spp.) possui grande relevância econômica e 

social, sendo cultivada principalmente em regiões tropicais, em virtude dos fatores 

edafoclimáticos favoráveis ao seu desenvolvimento (BORGES et al., 2004). O Brasil se 

destaca como um dos grandes produtores e consumidores desta frutífera, destacando a 

cultivar Prata como uma das mais aceitas e comercializadas no Nordeste (BORGES et al., 

2006). Dentre os problemas que atinge esta frutífera, a antracnose, cujo agente causal é o 

fungo Colletotrichum musae (Berk. & Curtis) Arx, é uma das principais doenças pós-colheita na 

banana, no qual causa perdas significativas na sua produção, afetando sua qualidade e 

comercialização. A infecção causada por C. musae inicia-se, no campo, em frutos verdes, e o 

desenvolvimento da doença ocorre durante o amadurecimento, na forma de pequenas lesões, 

podendo coalescer, formando grandes áreas necróticas e deprimidas (PESSOA e 

OLIVEIRA, 2006; NEGREIROS et al., 2013). 

Uma das alternativas naturais para o controle desta doença é o uso da quitosana, 

um polissacarídeo derivado da quitina, extraído de carapaças de crustáceos, no qual apresenta 

propriedades físico-químicas que permite a fácil formação de gel, propriedades de barreiras 

mecânicas, características de solubilidades diferenciadas, e capacidade de formação de 

biofilmes, eficientes na redução de contaminações microbiologias e químicas, desta forma, 

protegendo o produto e aumentando sua vida de prateleira, além de contribuir, de forma 

positiva, ambientalmente, pois os restos de pescarias que seriam descartados no meio 

ambiente são utilizados na sua composição (SARMENTO, 2012). 

Diante do exposto, objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito in vitro da 

atividade antifúngica de três tipos quitosanas sobre o crescimento micelial do patógeno 

Colletotrichum musae. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção do isolado 

Pencas centrais dos cachos de bananas (cv. Prata) foram lavadas com água e 

incubadas em câmara úmida. Com o desenvolvimento dos sintomas nos frutos, realizaram-

se os isolamentos dos fungos associados às lesões, retirando a massa de esporos da superfície 

do fruto contaminado e plaqueando em meio de cultura BDA, incubando-os em condições 

de laboratório até o completo crescimento do patógeno. O fungo de maior prevalência foi o 

Colletotrichum musae, sendo selecionado para o teste de patogenicidade, através da inoculação 
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de discos contendo estruturas do fungo, na superfície da fruta, sob ferimento. Na testemunha 

colocou-se apenas água destilada na superfície do ferimento. 

Com sete dias após a inoculação, foi realizado o reisolamento dos fungos e 

comparados com as colônias originais para a confirmação da patogenicidade dos mesmos, 

sendo então selecionados os fungos causadores de podridões que foram utilizados 

posteriormente para a realização do teste in vitro com as quitosanas. 

Teste in vitro 

Foram utilizadas três tipos de quitosana: uma nativa (de camarão) e duas 

modificadas (a sulfatada e a carboximetil). Na preparação das quitosanas pesou-se 40 mg de 

cada, dissolveu-se em ácido acético e diluiu em 1000 ml de água. Para as quitosanas sulfatada 

e carboximetil não utilizou o ácido acético. Foram utilizadas 5 diluições (2,0; 1,5; 1,0; 0,5; 

0,25 e 0,0 %), da preparação realizada anteriormente, de cada quitosana, acrescidos em 

Erlenmeyer contendo o meio BDA e vertidos em placas de Petri. Posteriormente, foram 

acrescidos discos com estruturas dos fungos. As placas foram mantidas em câmara de 

desenvolvimento (BOD) por 7 dias sob 25ºC, sendo realizadas avaliações diárias de 

mensuração para acompanhar o crescimento dos fungos até que fosse constatado que o 

crescimento do micélio do fitopatógeno na placa testemunha (concentração de 0,0%) atingiu 

o crescimento radial máximo. 

Para determinar a porcentagem de inibição do crescimento do patógeno, o diâmetro 

das colônias foi calculado pela fórmula: Porcentagem de inibição (PI%) = (Dc – Dt / Dc) x 

100, em que Dc é o diâmetro médio da colônia do patógeno das placas testemunhas e Dt é 

o diâmetro médio da colônia contendo a dosagem mais alta do produto.  

 O experimento foi conduzido em fatorial duplo (Produto x Concentração), com 

cinco repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância, posteriormente a análise 

de regressão sempre que foi constada diferença significativa a 5% de probabilidade pelo teste 

f. A análise estatística dos dados foi realizada com o software SAS (SAS, 2002). E o gráfico 

foi elaborado com o software Sigma Plot, versão 11.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O uso de quitosanas (nativa, sulfatada e carboximetil) promoveu a redução 

do crescimento micelial de C. musae, principalmente na concentração de 1%. Com o aumento 

da concentração acima de 1%, o micélio retornou o seu crescimento, em todos os 

tratamentos utilizados. A curva da redução do crescimento do patógeno em função das 

concentrações de cada quitosana demonstrou que as máximas e mínimas concentrações 
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foram às menos eficientes no controle, e a concentração mediana foi a que ocasionou um 

melhor efeito, desta forma, os produtos conseguem atingir o funcionamento do patógeno e 

inibir seu desenvolvimento em uma concentração ideal. 

 Na quitosana nativa, a média do diâmetro do crescimento micelial chegou a 

3,81 cm, atingindo 45,7% de inibição, enquanto na quitosana sulfatada e carboximetil 

alcançou 24,43% e 19% de inibição do crescimento do patógeno, respectivamente (Figura 

1). 

 

 

 
Figura 1. Crescimento micelial (cm) do fungo C. musae, em meio de cultura acrescidos com 

diferentes concentrações de quitosana. Q.N.: Quitosana Nativa; Q.S.: Quitosana Sulfatada; 
Q.C.: Quitosana Carboximetil. ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste f. C.V.: 

4.42%; F: 41.5. 
 

Observa-se assim, que a quitosana nativa promoveu uma maior porcentagem de 

inibição do patógeno. A quitosana sulfatada obteve uma menor inibição quando comparado 

com a nativa, já a quitosana carboximetil, apesar de também proporcionar a inibição do 

crescimento micelial do patógeno, demonstrando a mesma capacidade antimicrobiana 

observadas na nativa e sulfatada, teve efeito inibitório menor entre as quitosanas. Este melhor 

efeito proporcionado pelo uso da quitosana nativa pode ter influência, pela dissolução 

realizada com ácido acético, havendo maior homogeneização da solução e maior contato da 

quitosana com o micélio do C. musae, diferentemente das quitosanas sulfatada e carboximetil, 
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no qual foram dissolvidas somente em água. O efeito inibitório pode ser explicado pela sua 

ação direta no DNA do patógeno, e no seu sistema interno. Pode ligar-se ao DNA e a 

inibição da síntese de mRNA ocorrer via penetração do produto no núcleo do 

microrganismo, interferindo também com a síntese de proteínas (SHAHIDI et al., 1999), 

também pode provocar vacuolização até completa desintegração do protoplasma em fungos. 

Além da presença de quitina, o qual provoca mudanças morfológicas e estruturais e 

desorganização molecular do fungo (EL GHAOUTH et al., 1997). 

As quitosanas sulfatada e carboximetil, por serem produtos modificados, podem 

ter alterações estruturais e/ou morfológicas na sua composição, no qual promoveu menor 

ação inibitória do patógeno, sendo menos eficiente no controle. De acordo com Pacheco et 

al., (2008), outros fatores como o peso molecular, o grau de acetilização, a distribuição e a 

conformação do grupo acetil na cadeia molecular da quitosana, influenciam na sua 

bioatividade. Desta maneira, percebe-se o efeito antimicrobiano da quitosana, principalmente 

a nativa, possivelmente pela presença de quitina, o qual provoca mudanças morfológicas e 

estruturais e desorganização molecular do fungo (PRAPAGDEE et al., 2007). 

 

CONCLUSÕES 

Houve redução no crescimento micelial do fungo Colletotrichum musae sobre efeito 

das quitosanas nativa, sulfatada e carboximetil, sendo que a quitosana nativa apresentou 

melhor ação antifúngica, com 45,57% de inibição do crescimento do fungo, destacando-se a 

concentração 1%.  

Desta forma, o presente trabalho demonstrou o potencial que as quitosanas 

possuem na inibição do desenvolvimento do fungo causador da antracnose na banana, sendo 

necessários experimentos futuros com teste in vivo para confirmação do seu poder como 

alternativa de controle de doenças pós-colheita na banana, assim, contribuindo para a 

agregação de conhecimentos, para a ciência e a sociedade em geral.  
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ABSTRACT: Soybean (Glycine max) is one of the most widely cultivated oilseeds in the 
world, with great economic importance. Its grains have potential for renewable fuel 
production due to high oil content. G. max crop shows excellent versatility under different 
growing conditions. However, soybean performance can be drastically impaired under 
stressful environments such as arid and semiarid regions that show low water availability. 
This study aimed to investigate if organic compounds accumulation reflects in higher water 
content and drought tolerance in soybean genotypes. The experiment was carried out in a 
greenhouse from Federal University of Piauí (UFPI), Campus Professora Cinobelina Elvas 
(CPCE), in Bom Jesus city, Piauí state (Brazil). Seeds of three soybean genotypes (TMG 
1180; M8808 IPRO; BÔNUS IPRO 8579) were sown in plastic pots containing 12 kg of soil 
and, after 14 days, drought treatments were imposed. The plants were irrigated daily by 
increasing water level at 60 % (control) and 30 % (drought) of field capacity (FC). 
Experimental design was completely randomized, in a 3 × 2 factorial arrangement, with four 
replications. The harvests were done after 21 days of drought imposition,   analyzing the 
following parameters: number of branches (NB), number of leaves (NL), plant height (PH), 
stem diameter (SD), total dry mass (TDM), soluble carbohydrate (SC) and free amino acid 
(FAA) contents, and relative water content (RWC). A significant difference was observed for 
the variables NL, NB and PH, that showed reduction under drought conditions.  Dry mass 
was drastically reduced by water deprivation, with the most pronounced effects on genotype 
M8808, being characterized as drought sensitive plants. In contrast, genotype TMG 1180 
showed no effect of water stress on dry mass accumulation, a response attributed to 
modulation of soluble carbohydrates and free amino acids contents. As a conclusion, 
soybean plants of genotype TMG 1180 are promisor for cultivation in semiarid climate, 
emerging as major genotype tolerant to drougth. 

 
KEYWORDS: dry mass, drought tolerance, Glycine max, plant growth 

DESEMPENHO DE GENÓTIPOS DE SOJA COM POTENCIAL 
CRESCIMENTO EM CLIMA SEMIÁRIDO 

 
RESUMO: A soja (Glycine max) é uma das oleaginosas mais cultivadas no mundo, com 
grande importância econômica. Seus grãos tem potencial para produção de combustível 
renovável devido ao alto teor de óleo. A cultura de G. max mostra excelente versatilidade sob 
diferentes condições de cultivo. No entanto, o desempenho da soja pode ser drasticamente 
prejudicado em ambientes de estresse abiótico, como regiões áridas e semiáridas que 
apresentam baixa disponibilidade de água. Portanto, o presente estudo teve como objetivo 
investigar se o acúmulo de compostos orgânicos reflete no maior teor de água e tolerância à 
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seca nos genótipos de soja, além de caracterizar e selecionar genótipos de soja com alto 
desempenho sob déficit hídrico. O experimento foi conduzido em casa de vegetação da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), na 
cidade de Bom Jesus, Estado do Piauí (Brasil). Sementes de três genótipos de soja (TMG 
1180; M8808 IPRO; BÔNUS IPRO 8579), em dois níveis de estresse (controle e seca), foram 
semeadas em vasos de 11 dm-3 contendo 12 kg de solo. As plantas foram irrigadas 
diariamente, aumentando o nível da água para 60 % (controle) e 30 % (seca) da capacidade 
de campo (CF). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em arranjo 
fatorial 3 × 2, com quatro repetições. As coletas foram realizadas após 21 dias da aplicação 
dos tratamentos de estresse, analisando os seguintes parâmetros: número de ramos (NR), 
número de folhas (NF), altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC), massa seca total 
(MST), concentrações de carboidratos solúveis (CS), concentrações de aminoácidos livres 
(AL) e teor relativo de água (TRA). De modo geral, observou-se diferença significativa para 
as variáveis NF, NR e AP, que apresentaram redução em condições de seca. A massa seca 
foi drasticamente reduzida pelo déficit hídrico, com os efeitos mais pronunciados no 
genótipo M8808, caracterizando-se como plantas sensíveis à seca. Por outro lado, o genótipo 
TMG 1180 mostrou pouco ou nenhum efeito do estresse hídrico sobre acúmulo de massa 
seca, uma resposta correlacionada com a regulação do acúmulo de carboidratos solúveis e 
aminoácidos livres. Como conclusão, plantas de soja do genótipo TMG 1180 são 
promissoras para o cultivo em clima semiárido, emergindo como um genótipo potencial para 
o cultivo sob déficit hídrico  
 

PALAVRAS-CHAVE: produção de massa, Glycine max, crescimento de plantas, tolerância 
à seca 
 

 

INTRODUCTION 

Soybean (Glycine max) is one of the most widely cultivated oilseeds in the world, with 

great economic importance. Brazil stands out as one of the largest producers of this 

commodity. Data from this year show that Brazilian soybean production and productivity 

reached over 115.000 tons and 3.883 kg per hectare, respectively (Conab, 2019). 

Soybeans have potential for renewable fuel production due to their high oil content. 

In addition, it is an important source for animal and human nutrition due to its high 

nutritional and protein value. Raw material production has raised growing concerns about 

the sustainable use of current water and land resources, as well as the dilemma of diverting 

arable land from food production to bioenergy production. Consistently, water deficit can 

impose severe constraints on crop growth and yield (Bianchi, 2016). Thus, the selection of 

plant species capable of growing under adverse environmental conditions has become a key 

feature. 

 G. max crop shows excellent versatility under different growing conditions. However, 

soybean performance can be drastically impaired in abiotic stress environments such as arid 

and semiarid regions that showed low water availability. In general, plants subjected to 
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drought tend to suffer cell dehydration, a condition characterized by primary effects, such as 

reduced water absorption and reduced soil water potential (Ψw), and secondary effects, 

including a reduction in biomass accumulation and consequently lower growth (Martins, 

2008; Rodrigues et al., 2015).   

Accumulation inorganic and organic compounds in cytosol and/or vacuole, also 

named as osmotic adjustment, has been considered an important trait for drought tolerance, 

because it increases the plant capacity to maintain cell turgor and plant growth. Plants unable 

to restore osmotic homeostasis invariably suffer more damage under drought than 

osmotically-adjusted plants (Van Rensburg, 1994; Bianchi et al., 2016). Therefore, this study 

aimed to investigate if organic compounds accumulation reflects in higher water content and 

drought tolerance in soybean genotypes, besides of characterize and select high performance 

soybean genotypes to cultivate in the semiarid region in relation to biomass production. 

 

MATERIAL AND METHODS 

The experiment was conducted in a greenhouse from Federal University of Piauí 

(UFPI), Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), in Bom Jesus city, Piauí state (Brazil), 

geographic coordinates: 9°04' S, 44°21' W and altitude 277 m. The climate classification 

according to Köppen (1948) characterizes the region as type Aw, hot and semi-humid. 

Environmental conditions in the region include a photoperiod of approximately 12 hours; 

and maximum and minimum temperatures of 36 and 22 °C, respectively. Seeds of seven 

soybean genotypes (TMG 1180; M8808 IPRO; BÔNUS 8579) were sown in plastic pots of 

11 dm-3 contained 12 kg of soil. After sowing, plants were irrigated daily to elevate soil 

moisture to 60% field capacity (control treatment). Fourteen days after germination, drought 

stress was imposed by maintain soil moisture at 30% field capacity. Water levels were defined 

in previous experiments. The experimental was conducted in a completely randomized 

design, in a 3 × 2 factorial arrangement, consisting of three soybean genotypes (TMG 1180; 

M8808 IPRO; BÔNUS IPRO 8579) at two stress levels (control and drought), with four 

replications.  

At 21 days after drought imposition, biometric analyzes were performed: number 

of branches (NB), number of leaves (NL), plant height (PH), stem diameter (SD), relative 

water content content (RWC) and total dry mass (TDM). To obtain mass dry, the plant 

material was collected and dried in a forced-circulation over at 75 ºC for 72 h. Organic 

compounds were extracted in ethanol solution. The soluble carbohydrate concentrations 

were measured by absorbance reading at 490 nm using D-glucose as a standard (Dubois et 

al., 1956); while amino acid concentrations were estimated at 570 nm with glycine as a 
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standard (Yemm and Cocking, 1955). The data were analyzed by ANOVA, and means were 

compared by using Tukey test (p ≤ 0.05). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

After 21 days of drought, a significant difference was observed for the variables 

NL, NB and PH, that showed reduction under drought conditions, regardless soybean 

genotype (Table 1). Nonetheless, no significant difference between genotypes was registered 

for all variables analyzed (Table 1).  

 

Tabela 1 - Number of leaves (NL) stem diameter (SD), number of branches (NB) and plant 
height (PH) of soybean genotypes after 21 days of imposition to drought treatments. 

*(C = Control and D = Drought). 
 

Genotypes 
NL ( - ) SD (mm) NB ( - ) PH (cm) 

C D  C D  C D  C D 

TMG 1180 16.2Aa 6.0 Ab  2.8 Aa 2.1 Aa 

 

5.2 Aa 2.5 Ab  22.9 Aa 14.6 Ab 

M8808 IPRO 17.5 Aa 8.2 Ab  2.5 Aa 2.2 Aa  

 

5.5 Aa 3.0 Ab  23.8 Aa 12.8 Aa 

BÔNUS 8579 19.7 Aa 12.5 Ab  3.0 Aa 2.7 Aa 

 

7.0 Aa 4.5 Ab  21.6 Aa 19.0 Aa 

CV (%)   26.97  27.73  26.85  26.36 

Averages followed by the lowercase letter on the line and uppercase on column do not differ among themselves 
by Tukey test (p < 0.05) 

 

Plants from M8808 IPRO and BONUS 8579 genotypes showed low dry mass 

accumulation under drought stress (Table 2). Several studies have shown the negative effects 

on annual crops with differences in temperature and water availability as influencers of 

growth and development until the end of the cycle, as well as highlighting the sensitivity to 

photoperiod changes, as described by Borém (2005). 

According to Catellan et al. (2010), the vegetative stage of soybean cultivation 

requires temperatures around 30ºC and available water, and the present study, as described 

in Figure 1, showed temperatures during the period of the maximum experiment around 

27.4ºC and at least 25.9ºC and relative humidity with an average of approximately 69%. 

  

Tabela 2 – Total dry mass (TDM), Soluble carbohydrates (SC), Free amino acids in leaves (FAA), ad 
Relative water content (RWC) of soybean genotypes after 21 days of imposition to drought treatments.  

*(C = Control and D = Drought). 
 

Genotypes TDM (g) SC (µmol g-1 MS) FAA (µmol g-1 MS) RWC (%) 
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C D  C D  C D  C D 

TMG 1180 1.15Aa 0.79Aa  1694.58 Aa 1961.96Aa  127.35 Aa 131.53 Aa  33.0 Aa 32.0 Ba 

M8808 IPRO 1.67Aa 0.38Ab  1346.12 Ba 1757.05ABa  133.93 Aa 175.87 Aa  50.0 Aa 61.0 Aa 

BÔNUS 8579 2.27Aa 1.15Ab  1478.90ABa 1614.55Ba  224.43 Aa 177.14 Aa  56.0 Aa 53.0 ABa 

CV (%)   46.39  32.08  37.89  37.89 

Averages followed by the lowercase letter on the line and uppercaseon column do not differ among themselves by Tukey test 
(p<0.05) 

 

 

Figure 1 - Data Environments while conducting the experiment within 21 days. 
 

In relation to accumulation of organic compounds, in general, soluble 

carbohydrates were increased by water stress, regardless of soybean genotype (Table 2); 

However, in absolute terms, the TMG1180 plants presented higher soluble carbohydrate 

levels than M8808 and BONUS 8579. 

On the other hand, the content of free amino acids was increased by water stress 

only in TMG1180 and BÔNUS 8579 genotypes, whereas it remained unaltered in M8808 

plants (Table 2). In presence of drought, higher accumulation amino acids were registered in 

water-stressed TMG1180 genotype. 

The modulation of compatible solutes was not closely related to relative water 

content (RWC) regulation (Table 2). Herein, an increase in RWC under water stress was 

observed only in M8808 plants, a genotype that not accumulate significantly organic 

compounds under drought stress (Table 2). 

Several studies have shown that an increase in soluble carbohydrate and free amino 

acids is crucial to maintain turgor pressure and help to uptake water from growth medium, 

resulting in favorable responses under water deficit (Lobato et al., 2008; Morando et al., 

2014).  

In this study, dry mass was drastically decreased by water deprivation, with the more 

pronounced effects in M8808 genotype, characterizing as drought sensitive plants. Thus, the 

0%

20%

40%

60%

80%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

R
el

at
iv

e 
h

u
m

id
it

y
(%

)

T
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

Days after planting (DAP)

T med T max T min Relative humidity



Livro de Resumos: II Mostra Científica de Estatística e  

I Encontro de Melhoramento Genético 

 

 
 

193 

most drought-sensitive soybean plants (M8808) presented the highest RWC values. In 

contrast, genotype TMG 1180 showed no effect of water stress on dry matter accumulation, 

presenting in dry conditions values of total dry matter, soluble carbohydrates and free amino 

acids similar to the control conditions (Table 2). In addition, TMG 1180 genotype plants had 

lower RWC values, characterizing as drought tolerant plants. 

 

CONCLUSION 

Soybean plants from TMG 1180 genotype are promisors to cultivate in semiarid 

climate, emerging as great genotypes to cultivate in environments with low water availability.  
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RESUMO: Tenebrio molitor tem o potencial de reciclar nutrientes incorporando 
aminoácidos e ácidos graxos em sua biomassa. Esta biomassa é geralmente rica em proteínas 
e gorduras, com potencial para incorporar a farinha das larvas em rações para animais. Diante 
disso, o objetivo dessa pesquisa foi analisar a composição química da farinha de T. molitor, 
criado em dieta a base de resíduos orgânicos para quantificar macro e micronutrientes. O 
experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (5x5), com cinco 
tratamentos e cinco repetições, contendo dieta padrão e resíduos orgânicos em diferentes 
concentrações (25, 50, 75 e 100%). Após o desenvolvimento das larvas em cada tratamento, 
estas foram desidratadas para o preparo da farinha. Na farinha obtida das larvas alimentadas 
com 100% de resíduos orgânicos houve maior teor de Ca, Mg, P e Zn quando comparada a 
farinha dos insetos provenientes da dieta padrão e observou-se que na farinha de T molitor, 
a concentração de proteína foi similar ao relatado na literatura para esta espécie e na dieta 
padrão. De acordo com os resultados obtidos, há evidências que o uso de resíduos orgânico 
é apropriado para a criação massal de T molitor.  
 
PALAVRAS–CHAVE: fonte proteica, ração animal, criação de inseto. 
 
CHEMICAL AND BROMATOLOGICAL VALUES OF Tenebrio molitor L., 1758 
(COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) CREATED IN ORGANIC WASTE DIET 

 

ABSTRACT: Tenebrio molitor has the potential to recycle nutrients by incorporating amino 
acids and fatty acids into its biomass. This biomass is usually rich in protein and fat, with the 
potential to incorporate a meal of larval flour into animal feed. Therefore, the objective of 
this research is to develop a protein meal of T. molitor created in the diet of food waste 
without losing its nutritional value. The experiment was carried out in a randomized design 
(5x5), with a standard diet and four standard eating habits and organic residues used at 
different levels (25, 50, 75 and 100%). T. molitor larvae were prepared from each treatment 
and a chemical and chemical composition of each meal was analyzed. Flour made from larvae 
fed with 100% of residues used presented higher Ca, Mg, P and Zn content when compared 
to the insect flour registered in the standard diet. The results of bromatological analysis of 
flour with larvae kept in the developing diet were similar to the standard diet. In the crude 
protein analyzes obtained values corresponding to those found in the literature where in the 
present research T1 values were reached: 48,16; T3: 46.8 and T4: 47,31, so it is possible to 
point out that diets with organic residue and promising in raising these small animals. 
 
KEYWORDS: protein source, animal food, insect breeding. 
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INTRODUÇÃO 

Tenebrio molitor (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae) é um inseto que 

infesta grãos armazenados e possui distribuição cosmopolita (COSTA, 2017). Este apresenta 

desenvolvimento completo, holometábolo, dividido em quatro estágios: ovos, larva, pupa e 

adultos. (GHALY; ALKOAIK, 2009). T. molitor tem o potencial de reciclar nutrientes 

incorporando aminoácidos e ácidos graxos em sua biomassa. Esta biomassa resultante é 

geralmente rica em proteínas e gorduras, o que a torna interessante para incorporação em 

rações para animais (MAKKAR et al., 2014; HENRY et al., 2015). 

A dieta padrão utilizada para o desenvolvimento de T. molitor é a base de farelo de 

trigo, uma fonte de proteínas para este inseto (MENEZES et al., 2014). Porém, pensando 

em uma produção em larga escala para alimentação de outros animais, deve-se levar em 

consideração os custos envolvidos, como mão-de-obra e da produção da dieta. É 

fundamental buscar fontes alternativas de alimentação para esses insetos, no intuito de 

melhorar seu valor nutricional, uma vez que este será fonte de proteína na dieta de outros 

animais (PARRA, 2009).  

Diante disso, tornam-se necessários estudos para buscar fontes de alimento para T. 

molitor que sejam viáveis financeiramente e que se mantenha a qualidade nutricional destes 

insetos, principalmente alto teor de proteína. Pensando nessa problemática, o objetivo dessa 

pesquisa foi analisar a composição química da farinha de T. molitor, criado em dieta a base 

de resíduos orgânicos com dieta padrão a base de trigo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no laboratório de Proteção de Plantas, localizado na 

Universidade federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas - Bom Jesus – PI. A 

criação de T. molitor e os experimentos foram conduzido em ambiente controlado (25 ± 

2°C; 55 ± 5% UR; 12: 12 LD). 

As unidades experimentais foram organizadas em uma estante metálica, com 2 m 

de altura e 1,30 m de largura, a temperatura foi medida por termômetro digital, possibilitando 

a observação de temperaturas máximas e mínimas de cada dia, para controle térmico de 

ambiente experimental. Foram utilizadas 250 larvas de quarto ínstar de T. molitor. Adotou-

se o delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos, 5 repetições e 50 T. molitor 

por tratamento. As unidades experimentais incidiram em T. molitor alojados em 25 

recipientes plástico, com dimensões de 30 cm x 15 cm x 10 cm (C x L x A), sendo colocado 
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um tecido branco transparente voile para a proteção contra outros insetos e para prevenir 

possíveis fugas do inseto em estudo.  

Cada tratamento recebeu cerca de 1.750 kg de dieta, sendo 350 g para cada 

repetição. A umidade foi controlada pela utilização de um fruto conhecido como chuchu 

[Sechium edule (Jacq.) ], sendo a cada dois dias verificada a consistência do fruto e realizada 

a troca do mesmo quando apresentava aparência senescente.  

O tratamento controle recebeu dieta padrão T1, a base de ração para frangos, farelo 

de trigo, leite em pó, aveia e cevada, seguindo as recomendações de Zamperlini et al (1992) 

para criação e nutrição desse tenebrio. As demais dietas tiveram diferentes composições 

sendo elas 25% de resíduos orgânicos (cama de aviário) e 75% de dieta padrão para o T1. 

No T2 houve 50% de resíduos orgânicos e 50% de dieta, já no T3 foram utilizados 75% para 

resíduos orgânicos e 25% de dieta padrão e em T4 foi utilizado 100% de resíduos orgânicos. 

Os tratamentos foram aplicados durante todo o ciclo de vida dos animais que tem 

em média 100 dias de vida. Foram avaliados, matéria seca (MS), Matéria Mineral (MM), 

Proteína Bruta (PB), Extrato Etéreo (EE), Matéria Orgânica (MO), macro e micronutrientes. 

Todas as variáveis analisadas foram submetidas à análise de variância e regressão polinomial, 

por meio do procedimento GLM do software SAS® (SAS). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve diferença estatística em todos os componentes químicos avaliados (Tabela 

1). A farinha feita com larvas alimentadas com 100% de resíduos orgânicos apresentou maior 

teor de Ca, Mg, P e Zn quando comparada a farinha dos insetos provenientes da dieta padrão. 

Os valores obtidos no  T1 para Cu e Fe foram maiores, comparado aos demais tratamentos.  

 

Tabela 1 - Composição química de farinha de Tenebrio. molitor alimentados com deita 
padrão e diferentes misturas de concentrações de resíduos orgânicos. 

.Fonte de 

variação 

Quadrados Médios 

Ca mg 

kg-¹ 

Mg mg kg-

¹ 
P g kg-¹ K g kg-¹ 

Cu 

mg/kg 

Mn 

mg/kg 

Fe  

mg/kg 

Zn 

mg/kg 

Tratamentos 440.1** 47.57** 25.23** 240.1** 137.2** 141.9** 4157.6** 850.7** 

Erro 0.443 0.377 0.163 0.297 0.488 0.376 5.194 0.293 

CV% 3.12 7.68 5.48 1.60 7.910 5.321 4.279 0.425 

Média 21.35 8.00 7.35 34.12 8.83 11.53 53.25 127.3 

Tratamentos Médias 

T1 0.577 e 2.067 d 8.360 c 30.27 c 10.50 b 10.79 c 56.78 c 101.1 e 

T2 21.56 d 6.060 c 3.437 e 45.87 a 11.75 b 7.050 d 62.07 b 122.6 d 

T3 25.32 c 10.23 b 9.290 b 29.90 c 2.283 c 15.93 b 35.07 d 130.3 c 

T4 28.73 b 9.453 b 5.280 d 40.73 b 17.77 a 20.57 a 106.7 a 137.2 b 

T5 30.57 a 12.17 a 10.39 a 23.83 d 1.833 c 3.313 e 5.650 e 145.2 a 
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** significativo a 1% pelo teste F; médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo 
teste SNK a 5% de probabilidade; cálcio (Ca); magnésio (Mg); fosforo (P); potássio (K); cobre (Cu); manganês 
(Mn); ferro (Fe); zinco (Zn); T1:100% dieta padrão; T2: 25% dieta padrão,75% cama de frango; T3: 50% dieta 
padrão, 50% cama de frango; T4:25% dieta padrão, 75% cama de frango; T5: 100% cama de frango. 

 

Os insetos selecionam alimento apropriado para consumi-lo em proporções 

balanceadas de tal forma a utilizá-lo adequadamente para promover um ótimo crescimento 

e desenvolvimento, dando origem a um adulto que seja reprodutivamente competitivo 

(PARRA; PANIZZI; HADDAD, 2012). Diante disso, o sucesso da qualidade da farinha de 

T. molitor vai depender, dentre outros fatores, da qualidade nutricional dos componentes da 

dieta utilizada para alimentá-los.  

Portanto, por apresentar maiores médias para a maioria dos componentes químicos 

entre os tratamentos, a farinha de larva de T. molitor provindas de dieta padrão acrescida 

com resíduos orgânicos pode ser dita como eficiente em valores nutritivos a ser incorporada 

pelos insetos. 

Os resultados da análise bromatológica da dieta em desenvolvimento foi 

semelhante a dieta padrão (Tabela 2). Não ocorreu diferença estatística para Matéria Mineral 

(MM) e Matéria Orgânica (MO). No tratamento T5 observa-se similaridade a dieta padrão.  

 

Tabela 2 -   Teor médio de matéria seca (MS), Matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), 
matéria orgânica (MO) e extrato etéreo (EE) da farinha de Tenebrio molitor, alimentados 

com dieta padrão e com diferentes misturas de concentrações de resíduos orgânicos.  
 

Fonte de variação 
Quadrados Médios 

%MS %MM PB MO EE 

Tratamentos 2.828* 1.899ns 28.71** 1.899ns 21.02** 

Erro 0.527 0.954 2.124 0.954 0.339 

CV% 0.83 20.09 3.20 1.03 1.85 

Média 87.12 4.86 45.54 95.14 31.52 

Tratamentos Médias 

T1 86.71 b 4.523 a 48.16 a 95.48 a 31.97 bc 

T2 86.76 ab 4.090 a 45.89 a 95.91 a 34.25 a 

T3 85.98 ab 4.523 a 46.08 a 95.48 a 31.30 c 

T4 87.69 ab 6.160 a 47.31 a 93.84 a 27.22 d 

T5 88.48 a 5.010 a 40.26 b 94.99 a 32.88 b 
ns, * e ** não significativo, significativo a 5% e a 1% pelo teste F; médias seguidas pelas mesmas letras nas 
colunas não diferem entre si pelo teste SNK a 5% de probabilidade; T1:100% dieta padrão; T2: 25% dieta 
padrão,75% cama de frango; T3: 50% dieta padrão, 50% cama de frango; T4:25% dieta padrão, 75% cama de 
frango; T5: 100% cama de frango. 

 

Os teores obtidos no presente estudo para MM, PB e EE foram maiores quando 

comparados a pesquisa de Ghaly et al. (2009), que obtiveram MM a 1,8-2,2%, PB- 24.3-
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27.6% e EE- 12-12.5 alimentando os insetos em dieta composta por farinha de trigo integral 

e levedura de cerveja. Estes valores foram inferiores aos valores encontrados para o 

tratamento com 100% dos resíduos orgânicos.   

Esta diferença pode ser justificada pelo método utilizado e o tipo de alimentação, 

uma vez que não existem estudos voltados para alimentação alternativa de T. molitor, com 

resíduos orgânicos. Já Siemianowska et al. (2013) alcançaram valores similares para PB 

(47,72%) e EE (42,48%) em uma dieta a base de flocos de aveia. Valores aproximados 

também foram descrito por Sanchez-Burgos et al. (2014) que relatou 53,1 para PB e 36,7 

para EE. Os valores aproximados encontrados na literatura sugerem que os resíduos 

orgânicos utilizado nas dietas testadas servem como fonte de alimento nutricional para T. 

molitor, mantendo a qualidade nutricional da farinha de insetos elaborada a partir da dieta 

em desenvolvimento com resíduo orgânico (cama de aviário). Os valores de PB e EE, são 

os fatores que contribuem para os valores energéticos dos alimentos. 

 

CONCLUSÕES 

O valor nutricional de farinha de larvas de Tenebrio molitor na dieta em 

desenvolvimento, comparado à dieta padrão, foi similar, o que é possível inferir a viabilidade 

desta dieta de baixo custo para a criação massal de T. molitor como fonte proteica; 

Estudos posteriores são necessários para avaliar a composição centesimal das larvas 

criadas nestas dietas para fornecer mais subsídios à adição desse inseto à alimentação de 

animais não ruminantes. 
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RESUMO: Técnicas de análise multivariada podem ser utilizadas na avaliação de híbridos 
de sorgo destinados a alimentação animal objetivando selecionar os mais produtivos. Dessa 
forma, objetivou avaliar por meio da análise multivariada as características agronômicas entre 
híbridos de sorgo forrageiro em região semiárida. Foram utilizados 23 híbridos de sorgo com 
delineamento em blocos casualizado com três repetições. Foram avaliadas número de 
perfilhos, altura total de planta, relações de folha/colmo e matéria viva/massa morta, massa 
seca de folha, colmo, panícula e grãos. As médias foram comparadas através do teste Student 
Newman Keuls (SNK) a significância de P < 0,05. Com a análise de componentes 
principaisdemonstrou que existe uma grande variação entre os híbridos chegando a 70% da 
variação esperada. Houve formação de quatro grupos, sendo o grupo III formado pela maior 
parte dos híbridos com características semelhantes, e o grupo IV formado somente pelo 
híbrido (947252) sendo o menos expressivo, sugerindo que este seja o mais divergente entre 
os grupos.Houve variabilidade genética dentro dos grupos, indicando que, alguns híbridos 
podem ser destacados pelas características agronômicas, e assim o grupo III (12F042224, 
FEPAGRO 11,9929012, 9929026, SF 25, 947216, 12F042150, 9929012, PROG 134 IPA) 
apresentou os híbridos mais produtivos e mais adequado para a produção de silagem em 
regiões semiáridas, dentre os quatros grupos. 
 
PALAVRAS–CHAVE: Agrupamento, Componentes principais, Ward 
 

MULTIVARIATE ANALYSIS OF SORGHUM HYBRIDS FOR ANIMAL 
FEEDING CULTIVATED IN THE SEMIARID REGION 

 
ABSTRACT: Multivariate analysis techniques can be used in the evaluation of sorghum 
hybrids for animal feed aiming at selecting the most productive. Thus, it aimed to evaluate 
by multivariate analysis the agronomic characteristics among forage sorghum hybrids in 
semiarid region. Twenty three sorghum hybrids with randomized block design with three 
replications were used. The number of tillers, total plant height, leaf/stem and live 
matter/dead mass ratios, and the dry matters of leaf, stem, panicle and grains were evaluated. 
The means were compared using the Student Newman Keuls (SNK) test at a significance 
level of P < 0.05. The principal component analysis showed that there is a large variation 
between hybrids reaching 70% of the expected variation. There was formation of four 
groups, being group III formed by most hybrids with similar characteristics, and group IV 
formed only by hybrids (947252) being the least expressive, suggesting that this is the most 
divergent among the groups. There was genetic variability within the groups, indicating that 
some hybrids can be highlighted by agronomic characteristics, and thus group III 
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(12F042224, FEPAGRO 11.9929012, 9929026, SF 25, 947216, 12F042150, 9929012, PROG 
134 IPA) presented the hybrids more productive and more appropriate for silage production 
in semiarid regions, among the four groups. 
 
KEYWORDS: Grouping, Main components, Ward 
 

 

INTRODUÇÃO 

O sorgo é uma planta que pode ser utilizada na alimentação animal na forma in 

natura, feno, silagem e grãos. Uma alternativa em regiões de clima semiárido é a ensilagem de 

sorgo forrageiro, em virtude de suas características fenológicas, facilidade na semeadura, 

manejo, colheita e armazenamento, aliadas ao seu alto valor nutritivo e características 

químicas da planta. A indicação de híbridos adaptados a regiões e clima semiárido é de 

extrema importância para a correta utilização do sorgo (SILVA et al. 2017), objetivando 

aumentar a segurança alimentar dos rebanhos. 

Técnicas de análise multivariada têm sido empregadas para características expressas 

por variáveis quantitativas e qualitativas, podendo ser utilizado na avaliação de híbridos de 

sorgo forrageiro em região semiárida. A determinação da divergência genética, com o uso da 

análise multivariada, apresenta-se vantajosa, já que possibilita a identificação de fontes de 

variabilidade genética (JIMMY et al. 2017). Essa quantificação pode ser realizada por meio 

de caracteres agronômicos, morfológicos e moleculares entre outros. Dessa forma, este 

trabalho foi desenvolvido com objetivo de avaliar as características agronômicas de híbridos 

de sorgo forrageiro cultivados em região semiáridas por meio da análise multivariada.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na Fazenda Escola Alvorada do Gurgueia, pertencente 

ao campus “Professora Cinobelina Elvas” (CPCE), no município de Alvorada do Gurgueia, 

Piauí. O delineamento experimental foi em blocos casualizado, com três repetições. A área 

total experimental foi de 458,8 m2, sendo dividida em 75 parcelas de 2,8 m2 cada (2,8 m × 1 

m) com espaçamento entre linhas de 0,70 m, e de 0,5 m entre parcelas e 2,00m entre blocos. 

Foram utilizados 23 híbridos fornecidos pela Embrapa Milho e Sorgo, classificados como 

sorgo de duplo propósito. Foram realizadas análises de solo da camada 0-20, no Centro de 

Análise de Solo do CPCE. O plantio ocorreu no início do período chuvoso na proporção 20 

sementes m/linear, sendo que o periodo experimental foi de novembro de 2014 a abril de 

2015 
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No corte foi determinado o número de perfilhos por metro linear e a quantidade 

de plantas acamadas por meio de contagem visual, foi escolhida aleatoriamente duas plantas 

para medir com mira topográfica de alumínio Miratec de 3 metros a altura da planta até o 

final da panícula. Determinando assim as características de crescimento, número e altura de 

planta, porcentagem de plantas acamadas. Para avaliação de características morfológicas 

foram separadas duas plantas da área útil. Nas plantas foram separados as folhas, colmo, 

material morto e panícula, que foram pesados individualmente, e levados para a estufa de 

ventilação forçada a 55ºC deixando por 72 horas para determinar a pré-secagem. Foi 

calculada aprodutividade de massa verde total e massa seca total (t ha-1). Também foi 

determinado a produtividade de massa seca de folha total (t ha-1), massa seca de colmo total 

(t ha-1), massa seca de panícula total (t ha-1), massa seca de grãos total (t ha-1) através do 

fracionamento morfológico. 

Os dados foram analisados, utilizando o logiciário estatístico SAS (Statistical 

Analysis System) onde foram feitas as análises estatísticas descritiva (média, desvio padrão e 

coeficiente de variação) as médias foram comparadas através do teste Student Newman 

Keluls (SNK) a 5% de significância. Para o estudo de diversidade fenotípica foi realizada a 

análise de componentes principais, o que permitiu agrupar os híbridos baseado na relação 

entre as características medidas. 

Para avaliação das características agronômica discriminatórias utilizou-se: número 

de perfilho, acamamento, massa de forragem verde total, massa de forragem seca total, altura, 

folha/colmo, material morto, matéria seca de folha, matéria seca de colmo, matéria seca de 

material morto, matéria seca de grão.  

Os autovetores da matriz de covariância, é capaz de identificar as características que 

melhor representam os dados através da ordenação dos autovetores de acordo com seus 

autovalores, do maior para o menor. Essa ordenação fica mais fácil pois a matriz é simétrica 

e com a diagonal positiva, o que garante autovalores reais e maiores ou iguais a zero. Assim, 

dizemos que o autovetor associado ao maior autovalor é a principal componente do nosso 

conjunto de dados (RICHARDSON, 2009). 

Os autovalores da matriz de correlação corresponderam às variâncias de cada 

componente, e os autovetores normalizados corresponderam aos coeficientes de ponderação 

das características padronizadas. A importância relativa de um componente principal foi 

avaliada pela percentagem de variância total que ele explica, ou seja, a percentagem de seu 

autovalor em relação ao total dos autovalores de todos os componentes.  
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A dissimilaridade foi à relação entre os diversos híbridos, de forma que alta 

dissimilaridade entre esses híbridos indica que são distantes tendo como base nas 

características morfológicas (Rencher, 2002). Foi calculado a dissimilaridade, foi utilizado o 

método de agrupamento Ward onde é calculado o menor aumento da variância intra-grupo 

para gerar os agrupamentos e, consequentemente, os dendogramas (DIAS, 2009).  

A distância euclidiana média padronizada (D) para os híbridos i e i’ é dado por 

  2

'' )(
1

iiii XX
v

d , em que v é o número de características avaliadas. A utilização da 

distância euclidiana média padronizada no estudo de diversidade genética nos híbridos é 

procedente de acordo com Cruz e Carneiro (2006). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base na análise multivariada houve diferenças entre os grupos dos híbridos 

para as características de crescimento e produção e nos componentes principais agrupados 

os híbridos em quatros grupos. 

Foi verificado que o primeiro componente principal formado pelas características 

agronômicas massa de forragem verde total, massa seca de colmo e massa de forragem seca 

total, explica 37% da variação total, enquanto o segundo componente principal formado 

pelas características agronômicas de folha/colmo e massa seca de grãos explicam em 

conjunto com o primeiro componente um acumulado de 52%, e o terceiro componente 

principal formado pelas características de acamamento e massa seca de folha em conjunto 

com os outros dois componentes chegou aum acumulado de 70% de variação esperada 

(Tabela 1). Demonstrando que existe uma grande variação entre os híbridos. 

Com base nesses resultados pode-se relatar que as características de crescimento 

estão aliadas a produção. Segundo Campana (2010), as variáveis de maiores pesos nos 

primeiros autos vetores são consideradas de maior importância para o estudo de diversidade, 

quando o autovalor explica uma fração considerável da variação disponível, normalmente 

limitada em valor mínimo de 70%.  

Tabela 1 - Coeficientes de ponderação dos componentes principais em função das 
características agronômicas dos híbridos de sorgo forrageiro. 

 

Características 
Componentes 
Principal 1 Principal 2 Principal 3 

NP1 -0,25 0,17 0,21 
ACAM2 -0,03 -0,23 0,37 
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MFVT3 0,38 0,20 -0,05 
MFST4 0,36 0,21 0,05 
ALT5 0,30 0,13 0,17 
F/C6 0,23 -0,40 0,00 
MM7 0,08 -0,05 0,37 
MSF8 0,33 -0,23 -0,14 
MSC9 0,37 0,26 -0,07 
MM10 0,27 0,08 0,29 
MSG11 -0,08 0,37 0,11 

1NP:número de perfilhos;2ACAM:acamamento;3MFVT:Massa de forragem verde total;4MFST:massa de 
forragem seca total;5ALT:altura;6F/C: folha/colmo;7MM:Material morto; 8MSF: massa seca de folha; 9MSC: 
massa seca de colmo; 10MM: massa seca morto;11MSG: massa seca de grãos. 
 

Como a análise de componentes principal (ACP) não é corretamente usada para 

agrupamento foi necessária a análise de agrupamento pelo método Ward. A diversidade 

verificada com a análise de componente principal foi comprovada pela análise de 

agrupamento pelo método Ward, na qual são agrupados os híbridos mais similares entre si 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Dendograma do agrupamento pelo método Ward das características 
agronômicas entre híbridos de sorgo forrageiro. 

 
No dendograma de similaridade (Figura 1) constatou-se que existe variabilidade 

entre grupos, porém dentro de cada grupo existe similaridade entre os indivíduos, porém a 

variabilidade pode existir indicando que alguns híbridos podem se sobressair em relação aos 

demais de acordo com as características agronômicas avaliadas. O grupo I foi composto 

pelos híbridos: 1-9929036, 7-FEPAGRO 11, 23- BRS 506, 2-9929030, 10-947216. Grupo II 

pelos híbridos: 3-12F042224, 6-FEPAGRO19, 22-12F042496; Grupo III pelos híbridos: 4-

12F042150, 5-FEPAGRO18, 13-947072, 19-12F042066, 11-947030, 20-12F042226, 16-SF 

11, 8-9929012, 21-12F042422, 9-9929026, 12-947254, 15-SF 15, 17-SF 25,18- PROG 134 

IPA Grupo IV pelo híbrido: 14-947252.co  
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Do ponto de vista de seleção e identificação de híbridos essa variação é favorável, 

indicando que os híbridos são diferentes entre si, com possibilidade de comparação e 

selecionar os que apresentarem características desejáveis, sejam estas produtivas, 

morfológicas ou ambas (FERREIRA et al. 2003). O grupo IV se apresentou menos 

expressivo, formados somente pelo genótipo 947252, sugerindo que este seja o mais 

divergente. De acordo com Benitez et al. (2011) a ocorrência de grupos com apenas um 

genótipo evidencia ampla divergência, já que os híbridos em grupos unitários são mais 

dissimilares em relação ao conjunto.  

 

CONCLUSÕES 

Houve variabilidade génetica dentro dos grupos, indicando que, alguns híbridos 

podem ser destacados pelas características agronômicas, e assim o grupo III (12F042224, 

FEPAGRO 11,9929012, 9929026, SF 25, 947216, 12F042150, 9929012, PROG 134 IPA) 

apresentou os hibridos mais produtivos e mais adequado para a produção de silagem em 

regiões semiáridas, dentre os quatros grupos. 
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SOMA TÉRMICA E PRODUTIVIDADE DA FIGUEIRA, CULTIVAR ‘ROXO 

DE VALINHOS’, EM DUAS ÉPOCAS DE CULTIVO 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a soma térmica e produtividade da figueira 
sob sistema de poda intensiva em duas épocas de cultivo, em Bom Jesus Piauí. Figueiras da 
cultivar ‘Roxo de Valinhos’ foram plantadas no espaçamento de 2 x 1,5 m e cultivadas em 
sistema de vaso aberto. Foi determinada a influência dos elementos meteorológicos, 
temperatura, precipitação, umidade relativa do ar e radiação solar no desenvolvimento das 
plantas. A poda intensiva na primeira época (abril), favoreceu a antecipação do ciclo, com 
acúmulo térmico de 2.215,4 graus-dia, produção de 1,64 kg planta-1 e produtividade de 
5.486,5 kg ha−1. Na segunda época de poda (dezembro), a figueira completou seu ciclo com 
acúmulo térmico de 2.361,23 graus-dia, produção de 0,44 kg planta -1 e produtividade de 
1.463,9 kg ha −1. Verificou-se relações significativas entre a época de poda e as condições 
climáticas da região, apresentando resultados promissores para o cultivo da figueira, cultivar 
‘Roxo de Valinhos’, em Bom Jesus Piauí.  
 
PALAVRAS–CHAVE: Ficus carica, graus-dia, poda intensiva 

 
THERMAL SUM AND FIGURES PRODUCTIVITY, CULTURE 'VALLEY 

PURPLE', IN TWO SEASONS OF CULTIVATION. 
 

ABSTRACT: The objective of this work was to evaluate the thermal sum and yield of fig 
under intensive pruning in two growing seasons in Bom Jesus Piauí. Figs of cultivar 'Roxo 
de Valinhos' were planted at 2 x 1.5 m spacing and grown in open pot system. The influence 
of meteorological elements, temperature, precipitation, relative humidity and solar radiation 
on plant development was determined. Intensive pruning in the first season (April) favored 
the anticipation of the cycle, with thermal accumulation of 2215.4 degree-days, production 
of 1.64 kg plant-1 and productivity of 5486.5 kg ha−1. In the second pruning season 
(December), the fig tree completed its cycle with thermal accumulation of 2361.23 degree-
days, production of 0.44 kg plant-1 and productivity of 1463.9 kg ha−1. Significant 
relationships were verified between the pruning season and the climatic conditions of the 
region, showing promising results for the cultivation of fig, cultivar 'Roxo de Valinhos', in 
Bom Jesus Piauí. 
 

KEYWORDS: Ficus carica, degree-days, intensive pruning 
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INTRODUÇÃO 

A figueira (Ficus carica L.) é uma das frutíferas mais tradicionais da família Moraceae, 

originária de regiões de clima temperado, tem apresentado destaque quando cultivada em 

regiões de clima tropical, como o Brasil, que desde 2017 é o nono maior produtor mundial 

de figos verdes, com 25.883 toneladas produzidas em 2.591 ha (FAOSTAT, 2017) e o 

segundo maior exportador mundial de figos frescos do hemisfério sul, com 0,46 mil 

toneladas de frutos exportados (IBGE, 2017). 

A cultivar ‘Roxo de Valinhos’ é a única cultivada comercialmente no Brasil, devido 

sua rusticidade, alto vigor e produtividade (RODRIGUES et al., 2012), além de boa 

adaptação ao sistema de poda intensiva (MICHELOUD et al., 2018). A poda intensiva 

caracteriza-se pela eliminação completa da copa formada no ciclo anterior (SILVA et al., 

2017), induzindo à quebra da dormência da planta, e estimulando o crescimento das células 

cambiais e meristemáticas (THERON et al., 2011) e consequentemente promovendo a 

formação de novos ramos de produção.  

Este sistema de cultivo mantém as plantas com porte médio, facilitando o manejo 

da cultura, e garantindo rendimentos superiores a 15.000 kg ha-1 (MICHELOUD et al., 2018). 

A época da poda pode variar de acordo com as condições climáticas e o desenvolvimento da 

planta, podendo está, antecipar ou retardar o ciclo da figueira (ZHAO et al., 2014; CHIANG 

et al., 2018) e, consequentemente, a época da colheita dos frutos. O uso de ferramentas como 

o sistema de unidades térmicas, ou graus-dia (acúmulo térmico), é primordial para monitorar 

a quantificação da energia necessária para a formação de todas as etapas de crescimento e 

desenvolvimento da planta, caracterizando seus estádios fenológicas (SCHMIDT et al., 

2018).   

Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar a soma térmica e produtividade da 

figueira sob sistema de poda intensiva em duas épocas de cultivo, em Bom Jesus Piauí, Brasil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização do experimento 

O estudo foi realizado no período de 2018 a 2019, no pomar experimental do 

Grupo de Estudos em Fruticultura, FRUTAGRO, do Campus Professora Cinobelina Elvas, 

Universidade Federal do Piauí, CPCE/UFPI, em Bom Jesus, Piauí, Brasil, localizado a 

09°04’59.9’’ S e 44°19’36.8’’ W, a 287 metros de altitude.  O clima da região é classificado 

com Aw (megatérmico tropical), com estação seca de inverno (ALVARES et al., 2014).  
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Os dados meteorológicos da área foram obtidos pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia, INMET, estação meteorológica automática em Bom Jesus Piauí-A326 

(INMET, 2019). A pesquisa foi desenvolvida com plantas de figueira, cultivar ‘Roxo de 

Valinhos’, com 11 meses de idade e espaçamento de 2 x 1,5 m (3.334 plantas ha-¹), plantadas 

em 23 de maio de 2017, em Latossolo Amarelo franco-argiloso (SANTOS et al., 2013), sob 

sistema de irrigação por gotejamento. As caraterísticas químicas e físicas do solo antes da 

poda encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Características químicas e físicas do solo na profundidade 0-20 cm. P, K, Cu, Fe, 
Mn e Zn - Extrator Mehlich 1; Ca, Mg e Al - Extrator KCl - 1 mol/L; H + Al - Extrator 
Acetato de Cálcio a pH 7.0; Matéria Orgânica (MO) - método Walkley-Black, SB = Soma 

de Bases Trocáveis, CTC (T) - Capacidade de Troca Catiônica a pH 7.0, V = Índice de 
Saturação de Bases, m = Índice de Saturação de Alumínio 

 
pH P resina H+Al Al Ca Mg K SB T 

H2O mg.dm-³ -------------------------cmolc.dm-³------------------------- 

5,60 21,54 1,93 0,0 2,95 0,50 0,40 3,85 5,78 

Cu Fe Mn Zn V m M.O. Argila Silte Areia 

----------------mg dm-³------------- ----------%------- ---------------g kg-¹---------------- 

1,12 58,90 18,19 1,46 66,7 0,0 9,0 266 31 703 

Fonte: Centro de análises em solos, Campus Professora Cinobelina Elvas CPCE, Bom Jesus, Piauí. 
 

As figueiras foram conduzidas em sistema de vaso aberto. Em dezembro de 2017, 

podou-se o ápice do caule principal a 50 cm do solo, com a finalidade da planta emitir 

brotação intensa, posteriormente, selecionou-se três ramos para formação da arquitetura da 

planta ao longo da estação de crescimento, eliminando o excedente. A primeira e segunda 

poda intensiva de frutificação, foram realizadas em abril e dezembro de 2018, 

respectivamente, podando-se os três ramos estruturais a 40 cm da inserção no caule, e 

eliminando os ramos secundários formados no ciclo anterior. Iniciada a brotação, realizou-

se a desbrota, deixando dois brotos por ramo estrutural (SILVA et al., 2017). 

Em ambos os períodos após a poda, os ramos foram pincelados com solução de 

sulfato de cobre a 1%, para o controle preventivo de doenças. Adicionou-se também 5 L de 

esterco de curral curtido por planta a fim de melhorar as características físicas e químicas do 

solo. A adubação de produção foi realizada a lanço 30 dias após a poda, de acordo com a 

análise do solo (TABELA 1) e recomendações de Chalfun (2012), incorporada 

superficialmente em uma faixa de 40 cm correspondente à projeção da copa das plantas. 

As adubações com micronutrientes, foram realizadas via foliar, repetidas a cada 30 

dias, sendo a primeira por ocasião do início da brotação, utilizando 200 mL 100L-1 do 
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micronutriente Ativax®, composição: 2% de S; 1% de Mg; 1% de Zn; 0,50% de Mn; 0,50% 

de Fe; 0,50% de B; 0,30% de Cu e 0,10% de Mo, para o suprimento nutricional das plantas, 

totalizando 4 aplicações. O controle de plantas daninhas foi realizado mecanicamente 

durante o ciclo, quando necessário.  

Também foram realizados tratamentos fitossanitários, para controle da ferrugem 

(oxicloreto de cobre e tebuconazole) e da broca da figueira (abamectin e enxofre), de acordo 

com a necessidade. As avaliações foram iniciadas no momento em que todas as plantas 

apresentavam brotações. Foram marcados dois ramos produtivos por ramo estrutural, 

totalizando seis ramos produtivos por planta.  

 

Caracterização fenológica 

Para as avaliações fenológicas, considerou-se o início da brotação quando 50% das 

gemas vegetativas encontravam-se no estádio de ponta verde, início do florescimento quando 

50% das gemas vegetativas encontravam-se no estádio de inflorescência e início da 

frutificação quando 50% das inflorescências atingiram o estágio de infrutescência.  

 

Soma térmica  

A soma térmica foi calculada em função de cada uma das fases fenológicas (poda 

ao início da brotação; início da brotação ao início do florescimento, início do florescimento 

ao início da frutificação e início da frutificação ao início da colheita), sendo estimado o 

acúmulo de graus-dia (ΣGD) necessários para a superação de cada uma delas, considerando-

se a temperatura mínima basal (Tb) de 8ºC e a temperatura máxima basal (TB) de 36ºC 

(SOUZA et al., 2009). A caracterização das exigências térmicas da figueira foi realizada 

utilizando-se a metodologia proposta por Ometto (1981): 

Caso I: Tm > Tb; TB > TM 

GD =  [
(TM − Tm)

2
] + (Tm − Tb) 

Em que: Tm a temperatura mínima diária, Tb é a temperatura basal mínima, TB a 

temperatura basal máxima e TM é a temperatura máxima diária, em °C.  

 

Análise estatística  

Utilizou-se delineamento experimental em blocos casualizados, com 4 repetições 

compostas por 12 plantas em cada parcela experimental, tendo como tratamento as duas 

épocas de poda, abril e dezembro de 2018. Os dados fenológicos foram submetidos a 

estatística descritiva. Para as variáveis quantitativas utilizou-se regressão e as qualitativas 
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utilizou-se teste de médias de Tukey p<0.05 de significância. Todas as análises estatísticas 

foram realizadas no ambiente estatístico R v. 3.3.2. (R CORE TEAM, 2018).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As diferenças observadas nos acúmulos térmicos em cada época de cultivo da 

figueira variam de 2215.47 GD, entre abril e agosto de 2018, à 2361.24 GD, de 

dezembro/2018 a abril/2019, para atingir o ponto de colheita (TABELA 2). Isto se deve, 

provavelmente, às variações de temperatura do ar registradas ao longo do período de 

desenvolvimento da cultura (SOUZA et al., 2009) e ao potencial adaptativo da figueira às 

diferentes condições climáticas (RODRIGUES et al., 2012).  

A utilização da temperatura do ar como instrumento para determinação do 

desenvolvimento fisiológico das plantas é suficiente para determinar o ponto de colheita 

(GUO et al., 2013). De acordo com Schmidt et al. (2018), o estabelecimento do acúmulo 

térmico em graus-dia (TABELA 2) fornece informações mais precisas do que o tempo 

cronológico em dias, podendo assim ser utilizado como ferramenta para auxiliar no 

planejamento do ciclo, independentemente da região de cultivo, sendo este, um método 

padrão para quantificar a cronologia dos estádios fenológicos das plantas.  

Em relação a produção, as plantas podadas em abril apresentaram melhor resultado 

com 1,64 kg planta-1, e produtividade de 5.486,55 kg ha-1, quando comparada as plantas 

podadas em dezembro, com 0,44 kg planta-1 e 1.463,93 kg ha-1 (TABELA 3). Silva et al. (2016) 

ao avaliar a produção de figueiras em diferentes ambientes de cultivo, observou diminuição 

do rendimento no segundo e terceiro ciclo de plantas expostas a menor radiação solar. A 

limitação da radiação solar durante o desenvolvimento da figueira compromete o surgimento 

de brotos reprodutivos e consequentemente diminui o rendimento da planta 

(MICHELOUD et al., 2018). 

 

Tabela 2 - Soma térmica em graus-dia (GD) do ciclo fenológico da figueira cultivar ‘Roxo 
de Valinhos’, em duas épocas de cultivo. 0 – poda, V – início da brotação, R1 – início do 

florescimento, R2 – início da frutificação, R3 – colheita 
 

Data Ciclo produtivo Soma térmica 

------------------------------------------------------1° Época de cultivo--------------------------------------------- 

07/04/2018 – 11/04/2018 0 – V 
72.20 GD 
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Tabela 3 - Sazonalidade da colheita, produção e produtividade de frutos de figueira, cultivar 
‘Roxo de Valinhos’, em duas épocas de cultivo 

 

Início da colheita Final da colheita 
Produção 

(kg planta-1) 

Produtividade 

(kg ha-1) 

03/08/2018 09/11/2018 1,64a 5.486,55a 

17/04/2019 04/06/2019 0,44b 1.463,93b 

Fc 58,55 58,54 

CV (%) 21,39 21,39 

Letras diferentes na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey p<0,05 de significância 

 

CONCLUSÕES 

A cultivar ‘Roxo de Valinhos’ mostra respostas promissoras ao cultivo em Bom 

Jesus, Piauí. A poda realizada em abril apresenta os melhores resultados para produção e 

produtividade, com soma térmica de 2.215,47 graus-dia para completa seu ciclo, produção 

de 1,64 kg planta-1 e produtividade de 5.486,55 kg ha-1. 
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RESUMO: Objetivou-se com o presente estudo avaliar o custo da substituição do farelo de 
soja por milho mais ureia em dietas destinadas a alimentação de búfalas leiteiras. Os 
tratamentos experimentais consistiram em quatro níveis de substituição (0, 33, 66 e 100%) 
do farelo de soja por milho mais ureia, onde todas as dietas foram isoproteicas (12% de 
proteína bruta na matéria seca). Foram utilizadas 12 búfalas (multíparas) da raça Murrah, em 
lactação, com peso corporal médio inicial de 650 kg, estas estavam com período de lactação 
médio de 100 dias e produção de leite média de 10 kg/dia. As variáveis avaliadas foram: 
consumo de matéria natural (CMN), consumo de matéria seca (CMS), custo diário por 
ingestão de matéria natural (CDIMN) e custo diário por ingestão de matéria seca (CDIMS). 
O delineamento utilizado foi o quadrado latino (três quadrados) com quatro tratamentos, 
quatro animais e quatro períodos cada quadrado, sendo definido previamente pela produção 
de leite, consumo de matéria seca e período de lactação. As variáveis estudadas foram 
submetidas à análise de variância (ANOVA), com aplicação do teste F e análise de regressão. 
O consumo de matéria natural (CMN) não foi influenciado pelos níveis de substituição 
(P>0,05), no entanto, as demais variáveis: consumo de matéria seca (CMS), custo dietético 
por ingestão de matéria natural (CDIMN), custo dietético por ingestão de matéria seca 
(CDIMS) foram influenciadas principalmente pelo efeito linear decrescente (P<0,05). É 
recomendada a substituição total do farelo de soja por milho mais ureia na dieta de búfalas 
em lactação. No entanto, o cuidado com a adaptação e acompanhamento dos animais se faz 
necessário para reduzir os riscos de intoxicação por ureia (amônia). 
 

PALAVRAS–CHAVE: índice produtivo, ingestão de matéria seca, rentabilidade 
 

EVALUATION OF COST OF DIETS WITH INCREASING LEVELS OF UREA 
AND CORN IN REPLACEMENT OF SOYA MEAL IN FEEDING OF DAIRY 

BUFFALOES 
 

ABSTRACT: The objective of the present study was to evaluate the cost of replacing 
soybean meal with corn and urea in diets for dairy buffalo feeding. The experimental 
treatments consisted of four levels of substitution (0, 33, 66 and 100%) of soybean meal by 
urea and corn, where all diets were isoproteic (12% of crude protein in dry matter). Twelve 
lactating Murrah buffaloes (multiparous) were used, with initial average body weight of 650 
kg, they were with an average lactation period of 100 days and average milk production of 
10 kg/day. The variables evaluated were: natural matter intake (IMN), dry matter intake 
(IMS), daily cost per natural matter intake (CDIMN) and daily cost per dry matter intake 
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(CDIMS). The design used was the Latin square (three squares) with four treatments, four 
animals and four periods each square, previously defined by milk production, dry matter 
intake and lactation period. The variables studied were submitted to analysis of variance, with 
application of the F test and regression analysis. Natural matter intake (IMN) was not 
influenced by substitution levels (P> 0,05), however, the other variables: dry matter intake 
(IMS), daily cost per natural matter intake (CDIMN), daily cost intake per dry matter intake 
(CDIMS) were mainly influenced by the linear effect (P<0,05). Total replacement of soybean 
meal with corn and urea in the diet of dairy buffaloes is recommended. However, care for 
the adaptation and monitoring of animals is necessary to reduce the risk of by urea (ammonia) 
poisoning. 
 
KEYWORDS: dry matter intake, profitability, productive index  
 

 

INTRODUÇÃO 

Vários são os fatores que influenciam o custo de produção animal. Dentre eles, a 

despesa dietética corresponde, na maioria das vezes, a 70% do custo total, ficando 

evidenciado em sistemas intensivos onde a modalidade de fornecimento da dieta 

(semiconfinado ou confinado) depende de vários fatores como processamento (tamanho de 

partícula e mistura) dos ingredientes, relação volumoso:concentrado, nível energético da 

dieta, enchimento ruminal e rotina de fornecimento da dieta (FERREIRA, 2002; 

MERTENS, 1994). 

Na atividade leiteira, onde o concentrado é responsável por elevar o custo com a 

alimentação, que em termos percentuais pode corresponder por volta de 80% da matéria 

seca da dieta, obriga o produtor/técnico responsável buscar alternativas/ingredientes e 

métodos viáveis para tentar sobressair diante desta realidade (FERREIRA, 2002) 

Os insumos tradicionais, milho e farelo de soja, são utilizados em praticamente 

todas as dietas destinadas a alimentação animal, mesmo assim não   sazonalidade que 

automaticamente ocasiona uma oscilação nos custos produtivos. Ao analisar por esta ótica, 

uma opção viável para reduzir as despesas com a alimentação é substituir parcialmente ou 

totalmente o farelo de soja por substitutos de menor custo (PINA et al., 2006). 

Quando se trata de ruminantes, esta substituição se mostra bem interessante, uma 

vez que o animal não precisa ingerir exclusivamente a proteína verdadeira para atender 

grande parte de sua exigência proteica, ou seja, cerca de 70% é suprida pelo próprio micro-

organismo (proteína microbiana) incorporado ao bolo digestivo no decorrer do trato que, ao 

chegar no abomaso e as demais secções do intestino delgado são degradados normalmente 

como proteína (BENEDETI et al., 2014).  
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Neste panorama, a ureia surge como importante substituto, sendo um ingrediente 

sintético derivado da indústria petrolífera, possui uma rápida solubilização no ambiente 

ruminal, disponibiliza amônia e por conseguinte nitrogênio para formação da cadeia proteica 

microbiana, elevando assim a taxa de fermentação dos substratos presentes no rúmen, 

produção de ácidos graxos voláteis e vitaminas (complexo B e K) (BACH et al., 2005). 

Ao avaliar o custo proteico da ureia e farelo de soja observa-se uma variação não 

tão acentuada. neste caso a ureia fica em média R$1.300,00/tonelada e o farelo de soja R$ 

1.400,00/tonelada, neste sentido, a comparação fica mais interessante quando se avalia a 

capacidade de conversão de nitrogênio em proteína no rúmen, partindo do pressuposto da 

conversão de nitrogênio em proteína, o composto sintético  apresenta uma larga vantagem, 

uma vez que 1g de ureia é capaz de fornecer 28 gramas de proteína (40%x6,25 = 280%) e o 

farelo de soja 0,45 g (45%) (LIMA, 2017). 

Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o custo da substituição do 

farelo de soja por milho mais ureia em dietas destinadas a alimentação de búfalas leiteiras. 

                  

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na Tapuio Agropecuária, localizada no município de 

Taipu -RN (5° 37’ 5” de latitude sul e 33° 35’ 44” de longitude), clima tipo Aw (KOPPEN 

E GEIGER, 1928), temperatura e pluviosidade média anual de 25,8° C e 962 mm, 

respectivamente. As búfalas foram confinadas em baias individuais (6×3 metros), cobertas 

providas de cochos e bebedouros.  

Foram utilizadas 12 búfalas (multíparas) da raça Murrah, em lactação, com peso 

corporal médio inicial de 650 kg, estas estavam com período de lactação médio de 100 dias 

e produção de leite média de 10 kg/dia, onde os animais foram distribuídos em um quadrado 

latino (4×4) triplo, ou seja, 3 quadrados latinos rodando simultaneamente. 

O período experimental teve duração de 72 dias, dividido em quatro períodos de 

18 dias, sendo 13 para adaptação e 5 para coleta de dados. Os tratamentos experimentais 

consistiram em quatro níveis de substituição do farelo de soja por milho mais ureia. 

A dieta sem ureia foi formulada de acordo com a tabela de exigências proposta por 

Paul (2010) (Tabela 1). A proporção volumoso:concentrado das dietas foi de 60:40 (Tabela 

1), sendo a cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) e palma forrageira (Opuntia cochenillifera) as 

fontes de volumosos utilizados e concentrado utilizado foi a base de milho, farelo de soja, 

ureia, sulfato de amônia e mistura mineral. Os tratamentos experimentais consistiram em 

quatro níveis de substituição (0, 33, 66 e 100%) do farelo de soja por milho mais ureia, onde 

todas as dietas foram isoproteicas (12% de proteína bruta na matéria seca). 
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Tabela 1 - Composição percentual e química das dietas experimentais 
 

Ingredientes 
Níveis de substituição (%MS¹) 

0 33 66 100 

Cana de açúcar 30 30 30 30 

Palma gigante 30 30 30 30 

Farelo de soja 17,0 11,4 5,6 0,0 

Milho  19,90 24,79 29,75 34,58 

Ureia 0,00 0,72 1,48 2,17 

Sulfato de amônia 0,00 0,08 0,16 0,24 

Mistura mineral 3,10 3,01 3,01 3,01 

Nutrientes Composição química (%MS¹) 

MS¹ 49,6 49,7 49,8 50,0 

MO² 89,4 88,9 87,3 87,7 

PB³ 12,0 12,0 12,0 12,0 

FDN4 26,9 26,9 26,84 26,8 

NDT7 70,8 70,5 70,0 69,9 

MS¹ - matéria seca, PB² - Proteína Bruta, MO³- matéria orgânica, FDN4 – fibra em detergente neutro; NDT7- 
nutrientes digestíveis totais. 

 

A alimentação foi fornecida duas vezes ao dia, 6h00 e 16h00 horas (antes da 

ordenha), na forma de mistura completa, e a quantidade ajustada com relação ao consumo 

da dieta do dia anterior, permitindo sobra de 10% da matéria seca total oferecida. Amostras 

dos alimentos ofertados e das sobras foram colhidas durante todo o período de coleta, 

formando assim amostras compostas por animal, as quais foram conservadas a -20ºC por 90 

dias para posteriormente serem descongeladas e analisadas (composição nutricional). As 

amostras foram descongeladas e secas em estufa de ventilação forçada (55ºC) por 72 horas, 

e moídas em moinho do tipo Willey (de facas), em peneiras de 1 e 2 mm. 

Na tabela 2 é possível observar os custos dos ingredientes (R$/kg) e dietas utilizadas 

no experimento. Neste caso só foi considerado o custo do alimento, não foi adicionado as 

despesas com a mão-de-obra, combustível, energia, manutenção das instalações e 

maquinários. 

Tabela 2. Custos dos ingredientes e dietas experimentais   
 

Ingrediente Custo/kg MS Custo/kg MN 

Cana de açúcar R$           0,27 R$           0,08 

Palma gigante R$           8,33 R$           0,83 

Farelo de soja R$           1,53 R$           1,39 

Milho R$           0,73 R$           0,65 

Ureia R$           1,35 R$           1,30 

Sulfato de amônia R$           1,73 R$           1,66 

Mistura mineral R$           2,92 R$           2,80 

Tratamento   

0 R$           2,98 R$           0,73 
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33 R$           2,95 R$           0,69 

66 R$           2,90 R$           0,65 

100 R$           2,86 R$           0,62 

  

Os cálculos dos custos das dietas foram obtidos através da fórmula abaixo: 

 

CD (R$) = ((R$ kg do ingrediente1 x porcentagem na dieta) + (R$ kg do 

ingrediente2 x porcentagem na dieta) +... (R$ kg do ingredienten x porcentagem na dieta)). 

 

Esta fórmula foi utilizada para calcular os dois custos dietéticos, tanto o da dieta na 

matéria natural/búfala/dia (R$ CDIMN) quanto o da matéria seca/búfala/dia (R$ CDIMS). 

As variáveis estudadas foram submetidas à análise de variância (ANOVA), com 

aplicação do teste F e análise de regressão. Os dados foram analisados em um quadrado 

latino 4 x 4, triplo, utilizando-se os procedimentos GLM e REG do SAS, versão 9.0 (2001), 

adotando-se o nível de 5% de probabilidade. 

 

O modelo matemático utilizado foi: 

 

Yijkl = µ + Ai + Pj + Qk + Gl + (A*Q)ik + (G*Q)lk + eijkl  

 

Em que:  Yijkl é a variável observada, µ é a média da população, Ai é o efeito do 

animal, Pj é o efeito do período, Qk é o efeito do quadrado, Gl é o efeito do tratamento, 

(A*Q) ik é a interação entre animal e quadrado, (G*Q) lk é a interação entre o tratamento e 

quadrado e eijkl é o erro experimental.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O consumo de matéria natural (CMN) não foi influenciado pelos níveis de 

substituição (P>0,05), no entanto, as demais variáveis: consumo de matéria seca (CMS), 

custo dietético por ingestão de matéria natural (CDIMN), custo dietético por ingestão de 

matéria seca (CDIMS) foram influenciadas principalmente pelo efeito linear (P<0,05) (Tabela 

2). 
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Tabela 2. Consumo de matéria natural (CMN), matéria seca (CMS), custo dietético por 
ingestão de matéria natural (CDIMN), custo dietético por ingestão de matéria seca de 

búfalas lactantes. 
 

Variável 

Níveis de Substituição (%) 

EPM5 L6 Q7 C8 

0 33 66 100 

CMN1 (kg/búfala/dia) 61,22 63,00 57,32 55,11 13,25 0,1674 0,3437 0,4713 

CMS2 (kg/búfala/dia) 10,48 10,70 9,48 8,89 2,21 0,0419 0,1074 0,1763 

CDIMN3 (R$/búfala/dia) 41,92 39,27 29,81 24,10 9,96 0,0021 0,0088 0,0198 

CDIMS4 (R$/búfala/dia) 31,25 31,59 26,51 25,44 6,50 0,0137 0,0412 0,0751 

CMN1-consumo de matéria natural, CMS2-consumo de matéria seca, CDIMN3-custo diário por ingestão de 
matéria natural, CDIMS4-custo diário por ingestão de matéria seca, EPM5-erro padrão da média, L6-linear, Q7-
quadrática, C8-cúbica.  

 

 O CMS apresentou uma redução de 10,48 para 8,89 kg/búfala/dia, isto pode ser 

atrelado a baixa palatabilidade da ureia, uma vez que os tratamentos 2 (33%), 3 (66%) e 

principalmente o 4 (100%) possuíam maiores níveis de ureia. O CDIMN e CDIMS também 

foram influenciados pelo comportamento quadrático (P<0,05), no entanto, considerando a 

variação numérica continua decrescente (Gráfico 1) das variáveis, o modelo linear (P<0,05) 

se mostrou o mais indicado para explicar e discutir a influência da substituição. 

 

 
Gráfico 1. Custos dietéticos por ingestão de matéria natural (CDIMN) e seca (CDIMS). 

        

Desta forma, ao observar a variação de custos do T1 (0%) e T4 (100%) para a 

variável CDIMN, foi constatado uma redução significativa (P<0,05) e acentuada, partindo 

de R$ 41,92 para R$ 24,10 (búfala/dia), respectivamente. Isto é evidenciado pela equivalência 

proteica da ureia que, em pouca quantidade supre a ausência do farelo soja nos quesitos 

formulação de dieta e exigência nutricional.      
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CONCLUSÕES 

É recomendada a substituição total do farelo de soja por milho mais ureia na dieta 

de búfalas em lactação. No entanto, o cuidado com a adaptação e acompanhamento dos 

animais se faz necessário para reduzir os riscos de intoxicação por ureia (amônia).  
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