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Resumo: Esta pesquisa avaliou a influência do substrato e o efeito do ácido indolbutírico 

(IBA) no enraizamento de estacas de aceroleira. O experimento foi realizado em ambiente 

protegido no IFMT campus São Vicente. As estacas foram padronizadas em 15 cm de 

comprimento, tendo as bases imersas em soluções de IBA por 10 segundos, inseridas em 

tubetes contendo os substratos, colocados em bandejas de polipropileno e transportadas 

para casa de vegetação onde permaneceram por 60 dias. Os tratamentos foram arranjados 

em esquema fatorial 4 x 2, onde o primeiro fator correspondeu a 4 concentrações de IBA 

(0; 2000; 4000 e 6000 mg L-1) e dois tipos de substratos (vermiculita + casca-de-arroz-

carbonizada e composto orgânico) com 4 repetições, de 10 estacas por repetição, 

totalizando 320 estacas. Os dados experimentais foram submetidos à análise de variância, 

e quando significativo, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste Tukey. O 

substrato vermiculita mais casca de arroz carbonizada proporciona maior enraizamento de 

estacas de acerola quando comparado ao substrato contendo composto orgânico. Não 

houve efeito das doses de IBA no desenvolvimento das estacas de acerola. 

 

Palavras-chave:  IBA, Hormônio enraizador, Malpighia glabra L., Propagação 

 

1 Introdução 

Os frutos da acerola (Malpighia glabra L.), são reconhecidos pelo seu elevado valor 

nutricional, potencial fonte natural de vitamina C (JUNQUEIRA et al., 2002), entretanto 

existe uma demanda por práticas de cultivo da acerola que padronizem as plantas e frutos, 

visto que nos plantios estabelecidos, predominam mudas provenientes de sementes, o que 

propicia desuniformidade dos pomares, em função da segregação hereditária (MARTINS 

et al., 2000). 
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A proposta de propagação por estaquia se fundamenta na reprodução assexuada, 

onde estacas de uma planta mãe são retiradas e plantadas em meio úmido para que se 

desenvolvam em novas plantas. Esse método assegura uniformidade, precocidade na 

produção e manutenção das características genéticas da planta (GOMES et al. 2000). 

 Entre as espécies de acerola ocorrem diferenças quanto a facilidade de emitir raízes 

adventícias e quanto a qualidade do sistema radicular formado com reflexos no 

desenvolvimento posterior da planta (FACHINELLO et al., 1995). 

 A dificuldade de enraizamento das estacas, pode estar relacionada a fatores 

específicos da planta como também ao ambiente em que se encontram. Para combater 

fatores específicos da planta é importante a busca de técnicas auxiliares, como o uso de 

reguladores de crescimento, para estimular o enraizamento (MAYER, 2001). 

       O grupo de reguladores de crescimento das auxinas estimulam a síntese de etileno, 

favorecendo a emissão de raízes (NORBERTO et al., 2001), para isso é necessário um 

balanço hormonal endógeno adequado (Pasqual et al., 2001), a maneira mais simples de 

promover esse equilíbrio é pela aplicação exógena de IBA (ácido indolbutírico), que pode 

elevar o teor de auxina no tecido. O objetivo da pesquisa foi encontrar a melhor combinação 

de substrato e concentração de hormônio enraizador que proporcione maior 

desenvolvimento das mudas. 

 

2 Material e Métodos 

 A pesquisa foi realizada em ambiente protegido (casa de vegetação) localizado na 

área experimental do Centro de Referência de Campo Verde do Campus São Vicente 

(SVC), do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) no período de abril a junho de 2019. O 

ambiente protegido apresentava sistema de nebulização por micro aspersão, mantendo-se 

a umidade relativa do ar superior a 80%. 

 As estacas obtidas de planta matriz foram padronizadas em 15 cm de comprimento, 

corte em bisel na base e corte reto na extremidade superior, com duas folhas reduzidas em 

aproximadamente 50% do limbo. Após o preparo, as estacas tiveram suas bases imersas 

em soluções de IBA por 10 segundos, posteriormente 1/3 da parte inferior da estaca foi 

inserido em tubetes (56 cm3) preenchidos com os substratos, colocados em bandejas de 

polipropileno e transportados para casa de vegetação onde permaneceram por 60 dias. 
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 Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial 4 x 2, onde o primeiro fator 

correspondeu a 4 concentrações de IBA (0; 2000; 4000 e 6000 mg L-1) e dois tipos de 

substratos (vermiculita + casca-de-arroz-carbonizada (1:1 v/v) e composto orgânico) 

 com 4 repetições, de 10 estacas por repetição, totalizando 320 estacas. 

 Após 60 dias no leito de enraizamento realizou-se a avaliação considerando as 

seguintes variáveis: porcentagens de enraizamento, de sobrevivência, de mortalidade e de 

novas brotações; número médio de raízes por estaca e comprimento médio de raiz (média 

das três maiores), e n° de folhas. Os dados experimentais foram submetidos à análise de 

variância, e quando significativo, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste 

Tukey. 

 

3 Resultados e Discussões 

Com o presente trabalho foi possível observar que não houve interação significativa 

entre os fatores substrato e concentrações de AIB para todas as variáveis analisadas e que 

a aplicação de AIB não exerceu qualquer efeito nos resultados desse experimento (Tabela 

1). Constataram-se efeitos significativos para o tipo de substrato utilizado nas variáveis 

porcentagem de enraizamento, número médio de raízes e comprimento médio de raízes 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1: Resumo da análise de variância para enraizamento, sobrevivência, mortalidade, 

brotação, número médio de raízes por estaca e comprimento médio de raízes em estacas 

de Malpighia glabra L. Campo Verde - MT, 2019. 

 

Fontes de 
variação 

GL 
Quadrados Médios 

EE EV EM EB NR CR 

Substrato (A) 1 703,13** 450,00ns 28,13ns 253,13ns 144,5** 50,14** 

IBA (B) 3 69,79ns 225,00ns 194,79ns 178,13ns 17,93ns 5,32ns 

Interação (A x B) 3 69,79ns 241,67ns 144,79ns 28,13ns 22,85ns 8,75ns 

Erro 24 30,21 204,17 186,45 65,63 10,71 5,78 

Total 31 - - - - - - 

CV (%) 76,5 54,4 20,5 63,2 104,7 107,8 

 
 
Em que: ns é não significativo e ** é significativo a 1% de probabilidade. 
GL: graus de liberdade; CV: coeficiente de variação EE: estacas enraizadas; EV: estacas 
vivas; EM: estacas mortas: EB: estacas brotadas; NR: número médio de raízes;  
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CR: comprimento médio de raízes 
 
 A época em que as estacas foram coletadas, mês de abril, pode ter relação com os 

baixos índices de enraizamento encontrados nessa pesquisa, visto que em trabalho 

realizado com estacas de ameixeira em diferentes épocas, foi observado que os meses de 

janeiro e março apresentam maiores índices de enraizamento (DUTRA ; KERSTEN, 1996). 

Segundo FACHINELLO et al (1993), a época do ano está estreitamente relacionada com a 

consistência do caule, estacas coletadas em um período de crescimento vegetativo intenso 

mostram maior capacidade de enraizamento, principalmente em espécies de difícil 

enraizamento. 

A maior porcentagem de enraizamento foi obtida das estacas que foram 

acondicionadas no substrato vermiculita + casca-de-arroz-carbonizada (11,9%), que diferiu 

estatisticamente do resultado observado com a utilização do substrato composto orgânico 

(2,5%) (Tabela 2). De modo semelhante, se observou a superioridade do substrato 

vermiculita + casca-de-arroz-carbonizada para número médio de raízes (5,3) e para 

comprimento médio de raízes (3,5 cm), relação ao substrato composto orgânico, cujos 

valores foram 1 e ,1,1 cm, respectivamente. 

 

Tabela 2: Comparação de médias (Teste de Tukey) para enraizamento, número médio de 

raízes por estaca e comprimento médios de raízes em estacas de Malpighia glabra L. 

Campo Verde - MT, 2019. 

 

Recipiente 
Variáveis 

Enraizamento (%) 
Número médio de 

raízes 
Comprimento médio 

de raízes (cm) 

VER + CAC1 11,9a 5,3a 3,5a 

CO2 2,5b 1,0b 1,1b 

 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% 
de probabilidade.1 vermiculita e casca-de-arroz-carbonizada (1:1); 2composto orgânico 
 

 Diversos trabalhos demonstram a eficiência da vermiculita pura ou em mistura com 

outros produtos como meio adequado à emissão e crescimento de raízes em estacas de 

diversas espécies, esses resultados se justificam pela elevada porosidade e retenção de 

umidade desse material (CARDOSO et al. 2011). 
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4 Conclusão 

O substrato vermiculita mais casca de arroz carbonizada proporciona maior 

enraizamento de estacas de acerola quando comparado ao substrato contendo composto 

orgânico. Não houve efeito das doses de ácido indolbutirico no desenvolvimento das 

estacas de acerola. 
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Resumo: O objetivo do projeto na comunidade Santo Antônio da Fartura é orientar os 

produtores de leite in natura, sobre os aspectos físico-químicos e microbiológicos que 

influencia na qualidade do leite, este projeto foi solicitado pela Cooperativa Coopersaf, para 

que os produtores conheçam os aspectos que podem estar envolvidos na qualidade deste 

produto. Acontecerá a inauguração do laticínio da Cooperativa, e o produtor deverá 

entregar um leite de qualidade e receberá mais por isso. Estão sendo realizados análises 

físico-química e microbiológica no laboratório de análise de alimento do IFMT Campus São 

Vicente e com os resultados obtidos, serão realizadas palestras com as diretrizes para 

resolver os possíveis problemas detectados. 

 

Palavras-chave: análises, leite in natura 

 
1 Introdução 

A área do Assentamento Santo Antônio da Fartura é de aproximadamente 7,513 

hectares, com lotes divididos pelo Incra (Instituto Nacional de colonização e Reforma 

Agrária) há 19 anos em um total de 266 lotes, atualmente, residindo mais de 710 famílias. 

Sendo localizado a 42 Km do município de Campo Verde, 65 Km de Jaciara, 85 Km de 

Cuiabá e 5 Km do IFMT Campus São Vicente. 

No Assentamento Santo Antônio da Fartura possui duas Cooperativas, duas 

Associações, Centro de Convivência de Idosos, Posto de Saúde com Programa de Saúde 

Familiar (PSF), duas escolas sendo Estadual e Municipal, dois Restaurantes, três 

Mercados, Farmácia, Posto de Gasolina, Lojas, Salões de Beleza, Agroindústria: Conserva 

de vegetais, Polpa de frutas, de Cana de Açúcar e Laticínio que será inaugurado com a 
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necessidade de orientar o produtor de leite quanto a qualidade e segurança da matéria 

prima e derivados. 

Um dos comércios que esses produtores de leite de Santo Antônio da Fartura têm 

realizado nos últimos anos foram feiras livre para comercializar seus produtos. 

As feiras livre possibilita ao consumidor comparar preços entre diferentes 

comerciantes da mesma mercadoria sem muita preocupação com qualidade e segurança 

alimentar, ficando muitas vezes produto duvidoso, não sabendo de onde veio, qual foi as 

condições higiênicas para a obtenção, podendo sofrer fraude adulteração para mascará má 

qualidade, enquanto as empresa processadoras seguem uma legislação de qualidade e 

podem responder por produtos que não estejam em acordo com a lei. 

Por isso a qualidade do leite consumido no país é uma constante preocupação para 

saúde pública e laticínios. Diante desta afirmação o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) publicou no Diário Oficial da União de 29 de dezembro de 2011, a 

Instrução Normativa nº. 62 (IN 62), que regulamenta o padrão de produção, identidade e 

qualidade do leite, incluindo parâmetros físico-químicos, microbiológicos e contagem de 

células somáticas, o que aumentou o nível de exigência nas propriedades e nas indústrias. 

Deste modo a análise da qualidade do leite é de grande importância tanto para o 

consumidor quanto para o laticínio. 

Portanto, o projeto tem o objetivo de orientar os produtores de leite nos aspecto físico-

químico e microbiológico da qualidade do leite in natura na comunidade de Santo Antônio 

da Fartura, onde os produtores e cooperados da Cooperativa Coopersaf necessitam 

produzir e processar leite com qualidade. 

 
2 Material e Métodos 

Foram selecionados produtores de leite cooperados na Cooperativa Coopersaf do 

Assentamento Santo Antônio da Fartura no município de Campo Verde MT, e outros 

convidados para as palestras sobre qualidade de leite, em seguida realizou-se uma reunião 

com os participantes do projeto para a apresentação do cronograma de visitas e coleta de 

leite nas propriedades e no tanque do laticínio para posterior análises. As análises estão 

sendo realizadas no Laboratório Multidisciplinar e Pesquisa do IFMT Campus São Vicente. 

Após a finalização de todas as análises, os resultados serão apresentados aos 

produtores com orientações das diretrizes tecnológicas das ciências de alimentos e 
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zootécnicas, apresentação dos resultados serão realizados na Cooperativa da comunidade 

e também no Auditório do IFMT Campus São Vicente. 

Algumas das análises que estão sendo realizadas de acordo com a Tabela 1 são: 

Proteína, Gordura, Teste de Alizarol, Acidez Dornic, Teste do Formol, Teste para Amido, 

Determinação do pH, Densidade, Estabilidade Térmica, e Análises Microbiológicas de 

bactérias mesófilas e psicrotróficas, sendo que com essas análises será possível detectar 

as falhas na obtenção da matéria prima e armazenagem do leite. As metodologias utilizadas 

é a preconizada pelo Instituto Adolfo Lutz, Instituto Politécnico de Coimbra e Ministério da 

Agricultura e Pecuária. 

 
3 Resultados Esperados 

➢ Conscientizar os produtores com os cuidados da matéria prima; 

➢ Contribuir na qualificação e orientação do produtor para a melhoria da qualidade; 

➢ Certificar os produtores; 

➢ Aproximar a vivência dos discentes com as demandas locais; 

➢ Interagir com a comunidade. 

 
Tabela 1. Dados obtidos das análises fisico-quimicas. 

 

 Produtores de Leite 

Componentes 1 2 3 4 5 6 

Gordura % 5,5 2,5 4,5 3,95 3,5 1,6 

pH 6,6 6,58 6,49 6,35 6,48 6,55 

Densidade 1,031 1,031 1,031 1,032 1,032 1,027 

                          Obs: Os dados ainda não foram tabulados. 

  

                                                  

Figura 1. Visita aos Produtores de leite.           Figura 2. Análises Microbiológica do leite. 
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Resumo: Este estudo teve por objetivo avaliar a produção de massa seca do capim-Tifton 

85 quando adubado com dejeto líquido de suíno (DSL). O experimento foi realizado a 

campo na cidade de Lucas do Rio Verde - MT, em Latossolo Vermelho Amarelo distrófico 

de textura muito argilosa. O delineamento foi em blocos ao acaso, com cinco tratamentos 

sendo quatro doses de DLS (0, 10, 20, 30 m³ ha-1) e um tratamento com adubação mineral, 

com quatro repetições. Foram realizadas dez aplicações de DLS totalizando 0, 100, 200 e 

300 m³ ha-1 e sete cortes no período de março de 2014 a janeiro de 2015. Verificou-se que 

é viável a aplicação de DLS para a produção de massa seca do capim Tifton 85, todavia 

ele proporcionou menores rendimentos de matéria seca do que a adubação mineral. 

 

Palavras-chave: Água residuária de suinocultura, Biofertilizante, Massa seca 

 
1 Introdução 

   Uma das gramíneas forrageiras mais utilizadas e promissoras para as condições do 

Cerrado brasileiro é o capim-Tifton 85, pertencente ao gênero Cynodon. Muito utilizado para 

produção de silagem ou feno, onde praticamente toda a parte aérea da planta é colhida e 

retirada da área de cultivo, aumentando a exportação de nutrientes (Coutinho et al., 2014). 

 De acordo com Rezende et al. (2015), essa gramínea possui elevado conteúdo proteico, 

fibra mais digestível comparada a outras gramíneas, potencial produtivo, resposta à 

fertilização, adaptação a diferentes ambientes e flexibilidade de uso. 

   A manutenção das pastagens com a aplicação de fertilizantes minerais tem sido um 

dos principais empecilhos à produção das gramíneas pelo seu elevado custo. No entanto, 

essa manutenção se torna necessária, pois a criação de gado de forma extensiva é 

predominante no Brasil. 
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   Nesse contexto, o aproveitamento de resíduos orgânicos se apresenta como uma 

alternativa para fertilizar essas áreas a custos menores, o que também foi reforçado por 

Moraes et al. (2014). O DLS é uma opção, visto que a suinocultura é uma atividade em 

franco crescimento no Brasil, principalmente no estado de Mato Grosso, podendo, de 

acordo com Carvalhal et al. (2014) repor os elementos extraídos pelas culturas, substituindo 

ou complementando a fertilização mineral recomendada. Porém, sua aplicação deve ser 

realizada com cautela, porque, em termos comparativos, o potencial poluente dos dejetos 

suínos é muito superior a outros rejeitos orgânicos, sendo que sua demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) pode chegar a 52.000 mg L-1 (SILVA et al., 2015). Diante do exposto o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de massa seca do capim Tifton 85 após a 

adubação do solo com DLS. 

  
2 Material e Métodos 

   O experimento foi instalado na Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico Rio Verde, no município de Lucas do Rio Verde – MT, com a temperatura 

média de 25ºC e precipitação anual de 2.300 mm, em altitude média de 387 m. O solo da 

área foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico com textura muito 

argilosa.   

   O DLS utilizado no experimento foi coletado em uma granja vizinha ao campo 

experimental e foi proveniente de suínos em fase de terminação, amostras do dejeto foram 

coletadas antes de cada aplicação com a finalidade de se definir o volume a ser aplicado 

com base nos resultados analíticos do mesmo. 

   O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com cinco 

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se de quatro doses de DLS 

(0, 10, 20, 30 m³ ha-1) e um tratamento com adubação mineral, com: 200 kg de K2O (cloreto 

de potássio); 70 kg de P 2O5 (superfosfato simples); 400 kg de N (ureia), por hectare. As 

parcelas foram dimensionadas em 5m x11m, com espaçamento entre elas de 5 m. 

   As mudas de capim-Tifton 85 foram plantadas em dezembro de 2013. Após seu 

estabelecimento, foi realizado um corte de nivelamento e aplicação das adubações nas 

parcelas pela primeira vez. Um mês após o corte de nivelamento, foi realizado o primeiro 

corte a 15 cm de altura do solo, foram realizados sete cortes, nos meses de março, abril, 



 

Anais da X Jornada Científica do IFMT São Vicente - 2019 
ISBN 978-85-900057-1-1 

12 

 

maio, outubro, novembro, dezembro de 2014 e janeiro de 2015, com intervalo médio de 30 

dias. 

   Nos meses de junho a setembro de 2014 não houve material disponível para o corte 

devido ao intenso período de seca. Após a amostragem do material vegetal, o restante da 

parcela foi roçado na mesma altura do corte, em seguida o DLS foi aplicado sobre as 

parcelas. O material vegetal, retirado foi pesado para a determinação da massa fresca, que 

foi seca em estufa de circulação forçada de ar a 60°C até peso constante, para 

determinação da massa seca. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e 

aplicado ao teste de Duncan a 5% de probabilidade para comparar as médias dos cortes, 

enquanto que o teste de Dunnett foi utilizado para comparar as doses de DLS com a 

adubação mineral. 

  
3 Resultados e Discussões 

   A produção de massa seca apresentada pelo capim-Tifton 85 em sete cortes sofreu 

influência maior das épocas dos cortes do que da quantidade de nutrientes fornecidos em 

cada tratamento (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Produção de massa seca (kg ha-¹) do capim-Tifton 85 submetido à aplicação de 

dejeto líquido de suíno (DLS) e à adubação mineral 

                                        Tratamentos (m³ ha-¹) 
Cortes 0 10 20 30 Mineral 

1° 2300,2 c * 2657,4 d * 2916,5  c 2923,7d 3083,8 c 
2° 1308,0 ef * 1343,1 gh 

* 
1563,4 ef * 1795,7f 1883,3 d 

3° 970,5 f * 986,9 hi * 1127,1 fg * 1286,3g * 2770,9 c 
4° 2184,8 cd * 2290,9 de 

* 
2081,8 d * 2419,7 e * 3277,3 c 

5° 5006,4  a * 5512,4 a * 5530,6 a * 5803,8 a * 7280,8 a 
6° 3414,9  b* 3449,2 c * 3621,1  b * 3660,4 c * 5225,9 b 
7° 4505,3 a * 4814,9 b * 5540,2 a * 5158,7 b * 7366,1 a 

Total 19690,2 c 21054,8 bc 22380,7 b 23048,3 b 30888,1 a 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Duncan a 5% de probabilidade.  * na horizontal diferencia as doses de DLS do tratamento 
com adubação mineral pelo teste de Dunnett a 5% de probabilidade. 

 

Entre os fatores que podem ter contribuído para que as diferenças fossem mais 

acentuadas ao longo do tempo está a grande variação na precipitação pluviométrica, visto 
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que as maiores produções de massa seca ocorreram nos meses mais chuvosos. 

Silva et al. (2015) afirmaram, em termos gerais, que o uso de dejeto suíno como 

fertilizante em pastagem de Brachiaria decumbens promoveu aumentos de até 175% na 

produção de massa seca em relação ao controle sem adubação, e de até 60% em relação 

às plantas submetidas à adubação mineral, resultados esses que diferem dos encontrados 

nessa pesquisa onde as maiores produções de massa seca ocorreram com a aplicação do 

adubo mineral. 

                   

 

4 Conclusão 

O dejeto líquido de suíno influencia a produção de massa seca do capim Tifton 85, 

todavia, proporciona menores rendimentos se comparado à adubação mineral. 
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Resumo: O projeto teve como objetivo produzir e distribuir galos de raças puras de “dupla 

aptidão” para criadores da agricultura familiar, além de realizar treinamento sobre noções 

básicas de criação aves caipiras. Foram adquiridos ovos férteis das raças New Hampshaire, 

Rhode Island Red e Plymonth Rock Barrada, de criatórios idôneos das cidades de Porto 

Ferreira/SP e Viçosa/MG. Os ovos foram incubados em chocadeira artificial no IFMT São 

Vicente, sendo realizado o acompanhamento pelos bolsistas, desde a incubação, 

nascimento dos pintinhos e até a idade de 5 meses das aves. Aos 5 meses selecionou-se 

os melhores galos das raças puras para doação aos criadores, com o apoio da Cooperativa 

COOPERSAF. Cada criador recebeu dois galos de raça. Todos os participantes do projeto 

receberam treinamento com instruções básicas para criação de aves caipiras e ao final do 

treinamento receberam as aves.  Com esta ação, pretendeu-se introduzir nas pequenas 

propriedades galos de raça pura para o acasalamento com galinhas caipiras crioulas e 

consequentemente promover um melhoramento genético do plantel, já que tais criações 

são realizadas com aves sem raça e de baixa produtividade. Alguns galos e as galinhas 

foram mantidos no IFMT para a segunda etapa do projeto, que está em andamento.   

 

Palavras-chave: agricultura familiar, avicultura, raças puras, melhoramento 

 

1 Introdução 

 A criação de aves caipiras, embora seja uma atividade relativamente simples, nunca 

cumpriu totalmente o seu papel social, qual seja de se tornar uma fonte de renda para as 

pequenas propriedades rurais. A primeira dificuldade enfrentada na implantação de uma 

criação caipira diz respeito a necessidade, a cada nova criação, de adquirir aves 

geneticamente melhoradas para este fim, já que as aves “crioulas” não são recomendadas 

mailto:ademir.jose@svc.ifmt.edu.br
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por apresentar baixa produtividade. A aquisição das aves melhoradas torna-se, portanto, 

um entrave para o pequeno agricultor familiar, recaindo novamente a produção de frangos 

caipiras àqueles que detêm um poder aquisitivo capaz de fazer frente a estes custos. 

A maioria dos pequenos produtores da Agricultura Familiar, principalmente os 

assentados da reforma agraria tem em suas propriedades galinhas caipiras do tipo 

“crioulas” que tem baixa produtividade, tanto na produção de carne quanto de ovos. Esta 

baixa produtividade deve-se a forma de criação, sem muitas técnicas, mas principalmente 

com o tipo de ave criada, que com o passar dos anos vai se degenerando. 

A introdução, nestas propriedades, de machos de raças puras com aptidão para 

produção de carne e ovos, para serem cruzados com as fêmeas “crioulas” existentes na 

propriedade, proporcionaria “um choque de sangue” produzindo já na primeira geração (F1) 

aves com maior potencial produtivo, já que terão ½ sangue da raça pura.       

 Assim, este projeto teve como objetivo auxiliar pequenos criadores da região do 

entorno do IFMT - São Vicente, na solução das dificuldades enfrentadas na criação aves 

caipiras, de maneira a atender, de forma mais efetiva, a sua função social, qual seja o de 

permitir uma melhoria na alimentação e contribuir na renda familiar destes agricultores. 

 
2 Metodologia 

O projeto teve início em 15 de outubro de 2018 e encerramento em 15 de maio de 

2019. Iniciou com a aquisição de criatório idôneo das Cidades de Porto Ferreira/SP e 

Viçosa/MG, de 150 ovos férteis de raças puras, sendo 50 da raça Plymouth Rock Barrada, 

50 da raça New Hampshire e 50 da raça Rhode Island Red. Estes ovos foram incubados 

no IFMT - São Vicente com utilização de chocadeira artificial com capacidade para 180 

ovos. O manejo da chocadeira seguiu o recomendado para incubação de ovos de galinhas: 

temperatura de 37,8 0C; umidade relativa de 50 a 60% e viragem automática dos ovos de 

2 em 2 horas do 3º ao 18º dia de incubação. Destes ovos obteve-se uma eclosão de 55%, 

ou seja, 82 pintinhos de raças puras. Após o nascimento estas aves foram criadas no Setor 

de Zootecnia até a idade de 5 meses, quando atingiram a maturidade sexual e iniciaram a 

reprodução e produção de ovos. Todas as atividades diárias da criação foram realizadas 

pelos alunos bolsistas tais como: manejo da chocadeira, acompanhamento no nascimento 

dos pintinhos, cuidados iniciais, vacinações, pesagens, identificação individual, preparo e 

fornecimento de ração, dentre outras. 
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 Durante este período foram selecionados 10 criadores que já criam galinhas caipiras 

para se integrarem ao projeto. Esta seleção contou com a participação da Cooperativa 

COOPERSAF. Estes criadores foram cadastrados e ao final do projeto foram convidados a 

participar de um treinamento, nas dependências do Campus São Vicente, onde receberam 

instruções básicas sobre criação de aves caipiras. Ao final do treinamento, e após firmarem 

compromisso com o IFMT, receberam dois galos de raça pura para serem soltos junto com 

as galinhas caipiras crioulas da propriedade. 

 

 3 Resultados   
 

 O projeto teve início com a aquisição de ovos férteis de criatórios de Porto 

Ferreira/SP e Viçosa/MG. Os ovos foram enviados por CEDEX em caixas térmicas 

adequadas para o transporte. Em seguida foram preparados e colocados em chocadeira 

artificial. Dos 150 ovos, obteve-se o nascimento de 82 pintinhos de raças puras. Este índice, 

de 55% de eclosão foi considerado baixo, possivelmente devido ao transporte dos ovos que 

pode ter ocasionado morte de alguns embriões. 

 Durante o período de 5 meses (dezembro/2018 a abril/2019) as aves foram criadas 

em um galpão do setor de Zootecnia do IFMT Campus São Vicente, onde realizou-se as 

práticas diárias de manejo, vacinações, acompanhamento de peso e demais atividades 

visando o crescimento sadio das aves. Ocorreram algumas mortalidades e chegaram a 

idade adulta 72 aves, sendo 33 machos e 39 fêmeas. Durante os meses de março e abril 

forma selecionados 10 pequenos produtores do Assentamento Santo Antônio da Fartura, 

com o apoio da COOPEAF. No dia 15 de maio/2019 os produtores foram recebidos nas 

dependências do Campus para uma capacitação e ao final receber a doação dos galos. 

Durante o dia foi apresentado os detalhes do projeto e orientando-os quanto as atividades 

básicas numa criação de aves caipiras. Procurou-se orientá-los em todas as dúvidas 

apresentadas por cada criador. Desta reunião/treinamento pôde-se extrair as seguintes 

observações: 

1. Os produtores são muito carentes de informações. Na sua maioria criam as aves de 

“qualquer forma” sem técnicas adequadas; 

2. Nenhum dos produtores contabiliza receitas e despesas da criação. Não sabem, 

portanto, se a criação é lucrativa ou não; 
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3. Todos os criadores demonstraram interesse em continuar no projeto, para receber 

orientações e participar de treinamentos, quando houver. A equipe do projeto 

(coordenador e bolsistas) já iniciou vistas “in loco” para acompanhamento das criações 

e orientações pertinentes.   

Ao final da tarde realizou-se a visita ao galpão de criação onde cada produtor pode 

escolher dois galos de duas raças diferentes para que os introduzissem na criação em suas 

propriedades. Assim, foram doados 20 galos das três raças criadas. 

 Os galos remanescentes, bem como as fêmeas foram mantidos na instituição, como 

já estava previsto no projeto para criação/implantação de um Setor de Ração Puras, para 

produção própria de ovos férteis, possibilitando assim ampliar a distribuição de ovos, 

pintinhos e aves adultas de raças puras para ampliação do raio de ação do projeto.  Estas 

ações estão em andamento, na segunda fase do projeto que se estenderá até dezembro 

de 2019. 

       

4 Conclusão 

 Como conclusão deste Projeto de Extensão, podemos afirmar que os objetivos 

propostos foram plenamente atingidos. Foram produzidos, criados e doados galos de três 

raças puras a 10 criadores da agricultura familiar para promover o melhoramento genético 

dos plantéis de galinhas caipiras crioulas. O Projeto serviu como Unidade Educativa, onde 

diversos alunos do curso técnico e superior puderam realizar as mais diversas atividades 

práticas. Parte das aves (alguns machos e as fêmeas) foi mantida no IFMT para a 

implantação do Setor de Aves de Raças Puras, e dar continuidade ao projeto (2ª etapa), 

onde serão produzidos ovos férteis para incubação e produção de novos lotes de aves para 

cadastro de criadores e novas doações. O setor servirá também para ministrar cursos e 

treinamentos para alunos e produtores da região. 
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Resumo: O objetivo nesse estudo foi avaliar o desenvolvimento fenológico de cultivares de 

cafeeiro arábica cultivados no município de Campo Verde- MT. O experimento foi conduzido 

IFMT, campus São Vicente, Centro de Referência de Campo Verde (-15,54S, -55,16O, 

altitude de 749m). Quando apresentavam aproximadamente sete meses de idade e 

possuíam 3 pares de folhas, mudas de café foram transplantadas utilizando um 

espaçamento de 2,0 m entre linhas e 0,75 m entre plantas. Foram analisadas as cultivares: 

Catuaí Amarelo IAC 52, Catucaí amarelo, Catuaí Vermelho IAC 144 e IAC Catuaí SH3. As 

avaliações fenológicas foram realizadas de modo visual acompanhando quatro plantas por 

cultivar quinzenalmente entre julho de 2018 e setembro de 2019. Observou-se que os 

quatro genótipos iniciaram o desenvolvimento foliar logo após o transplantio e 

permaneceram emitindo folhas novas durante toda a análise do estudo. No período com 

ausência de chuvas na região, de julho até outubro as folhas das plantas foram fortemente 

acometidas pelo Bicho-mineiro (Leucoptera coffeella). Na fase de frutos em expansão, a 

cultivar IAC Catuai SH3 e a Catucai Vermelha, foram as mais precoces. As cultivares 

apresentam desenvolvimento fenológico semelhante quando cultivadas em Campo Verde, 

observaando a presença dos primeiros frutos com aproximadamente 13 meses pós-plantio. 

 

Palavras-chave: Coffea arabica, estádios fenológicos, clima 

 
1 Introdução 

O cafeeiro (Coffea arabica L.) completa seu ciclo em dois anos, período em que 

podem ser identificadas as seguintes fases: vegetação e formação das gemas foliares, 

indução e maturação das gemas florais, floração, formação dos frutos e maturação 

(CAMARGO; CAMARGO, 2001). Por ser uma cultura bianual e apresentar um ciclo 
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fenológico extenso, as diferenças edafoclimáticas entre as áreas de cultivo podem causar 

variações regionais e interanuais na fenologia de cultivares de café (PETEK et al., 2009). 

 Em Mato Grosso, o cultivo do café arábica ainda é realizado em menor escala, sendo 

observada uma área plantada de 145 ha, com uma produção de 146 t, resultando em uma 

produtividade de 1007 kg ha-1 de café em grão em 2018 (IBGE, 2019). 

O surgimento de informações referentes ao cultivo de café, como a determinação de 

suas etapas fenológicas, a verificação de pragas e doenças que a acometem em cada 

período do ano pode estimular o desenvolvimento dessa cultura em Mato Grosso. O 

objetivo nesse estudo foi avaliar o desenvolvimento fenológico de cultivares de cafeeiro 

arábica cultivados no município de Campo Verde- MT. 

 

2 Material e Métodos 

  O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Mato Grosso, campus São 

Vicente, Centro de Referência de Campo Verde, no município de Campo Verde – MT. 

Latitude: -15,54 S, Longitude: -55,16 O e altitude de 749 m. 

  O clima do município, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw, tropical 

úmido, caracterizado por duas estações bem definidas, uma chuvosa (situada geralmente 

entre os meses de outubro a abril) e outra seca (situada entre os meses de maio a 

setembro). A temperatura média do local é de aproximadamente 24 ºC enquanto o índice 

pluviométrico médio anual é de aproximadamente 1.750 mm (INMET, 2019). 

  Em 02 de maio de 2018, quando apresentavam aproximadamente sete meses de 

idade e possuíam 3 pares de folhas, mudas de café foram transplantadas, utilizando um 

espaçamento entre linhas de 2,0 m e um espaçamento entre plantas de 0,75 m. 

  Cada parcela experimental era composta por três linhas com quatro plantas, 

totalizado 12 plantas por cultivar, sendo utilizadas as cultivares: Catuaí Amarelo IAC 52, 

Catucaí amarelo, Catuaí Vermelho IAC 144 e IAC Catuaí SH3. 

  As avaliações fenológicas foram realizadas de modo visual, utilizando a classificação 

proposta por Camargo e Camargo (2001), sendo acompanhadas quatro plantas por cultivar 

em intervalos quinzenais no período de 10 de julho de 2018 a 19 de setembro de 2019. Os 

dados obtidos foram interpretados levando-se em consideração a frequência e a 

consistência dos registros realizados para cada fenofase. 

  Foram realizados tratos culturais, como controle de plantas daninhas de modo 
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manual e de pragas e doenças com auxílio de defensivos quando observada necessidade. 

As plantas foram irrigadas com gotejadores no período com ausência de chuvas da região. 

 

 

3 Resultados e Discussões 

Observou-se que os quatro genótipos iniciaram o desenvolvimento foliar logo após 

o transplantio e permaneceram emitindo folhas novas durante toda a análise do estudo. 

Segundo Camargo e Camargo (2001), o primeiro ano pós-plantio de café é representado 

pela etapa fenológica de desenvolvimento vegetativo, período em que ocorre um 

incremento na vegetação e formação das gemas florais, sendo constatada tal situação 

nesse estudo. 

É fundamental que no primeiro ano de cultivo o cafeeiro consiga emitir folhas, pois 

estas servirão como uma fonte de fotoassimilidados para a produção de frutos que 

ocorrerão no segundo ano de cultivo. 

Ressalta-se que no período com ausência de chuvas na região, de julho até outubro 

as folhas das plantas foram fortemente acometidas pelo Bicho-mineiro (Leucoptera 

coffeella) 

 Conceição, Guerreiro-Filho e Gonçalves (2005) também observaram maior 

incidência do bicho-mineiro, coincidindo com o período de baixa precipitação pluvial em 

Campinas, de abril a novembro. 

As cultivares apresentaram desenvolvimento semelhante na formação de botão 

floral, iniciando em março com a cultivar SH3 até maio de 2019 com as demais. A cultivar 

Catucai IAC 52 levou mais tempo mais para chegar a fase de gema entumecida, contudo 

iniciou o florescimento em julho de 2019, assim como as restantes. 

Na fase de frutos em expansão, a cultivar IAC Catuai SH3 e a Catucai Vermelha, 

foram mais precoces em relação as demais, sendo a IAC Catuai SH3 a primeira cultivar a 

apresentar grãos verdes em: julho de 2018, enquanto as demais iniciaram em agosto de 

2018. Segundo Bardin-Camparotto, Camargo e Moraes (2012), devido a baixas altitudes e 

elevada temperatura do ar a região Centro-Oeste, observa-se um encurtamento no ciclo de 

algumas cultivares que podem antecipar a sua maturação. 

Por mais que o florescimento de todas as cultivares tenham sido semelhantes, em 

questão de época e intensidade, é perceptível a diferença na expansão e formação dos 
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frutos, sendo analisada uma quantidade menor de frutos para a cultivar Catucai IAC 52, 

provavelmente em decorrência de não ter se adaptado ao local de cultivo. 

Segundo Alfonsi (2008) elevada temperatura e déficit hídrico no pós-florada pode 

provocar abortamentos naturais dos botões florais e queda de flores, resultando no final 

desse período em um número menor de chumbinhos quando comparados com a 

quantidade de flores nos mesmos nós produtivos.   

Em decorrência deste ser o primeiro ano de avaliação e o cafeeiro ser uma cultura 

bianual, ou seja, só completa a maturação no segundo ano de cultivou, ainda não foi 

possível verificar o período em que os frutos estarão maduros. 

 

4 Conclusão 

As cultivares Catuaí Amarelo IAC 52, Catucaí amarelo, Catuaí Vermelho IAC 144 e 

IAC Catuaí SH3 apresentam desenvolvimento fenológico semelhante quando cultivadas em 

Campo Verde, sendo observada a presença dos primeiros frutos com aproximadamente 13 

meses após o plantio. 
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Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de espaçamentos e densidades 

populacionais de amendoim, sobre características agronômicas do cultivar BRS 423. O 

experimento foi realizado na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciências 

e Tecnologia de Mato Grosso - Campus São Vicente, Centro de Referência de Campo 

Verde localizado no município de Campo Verde – MT. Foi utilizado o delineamento 

experimental em blocos casualizados, com cinco repetições. Os tratamentos: T1 – 

População de 222.222 plantas.ha-1 no espaçamento de 0,90 m entre fileiras e 20 plantas.m 

linear-1, T2 – População de 222.222 plantas.ha-1 no espaçamento de 0,73 m x 0,17 m entre 

fileiras duplas e 10 plantas.m linear-1, T3 – População de 285.714 plantas.ha-1 no 

espaçamento de 0,70 m entre fileiras e 20 plantas.m linear-1 e T4 – População de 214.285 

plantas.ha-1 no espaçamento de 0,70 m entre fileiras e 15 plantas.m linear-1. Conclui-se 

que: os diferentes espaçamentos e densidades populacionais não influenciaram 

significativamente na altura de plantas aos 104 DAE, número de vagens por planta e 

produtividade de vagens. Obteve-se influência significativa apenas para produtividade de 

grãos de amendoim BRS 423, com o arranjo de 214.285 plantas.ha-1, espaçado em 0,70 m 

e densidade 15 plantas.m-1 o mais produtivo. 

 

Palavras-chave: rasteiro, densidades, produtividade 

 
1 Introdução            

   O amendoim (Arachis hypogaea L.) é cultura importante para a diversificação dos 

sistemas de produção agrícola no Brasil. No estado de Mato Grosso, o amendoim 
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apresenta potencial de cultivo em áreas onde o plantio de soja encontra-se prejudicado pela 

presença de nematoides ou em substituição de espécies dentro do sistema de rotação de 

culturas, por apresentar rentabilidade superior a culturas como soja, milho, feijão, arroz, 

entre outras. 

   O arranjo de plantio utilizado no Brasil é baseado nos Estados Unidos, com linhas 

simples com espaçamento de 90 cm e linhas duplas espaçamento de 73 cm x 17 cm, tendo 

em vista a colheita totalmente mecanizada (FERNANDES, 2004 apud HEUERT et al., 

2018), e o habito de crescimento rasteiro necessita de maior espaço para o melhor 

desenvolvimento da planta. 

   O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de espaçamentos e densidades 

populacionais de amendoim, sobre características agronômicas do cultivar BRS 423. 

  
2 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental do Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia de Mato Grosso - Campus São Vicente, Centro de Referência de 

Campo Verde localizado no município de Campo Verde – MT, no ano agrícola de 2018/19 

com semeadura no dia 3 de dezembro de 2018. 

 Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com cinco 

repetições. Os tratamentos foram: T1 – População de 222.222 plantas.ha-1 no espaçamento 

de 0,90 m entre fileiras e 20 plantas.m linear-1, T2 – População de 222.222 plantas.ha-1 no 

espaçamento de 0,73 m x 0,17 m entre fileiras duplas e 10 plantas.m linear-1, T3 – 

População de 285.714 plantas.ha-1 no espaçamento de 0,70 m entre fileiras e 20 plantas.m 

linear-1 e T4 – População de 214.285 plantas.ha-1 no espaçamento de 0,70 m entre fileiras 

e 15 plantas.m linear-1. As parcelas foram compostas de duas linhas de 2 m de 

comprimento, com intervalo entre parcelas de 2m e parcela útil de 5,4 m2. 

 Os tratos culturais foram realizados segundo as recomendações para a cultura. Após 

a cultura atingir o ponto de maturação, realizou-se a colheita, e avaliou-se altura de plantas 

aos 104 DAE (cm), número de vagens por planta, rendimento, produtividade de vagens e 

grãos. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo Teste F e as médias dos 

tratamentos foram comparados pelo teste de Scott-Knott, no nível de 5% de probabilidade, 

por meio do programa computacional SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2014). 

 



 

Anais da X Jornada Científica do IFMT São Vicente - 2019 
ISBN 978-85-900057-1-1 

26 

 

3 Resultados e Discussões 

Os valores médios de altura de plantas aos 104 DAE (cm) e número de vagens por 

planta, em função de diferentes espaçamentos e densidades populacionais de amendoim 

BRS 423 (Tabela 1), não houve diferença significativa nas médias dos tratamentos. 

A altura de plantas aos 104 DAE (cm), apesar de não diferir significativamente, obteve 

maior média no tratamento de 222.222 plantas.ha-1 no espaçamento de 0,73 m x 0,17 m e 

20 plantas.m-1 (41,6 cm) (Tabela 1). Discorda-se de BELLETTINI e ENDO (2001), que 

obteve diferença significativa na altura de plantas aos 100 DAE, com a cultivar Tatu-

Vermelho submetido a diferentes espaçamentos e densidades de sementes.   

 
Tabela 1. Valores médios de altura de plantas aos 104 DAE (cm) e número de vagens por 

planta, em função de diferentes espaçamentos e densidades populacionais de 
amendoim BRS 423. Campo Verde-MT, 2018/19. 

Tratamentos 
(Populações/espaçamentos) 

Altura de plantas 
aos 104 DAE 

Número de 
vagens por planta 

(cm) - 

222.222 plantas.ha-1/0,90 m e 20 pl.m-1 39,0 a 16,5 a 

222.222 plantas.ha-1/0,73 m x 0,17 m e 20 pl.m-1 41,6 a 9,6 a 

285.714 plantas.ha-1/0,70 m e 20 pl.m-1 40,0 a 12,2 a 

214.285 plantas.ha-1/0,70 m e 15 pl.m-1 39,3 a 12,8 a 

F calculado 0,5537ns 0,5428ns 

Coeficiente de variação (%) 7,45 57,78 

* significativo a 5% de probabilidade; ns – não significativo 
 

 O número de vagens por planta, não obteve diferença significativa, porém o 

tratamento de 222.222 plantas.ha-1 no espaçamento 0,90 m entre fileiras e 20 plantas.m-1, 

apresentou maior média (16,5 vagens por planta) (Tabela 1). Concordando com 

BULGARELLI (2008), que também não observou diferença significativa com o cultivar 

rasteiro Runner IAC 886 submetido a diferentes densidades de plantas. 

 

Tabela 2. Valores médios de produtividade de vagens, grãos (kg.ha-1) e rendimento (%) 
em função de diferentes espaçamentos e densidades populacionais de 
amendoim BRS 423. Campo Verde-MT, 2018/19. 

Tratamentos 
(Populações/espaçamentos) 

Produtividade 
Rendimento 

Vagens Grãos 

(kg ha-1) % 

222.222 plantas.ha-1/0,90 m e 20 pl.m-1 3.839,6 a 2.763,6 a 72 
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222.222 plantas.ha-1/0,73 m x 0,17 m e 20 pl.m-1 3.274,3 a 2.433,4 b 74 

285.714 plantas.ha-1/0,70 m e 20 pl.m-1 3.727,7 a 2.743,2 a 74 

214.285 plantas.ha-1/0,70 m e 15 pl.m-1 3.880,1 a 2.891,3 a 75 

F calculado 0,1037ns 0,0603* - 

Coeficiente de variação (%) 10,57 8,91 - 

* significativo a 5% de probabilidade; ns – não significativo 
 

 A produtividade de vagens não houve diferença significativa, resultados esses 

concordam com BULGARELLI (2008) que não obteve diferença significativa com as 

cultivares de porte rasteiro Runner IAC 886 e IAC Caiapó; BELLETTINI e ENDO (2001), 

que também não observou diferença estatística. 

 Na produtividade de grãos, observou-se influência dos tratamentos, sendo o 

tratamento de população de 214.285 plantas.ha-1 no espaçamento de 0,70 m e 15 

plantas.m-1 o mais produtivo (2.891,3 kg.ha-1), apresentando 75% de rendimento. Esses 

valores concorda-se com HEUERT et al. (2019), que estudando diferentes espaçamentos 

e densidades (0,90 m/20 pl.m-1; 0,73 m x 0,17 m/20 pl.m-1; e 0,70 m/15,5 pl.m-1) com o 

cultivar BRS 423, constatou que o tratamento de 0,70 m de espaçamento e 15,5 pl.m-1 foi 

o mais produtivo. Demonstrando que pode ser ajustado para recomendações de cultivo nas 

condições da região de Campo Verde-MT. 

 
4 Conclusão 

 Conclui-se que os diferentes espaçamentos e densidades populacionais não 

influenciaram significativamente na altura de plantas aos 104 DAE, número de vagens por 

planta e produtividade de vagens. Obteve-se influência significativa apenas para 

produtividade de grãos de amendoim BRS 423, com o arranjo de 214.285 plantas.ha-1, 

espaçado em 0,70 m e densidade 15 plantas.m-1 o mais produtivo. 
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Resumo: As práticas de manejo utilizadas em piscicultura podem sofrer influências 

ambientais podem modificar o número e variedade de espécies da comunidade 

fitoplânctonica gerando benefícios para a qualidade da água, proporcionando taxas ideais 

de oxigênio dissolvido para o cultivo de peixes. Neste sentido, o estudo objetivou avaliar a 

comunidade fitoplanctônica em um viveiro não adubado e foi desenvolvido com a finalidade 

de identificar espécies de fitoplâncton e avaliar a qualidade da água. Seis amostras foram 

coletadas para a determinação do fitoplâncton e análises físico-químicas como 

temperatura, oxigênio dissolvido, pH, dureza e transparência. As médias dos parâmetros 

físico-químicos foram: temperatura de 26,5 ° C, DO 6,0 mg / L, pH 7,2 e transparência de 

45 cm. Um grupo de cianofíceas foi identificado em menor quantidade como Micrasterias 

sp, sendo que o grupo que predominou foi de clorofíceas entre elas Cosmarium sp, 

Spyrogira sp, Closterium sp, Scenesdesmus sp, também foram encontrado o grupo das 

Euglenofíceas como a Euglena sp. Neste estudo, as variáveisabióticas avaliadas estavam 

dentro da faixa recomendada para produção de peixes em viveiros escavados, no entanto 

o fitoplâncton é foi pouco representativo sendo que, a adubação orgânica pode resultar 

menores índices nos níveis de oxigênio dissolvido principalmente no período noturno. 

 

Palavras-chave: aquicultura, fitoplâncton, peixe, qualidade 

 
1 Introdução 

As práticas relacionadas ao manejo da qualidade da água podem proporcionar 

mudanças na composição fitoplanctônica favorecendo a produção de oxigênio dissolvido 

na água e melhorando a distribuição de outros microrganismos na água. Sendo assim, 

considera-se que a comunidade fitoplanctônica é fundamental pela composição variada de 

grupos taxonômicos como as cianofíceas, clorofíceas, diatomáceas e euglenofíceas. 
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Este grupo de organismos fotossintetizantes desempenha um importante papel 

ecológico como fonte de alimento direto ou indireto para outros organismos aquáticos além 

de disponibilizar oxigênio dissolvida na água em cerca de 90%. Ecossistema especialmente 

na ciclagem de nutrientes e no fluxo de energia, pois constituem um elo trófico entre o 

fitoplâncton e os demais nichos da teia alimentar dos ecossistemas aquáticos (TUNDISI; 

MATSUMURA-TUNDISI, 2008). Sendo que, a produção de fitoplâncton influencia 

diretamente na capacidade suporte do viveiro. Dessa forma, a caracterização da 

comunidade fitoplanctônica em viveiros escavados, relacionada com parâmetros abióticos, 

permite levantar dados para ter um conhecimento mais complexo desse ambiente de 

cultivo. 

Neste sentido, objetivou-se avaliar a comunidade fitoplanctônica em um viveiro não 

adubado e foi desenvolvido com a finalidade de identificar espécies de fitoplâncton e avaliar 

a qualidade da água. 

 
2 Material e Métodos 

A coleta das amostras foi realizada em um viveiro escavado utilizado para piscicultura 

familiar, localizado na comunidade da Passagem da Conceição, Município de Várzea 

Grande MT. O viveiro estudado tem uma área de 40 x 25 m2 e cerca de 1,6 m de 

profundidade média, é abastecido com água do Rio Cuiabá o que permite uma renovação 

parcial de água (10% do volume total ao dia). Para as avaliações físico-químicas foram 

utilizados o oxímetro portátil Lutron modelo DO-5519 (oxigênio e temperatura), pHmetro 

portátil de bolso Quimis modelo Q400C (pH) e disco de secchi (transparência) sendo que 

as mesmas foram realizadas in situ. 

As amostras para avaliação de fitoplâncton foram coletadas nos dias 19, 26 de abril e 

3 maio de 2018 (uma na entrada (P1) e outra na saída da água (P2) totalizando 6 amostras, 

no período da manhã com a utilização de rede horizontal na profundidade entre 15 à 30 cm, 

utilizando uma malha de 45 e 60 µm, sendo parte do volume filtrado foi diluído na própria 

água do viveiro (1.000 mL) e a outra parte fixada em formaldeído a 4%. 

O qualitativo das análises foi feito sob microscópio óptico (40 x e 100 x) da marca 

BellPhotonics, utilizando-se para tal, lâmina comum de vidro quadriculada com área de 

1cm2. As diluições para as análises das amostras foram realizadas de forma que fossem 

contados pelo menos 200 indivíduos do item mais frequente. A identificação do fitoplâncton 
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foi baseada na literatura referente as obras de (BICUDO e BICUDO, 1969), (KOMARÉK, 

1983), (PICELLI e VICENTIM, 1987) e (HINO e TUNDISI, 1989). Todas as amostras foram 

avaliadas no laboratório de microscopia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso - Campus São Vicente. 

  
3 Resultados e Discussões 

Para os parâmetros físico-químicos avaliados (temperatura 26,5ºC, OD acima de 6,0 

mg/l, pH 7,2 e transparência 45 cm) estiveram adequados para a produção de peixes o que 

pode resultar em melhor desempenho zootécnico e menor mortalidade. Em relação a 

comunidade fitoplanctônica um grupo de cianofíceas foi identificado em menor quantidade 

como as Micrasterias sp, sendo que o grupo que predominou foi de clorofíceas entre elas 

Cosmarium sp, Spyrogira sp, Closterium sp, Scenesdesmus sp, também foram encontrado 

o grupo das Euglenofíceas como a Euglena sp.  O estudo das comunidades fitoplanctônicas 

em viveiros de piscicultura são muito importantes para avaliar as condições tróficas do 

sistema, principalmente quanto à disponibilidade de oxigênio dissolvido e nutrientes que 

poder servir de alimento natural para outros microrganismos e peixes e influenciado 

diretamente na qualidade da água. Como encontrado no presente estudo em relação às 

comunidades fitoplanctônicas identificadas. 

Estudos sobre a estrutura e dinâmica do fitoplâncton respondem rapidamente às 

mudanças do ambiente, podendo ser utilizados como indicadores ecológicos para auxiliar 

no entendimento da dinâmica do ecossistema (NOGUEIRA e MATSUMURA-TUNDISI, 

1996), pois a qualidade da água é determinada pela temperatura do ar, radiação solar, 

velocidade do vento, fluxo de água e outro fator que interfere diretamente na qualidade da 

água é a fertilização, que pode ser química ou orgânica que tem por objetivo aumentar a 

concentração de nutrientes e a abundância do plâncton (AVAULT, 2003), neste sentido os 

viveiros para de criação de peixes são ecossistemas dinâmicos que apresentam baixa 

profundidade e muitas vezes podem ter fluxo contínuo de água, afetando diretamente as 

variáveis limnológicas ao longo do dia e resultando em um balanço contínuo entre os 

processos fotossintéticos e respiratórios das comunidades aquáticas presentes no meio 

(SIPAÚBA-TAVARES et al., 1994). Assim, os viveiros todos os viveiros possuem uma 

comunidade altamente dependente da qualidade da água e do equilíbrio entre os 

organismos planctônicos e meio ambiente que torna o monitoramento dos parâmentos 
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físico-químicos e biológicos imprescindíveis para a produção adequeda de peixes 

(SIPAÚBA-TAVARES, 2006). 

Neste sentido pode-se considerar que a adubação é um processo importante na 

preparação dos viveiros, fato que não ocorreu, onde através da adubação pode-se 

conseguir maior variedade de organismos fitoplanctônicos, pois os fertilizantes utilizados 

no cultivo de organismos aquáticos possuem capacidade de aumentar as concentrações 

de nitrogênio e fósforo na água, permitindo assim a maior disponibilidade de nutrientes, 

pois o nitrogênio e o fósforo são componentes de grande importância no ecossistema 

principalmente para o controle da poluição das águas sendo indispensável para o 

crescimento das algas (HUSSAR et al., 2002). 

  
4 Conclusão 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou avaliar as variáveis abióticas e 

bióticas de um viveiro escavado destinado a produção de peixes, onde as variáveis físico-

químicas estiveram dentro dos limites recomendados para produção, entretanto a falta de 

adubação orgânica pode ocasionar uma diminuição das comunidades fitoplanctônicas e 

consequentemente limitar o aporte de oxigênio durante o cultivo. 
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Resumo: O objetivo do trabalho foi estudar as características agronômicas e produtividade 

de amendoim em diferentes populações submetidas ao genótipo de porte rasteiro IAC 

Caiapó. O experimento foi realizado na área experimental do IFMT – Campus São Vicente, 

Centro de Referência de Campo Verde. O delineamento foi em blocos casualizados 

contendo quatro linhas de cinco metros de comprimento, espaçadas em 0,45 metros. Os 

tratamentos foram: 10, 15, 20, 25 e 30 sementes.m-1. De acordo com os resultados obtidos, 

conclui-se que: 25 sementes.m-1 resultou na melhor produtividade média de vagens e 

grãos. 

 

Palavras-chave: Arachis hypogaea, decumbente, densidade de sementes 

 

1 Introdução 

O Amendoim apesar de várias espécies diploides e tetraploides atualmente 

identificadas, a Arachis hypogaea L., à qual pertence o amendoim cultivado, é a de maior 

valor comercial. É a quarta oleaginosa produzida mundialmente, com uma produção 

superior a 34 milhões de toneladas, explorado comercialmente em vários países, 

destacando-se China, Índia e Estados Unidos. (NOGUEIRA et al., 2013). A produtividade 

de amendoim em casca na região centro-oeste, no estado do Mato Grosso do Sul, sofreu 

um decréscimo de 15,6% da safra 2018/19 em relação à safra 2017/18, ficando com uma 

média de 3.800 kg.ha-1 (CONAB, 2019). 

A população de plantas é um dos fatores que se destacam em alterar a produtividade, 

influenciando diretamente nos componentes de produção (NAKAGAWA et al., 1994). O 
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objetivo do trabalho foi estudar as características agronômicas e produtividade de 

amendoim em diferentes populações submetidas ao genótipo de porte rasteiro IAC Caiapó. 

 

2 Material e Métodos 

O experimento foi realizado no ano agrícola 2018/19 com semeadura feita 

manualmente no dia 03/11/2018, na área experimental do Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia de Mato Grosso - Campus São Vicente, Centro de Referência de 

Campo Verde localizado no município de Campo Verde - MT. 

Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, composto por quatro repetições 

e cinco tratamentos: 10, 15, 20, 25 e 30 sementes.m-1 com o genótipo IAC Caiapó. As 

parcelas experimentais eram compostas por quatro linhas de cinco metros de comprimento, 

totalizando área de 9 m2, espaçados 0,45 metros entrelinhas.   

Foi realizado o manejo fitossanitário e cultural segundo as recomendações. Ao final 

do ciclo da cultura quando as plantas atingiram a maturação fisiológica, foi feito a colheita 

manual no dia 08/03/2019, considerando as duas linhas centrais e cinco plantas por 

parcela, para as análises. Avaliou-se: altura de plantas (cm) aos 32 dias após a emergência 

(DAE), número de grãos por planta, produtividade de vagens e grãos(kg.ha-1). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (Teste F) e as médias dos 

tratamentos foram comparadas por regressão quadrática a 5% de probabilidade, por meio 

do programa computacional SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2014). 

 

3 Resultados e Discussões 

 Resumo da análise de variância e os respectivos valores de quadrados médios 

(tratamento e bloco), médias e coeficiente de variação (C.V.%) (Tabela 1), representadas 

por regressões quadráticas. Apenas as variáveis altura de plantas (cm) aos 32 DAE e 

número de grãos por planta, obtiveram diferença significativa. 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância de altura de plantas (cm) aos 32 (DAE), número 
de grãos por planta, produtividade de vagens e grãos (kg.ha-1) em função da 
densidade de sementes.m-1 do genótipo IAC Caiapó. Campo Verde, 2018/19. 

Variáveis 
Quadrados Médios 

Média C.V.% 
Tratamento Bloco 

Altura de plantas aos 32 DAE (cm) 29,55* 7,04ns 26,18 9,41 
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Número de grãos por planta 237,98* 24,43ns 25,51 26,61 

Produtividade de vagens (kg.ha-1) 242.941,31ns 566.098,83ns 5.340 16,13 

Produtividade de grãos (kg.ha-1) 187.938,93ns 261.537,40ns 4.105 15,84 

* significativo 5% de probabilidade; ns – não significativo 
 

A altura de plantas (cm) aos 32 DAE, houve influência das densidades, com ajuste 

quadrático (Figura 1.A). A maior altura de plantas (28,30 cm) utilizando 25,4 sementes.m-1. 

Concordando com Perozini (2003), que cultivando os experimentos em duas épocas (águas 

e seca) com espaçamento de 0,60 m e estande estabelecido de 15 pl.m-1, obteve altura 

média aos 30 DAE com o genótipo IAC Caiapó de 27,32 cm, que resulta em altura 

semelhante ao referido tratamento de 20 sementes.m-1 (27,75 cm). 

O número de grãos por planta, apresentou diferença significativa nas diferentes 

densidades de sementes.m-1, com ajuste linear decrescente (Figura 1.B). Apresentou o 

maior número médio de grãos por plantas no tratamento de 10 sementes.m-1. Estes 

resultados concordam com Nakagawa et al. (1994), estudando 8 densidades (7, 10, 13, 16, 

19, 22, 25 e 28 sementes.m-1), encontrou nos estudos de três anos agrícolas, as menores 

densidades (7 e 10 sementes.m-1) resultando nos maiores números de grãos por planta. 

 

 

Figura 1. Altura de plantas (cm) aos 32 DAE (A) e número de grãos por planta (B), em 
função da densidade de sementes.m-1 do genótipo IAC Caiapó. Campo Verde, 2018/19. 

 
A produtividade de vagens e grãos (kg.ha-1) dos anos agrícolas 2017/18 (XAVIER et 

al., 2018) e 2018/19, em função das densidades de sementes.m-1 do genótipo IAC Caiapó 

(Tabela 2). O ano agrícola 2017/18, obteve diferença significativa, apresentando a maior 

A B 
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média produtividade de vagens e grãos com o tratamento de 25 sementes.m-1 e a menor 

média com o tratamento de 10 sementes.m-1.  No ano agrícola 2018/19, os resultados foram 

semelhantes, mesmo sem ter diferença significativa, sendo o tratamento de 25 sementes.m-

1 a maior média e o tratamento de 10 sementes.m-1 a menor média de produtividade. 

Confirmando os estudos de Xavier et al. (2018), que no ano agrícola 2017/18, cultivando o 

mesmo genótipo, encontrou dados semelhantes ao presente trabalho. Constata-se que a 

densidade de sementes que pode ser ajustada para cultivo de amendoim rasteiro na região 

de Campo Verde-MT é de 25 sementes.m-1. 

 
Tabela 2. Valores médios das produtividades de vagens e grãos (kg.ha-1), dos anos 

agrícolas 2017/18 (XAVIER et al., 2018) e 2018/19, em função das densidades 
de sementes.m-1 do genótipo IAC Caiapó. Campo Verde, 2018/19. 

 

Variáveis Produtividade de vagens Produtividade de grãos 

Ano agrícola 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 

Sementes.m-1 (kg ha-1) (kg ha-1) 

10 3.323  b 5.068 a 2.541  b 3.872 a 

15 4.196 ab 5.098 a 3.204 ab 3.890 a 

20 4.468 ab 5.401 a 3.449 ab 4.155 a 

25 5.518  a 5.610 a 4.288  a 4.357 a 

30 4.448 ab 5.524 a 3.422 ab 4.253 a 

 

4 Conclusão 

Conclui-se que 25 sementes.m-1 pode ser ajustada como melhor produtividade. 
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Resumo: O objetivo do trabalho foi estudar as características agronômicas e produtividade 

de amendoim em diferentes populações submetidas ao genótipo de porte ereto IAC Tatu-

ST. O trabalho foi conduzido na área experimental do IFMT – Campus São Vicente, Centro 

de Referência de Campo Verde. O delineamento experimental utilizado foi em blocos 

casualizados, composto por quatro linhas de cinco metros de comprimento, com 

espaçamento de 0,45 metros. Os tratamentos são: 10, 15, 20, 25 e 30 sementes.m-1. O 

manejo fitossanitário e cultural foram conforme a recomendação para a cultura. Foi 

avaliado: altura de plantas (cm) aos 32 dias após a emergência (DAE), número de grãos 

por planta, produtividade de vagens e grãos (kg.ha-1). De acordo com os resultados obtidos, 

conclui-se: que 20 sementes.m-1 resultou na melhor produtividade média de vagens e 

grãos. 

 

Palavras-chave: Arachis hypogaea, produção, sementes por metro linear 

 

1 Introdução 

O amendoim (Arachis hypogaea L.) é herbácea, anual, pubescente, ramificada, de 

porte rasteiro, ereto ou intermediário (NAKAGAWA; ROSOLEM, 2011). Genótipos de porte 

ereto frequentemente são cultivados em altas populações, pois utilizam menores área para 

o desenvolvimento dos frutos em relação a materiais do tipo ramados, embora possam 

demostrar resposta na produção de vagens quando a semeadura e adensada (COX; REID, 

1965). 
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A área plantada de amendoim no Brasil na safra 2018/19, aumentou 

aproximadamente 5%, em relação à safra 2017/18. Na região centro-oeste, no estado do 

Mato Grosso do Sul, houve um acréscimo de 30% na safra 2018/19 (CONAB, 2019). 

 O trabalho teve objetivo estudar as características agronômicas e produtividade de 

amendoim em diferentes populações submetidas ao genótipo de porte ereto IAC Tatu-ST. 

 

2 Material e Métodos 

O experimento foi desenvolvido na área experimental do Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia de Mato Grosso - Campus São Vicente, Centro de 

Referência de Campo Verde localizado no município de Campo Verde - MT. No ano 

agrícola de 2018/19 com semeadura manual no dia 03 de novembro de 2018. 

Empregou-se o delineamento em blocos casualizados, contendo quatro repetições e 

cinco tratamentos: 10, 15, 20, 25 e 30 sementes.m-1, utilizando o genótipo IAC Tatu-ST 

cultivado em espaçamento de 0,45 metros. As parcelas eram compostas por quatro linhas 

de cinco metros de comprimento, com área equivalente a nove metros quadrados. 

 Conforme a recomendação para a cultura fez-se o manejo fitossanitário e cultural. No 

ponto de maturação fisiológica, realizou-se a colheita manual no dia 18 de fevereiro de 

2019, as avaliações foram feitas nos dois metros das duas linhas centrais e cinco plantas 

por parcela. Avaliou-se: altura de plantas (cm) aos 32 dias após a emergência (DAE), 

número de grãos por planta, produtividade de vagens e grãos (kg.ha-1). 

 Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (Teste F) e as médias dos 

tratamentos foram comparadas por regressão quadrática a 5% de probabilidade, por meio 

do programa computacional SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2014). 

 
3 Resultados e Discussões 

O resumo da análise de variância, contendo os respectivos valores de quadrados 

médios (tratamento e bloco), médias e coeficiente de variação (C.V.%) (Tabela 1), 

representadas por regressões quadráticas. As variáveis produtividade de vagens e grãos 

(kg.ha-1), não obteve diferença significativa. 

Tabela 1. Resumo da análise de variância de altura de plantas (cm) aos 32 (DAE), número 
de grãos por planta, produtividade de vagens e grãos (kg.ha-1) em função da 
densidade de sementes.m-1 do genótipo IAC Tatu-ST. Campo Verde, 2018/19. 
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Variáveis 
Quadrados Médios 

Média C.V.% 
Tratamento Bloco 

Altura de plantas aos 32 DAE (cm) 49,97* 2,03ns 40,07 6,34 

Número de grãos por planta 150,40* 25,41* 44,51 5,99 

Produtividade de vagens (kg.ha-1) 54.946,05ns 27.316,39ns 3.096 7,84 

Produtividade de grãos (kg.ha-1) 46.594,50ns 19.371,85ns 2.790 7,75 

 * significativo 5% de probabilidade; ns – não significativo 

A altura de plantas (cm) aos 32 DAE, sofreram influência das densidades, com ajuste 

quadrático (Figura 1.A). A densidade de 27,4 sementes.m-1 resulta em altura máxima de 

plantas. Perozini (2003), estudando a produção de amendoim cultivado com espaçamento 

de 0,60 m e densidade de 15 plantas.m-1, obteve altura média aos 37 DAE de 44,45 cm, 

com o genótipo IAC Tatu-ST. 

O número de grãos por planta, apresentou diferença estatística nas diferentes 

densidades de sementes.m-1, com ajuste linear decrescente. Concordando com Bulgarelli 

(2008), que estudando diferentes populações (6, 12, 18 e 22 plantas.m-1), com o mesmo 

genótipo, encontrou diferença significativa, sendo a menor densidade (6 plantas.m-1) com 

o maior número médio de grãos por planta. 

 

 

Figura 1. Altura de plantas (cm) aos 32 DAE (A) e número de grãos por planta (B), em 
função da densidade de sementes.m-1 do genótipo IAC Tatu-ST. Campo Verde, 2018/19. 

 

A produtividade de vagens e grãos (kg.ha-1) referente aos anos agrícolas 2017/18 

(XAVIER et al., 2018) e 2018/19 (Tabela 2), em função das densidades de sementes.m-1 

do genótipo IAC Tatu-ST não houve diferença significativa. O ano agrícola 2017/18, 

A B 
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apresentou a maior média de produtividade de vagens e grãos no tratamento de 20 

sementes.m-1 e a menor produtividade no tratamento de 10 sementes.m-1. No ano agrícola 

2018/19, os resultados foram semelhantes e confirmando os resultados de Xavier et al. 

(2018), que estudando o mesmo genótipo IAC Tatu-ST no ano agrícola 2017/18, encontrou 

dados semelhantes ao presente estudo. Constata-se que a densidade de sementes que 

pode ser ajustada para cultivo de amendoim ereto na região de Campo Verde-MT é de 20 

sementes.m-1. 

 
Tabela 2. Valores médios das produtividades de vagens e grãos (kg.ha-1), dos anos 

agrícolas 2017/18 (XAVIER et al., 2018) e 2018/19, em função das densidades 
de sementes.m-1 do genótipo IAC Tatu-ST. Campo Verde, 2018/19. 

 

Variáveis Produtividade de vagens Produtividade de grãos 

Ano agrícola 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 

Sementes.m-1 (kg ha-1) (kg ha-1) 

10 2.368 a 2.961 a 2.172 a 2.633 a 

15 2.408 a 2.994 a 2.214 a 2.699 a 

20 3.067 a 3.244 a 2.824 a 2.927 a 

25 2.870 a 3.128 a 2.644 a 2.820 a 

30 2.873 a 3.153 a 2.642 a 2.840 a 

 

4 Conclusão 

Conclui-se que 20 sementes.m-1 pode ser ajustada como melhor produtividade. 
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Resumo: A soja é de grande importância na economia brasileira. Para alta produtividade 

da lavoura é fundamental sementes de alta qualidade entre outras operações como o 

tratamento de sementes, indicado para prevenir o ataque de patógenos. Entretanto, há uma 

dose adequada de produto para não comprometer a qualidade fisiológica, evitando a 

fitotoxidade. Objetivou-se avaliar nos testes de germinação, comprimento de plântula e 

emergência em canteiro por 8 cultivares e sua performance diante de superdosagem de 

Maxim Advanced: MARACAI, APORÉ, DESAFIO, JAVAES, CRISTALINO, JURUENA, 

BONUS e M7198 provenientes da safra 2018/2019. As variedades que apresentaram certa 

tolerância foram MARACAÍ, BONUS, JAVAÉS, CRISTALINO e DESAFIO onde mantiveram 

o padrão de qualidade inicial. E em todos as cultivares notou-se a queima dos cotilédones 

durante o estabelecimento do estande. 

 

Palavras-chave: Glycine max; fungicida; fitotoxidade; tolerância; 

 

1 Introdução  

Semeadas no campo, as sementes ficam sujeitas a vários fatores bióticos e abióticos 

que podem interferir na qualidade genética e fisiológica. Contudo, os produtos 

fitossanitários protegem as sementes na fase inicial do crescimento contra as adversidades 

(CECCON et al., 2004). Da mesma forma, Avelar et al. (2011) afirma que o tratamento é 

uma técnica economicamente recomendada, desde que o produto, dose e distribuição 

adequada em todo o lote de sementes.  

O Maxim Advanced® é um fungicida sistêmico do grupo químico metalaxilm, 

tiabendazol e fludioxonil. Deve ser usado em uma única aplicação na forma de tratamento 



 

Anais da X Jornada Científica do IFMT São Vicente - 2019 
ISBN 978-85-900057-1-1 

45 

 

de sementes, antes da semeadura. Na soja é indicado para uso de podridão da semente e 

do colo, mancha púrpura da semente, crestamento foliar, Phomopsis, podridão dos grãos 

armazenados, mela, podridão de Sclerotinia, mofo branco, entre outros (Syngenta, 2019). 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi o de avaliar a qualidade da 

semente de soja com superdosagem em Maxim Advanced® nos testes de germinação, 

comprimento de plântula e emergência em canteiro, comparando o desempenho fisiológico 

e a influência da superdosagem de Maxim Advanced® em genótipos distintos. 

 

2 Material e Métodos 

 Sementes de soja, das cultivares 77HO110 IPRO (MARACAI), 75HO111 CI IPRO 

(APORÉ), 8473 RS (DESAFIO), 81I85RSF IPRO (JAVAES), 83HO113 TP IPRO 

(CRISTALINO), 84I85RSF IPRO (JURUENA), 8579RSF IPRO (BONUS) e M7198IPRO, 

produzidas na safra 2018/2019. 

Em lotes destas cultivares foram aplicados 300 mL de Maxim Advanced® por 100 kg 

de semente (três vezes a dosagem recomendada para a cultura). Após a aplicação do 

fungicida, foram feitos testes de germinação, comprimento de plântula e emergência em 

canteiro para avaliar os efeitos da dosagem tripla de Maxim Advanced® (300mL/100kg de 

sementes) e a interferência no desenvolvimento das plântulas e 

estabelecimento/uniformidade de estande. Foram avaliados em média 3 lotes de cada 

cultivar.   

 

2.1 Germinação em Rolo de Papel com Vermiculita 

Teste realizado segundo as Regras para Análise de Sementes – RAS (BRASIL, 

2009)  e Tutorial do Teste de Germinação em rolo de Papel com Vermiculita do Seedcare 

Institute Syngenta, por meio da semeadura de 200 sementes por amostra, divididas em 

quatro repetições de 50 sementes, em rolo de papel toalha umedecido com água (3x seu 

peso) + 100 mL de vermiculita fina sobre as sementes, sendo esta previamente umedecida 

na proporção de 1 litro de água para cada Kilo de vermiculita. Foram colocados em 

germinador à temperatura de 25 ºC por cinco dias, quando foi realizada a avaliação. Os 

resultados, expressos em porcentagem de plântulas normais. 
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2.2 Comprimento de Plântula 

Foram utilizadas cinco repetições de 20 sementes de soja/lote. Com duas linhas de 

10 sementes traçada no terço superior do papel toalha de germinação e o hilo da semente 

voltado para baixo. Os papéis foram umedecidos previamente com água equivalente a 2,5x 

o peso do papel. Os rolos foram acondicionados em sacos plásticos no germinador por 

cinco dias a 25ºC e na ausência de luz. Ao final deste período, foram efetuadas as medidas 

das plântulas normais (hipocótilo e raiz) utilizando-se uma régua. Os resultados médios por 

plântulas foram expressos em centímetros. 

 

2.3 Emergência em Canteiro 

Foram semeadas 100 sementes de soja por lote (duas repetições de 50 sementes), 

a três centímetros de profundidade. A contagem das plântulas normais emergidas foi 

efetuada com 10 e 15 dias após a data da semeadura. Os resultados foram expressos em 

porcentagem (Nakagawa, 1994). 

 

3 Resultados e Discussões 

 Para as cultivares MARACAÍ, BONUS, JAVAÉS, CRISTALINO e DESAFIO foi 

observado uma certa tolerância a superdosagem, onde mantiveram o padrão de 

germinação, com comprimento de plântula entre 25 e 31 cm e hipocótilo entre 8,9 e 11,6 

cm. Enquanto, as variedades APORÉ, M7198IPRO e JURUENA se demonstraram bem 

sensíveis/susceptíveis, apresentando vários sintomas característicos de fitotoxidade 

(encurtamento e enrijecimento das raízes primárias, abortamento das raízes secundárias, 

queima nas raízes, engrossamento do hipocótilo) de acordo com o Gráfico 1. Assim como 

a nível de emergência em canteiro, praticamente todos os lotes apresentaram 

queima/amarelecimento dos cotilédones. 
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Gráfico 1: Dados médios do teste de germinação inicial (semente antes do 

tratamento, %Germ. Origem); germinação do tratamento industrial de sementes (%Germ. 

TSI); comprimento de plântula (CP) e comprimento de hipocótilo (CH). 

As cultivares destacadas com asterisco (*) apresentaram interferência na sua 

qualidade fisiológica e no desempenho de plântula pela superdosagem. 
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Resumo: Objetivou-se estudar os efeitos da Ora-Pro-Nobis e luteína sobre a altura da 

gema do ovo de galinhas poedeiras leves. Foram utilizadas 168 galinhas da linhagem 

Leghorn, com 25 semanas de idade, distribuídas em um delineamento inteiramente 

casualizado, contendo quatro tratamentos, sendo eles ração sem aditivos; 40mg de Ora-

Pro-Nóbis; 40mg de luteína; e 40mg de Ora-Pro-Nóbis + 40 mg de luteína, com sete 

repetições de seis aves por parcela. Os ovos foram coletados diariamente, no final do 

período experimental foi medido a altura da gema do ovo com o auxílio de um paquímetro. 

A altura da gema não foi influenciada significativamente (p>0,05) pelos tratamentos. A 

suplementação de Ora-Pro-Nóbis e luteína na dieta de poedeiras leves, não afeta a altura 

da gema do ovo. 

 

Palavras-chave: aditivo, ração, suplementação. 

 

1 Introdução 

O ovo é um produto da transformação biológica realizado pelo corpo da galinha, 

alterações na alimentação e manejo refletem diretamente na composição e qualidade desse 

produto. A gema é constituída de nutrientes provenientes da alimentação das aves, 

melhorar a constituição da gema tem sido uma busca frequente por produtores e 

pesquisadores, principalmente relacionado ao fator cor da gema. Assim, tem-se incluído na 

alimentação das poedeiras pigmentantes ricos em carotenoides com intuito de aumentar a 

pigmentação da gema, porém uma característica importante dos aditivos pigmentantes é 

não influenciar na qualidade dos ovos produzidos. A partir da década de 1930, a altura da 

gema passou a ser utilizada como um indicador da qualidade da parte interna do ovo 

(NABEL, 2016). Portanto, o objetivo deste trabalho foi determinar os efeitos da inclusão de 

mailto:sasayuri.kobayashi@gmail.com
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Ora-Pro-Nobis e luteína como aditivos pigmentantes na dieta de poedeiras leves, com 25 

semanas, e seu efeito na altura da gema do ovo. 

 

2 Material e Métodos 

O experimento foi realizado no setor de avicultura do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Mato Grosso Campus São Vicente, Município de Cuiabá – MT. 

Foram utilizadas 168 aves da linhagem Leghorn com 25 semanas de idade, distribuídas em 

delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro tratamento e sete 

repetições, com seis aves por parcela. As dietas experimentais foram formuladas a base 

de milho e farelo de soja, sendo um dos tratamentos sem adição de pigmentantes; 40 mg 

de Ora-Pro-Nobis; 40 mg de luteína e 40 mg de Ora-Pro-Nobis + 40 mg de luteína. As aves 

receberam as dietas experimentais por um período 14 dias. 

A variável avaliada foi a altura da gema do ovo. Foram 21 ovos coletados e 

identificados, quebrados sobre uma superfície plana, medindo-se a altura da gema (mm) 

com o auxílio de um paquímetro. 

Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente por meio de análise de 

variância (ANOVA) e submetidos ao teste de Tukey ao nível de 5 % de significância, com 

a utilização do programa R. 

 
3 Resultados e Discussões 

A inclusão de Ora-Pro-Nóbis e/ou luteína não provocaram efeitos significativos na 

altura da gema (Tabela 1). Os resultados deste trabalho se assemelham com os de 

Moura et al. (2011) que estudaram pigmentantes naturais em rações à base de sorgo para 

codornas japonesas em postura, não encontrou diferença significativa entre as médias das 

variáveis em estudo, com exceção da cor da gema. Galobart et al. (2004) e Santos-

Bocanegra et al. (2004) também avaliaram a inclusão de pigmentantes naturais flores de 

calêndula, frutos de colorau e pimentão vermelho, relataram que a utilização desses 

pigmentantes não influenciaram na produtividade e a qualidade dos ovos das aves, apenas 

na cor das gemas. 
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Não houve efeito significativo (P>0,05) na altura da gema (Tabela 1). 

 
  

4 Conclusão 

A suplementação de 40mg de Ora-Pro-Nóbis e/ou 40mg de luteína na dieta de 

poedeiras leves, linhagem Leghorn, com 25 semana de idade, não houve diferença 

(p>0,05) entre os tratamentos. A suplementação de Ora-Pro-Nóbis e luteína na dieta de 

poedeiras leves, não alterou a altura da gema do ovo. A Ora-Pro-Nóbis e luteína podem ser 

adicionadas na alimentação de poedeiras leves sem prejuízos a qualidade dos ovos. 
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Resumo: Atualmente o setor agrícola é responsável pelo maior consumo de água doce no 

Brasil. Somente na irrigação, esse gasto chega a cerca de 70% e uma grande maioria dos 

sistemas utilizados não possuem um controle desse uso. Já existem sistemas de irrigação 

que possibilitam agendar um horário para iniciar e terminar a rega, porém, caso o solo 

esteja com uma alta umidade, à irrigação iniciará normalmente, resultando na lavagem dos 

nutrientes presentes no solo, apodrecimento das raízes, desperdício de água e energia, ou 

seja, perdas financeiras. Sendo assim, este trabalho tem por finalidade propor um sistema 

de irrigação que poderá auxiliar no controle da rega, objetivado a economia de água, mão-

de-obra e energia elétrica, inicialmente desenvolvido como protótipo virtual utilizando a 

plataforma Tinkercad. Os resultados esperados consistem em um sistema de irrigação 

automático, com pouca necessidade de intervenção humana e adaptável às diferentes 

características dos principais solos da região. 

 
Palavras-chave: Água, Consumo, Rega. 

 
 1 Introdução 

Vivemos em um planeta onde a água é um recurso abundante, mas que possui uma 

quantidade finita. Com o passar dos anos o consumo diário de água tem aumentado de 

maneira descontrolada no Brasil, segundo a Agência Nacional de Águas (2019) foi 

consumido em 2018 aproximadamente 1.101,43 m³/s (ou 1 milhão e 101 mil litros por 

segundo) e esse número tende a crescer pouco mais de 30% até 2030. Diante desse 

consumo registrado em 2018, a irrigação é responsável por utilizar 66,1% deste recurso, 

ou seja, 728 m³/s. 

A irrigação tem o intuito de fornecer água às plantas em uma porção suficiente e nos 

momentos adequados, resultando assim em uma ótima produtividade. Mas na prática não 
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funciona assim, pois muitas vezes é simplesmente jogado água nas plantações, não 

obedecendo nenhum critério, vindo a ocorrer diversos problemas nas plantas e desperdício 

de água (MAROUELLI; SILVA, 1998). 

Em 2018, o município de Campo Verde utilizou 0,81 m³/s de água, sendo 0,68 m³/s 

deste montante utilizado para a irrigação. Segundo o IWMI - Instituto Internacional de 

Gerenciamento de Água em Agricultura (2007), 93% dos produtores brasileiros ainda 

utilizam sistemas de irrigação pouco eficiente e simples, ou somente técnicas empíricas de 

milhares de anos atrás. 

O IWMI (2007) estima que com sistemas inteligentes seja possível economizar cerca 

de 40% de água, mas até o presente momento não existem sistemas de irrigação brasileiro, 

que levam em consideração solo, clima e outros aspectos exclusivos do Brasil. Deste modo, 

temos como objetivo desenvolver um sistema adaptável para alguns aspectos do Brasil, 

visando um controle mais eficiente através de diferentes sensores, proporcionando assim 

uma economia aos recursos híbridos do país. 

  

 2 Material e Métodos 

Para o desenvolvimento do sistema de irrigação proposto, dividiu-se este projeto em 

três etapas, sendo que as duas primeiras etapas contemplam o escopo deste artigo. A 

etapa 1 propõe a realização de estudo, pesquisa e revisão de artigos relacionados ao tema, 

abordando as tecnologias já existentes. A etapa 2 propõe a prototipação do sistema 

proposto utilizando uma ferramenta virtual, para por fim, na etapa 3 realizar a execução e 

montagem do projeto físico do sistema. 

Como trabalho correlato ao sistema proposto identificado durante a primeira fase do 

projeto, Reis (2015) propõe a criação de um controlador eletrônico para aplicação em 

sistemas de irrigação que utilizam o método de irrigação por microaspersão, sendo o 

controle feito através de sensores de monitoramento da umidade do solo e da incidência 

de luminosidade. 

Para o desenvolvimento da segunda etapa, utilizou-se a plataforma Tinkercad para a 

prototipação virtual do sistema de irrigação proposto. O Tinkercad é uma ferramenta online 

de criação e design de modelos 3D que possibilita simular circuitos elétricos analógicos e 

digitais. 

A última etapa consistirá no desenvolvimento do protótipo físico utilizando a tecnologia 
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arduino. Segundo Reis (2015), o arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica, 

desenvolvido por Massimo Banzi e David Cuartielles em 2005 e tem como objetivo, permitir 

o desenvolvimento de controle de sistemas interativos, de baixo custo e acessíveis. Os 

equipamentos que pretende-se utilizar nesta etapa são: uma placa arduino UNO R3,  um 

sensor de umidade do solo, um relógio de tempo real de alta precisão, válvula solenoide 

(Funciona como uma torneira eletrônica, onde abre/fecha assim que receber energia), relé 

(interruptor que ligará/desligará a válvula solenoide), display para exibir mensagens ao 

usuário, potenciômetro 10k e resistor 220R (1/4W). 

 

3 Resultados e Discussões 

As duas primeiras etapas foram concluídas com êxito, onde obteve-se como 

resultado uma versão inicial do protótipo do circuito elétrico (Imagem 1). Através do mesmo 

foi possível analisar o funcionamento do sistema, bem como efetuar a validação inicial do 

projeto. Um protótipo do painel de controle também foi desenvolvido utilizando a plataforma 

Tinkercad (Imagem 2), mostrando a parte interna e externa do painel de controle. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 
Imagem 1: Protótipo do circuito elétrico do projeto. 
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Fonte: Autoria Própria.   
 
Imagem 2: Protótipo do painel de controle. 
 

Um diferencial do sistema de irrigação proposto é a adaptação às diferentes 

características aos solos da região (Latossolos ácidos e pobres [cerrado], Argissolo e 

plintossolo). Para isso, recomenda-se que o usuário utilize os botões para selecionar o tipo 

de solo correspondente, possibilitando assim uma programação específica por tipo de solo. 

Com isso foi observado a possibilidade de facilitar o uso do mesmo, torná-lo mais 

adaptativo aos aspectos do Brasil e aumentar as interações entre o sistema e usuário. 

 

4 Conclusão 

Neste trabalho foi desenvolvido um protótipo virtual de uma primeira versão do 

sistema de irrigação inteligente proposto, o mesmo cumpriu com os objetivos desejados, 

operando de acordo com a programação aplicada. A partir do protótipo virtual, pretende-se 

realizar simulações de forma a validar o projeto, através da implementação das melhorias 

identificadas durante a execução física do sistema. 
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Resumo: A bactéria Azospirillum brasilense produz hormônios para as plantas e a 

habilidade na fixação de nitrogênio atmosférico, que quando inoculada em plantas de milho 

promove o desenvolvimento e o incremento da produtividade destas plantas. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar os efeitos da inoculação da bactéria A. brasilense e de doses de 

nitrogênio na cultura do milho. O experimento foi conduzido em condições de campo na 

cidade de Campo Verde – MT, em blocos ao acaso e arranjo fatorial 2 x 4 x 3 sendo que 

metade das sementes receberam tratamento com inoculante e a outra não; as dosagens 

de nitrogênio foram de 0, 60, 100 e 140, kg ha-1, com 3 repetições. Foram avaliados: número 

de fileiras por espigas, número de grãos na fileira, massa de 100 grãos e produtividade. 

Concluiu-se que a inoculação das plantas de milho com a bactéria A. brasilense influenciou 

no aumento da produtividade. A combinação do inoculante com 100 kg de N ha-1 resultou 

numa produtividade de 15.290,07 kg de grãos de milho por hectare. Neste estudo, a 

inoculação das plantas de milho com A. brasilense pode gerar economia no uso de 

fertilizantes nitrogenados nestas plantas. 

 

Palavras-chave: biofertilizante, nitrogênio, Zea mays 

 

1 Introdução 

O milho é uma cultura agrícola de importância econômica e social, com emprego na 

alimentação humana e animal, além de servir como matéria prima para processos 

alimentícios e produção de etanol. Na safra 2017/2018 foram mais de 97,6 milhões de 

toneladas, cultivados em 17,5 milhões de hectares (CONAB, 2018). Esta cultura é 

altamente exigente em nutrientes, sendo o nitrogênio exigido em maiores quantidades, 

variando de acordo com o sistema de cultivo utilizado (GALVÃO et al., 2015). 
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Nestas plantas, o uso de inoculantes microbianos pode substituir o nitrogênio 

fertilizante de forma parcial. A fixação biológica de nitrogênio pode contribuir em aumentos 

de 20 a 30% na assimilação de nitrogênio, evidenciando os benefícios que as 

bactérias promotoras de crescimento vegetal podem proporcionar ao disponibilizarem 

nitrogênio às plantas para uso em seu metabolismo e crescimento (ARRUDA, 2012). Desta 

forma, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da inoculação da bactéria A. brasilense 

e de doses de nitrogênio na cultura do milho. 

 

2 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido à campo, Fazenda São José, no município de Campo 

Verde – MT, em solo classificado como Latossolo Vermelho. Foi utilizado um esquema 

fatorial 2 x 4, com presença e ausência de inoculante à base de Azospirillum e quatro doses 

de nitrogênio, na forma de ureia (0, 60, 100 e 140 kg N ha-1). Os blocos foram constituídos 

de 4 linhas de 4 metros linear cada, totalizando 24 parcelas. Foram distribuídas 24 

sementes de milho do híbrido AG 8690 PRO3 Agroceres por metro linear e inoculadas com 

A. brasilense, estirpes AbV5 e AbV6. 

As avaliações consistiram na medição da altura de planta, diâmetro de colmo, índice 

de clorofila, massa de espigas, número de grãos por espigas, peso médio e massa seca de 

100 grãos. 

 

3 Resultados e Discussões 

Para a variável massa de 100 grãos foi observado efeito significativo da inoculação 

da bactéria A. brasilense quando as plantas não foram suplementadas com nitrogênio. Por 

outro lado, a inoculação da bactéria A. brasilense em plantas sem nitrogênio possibilitou 

um acúmulo de massa de 100 grãos semelhante ao obtido nas plantas inoculadas e 

adubadas com 140 kg de N ha-1 (Tabela 1). 

Efeitos positivos na produção de grãos também foram observados por Repke et at. 

(2013) quando da inoculação da bactéria A. brasilense combinada com as doses de 100 a 

150 kg de nitrogênio por hectare. 
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Tabela 1. Massa de 100 grãos de milho inoculado e não inoculado com A. brasilense e 
adubado com diferentes doses de nitrogênio. 
 

  Massa de 100 grãos de Milho 

Doses de N (kg ha-¹) Não Inoculadas Inoculadas 

0 38.10 bB 42.31 aA 

60 41.53 aA 40.91 aA 

100 42.63 aA 44.34 aA 

140 43.71 aA 41.22 aA 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula e maiúscula na linha e coluna, respectivamente, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Maior produtividade foi observada nas plantas inoculadas e suplementadas com 

nitrogênio nas doses 0, 60 e 100 kg de N/ha-1. Já o efeito da adubação nitrogenada foi 

observado apenas nas plantas que receberam 140 kg de N/ha-1 (Tabela 2). Este resultado 

corrobora com os obtidos por Ferreira et al. (2013) que ao avaliarem a produtividade de 

milho com a presença da bactéria Azospirillum verificaram aumentos de produtividade na 

ordem de até 32%. 

 
Tabela 2. Produtividade de plantas de milho inoculadas e não inoculadas com a bactéria A. 
brasilense e adubadas com nitrogênio. 
 

  Produtividade de Milho 

Doses de N (kg ha-1) Não Inoculadas Inoculadas 

0 10981.17 bB 14353.27 aA 

60 11862.88 bB 15022.52 aA 

100 13854.90 bB 15290.07 aA 

140 14554.87 aA 14119.45 aA 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula e maiúscula na linha e coluna, respectivamente, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

4 Conclusão 

A inoculação da bactéria A. brasilense em plantas de milho acrescidas de diferentes 

doses de nitrogênio aumentou a produtividade de grãos, sendo a máxima produtividade 

alcançada nas plantas inoculadas e adubadas com 100 kg de N ha-1. 
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A produtividade de grãos de milho nas plantas não inoculadas e adubadas com 140 

kg de N ha-1, não superou à produtividade das plantas inoculadas e adubadas com 60 kg 

de N ha-1 mostrando um potencial da bactéria na nutrição nitrogenada dessas plantas. 
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Resumo: Este artigo mostra um estudo através de uma análise experimental, informações 

sobre computação distribuída em nível de processamento de dados e o impacto que este 

sistema pode causar em uma pequena rede de computadores, usando softwares que os 

gerenciam e os integram na grade. Esse software cuida da conexão dos usuários, sua 

autenticação, os recursos que cada terminal dispõe e escalonamento das tarefas, entre 

outros. Foram testados e analisados dois tipos de midllewares, o HT´Condor (que opera 

com um servidor) e o Open MPI (que opera de forma direta entre os terminais do pool de 

computadores), e posteriormente analisados seus resultados. Foram realizados dois testes 

distintos. No primeiro teste foram utilizadas máquinas reais em um laboratório de 

informática convencional, sendo distribuídos processos para as máquinas do grupo de 

computadores gerenciados pelo servidor, onde se encontrava instalada a solução com o 

HT´Condor. Em uma segunda etapa, um segundo teste foi implementado em máquinas 

virtuais utilizando a solução denominada Open MPI, simulando uma rede real para testes 

em um servidor único, com maior capacidade de processamento. Foram obtidos resultados 

satisfatórios, comprovando que uma rede de computadores ociosa pode ser utilizada para 

otimizar rotinas de processamento mais custosas para um único servidor. 

 

Palavras-chave: Computação Distribuída; HT´Condor; Open MPI; Midlleware. 

 

1 Introdução 

Até a década de 1970 a maioria das empresas usavam a técnica de processamento 

centralizado de dados. A partir de então as empresas tem evoluído, procurando o 

processamento distribuído, pois os sistemas de processamento de dados oferecem 

recursos para este fim. A principal característica para tornar isto possível é que o custo com 

o hardware do computador tem diminuído enquanto sua capacidade de processamento tem 
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aumentado significativamente. 

Os computadores pessoais de hoje em dia possuem maior capacidade de memória, 

velocidade e conjunto de instruções que os microcomputadores e os mainframes antigos. 

Stallings (2005, p. 38) afirma que “igualmente importante, os computadores pessoais de 

hoje ostentam interfaces gráficas com o usuário, que oferecem facilidade de uso e tempo 

de resposta sem precedentes” [6]. 

No dia a dia, o usuário está tão acostumado ao compartilhamento de recursos de 

hardware e de software que acaba não percebendo o seu significado. Exemplo disso é o 

compartilhamento de impressoras e de arquivos. Entretanto o que o usuário prioriza é o 

compartilhamento de recursos necessários às suas aplicações, ao seu trabalho diário e 

ultimamente até em suas atividades sociais. 

Este artigo busca através de uma análise experimental obter mais informações sobre 

computação distribuída em nível de processamento de dados e qual o impacto que este 

sistema pode causar em uma pequena rede de computadores [1]. 

 

2 Material e Métodos 

O experimento, foi desenvolvido entre o período de 2018/19, utilizando 

primeiramente o HTCondor [4]. Esta solução compreende um midlleware, um sistema de 

gerenciamento de carga de trabalho para execução de grandes processos em computação, 

sendo um sistema em lote com todos os recursos. Ele fornece um mecanismo de 

enfileiramento de tarefas, política de planejamento, esquema de prioridades, 

monitoramento de recursos e gerenciamento de recursos. Os usuários enviam seus 

trabalhos em série ou paralelos para HTCondor que os coloca em uma fila de execução, 

escolhe quando e onde executar os trabalhos, monitora seu progresso e informa o usuário 

após a conclusão. 

O HTCondor foi instalado em um laboratório da prefeitura municipal de Campo Verde 

utilizando um Sistema Operacional Windows e diferentes arquiteturas. Inicialmente foi 

definido o terminal que seria o gerente central (servidor), onde o mesmo foi configurado 

para tal função. Posteriormente o midlleware foi instalado e configurado nos demais 

terminais para fazer parte do mesmo pool (piscina) como clientes [8]. 

Em um segundo experimento, se utilizou uma solução com virtualização de terminais 

chamada OPEN MPI [5]. Para este experimento se utilizou um terminal com processador 
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de quatro núcleos e 16 GB de memória RAM e foram criadas duas máquinas virtuais 

(mínimo necessário), onde o OPEN MPI foi instalado. Cada máquina virtual com foi 

implementada um núcleo e 2 GB de memória RAM, com Sistema Operacional Ubuntu e 

arquitetura X64. O midlleware foi instalado e configurado em todos os terminais que fazem 

parte do pool conforme artigo Open MPI – Instalação de uma aplicação Paralela [3] e neste 

caso não há a necessidade de um terminal central (Servidor), sendo somente necessário 

um arquivo contendo a lista com os IP´s dos terminais disponíveis para execução. 

 

3 Resultados e Discussões 

A tabela abaixo exemplifica como cada middleware foi utilizado. 

 

Tabela 01: Comparativo. 

 

Middleware HTCondor OpenMPI 

Sistema Operacional Windows Linux Ubuntu 

Segurança Sem segurança Segurança com senha 

Gerenciamento Servidor Arquivo com lista de IP´s 

Linguagem de 

Programação 

Java C 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No início dos testes com o HTCondor, um terminal do pool solicita a execução para 

o servidor. Este posteriormente solicita ao pool a informação de quais terminais estão 

disponíveis e que podem executar o que é solicitado. Com esta informação o servidor 

distribui o processamento a ser realizado executando um algoritmo, neste caso, em 

linguagem de programação Java [2] como mostrado na Tabela 01. Esta linguagem utiliza o 

conceito de máquina virtual, atuando entre o sistema operacional e a aplicação, sendo uma 

camada extra responsável por traduzir o que sua aplicação deseja fazer para as respectivas 

chamadas do sistema operacional onde ela está sendo executada), realizando uma tarefa 

em um terminal pré-definido por um endereçamento do tipo IPv4. 

Os testes foram realizados via rede LAN, com distância máxima de 30 metros entre 

os terminais.  Deve-se ainda levar os seguintes fatores em consideração uma rede com 

velocidade de 100 Mbps, no dia dos testes não haviam tráfegos de outros pacotes de dados 
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pela rede. Haviam dezesseis terminais ligados no pool, com quinze destes ociosos no 

momento dos testes [7]. Vale ainda lembrar que os terminais usados são de finalidade 

doméstica, com processadores de até quatro núcleos e no máximo 2GB de memória RAM. 

Por este experimento priorizar o nível de processamento, as questões relativas a 

autenticação foram mínimas. Se priorizou o processamento em detrimento da segurança, 

embora todo sistema deva se preocupa em exigir um nível mínimo de autenticação e 

segurança [7]. Para poder acessar os terminais no experimento HTCondor não foram 

usadas chaves de autenticação. Seu acesso era direto, e sua escrita foi realizada os 

arquivos de pastas públicas do Windows. 

Basicamente, o HTCondor executa uma rotina em Java que escreve um arquivo de 

texto em um terminal pré-definido por endereçamento IPv4. Este arquivo contém a data e 

hora do início da execução pelo terminal escolhido pelo servidor. Também constam neste 

arquivo, seu número IP na rede e o processamento que o algoritmo solicita. Finalizada esta 

etapa, o algoritmo traz as informações para um arquivo de saída no terminal que solicita a 

execução, este arquivo contém a data e hora atual da execução, o processamento que o 

algoritmo solicitou e o IP do terminal cliente. 

O projeto Open MPI, entretanto é uma implementação de Interface de Passagem de 

Mensagens em código aberto desenvolvida e mantida por um consórcio de parceiros 

acadêmicos, de pesquisa e do setor, é capaz de combinar os conhecimentos, tecnologias 

e recursos de toda a comunidade de Computação de Alto Desempenho, oferecendo 

vantagens para fornecedores de sistemas e software, desenvolvedores de aplicativos e 

pesquisadores de ciência da computação. 

Se trata de uma implementação em ambiente virtualizado, utilizando de recursos de 

hardwares locais para execução do midlleware de duas formas, a primeira em apenas um 

terminal e posteriormente de forma distribuída, onde é informado para quais terminais os 

processos poderiam ser distribuídos. Este algoritmo executado em linguagem de 

programação C (Linguagem que se adapta a quase todo tipo de projeto, portável e rápida) 

cria um número x de instancias nas máquinas virtuais e nos informa qual foi o tempo 

necessário para o processamento dos mesmos.   

Primeiramente foi realizado o teste com a execução do algoritmo em apenas um 

terminal como mostrado na Figura 01, neste exemplo foram criados 100 processos levando 

um maior tempo de execução. 
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Fonte: Print screen do terminal ubuntu18 em máquina virtual no Windows10. 

 

Figura 01: Algoritmo ring.c executado em terminal único. 

 

Em ambos experimentos, houve erros nas permissões de acesso entre os terminais, 

onde o mesmo deveria ser automático, algumas vezes era exigido uma senha ou o acesso 

era negado. 

Para poder acessar os terminais no experimento HTCondor não foram usadas 

chaves. Seu acesso era direto, e sua escrita foi realizada os arquivos de pastas públicas 

do Windows. 

Nas maquinas virtuais do experimento OpenMPI usou-se a cifragem de chave 

pública assimétrica de Diffie e Hellman [8]. 

 

4 Conclusão 

 

Com a necessidade de processamentos cada vez maiores em um curto espaço de 

tempo, foi-se criado a computação distribuída, utilizando middleware´s que distribuem o 

processamento entre diversos terminais. 

Após a execução de algoritmos  que necessitavam um grande número de ciclos de 

CPU´s, os middleware´s analisados mostraram-se eficientes e que podem atender as 

expectativas de seus usuários, operando cada um à sua maneira, desta forma, locais onde 

não é possível o uso de supercomputadores e que existem terminais de pequeno porte, a 

computação distribuída é uma boa opção. 
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Apesar da grade ter sido criada pensando em atender grandes processamentos, seu 

uso em pequenas corporações, que normalmente possuem terminais de pequeno porte 

também pode atender as necessidades de seus usuários sem precisar de altos 

investimentos em terminais mais robustos. 
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Resumo: O uso de bactérias diazotróficas em plantas forrageiras tropicais estabelece uma 

alternativa para o aumento na disponibilidade de forragens e redução no uso de fertilizantes 

químicos. No presente trabalho buscou-se analisar o efeito das bactérias Azospirillum 

brasilense e Rhizobium tropici no desenvolvimento de plantas de Brachiaria ruziziensis, 

desenvolvidas em vasos com solo acrescido de substrato PlantMax® em condições de casa 

de vegetação. Os tratamentos consistiram dos inoculantes comerciais TotalNitro® e 

AzoTotal® isolados e em mistura, bem como adicionado de nitrogênio, comparados às 

plantas testemunhas sem inoculação e sem nitrogênio. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, com sete repetições. A interação dos inoculantes com as plantas 

foi analisada aos 65 dias após a germinação determinando o acúmulo de massa fresca e 

seca de parte aérea e raiz. Maior acúmulo de biomassa seca foi constatado nas plantas 

que receberam o inóculo de forma isolada e em mistura, suplementado com 50 kg de N, 

evidenciando que a utilização destes inoculantes é uma alternativa viável à substituição 

parcial de adubos nitrogenados. 

 
Palavras-chave: endofíticos, diazotróficos, pastagens. 

 

 Introdução 

  A pecuária desenvolvida a pasto no Brasil sofre diversas transformações, em 

decorrência da busca por maior eficiência. Para alcançar metas, os produtores adotam 

técnicas de produção aprimoradas visando ao aumento da capacidade de suporte e da 

longevidade das pastagens e, principalmente, da recuperação de pastos improdutivos 

(DIAS-FILHO, 2011). Neste cenário, o grande desafio para a produção animal a pasto na 

fronteira agrícola brasileira será o aumento da eficiência por meio do uso de tecnologias 

mais intensivas de manejo da pastagem. 
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  A interação de bactérias fixadoras de nitrogênio com plantas de interesse agrícola e 

zootécnico tem sido muito estudada, contudo poucos estudos têm envolvido esta interação 

com as plantas poaceas forrageiras. Entretanto, diversos resultados promissores desta 

associação já foram identificados nestas plantas como por exemplo aumento de massa 

seca, número de panículas, teores de nitrogênio e altura da planta, evidenciando o potencial 

da associação na substituição parcial da adubação nitrogenada dessas plantas (MOREIRA 

et al., 2010). 

  
Material e Métodos 

O experimento foi realizado em casa de vegetação, com vasos contendo 5 kg de 

Latossolo Vermelho misturado ao substrato PlantMax®. Foram semeadas 10 sementes e 

após a germinação e desbaste permaneceram 5 plantas por vaso. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 7 repetições, sendo os 

tratamentos: 1 - Inoculante AzoTotal®, estirpes abV5 e abV6 de Azospirillum brasilense; 2 - 

Inoculante TotalNitro® composto pela estirpe SEMIA 4077 de Rhizobium tropici; 3 - Mistura 

de ambos os inoculantes; 4 - AzoTotal® acrescido de 50 kg de N ha-1; 5 - TotalNitro®  

acrescido de 50 kg de N ha-¹; 6 - Mistura dos dois inoculantes acrescido de 50 kg de N ha-

¹; 7 - 100 kg  de N ha-¹ e 8 - Controle absoluto. 

Todos os tratamentos que foram inoculados receberam a dosagem do inoculante 

recomendada pelo fabricante. As aplicações de N foram realizadas 15 dias após a 

germinação sendo que a quantidade calculada por vaso foi diluída em 100 mL de água e 

aplicada na superfície do vaso. As plantas foram coletadas com 65 dias após germinação, 

onde foram avaliadas as massas de parte aérea e raiz em condições úmida e seca. A 

metodologia aplicada na obtenção da massa seca foi a secagem em estufa com circulação 

de ar forçada a 105 °C por 24 horas, ou até a massa das amostras se tornarem constantes. 

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de LSD a 5% de significância, usando o 

software SISVAR.  

  
 Resultados e Discussões 

Em relação ao acúmulo de biomassa úmida, observou-se que as plantas adubadas 

com 100 kg de N por hectare e as que receberam a mistura dos inoculantes acrescida de 

50 kg de N por hectare, apresentaram maior desenvolvimento de parte aérea comparadas 
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às plantas controle (Figura 1). Já em relação à biomassa úmida de raiz foi observado maior 

acúmulo nas plantas adubadas com 100 kg de N por hectare (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Acúmulo de massa úmida de raiz e parte aérea em plantas de Brachiaria brizantha 

crescidas em condições de casa de vegetação aos 65 dias após a germinação. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste LSD.  C.V.: 24,35 % e 40,22 %, 

respectivamente parte aérea e raiz. 

 

Maiores acúmulos de massa seca de parte aérea foram observados nas plantas que 

receberam o inoculante AzoTotal acrescido de 50 kg de N por hectare, bem como as plantas 

que receberam a mistura dos dois inoculantes acrescido de 50 kg de N por hectare, quando 

comparadas às plantas controle sem bactéria e sem nitrogênio (Figura 2). Por outro lado, 

com exceção das plantas que receberam os tratamentos AzoTotal + 50 kg N e TotalNitro + 

50 kg N, todas as demais plantas evidenciaram efeito dos tratamentos quando comparados 

às plantas controles (Figura 2).  

Os dados obtidos neste estudo estão de acordo com os obtidos por Guimarães et al. 

(2011) e Hungria et al. (2016), os quais constataram a eficiência da inoculação dessas 

bactérias em plantas forrageiras da espécie Brachiaria brizantha. 
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Figura 2. Acúmulo de massa seca de raiz e parte aérea em plantas de Brachiaria brizantha 

crescidas em condições de casa de vegetação aos 65 dias após a germinação. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste LSD.  C.V.: 21,52 % e 36,41 %, 

respectivamente parte aérea e raiz. 

 

 Conclusão 

Os inoculantes avaliados foram promissores no desenvolvimento das plantas 

forrageiras da espécie Brachiaria brizantha, quando utilizados isoladamente ou em misturas 

dos mesmos e acrescidos de 50 kg de N por hectare. 

O melhor desempenho das plantas inoculadas e suplementadas com nitrogênio 

confirma o potencial da associação dessas bactérias com plantas forrageiras e a 

dependência de doses mínimas de nitrogênio para seu melhor desempenho. 
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Resumo: O uso de plantas medicinais para a cura e tratamento de doenças acompanha a 

sociedade humana desde os primórdios de sua existência. No Brasil, estas plantas 

constituem importantes componentes da biodiversidade e são amplamente utilizadas na 

medicina popular mesmo com pouco conhecimento sobre a confiabilidade e segurança no 

uso das mesmas. No presente trabalho buscou-se identificar o conhecimento da população 

de Jaciara – MT em relação ao acesso, forma e frequência de uso, bem como da 

importância dada às plantas medicinais. Para tal, foi aplicado um questionário a dois 

públicos distintos caracterizados como estudantes e/ou servidores de uma faculdade e 

usuários do comércio local. Foi observado que os conhecimentos sobre a existência e 

benefícios das plantas medicinais têm sido obtidos pelos membros da família, sendo que o 

uso mais comum destas plantas está relacionado à intenção de cura de algumas doenças. 

As plantas citadas como de uso mais frequente foram: açafrão, algodão, babosa, boldo, 

camomila, cidreira, gengibre e hortelã, tendo como finalidades predominantes a prevenção 

e/ou a cura de infecções, gripes e resfriados. 

 

Palavras-chave: fitoterapia, medicina alopática, medicina alternativa 

 

1 Introdução 

Plantas medicinais podem ser definidas como aquelas que possuem atividade 

biológica, com um ou mais princípios ativos úteis à saúde humana. Estes princípios ativos 

podem ter efeito na prevenção ou tratamento de doenças e constituem parte de saberes 

utilizados e difundidos pelas populações ao longo de várias gerações (KLEIN, 2017). 

O alto custo dos procedimentos e tratamentos faz com que os usuários do sistema 

público de saúde, procurem meios alternativos e complementares em seu tratamento, 

especialmente o uso das plantas medicinais e fitoterápicos nas mais diversas situações em 

que sua saúde está comprometida. Com isto, a indústria de fitoterápicos tem 

mailto:jacques_marques@hotmail.com
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desenvolvimento crescente no mundo e pode representar uma oportunidade de 

desenvolvimento para o setor farmacêutico no Brasil. Esta oportunidade é relevante não só 

pela riqueza de nossa biodiversidade, mas pelo conhecimento tradicional e científico 

acumulado sobre a atividade biológica dessas plantas pela sociedade civil e pelas 

instituições de ciência e tecnologia (HASENCLEVER et al., 2017). 

No presente trabalho buscou-se identificar o conhecimento da população de Jaciara 

– MT em relação ao acesso, forma e frequência de uso, bem como da importância dada às 

plantas medicinais. 

 

2 Material e Métodos 

Foi utilizado um questionário constituído de cinco perguntas de respostas objetivas 

e uma pergunta de resposta subjetiva referentes a forma de obtenção do conhecimento 

sobre as plantas medicinais, objetivo e frequência de uso, forma de obtenção das plantas 

utilizadas, bem como se tinham o conhecimento de casos de intoxicação em membros 

familiares por plantas medicinais. Numa pergunta subjetiva foi solicitado aos entrevistados 

que eles citassem até duas plantas medicinais conhecidas associadas ao seu potencial 

medicinal, bem como a parte da planta mais utilizada. 

O referido questionário foi aplicado na cidade de Jaciara – MT, situada na região do 

Vale de São Lourenço, no período de abril a maio de 2019, em três pontos definidos de 

forma a contemplar o público de interesse neste trabalho. Foram entrevistadas 96 pessoas, 

sendo os pontos da amostragem uma Faculdade, feira livre municipal e dois 

supermercados. Os dados obtidos foram avaliados de forma qualitativa e o resultado 

representado em gráficos utilizando o programa Microsoft Office Excel 2010. 

 

3 Resultados e Discussões 

Neste estudo foi observado que 46% dos entrevistados afirmaram utilizar plantas 

medicinais para a cura de doenças, enquanto 29% usam estas plantas com a intenção de 

prevenir doenças (Figura 1). Por outro lado, 11% afirmaram não fazer uso das plantas 

medicinais para quaisquer fins.  
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Figura 1.  Diferentes finalidades no uso das plantas medicinais por residentes da cidade de 
Jaciara - MT. 
 

A forma de obtenção das plantas medicinais foi apontada como majoritariamente em 

cultivos domiciliares (43%), seguida da obtenção com amigos (32%) e cultivo em domicílios 

(25%) (Figura 2). Ao analisar estas formas de obtenção das plantas medicinais nos grupos 

comércio e faculdade, foi observado que dos 41 entrevistados que responderam obter as 

plantas medicinais em cultivos domiciliares, 25 são vinculados à faculdade. De forma 

contrária, dos 31 entrevistados que afirmaram obter essas plantas com os amigos, 22 estão 

vinculados ao comércio local (dados não apresentados).  

 

Figura 2. Diferentes formas de obtenção das plantas medicinais por residentes da cidade 
de Jaciara - MT. 
 

De acordo com Veiga Júnior (2008) as plantas medicinais já foram utilizadas mais 

frequentemente entre as pessoas mais carentes financeiramente, havendo modificações 

de cenário devido ao incentivo promovido pelo modismo de consumo de produtos naturais.  

As plantas mais citadas como de uso frequente pelos entrevistados foram: açafrão, 

algodão, babosa, boldo, camomila, cidreira, gengibre, hortelã, mastruz e sangra d’água. 

14; 
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29; 29%
45; 46%
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Saborear Prevenção de Doenças Cura de Doenças Não Usa
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Tais plantas foram apontadas como de uso com as finalidades predominantes de prevenção 

e/ou cura de infecções, gripes e resfriados (Tabela 1). 

Estas plantas citadas pelos entrevistados já foram identificadas no pantanal mato-

grossense em estudos sobre o saber tradicional do pantaneiro e a diversidade de plantas 

medicinais naquele bioma realizados por Guarim Neto (2006). Estes autores descrevem a 

frequência de ocorrência de 55 diferentes espécies medicinais com suas finalidades de uso.  

 
Tabela 1. Principais plantas medicinais de uso mais frequente pelos residentes da cidade 
de Jaciara – MT, destacando a parte da planta utilizada, bem como a finalidade de uso. 
 

 
Nome Popular 

 
Nome Científico 

 
Finalidade de Uso 

Parte da 
Planta 

Utilizada 

Açafrão Curcuma longo Resfriado Raiz 
Algodão Gosypium hirsutum Infecções Folha 
Babosa Aloe vera Cicatrizante Folha 
Boldo Peumus boldus Gripe Folha 

Camomila Matricaria chamomilla Calmante Folha 
Cidreira Melissa officinalis Resfriado Folha 

Gengibre Zingiber officinale Gripe Raiz 
Hortelã Mentha spicata Cólicas Folha 
Mastruz Dysphania ambrosioides Eliminar vermes Folha 

Sangra d’água Croton urucurana Cicatrização Casca 

 

4 Conclusão 

Os conhecimentos sobre a existência e benefícios das plantas medicinais foram 

apontados como adquiridos pelos membros da família, sendo que o uso mais comum 

destas plantas está relacionado à intenção de cura de algumas doenças. 

 A forma de obtenção das plantas medicinais foi relatada como de maior ocorrência 

através do cultivo nas residências, sendo que esta ocorrência foi mais expressiva entre o 

público universitário do que o público relacionado ao comércio. 

A forma de obtenção do conhecimento, frequência e finalidade de uso das plantas 

medicinais foram constatados como sendo os mesmos para o público universitário e o 

público do comércio.  

As plantas citadas como de uso mais frequente foram: açafrão, algodão, babosa, 

boldo, camomila, cidreira, gengibre e hortelã, tendo como finalidades predominantes a 

prevenção e/ou a cura de infecções, gripes e resfriados. 
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RESUMO: O projeto descreve a iniciativa de um grupo formado por alunos e servidores do 

Centro de Referência de Jaciara em criar um ambiente estilizado para a leitura de gibis. 

Batizado em sua concepção de Gibiteca, tem por objetivo fomentar a leitura oferecendo 

uma literatura simples ao público infanto-juvenil. Investindo R$1.500,00 com recurso de 

bancada do projeto. Internamente, equipando as paredes de um corredor com prateleiras 

feitas de paletes, produzidas com auxílio dos alunos, disseminando conceitos de reuso de 

materiais e uma proposta visual de contraste de cores para dar identidade ao ambiente. Os 

gibis adquiridos com recursos do projeto são de acesso livre, sem restrições de uso. 

Estendeu-se a proposta para o público externo de ensino fundamental, cerca de 400 alunos 

visitaram o espaço, somado ao público do Centro de Referência de Jaciara - CRJac estima-

se que 650 usuários foram atingidos. Com isso a Gibiteca conclui seu objetivo de levar 

cultura, aprimorando conhecimento e fomentando a leitura. 

Palavras-chave. Histórias em quadrinhos, Leitura, Projeto de leitura 

1 Introdução 

A Gibiteca vem a ocupar um espaço já existente no ambiente escolar e que 

hodiernamente era subutilizado pelos discentes nos momentos de relaxamento e 

socialização. O espaço para leitura e descanso enriquece tal local. “[...] a leitura deve ser 

proposta de forma dinâmica, atraente e interativa, de modo a fomentar de forma criativa o 

gosto e o interesse pela leitura.” (SILVA; LENDENGUE, 2010, p. 93). 

Por tratar-se de projeto de extensão a participação da comunidade externa é 

fundamental e visa aprofundar os vínculos existentes entre o IFMT e a sociedade, com o 

propósito de alcançar novas alternativas de transformação da realidade mediante ações 
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que fortaleçam a cidadania. Para construção do espaço Gibiteca foi utilizado materiais de 

reuso, com a participação dos alunos do ensino médio técnico em meio ambiente, onde 

foram confeccionados móveis para o espaço (poltronas e prateleiras) tendo como matéria 

prima principal paletes oriundos de doação, trazendo para dentro da proposta o conceito 

de sustentabilidade. O espaço onde foi desenvolvimento o projeto localiza-se no final do 

corredor com dimensões de oito metros de comprimento por dois metros de largura e três 

metros de altura. Foram adquiridos 150 gibis, além de insumos necessários para 

construção do espaço, todos com recursos de bancada do projeto. A inauguração da 

Gibiteca ocorreu em 04 de abril de 2019 e até o momento vem recebendo visitas da 

comunidade externa alcançando a meta inicial da proposta de 400 alunos de ensino 

fundamental de escolas do município de Jaciara. 

O espaço recepciona tal anseio, na medida em que se propõe à inclusão pelo estímulo 

à socialização e leitura por crianças e adolescentes num espaço estilizado para eles, 

potencializador da formação com base nas dimensões da ética, da cultura e das relações 

interpessoais que possibilitem o relaxamento como forma de terapia, controle de ansiedade, 

estresse e outros anseios característicos da idade. 

 

Figura 1: Imagens espaço Gibiteca, construção, inauguração e visitações. FONTE: Gilson 
Soares, 2019. 
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2 Material e Métodos 
O final do corredor no Centro de Referência de Jaciara foi o local escolhido para 

execução do projeto Gibiteca. Houve recursos de bancada na ordem de R$ 1500,00 para 

aquisição de insumos e acervo inicial. Foram utilizados 20 paletes, parafusos, tinta, 

bisnagas coloridas, pincéis, lixas, cortinas blackout, buchas de parede e 150 gibis de reuso. 

Sob supervisão do Prof.º Leone os alunos do ensino médio técnico em meio ambiente 

tiveram aula de carpintaria ao mesmo tempo em que transformaram a madeira dos paletes 

em prateleiras e móveis para Gibiteca. As prateleiras foram fixadas nas paredes do corredor 

servindo como suporte para acondicionar os gibis, já os móveis (poltronas) foram alocados 

no espaço para uso dos visitantes. 

Para melhor controle do uso do acervo, todo o material foi catalogado antes de ser 

disponibilizado aos usuários. Como uma das metas da proposta era incentivar leitura e 

socialização de conhecimento, inclusive com doações de revistas em quadrinhos, 

atualmente o acervo da Gibiteca está composto por aproximadamente 500 exemplares. 

3 Resultados e Discussões 

No período de 6 meses de projeto foram realizadas as tarefas propostas de aquisição 

do acervo e construção do espaço GIBITECA. Recebemos da comunidade externa cerca 

de 400 alunos de ensino fundamental, além de professores, coordenadores e secretários. 

O projeto também beneficiou a comunidade interna do IFMT. Entre alunos e servidores 

foram cerca de 270 pessoas contempladas. Como o espaço GIBITECA tem suas limitações 

de espaço físico, foi preparada uma sala para atender a demanda de alunos da escola 

visitante. 

4 Conclusão 

O objetivo do trabalho era proporcionar um espaço de leitura e convivência, mais 

dinâmico, com leituras prazerosas sem a obrigação de realizar alguma tarefa, 

proporcionando para os usuários do espaço uma tranquilidade de poder escolher sua 

historinha e divertir-se praticando leitura. Neste sentido o projeto Gibiteca teve seus 

objetivos alcançados. 
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“No contexto da educação infantil e até mesmo de jovens e adultos as 
HQ’s aparecem como uma poderosa ferramenta na prática e no hábito 
de ler. Com histórias curtas e material bastante ilustrado traz em seu 
conteúdo vivências do dia a dia, fatos, culturas, notícias e demais 
assuntos com uma textualização simples que proporciona uma leitura 
rápida e dinâmica, desta forma contribuindo para formação de leitores 
potenciais em leitores reais. (SANTOS; VERGUEIRO, 2012). 

O espaço também proporcionou aos visitantes um local de descanso e convivência, 

proporcionando socialização de saberes. Por fim concluímos que espaço como esse devem 

fazer parte das instituições de ensino como ferramenta na construção ideias e saberes. 
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Resumo: Objetivou-se avaliar o peso de ovos de poedeiras leves alimentadas com dietas 

contendo aditivos pigmentantes. Foram utilizadas 168 galinhas da linhagem Leghorn, com 

25 semanas de idade, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, com 

quatro tratamentos e sete repetições de seis aves. Os tratamentos constituíram-se de 

quatro dietas formuladas a base de milho e farelo de soja, sendo: ração sem aditivo 

pigmentante; ração + 40 mg de Ora-Pro-Nobis; ração + 40 mg de luteína; e ração + 40 mg 

de Ora-Pro-Nobis+ 40 mg de luteína. As aves receberam as dietas experimentais por um 

período 14 dias.  A variável avaliada foi o peso do ovo. Não houve diferença estatística. A 

suplementação de Ora-Pro-Nóbis e luteína na dieta de poedeiras leves, não afetou o peso 

dos ovos. A Ora-Pro-Nóbis e a luteína podem ser utilizadas como aditivos pigmentantes na 

dieta de poedeiras leves. 

 

Palavras-chave: β –caroteno, nutrição, qualidade, suplementação 

 
1 Introdução 

A cor da gema do ovo é um fator relevante para os consumidores, há uma preferência 

por gemas mais pigmentadas. A gema de ovo tem sua cor amarela devido às xantofilas 

(luteína e zeaxantina) e outros carotenoides (MAYER, 2014). As aves não conseguem 

sintetizar esses compostos, eles são provenientes da dieta oferecida para poedeira. 

Os produtores de ovos têm utilizado aditivos pigmentantes nas rações como uma 

forma de melhorar a coloração da gema sem afetar os índices produtivos como 

principalmente o peso dos ovos produzidos. 

A utilização de aditivos na ração de poedeiras elevam os custos de produção, 

portanto, faz-se necessário avaliar aditivos naturais alternativos aos sintéticos. 

mailto:jheneffersamsel@gmail.com
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Assim, objetivou- se avaliar o peso de ovos de poedeiras leves alimentadas com dietas 

contendo aditivos pigmentantes (Ora-Pro-Nóbis e Luteína). 

 
2 Material e Métodos 

O experimento foi realizado no setor de avicultura do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Mato Grosso Campus São Vicente, Município de Cuiabá – MT. 

Foram utilizadas 168 aves da linhagem Leghorn com 25 semanas de idade, 

distribuídas em delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro 

tratamento e sete repetições com seis aves. 

Os tratamentos constituíram-se de quatro dietas formuladas a base de milho e farelo 

de soja, sendo: ração sem aditivo pigmentante; ração + 40 mg de Ora-Pro-Nobis; ração + 

40 mg de luteína; e ração + 40 mg de Ora-Pro-Nobis+ 40 mg de luteína. As aves receberam 

as dietas experimentais por um período 14 dias. 

A variável avaliada foi o peso do ovo. Todos os ovos produzidos foram coletados, 

identificados e pesados ao final do período experimental, para obtenção do peso médio dos 

ovos (g), de cada parcela. 

Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente por meio de análise de 

variância (ANOVA) e submetidos ao teste de Tukey ao nível de 5 % de significância, com 

a utilização do programa R. 

 

3 Resultados e Discussões 

Não houve efeito (P>0,05) da utilização de aditivos pigmentantes na dieta de poedeiras 

leves sobre o peso do ovo (tabela 1). 

Tabela 1 – Peso do ovo de poedeiras leves alimentadas com dietas contendo Ora-

Pro-Nobis e luteína. 

Tratamento  Peso do ovo 

   

Sem pigmentante  57,70 

Ora-Pro-Nobis  56,47 

Luteína    56.90   

Ora-Pro-Nobis/ luteína    57.67 

Valor P  0,213 
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CV  3,90 

CV = coeficiente de variação; P = Valor da probabilidade. 

A adição de ora-pro-nobis e/ou luteína na dieta de poedeiras leves, com 25 semanas de 

idade, não afeta o peso do ovo, parâmetro de grande importância na utilização de aditivos 

pigmentantes nas rações de poedeiras. Resultados semelhantes foram relatados por 

Sandeski et al. (2014), que avaliaram diferentes fontes de carotenoides (luteína, zeaxantina 

e cantaxantina) para poedeiras. Fassani et al. (2019) avaliaram a inclusão dos 

pigmentantes à base de cantaxantina e óleo de sementes de urucum não observaram 

influência no peso do ovo. 

 

4 Conclusão 

A Ora-Pro-Nobis e luteína podem ser utilizadas como pigmentantes na dieta de 

poedeiras leves, sem afetar parâmetros produtivos como o peso do ovo. 
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Resumo: O objetivo neste estudo foi analisar o efeito da época de semeadura nas 

características agronômicas duas cultivares de soja com distintos hábitos de crescimento 

cultivadas no Cerrado. O experimento foi realizado na área experimental do IFMT, campus 

São Vicente, na Serra de São Vicente (15º49’12,5”S, 55º25’4,0”W e altitude de 772 m). Foi 

utilizado o delineamento experimental em blocos ao acaso, por meio do arranjo fatorial 2x3, 

com duas cultivares de soja (uma de hábito de crescimento determinado: M8372 IPRO e 

outra de crescimento indeterminado: M7198 IPRO), três datas de semeadura (24/10, 07/11, 

21/11/1018) e quatro repetições. Quando 90% das plantas da área útil alcançaram a 

maturação foram colhidas de modo manual e determinou-se: a altura de inserção da 

primeira vagem, altura final das plantas, quantidade de vagens e a massa de grãos      

planta-1. Observou-se que a maior variação entre as características analisadas de acordo 

com a época de semeadura foi o peso de grãos por planta enquanto a menor foi a altura de 

plantas. A época de semeadura interfere nas características agronômicas independente do 

hábito de crescimento das cultivares, destacando que as plantas precoces tendem a 

apresentar uma redução maior no rendimento de grãos se atrasar a época de semeadura. 

 

Palavras-chave: Crescimento determinado, crescimento indeterminado, Glycine max   

 

1 Introdução 

O desenvolvimento da cultura da soja (Glycine max) é composto por uma sequência 

de mudanças morfológicas e fisiológicas na planta ao longo do tempo. De acordo com a 

data de semeadura de uma cultivar, o tempo para uma planta de soja alcançar uma etapa 

fenológica poderá apresentar diferenças, pois o seu desenvolvimento depende das 

condições ambientais e das características genéticas da cultivar. 
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A caracterização do desenvolvimento de cultivares de soja que apresentem hábitos 

de crescimentos distintos em diferentes épocas de semeadura poderá auxiliar a 

compreender os componentes agronômicos da planta, visando aumentar o rendimento da 

cultura utilizando práticas culturais de manejo no campo. 

O objetivo neste estudo foi analisar o efeito da época de semeadura nas 

características agronômicas de duas cultivares de soja com distintos hábitos de 

crescimento cultivadas no Cerrado. 

 

2 Material e Métodos 

 O estudo foi realizado na área experimental do IFMT, campus São Vicente, na Serra 

de São Vicente, localizada a 40 km do município de Campo Verde – MT, com as seguintes 

coordenadas: 15º49’12,5”S, 55º25’4,0”W e altitude de 772 m.  

 Foi utilizado o delineamento experimental em blocos ao acaso, por meio do arranjo 

fatorial 2x3, com duas cultivares de soja (uma de hábito de crescimento determinado: 

M8372 IPRO e outra de crescimento indeterminado: M7198 IPRO), três datas de 

semeadura (24/10, 07/11, 21/11/1018) e quatro repetições. Cada parcela apresentou 5 

linhas de 5 m de comprimento, com de 0,50 m entre linhas e 13 plantas m-1. 

 Quando 90% das plantas da área útil de cada parcela alcançaram a maturação foram 

colhidas manualmente e determinou-se: a altura de inserção da primeira vagem (cm) e a 

altura final das plantas (cm), com auxílio de uma trena e a quantidade de vagens 

(determinando a média de vagens por plantas colhidas) e a massa de grãos por planta 

(determinando a massa de grãos da parcela e dividindo o valor pelo número de plantas). 

 Os dados foram analisados quanto às médias, desvio padrão e coeficiente de 

variação (CV%), submetidos ao teste de F e quando observada diferença significamente 

estatística foram submetidas ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

  

3 Resultados e Discussões 

Observou-se que a cultivar de hábito de crescimento determinado era mais tardia 

por apresentar um GMR superior (quanto maior o GMR, mais tardio é o genótipo) e acabou 

necessitando de uma média de 119 dias para completar sua maturação, enquanto a cultivar 

de hábito de crescimento determinado necessitou de uma média de 104 dias (Tabela 1). 
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Tabela 1. Dias exigidos para completar a etapa de amadurecimento de plantas de soja de 

hábito de crescimento determinado e indeterminado semeadas em três momentos, Campo 

Verde – MT, 2018/2019. 

Cultivar GMR Háb. de 
crescimento 

Semeadura Maturação Dias 

T1 - M8372 IPRO 8.3 Determinado 24/10/2018 25/02/2019 124 
T1 - M8372 IPRO 8.3 Determinado 07/11/2018 08/03/2019 121 

T1 - M8372 IPRO 8.3 Determinado 21/11/2018 15/03/2019 114 
    Média 119,67 
    Desvio padrão 5,13 

     CV% 4,29 
Cultivar  Háb. de 

crescimento 
Semeadura Maturação Dias 

T2 - M7198 IPRO 7.1 Indeterminado 24/10/2018 05/02/2019 104 
T2 - M7198 IPRO 7.1 Indeterminado 07/11/2018 25/02/2019 110 
T2 - M7198 IPRO 7.1 Indeterminado 21/11/2018 01/03/2019 100 

    Média 104,67 
    Desvio padrão 5,03 

       CV% 4,81 
 

 A terceira data de semeadura para as duas cultivares acabou reduzindo a exigência 

em número de dias para elas completarem a maturação, exigindo 114 dias para a cultivar 

M8372 IPRO e 100 dias para a cultivar M7198 IPRO. Como a última data de semeadura foi 

realizada próxima do período de encurtamento do fotoperíodo local e a soja é uma planta 

de dias curtos (SEDIYAMA, 2009), isso acabou estimulando a redução do ciclo dos 

genótipos, sobretudo da cultivar M7198 IPRO que era mais precoce. 

Observou-se que a maior variação entre as características analisadas de acordo com 

a época de semeadura foi o peso de grãos por planta, com um coeficiente variação (CV%) 

igual a 68,9% para a cultivar M8372 IPRO e 50,51% (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Características de plantas de soja de hábito de crescimento determinado e 

indeterminado cultivadas em três datas de semeadura: altura de inserção da primeira 

vagem (Altura IPV), quantidade de vagens por planta (Qtde de vagens), peso de grãos por 

planta (Grãos planta-1) e altura de plantas, Campo Verde – MT, 2018/2019. 

Cultivar Data da 
semeadura 

 
GMR 

Háb. de 
crescimento 

Altura 
IPV (cm) 

Altura de 
plantas (cm) 

Qtde de 
vagens 

Grãos 
planta-1 (g) 

M8372 IPRO 24/10/2018 8.3 Determinado 10,85 a 65,18 b 116,05 
a 

24,75 a 

M8372 IPRO 07/11/2018 8.3 Determinado 7,25 b 66,00 ab 62,75 b 7,60 b 
M8372 IPRO 21/11/2018 8.3 Determinado 7,45 b 69,95 b 96,80 a 9,04 b 
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   Média 8,52 67,04 91,87 13,80 
   Desv. padrão 2,02 2,55 26,99 9,52 
   CV (%) 23,76 3,81 29,38 68,97 

M7198 IPRO 24/10/2018 7.1 Indetermin. 9,18 a 69,55 a 85,25 a 32,28 a 
M7198 IPRO 07/11/2018 7.1 Indetermin. 7,35 a 58,10 b 66,30 b 24,46 b 
M7198 IPRO 21/11/2018 7.1 Indetermin. 8,35 ab 68,40 a 43,60 c 10,09 c 

   Média 8,29 65,35 65,05 22,28 
   Desv. padrão 0,92 6,30 20,85 11,25 
   CV (%) 11,07 9,65 32,06 50,51 

*Letras minúsculas na coluna representam diferença significativamente estatística pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade (p-valor < 0,05). 

 

A característica altura de plantas apresentou o menor CV% entre as variáveis 

analisadas, sobretudo quando analisada a cultivar de hábito de crescimento determinado, 

igual a 3,81% (Tabela 2). Destaca-se que as plantas de hábito de crescimento determinado 

paralisam o seu crescimento após iniciarem o florescimento (MUNDSTOCK; THOMAS 

2005) e tal característica provavelmente estimulou a manutenção da altura das plantas. 

Foram observados os maiores valores para a quantidade de vagens e massa de 

vagens planta-1 na primeira data de semeadura, 24/10/2018, para ambas cultivares. 

Contudo, a terceira data de semeadura, 21/11/2018, acabou apresentando um menor valor 

na massa de grãos planta-1 na cultivar M7198 IPRO. Como em dezembro ocorre o solstício 

de verão que reduziu a duração do fotoperíodo, isso refletiu no ciclo da planta que 

necessitou de 10 dias a menos para alcançar a maturação (Tabela 1), não sendo 

recomendado utilizar cultivares precoces quando ocorrer atraso na época de semeadura. 

 

4 Conclusão 

A época de semeadura interfere nas características agronômicas independente do 

hábito de crescimento da cultivar de soja. Cultivares mais precoces tendem a apresentar 

uma redução maior no rendimento de grãos quando atrasar a época de semeadura. 
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Resumo: As plantas do gênero Brachiaria são tolerantes às condições edafoclimáticas do 

cerrado, porém o manejo inadequado e a ausência na reposição dos nutrientes no solo têm 

contribuído para aumentar a degradação nas áreas cultivadas. Uma alternativa de manejo 

destas plantas é a interação com bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico. O presente 

trabalho teve como objetivo isolar e caracterizar bactérias fixadoras de nitrogênio 

atmosférico em associação com plantas forrageiras do gênero Brachiaria. Para tal, foi 

realizado o isolamento e caracterização de bactérias a partir das plantas forrageiras 

Brachiaria spp. cultivadas no campo agrostológico do IFMT Campus São Vicente. O 

isolamento foi realizado utilizando meios de cultura semissólido e semiespecíficos para as 

bactérias diazotróficas dos gêneros Azospirillum e Herbasprillum. Após sucessivos cultivos 

foram obtidos diferentes isolados, sendo 15 a partir do meio de cultura NFb e 15 do meio 

de cultura JNFb, os quais foram classificados quanto à morfologia de colônia e estocados 

na coleção de culturas do Campus São Vicente.  

 

Palavras-chave: endofíticos, forragens, nitrogênio 

 

1 Introdução 

  As interações bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico com plantas têm sido 

tema de pesquisas no mundo todo, devido ao seu potencial biotecnológico, evidenciando 

aumento na produtividade das culturas, redução dos custos de produção e melhor 

conservação dos recursos ambientais. 

  As plantas do gênero Brachiaria são tolerantes às condições edafoclimáticas do 

Cerrado, porém o manejo inadequado e a ausência na reposição dos nutrientes no solo 

têm contribuído para aumentar a degradação nas áreas cultivadas. A pastagem degradada 
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apresenta menor tolerância ao estresse hídrico, o que torna evidente o efeito dos distúrbios 

climáticos sobre o seu desenvolvimento (BONFIM-SILVA et al., 2011). 

 

2 Material e Métodos 

Para o isolamento microbiano foram coletadas diversas amostras de plantas 

crescidas espontaneamente no campo agrostologico do IFMT Campus São Vicente, sendo 

as espécies utilizadas as forrageiras Brachiaria decumbens, Brachiaria piatã, Brachiaria 

marandu e Brachiaria xaraés.  

A partir das amostras coletadas e lavadas, pesou-se 1 g de raiz e 1 g de parte aérea, 

posteriormente macerados em 9 mL de solução salina composta por 1/4 dos sais do meio 

NFb (TARRAND et al., 1978). Foi utilizado 1 mL desta solução para a realização das 

diluições seriadas de 10-2 a 10-6 em tubos de ensaio contendo 9 mL de solução salina. Em 

seguida, uma alíquota de 0,1 mL foi inoculada em frascos com capacidade para 12 mL, 

contendo 5 mL dos meios semissólidos e semi seletivos NFb (BALDANI, 1984) e JNFb 

(DOBEREINER et al., 1995) para Azospirillum spp. e Herbaspirillum spp., respectivamente. 

Foram realizadas três repetições de inoculação em meio semissólido por diluição e 

o material incubado a 30 ºC. Após um período de 5 a 8 dias, os frascos que apresentaram 

uma película característica do crescimento dessas bactérias foram utilizados em cultivos 

sucessivos nos mesmos meios de cultura sólido em placas de Petri para obtenção de 

colônias isoladas. 

 
3 Resultados e Discussões 

Observando a distribuição dos isolados em relação às espécies forrageiras, 

constatou-se que dos 15 isolados obtidos a partir do meio NFb, 6 foram provenientes da 

parte aérea de plantas da espécie B. piatã, 6 a partir de raiz de plantas B. decumbens, 3 de 

raiz e 1 de parte aérea de B. marandu (Tabela 1). 

Já os 15 isolados obtidos a partir do meio JNFb foram 6 provenientes da parte aérea 

de plantas da espécie B. piatã, 5 a partir de raízes de plantas da espécie B. decumbens, 3 

a partir de raízes de B. xaraés e 1 de raízes de plantas da espécie B. marandu (Tabela 2).  

Os isolados obtidos foram armazenados em frascos tipo eppendorf de 1500 µL, 

contendo 500 µL da mistura de água (50%) e glicerol (50%) em temperatura de -15 °C. 
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Tabela 1. Caracterização morfológica dos isolados microbianos obtidos a partir de plantas 

do gênero Brachiaria crescidas em condições de campo no IFMT Campus São Vicente. 

Meio de cultura utilizado NFb. 

 

Identificação 
Meio NFb 

Forma Elevação Tamanho Bordo Superfície 

DCB R 6 3° Circular Convexa < Inteira Lisa 
MRD FL 6 3° Circular Umbilcada > Onulada Rugosa 
DCB R 4 5° Circular Pulvinada > Inteira Lisa 
MRD R 6 3° Circular Convexa > Inteira Lisa 
PT FL 3 5° Circular Plana > Inteira Lisa 
PT FL 6 5°  Circular Convexa > Inteira Lisa 
PT FL 3 2° Circular Plana > Inteira Lisa 
PT FL 6 4° Circular Pulvinada > Inteira Lisa 
DCB R 4 2° Circular Convexa > Inteira Lisa 
DCB R 3 2° Irregular Plana > Ondulada Lisa 
MRD R 6 2° Circular Convexa < Inteira Lisa 
DCB R 6 3° Circular Convexa < Inteira Lisa 
PT FL 3 4° Irregular Plana > Ondulada Lisa 
DCB R 2 4° Circular Umbilicada > Ondulada Rugosa 
PT FL 3 4° Circular Umbilicada > Ondulada Rugosa 

 
Os códigos utilizados na identificação correspondem:  
PT - Brachiaria piatã; DCB - Brachiaria decumbens; XR - Brachiaria xaraés; MRD - Brachiaria marandu; FL - 
Parte Aérea; R – Raiz. Os números nas dezenas correspondem, respectivamente, à diluição seriada e ao 
número de repetições nas sucessivas repicagens. 
 

Tabela 2. Caracterização morfológica dos isolados microbianos obtidos a partir de plantas 

do gênero Brachiaria crescidas em condições de campo no IFMT Campus São Vicente. 

Meio de cultura utilizado JNFb. 

 

Identificação 
Meio JNFb 

Forma Elevação Tamanho Bordo Superfície 

PT FL 2 3°  Circular Convexa > Inteira Lisa 
MRD R 3 2° Circular Umbonada > Inteira Lisa 
DCB R 2 3° Circular Pulvinada < Inteira Lisa 
DCB R 2 4° Circular Plana < Inteira Lisa 
XR R 3 1° Circular Pulvinada > Inteira Lisa 
XR R 2 4° Irregular Umbonada > Inteira Lisa 
PT FL 4 4° Irregular Umbonada > Ondulada Rugosa 
PT FL 4 3° Irregular Umbonada > Ondulada Rugosa 
PT FL 4 2° Irregular Plana > Ondulada Lisa 
PT FL 4 3° Irregular Plana > Ondulada Rugosa 
PT FL 2 2° Circular Pulvinada > Inteira Lisa 
XR R 2 3° Circular Pulvinada > Inteira Lisa 
XR R 2 3° Circular Pulvinada > Inteira Lisa 
XR R 2 2° Circular Umbonada > Inteira Rugosa 



 

Anais da X Jornada Científica do IFMT São Vicente - 2019 
ISBN 978-85-900057-1-1 

92 

 

DCB R 4 3° Circular Plana < Inteira Lisa 
 
Os códigos utilizados na identificação correspondem:  
PT - Brachiaria piatã; DCB - Brachiaria decumbens; XR - Brachiaria xaraés; MRD - Brachiaria marandu; FL - 
Parte Aérea; R – Raiz. Os números nas dezenas correspondem, respectivamente, à diluição seriada e ao 
número de repetições nas sucessivas repicagens. 
 

4 Conclusão 

Foram obtidos 15 isolados a partir do meio de cultura NFb com caracterização 

morfológica de colônia predominantemente na forma circular e elevação variada. Enquanto 

os 15 isolados a partir do meio JNFb apresentaram, majoritariamente, forma circular e 

elevação umbonada e pulvinada. 
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Resumo: As práticas de manejo utilizadas em piscicultura podem sofrer influências 

ambientais podem modificar o número e variedade de espécies da comunidade 

fitoplânctonica gerando benefícios para a qualidade da água, proporcionando taxas ideais 

de oxigênio dissolvido para o cultivo de peixes. Neste sentido, o estudo objetivou avaliar a 

comunidade fitoplanctônica em um viveiro não adubado e foi desenvolvido com a finalidade 

de identificar espécies de fitoplâncton e avaliar a qualidade da água. Seis amostras foram 

coletadas para a determinação do fitoplâncton e análises físico-químicas como 

temperatura, oxigênio dissolvido, pH, dureza e transparência. As médias dos parâmetros 

físico-químicos foram: temperatura de 26,5 ° C, DO 6,0 mg / L, pH 7,2 e transparência de 

45 cm. Um grupo de cianofíceas foi identificado em menor quantidade como Micrasterias 

sp, sendo que o grupo que predominou foi de clorofíceas entre elas Cosmarium sp, 

Spyrogira sp, Closterium sp, Scenesdesmus sp, também foram encontrado o grupo das 

Euglenofíceas como a Euglena sp. Neste estudo, as variáveisabióticas avaliadas estavam 

dentro da faixa recomendada para produção de peixes em viveiros escavados, no entanto 

o fitoplâncton é foi pouco representativo sendo que, a adubação orgânica pode resultar 

menores índices nos níveis de oxigênio dissolvido principalmente no período noturno. 

 

Palavras-chave: aquicultura, fitoplâncton, peixe, qualidade 

 
1 Introdução 

As práticas relacionadas ao manejo da qualidade da água podem proporcionar 

mudanças na composição fitoplanctônica favorecendo a produção de oxigênio dissolvido 

na água e melhorando a distribuição de outros microrganismos na água. Sendo assim, 

considera-se que a comunidade fitoplanctônica é fundamental pela composição variada de 

grupos taxonômicos como as cianofíceas, clorofíceas, diatomáceas e euglenofíceas. 
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Este grupo de organismos fotossintetizantes desempenha um importante papel 

ecológico como fonte de alimento direto ou indireto para outros organismos aquáticos além 

de disponibilizar oxigênio dissolvida na água em cerca de 90%. Ecossistema especialmente 

na ciclagem de nutrientes e no fluxo de energia, pois constituem um elo trófico entre o 

fitoplâncton e os demais nichos da teia alimentar dos ecossistemas aquáticos (TUNDISI; 

MATSUMURA-TUNDISI, 2008). Sendo que, a produção de fitoplâncton influencia 

diretamente na capacidade suporte do viveiro. Dessa forma, a caracterização da 

comunidade fitoplanctônica em viveiros escavados, relacionada com parâmetros abióticos, 

permite levantar dados para ter um conhecimento mais complexo desse ambiente de 

cultivo. 

Neste sentido, objetivou-se avaliar a comunidade fitoplanctônica em um viveiro não 

adubado e foi desenvolvido com a finalidade de identificar espécies de fitoplâncton e avaliar 

a qualidade da água. 

 
2 Material e Métodos 

A coleta das amostras foi realizada em um viveiro escavado utilizado para piscicultura 

familiar, localizado na comunidade da Passagem da Conceição, Município de Várzea 

Grande MT. O viveiro estudado tem uma área de 40 x 25 m2 e cerca de 1,6 m de 

profundidade média, é abastecido com água do Rio Cuiabá o que permite uma renovação 

parcial de água (10% do volume total ao dia). Para as avaliações físico-químicas foram 

utilizados o oxímetro portátil Lutron modelo DO-5519 (oxigênio e temperatura), pHmetro 

portátil de bolso Quimis modelo Q400C (pH) e disco de secchi (transparência) sendo que 

as mesmas foram realizadas in situ. As amostras para avaliação de fitoplâncton foram 

coletadas nos dias 19, 26 de abril e 3 maio de 2018 (uma na entrada (P1) e outra na saída 

da água (P2) totalizando 6 amostras, no período da manhã com a utilização de rede 

horizontal na profundidade entre 15 à 30 cm, utilizando uma malha de 45 e 60 µm, sendo 

parte do volume filtrado foi diluído na própria água do viveiro (1.000 mL) e a outra parte 

fixada em formaldeído a 4%. 

O qualitativo das análises foi feito sob microscópio óptico (40 x e 100 x) da marca 

BellPhotonics, utilizando-se para tal, lâmina comum de vidro quadriculada com área de 

1cm2. As diluições para as análises das amostras foram realizadas de forma que fossem 

contados pelo menos 200 indivíduos do item mais frequente. A identificação do fitoplâncton 
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foi baseada na literatura referente as obras de (BICUDO e BICUDO, 1969), (KOMARÉK, 

1983), (PICELLI e VICENTIM, 1987) e (HINO e TUNDISI, 1989). Todas as amostras foram 

avaliadas no laboratório de microscopia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso - Campus São Vicente. 

  
3 Resultados e Discussões 

Para os parâmetros físico-químicos avaliados (temperatura 26,5ºC, OD acima de 6,0 

mg/l, pH 7,2 e transparência 45 cm) estiveram adequados para a produção de peixes o que 

pode resultar em melhor desempenho zootécnico e menor mortalidade. Em relação a 

comunidade fitoplanctônica um grupo de cianofíceas foi identificado em menor quantidade 

como as Micrasterias sp, sendo que o grupo que predominou foi de clorofíceas entre elas 

Cosmarium sp, Spyrogira sp, Closterium sp, Scenesdesmus sp, também foram encontrado 

o grupo das Euglenofíceas como a Euglena sp. 

 estudo das comunidades fitoplanctônicas em viveiros de piscicultura são muito 

importantes para avaliar as condições tróficas do sistema, principalmente quanto à 

disponibilidade de oxigênio dissolvido e nutrientes que podem servir de alimento natural 

para outros microrganismos e peixes e influenciado diretamente na qualidade da água. 

Como encontrado no presente estudo em relação às comunidades fitoplanctônicas 

identificadas. Estudos sobre a estrutura e dinâmica do fitoplâncton respondem rapidamente 

às mudanças do ambiente, podendo ser utilizados como indicadores ecológicos para 

auxiliar no entendimento da dinâmica do ecossistema (NOGUEIRA e MATSUMURA-

TUNDISI, 1996), pois a qualidade da água é determinada pela temperatura do ar, radiação 

solar, velocidade do vento, fluxo de água e outro fator que interfere diretamente na 

qualidade da água é a fertilização, que pode ser química ou orgânica que tem por objetivo 

aumentar a concentração de nutrientes e a abundância do plâncton (AVAULT, 2003). 

Neste sentido os viveiros para de criação de peixes são ecossistemas dinâmicos que 

apresentam baixa profundidade e muitas vezes podem ter fluxo contínuo de água, afetando 

diretamente as variáveis limnológicas ao longo do dia e resultando em um balanço contínuo 

entre os processos fotossintéticos e respiratórios das comunidades aquáticas presentes no 

meio (SIPAÚBA-TAVARES et al., 1994). Assim, os viveiros todos os viveiros possuem uma 

comunidade altamente dependente da qualidade da água e do equilíbrio entre os 

organismos planctônicos e meio ambiente que torna o monitoramento dos parâmentos 
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físico-químicos e biológicos imprescindíveis para a produção adequeda de peixes 

(SIPAÚBA-TAVARES, 2006). 

Neste sentido pode-se considerar que a adubação é um processo importante na 

preparação dos viveiros, fato que não ocorreu, onde através da adubação pode-se 

conseguir maior variedade de organismos fitoplanctônicos, pois os fertilizantes utilizados 

no cultivo de organismos aquáticos possuem capacidade de aumentar as concentrações 

de nitrogênio e fósforo na água, permitindo assim a maior disponibilidade de nutrientes, 

pois o nitrogênio e o fósforo são componentes de grande importância no ecossistema 

principalmente para o controle da poluição das águas sendo indispensável para o 

crescimento das algas (HUSSAR et al., 2002). 

  
4 Conclusão 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou avaliar as variáveis abióticas e 

bióticas de um viveiro escavado destinado a produção de peixes, onde as variáveis físico-

químicas estiveram dentro dos limites recomendados para produção, entretanto a falta de 

adubação orgânica pode ocasionar uma diminuição das comunidades fitoplanctônicas e 

consequentemente limitar o aporte de oxigênio durante o cultivo. 
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Resumo: O presente trabalho teve por objetivo analisar as características agronômicas e 

produtividade dos diferentes genótipos, nas condições de Cerrado do Mato Grosso. O 

experimento foi realizado na área experimental do IFMT- Campus São Vicente, Centro de 

Referência de Campo Verde localizado no município de Campo Verde – MT. Os 

tratamentos constam de diferentes genótipos de amendoim rasteiro: BRS 425 OL, BRS 423 

OL, BRS 421 OL, IAC 503 e IAC OL 3. O delineamento experimental foi o de blocos 

casualizados. Os genótipos BRS 421 OL e IAC 503 apresentam maior potencial de 

adaptação as condições de Cerrado Mato-grossense. 

 
Palavras-chave: Arachis hypogaea L., rasteiro, adaptação 

 
1 Introdução 

O amendoim é uma planta da família Fabaceae, gênero Arachis, que conta com um 

grande número de espécies conhecidas, dentre as quais, somente Arachis hypogaea L. é 

cultivada (CÂMARA, 2016). A espécie é produzida em vários países ao redor do mundo, 

tanto por meio da agricultura familiar, como através de grandes produtores. 

No Brasil a produção de Amendoim safra 2018/19 foi de 434,6 mil toneladas, onde 

grande parte se concentra na região sudeste, em especial no Estado de São Paulo que 

corresponde com cerca de 90% da produção (CONAB, 2019). 

De acordo com a pouca disponibilidade de informações relacionadas ao 

desenvolvimento dos genótipos de amendoim IAC 503, IAC OL 3, BRS 425 OL, BRS 423 

OL, BRS 421 OL, em condições de cerrado, o trabalho teve por objetivo analisar as 

características agronômicas e produtividade dos genótipos nas condições do Cerrado do 

Mato Grosso. 
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2 Material e Métodos 

O experimento foi desenvolvido no ano agrícola de 2018/19 com semeadura realizada 

manualmente no dia 05-11-18, na área experimental do IFMT-Campus São Vicente, Centro 

de Referência de Campo Verde no município de Campo Verde – MT. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos 

constaram de cinco genótipos de amendoim rasteiro: BRS 425 OL, BRS 423 OL, BRS 421 

OL, IAC 503 e IAC OL 3. As parcelas eram compostas de duas linhas de três metros de 

comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,90 m. 

Os manejos cultural e fitossanitário foram realizados de acordo com as 

recomendações. Ao final do ciclo da cultura, foi realizado a colheita, retirando 2 m lineares 

de cada linha para avaliar a produção em casca e em grãos por hectare. Das plantas 

colhidas foram separadas ao acaso 5 plantas por parcela para avaliação de massa de 100 

grãos. A severidade da mancha preta (Cercosporidium personatum) foi avaliada usando a 

escala diagramática da incidência com notas de 1 a 9 (SUBRAHMANYAM et. al., 1982). Os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância (Teste F) e as médias dos 

tratamentos foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, por meio do 

programa computacional SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2014). 

 

3 Resultados e Discussões 

Pelos dados apresentados na Tabela 1, pode ser observado que ocorreu diferença 

significativa para massa de 100 grãos(g) e severidade de mancha preta. Para a 

produtividade de vagens (kg ha-1) e de grãos (kg ha-1) e rendimento, os diferentes genótipos 

não diferiram significativamente entre si. 

Tabela 1. Quadro de análise de variância de massa de 100 grãos, severidade, 

produtividade em vagens, produtividade em grãos e rendimento em função de diferentes 

genótipos de amendoim. Campo Verde-MT, 2018/19. 

Variáveis 

Quadrados médios 
Média C.V.% 

Tratamento Bloco 

Massa de 100 grãos 89,4* 8,2* 70,3 5,75 

Severidade 1,8* 1,1* 6,6 7,57 

Produtividade em vagens 574954,8ns 246607,0ns 6296,7 9,78 
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Produtividade em grãos 477280,4ns 27183,2ns 3950,6 8,75 

Rendimento 65,3ns 20,4ns 62,9 7,68 

* – Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey; ns – não significativo; C.V. – Coeficiente de 
Variação. 

 

Os genótipos avaliados apresentaram diferenças quanto a escala de notas 

relacionadas a severidade de mancha preta (tabela 2). O genótipo IAC OL 3 foi o mais 

suscetível e obteve nota de severidade de 7,7. A menor severidade foi observada no 

genótipo IAC 503 (6,08). Os dados obtidos concordam com Heuert et al, (2018), que 

encontraram as maiores notas no IAC OL 3 (8,7 e 8,1) em trabalhos realizados em 

Cristianópolis-GO e Santo Antônio do Goiás-GO, respectivamente. 

Observa-se que a maior massa média de grãos foi no genótipo BRS 421 OL (79,3 g) 

seguido do IAC 503 (72,7 g). Estes resultados concordam com Ribeiro et al. (2018) que 

observou maiores massas de 100 grãos com os genótipos BRS 421 OL (88 g), e o IAC 503 

(89,1 g) nas mesmas configurações de semeadura, em Tupã- SP. 

 

Tabela 2. Valores médios de Massa de 100 grãos (M100) , severidade de mancha preta 

( SEV), produtividade de vagens(PV), produtividade em grãos (PG) e rendimento (REND) 

em função de diferentes genótipos de amendoim. Campo Verde-MT, 2018/19. 

Genótipos 

M100 SEV PV PG REND 

(g) (Escala de nota) (kg ha-1) (kg ha-1) % 

BRS 425 OL 68,0 b 6,95 ab 5.975,0 a 3511,1 a 59,1 a 

BRS 423 OL 67,5 b 6,36 b 5.947,9 a 3695,8 a 62,5 a 

BRS 421 OL 79,3 a 6,31 b 6.711,1 a 4142,6 a 61,9 a 

IAC 503 72,7 ab 6,08 b 6.837,0 a 4146,3 a 60,6 a 

IAC OL 3 67,0 b 7,77 a 6.251,4 a 4354,1 a 69,7 a 

F calculado 0,0135* 0,0033* 0,2697ns 0,0345 ns 0,0854 ns 

C.V.% 5,75 7,57 9,78 8,75 7,68 

Fonte: Elaboração pelo próprio autor, 2019; * – Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey; ns – 
não significativo; C.V. – Coeficiente de Variação. 
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Não ocorreram diferenças significativas entre os genótipos para a produtividade de 

vagens, porém, pode ser observado que o genótipo IAC 503 apresentou o maior valor, 

seguido do BRS 421 OL. Segundo Suassuna et al. (2018) observaram o BRS 421 OL com 

maior produtividade (4274 kg ha-1) no experimento realizado, em Primavera do Leste-MT. 

 
4 Conclusão 

Nas condições de campo em que foi desenvolvido a pesquisa pode-se concluir que os 

genótipos BRS 421 OL e o IAC 503 apresentaram maior potencial de adaptação as 

condições do cerrado mato-grossense. 
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Resumo: A horticultura vem crescendo no Brasil, porém, as pragas são um dos principais 

problemas fitossanitários encontrados na produção. Os produtos hortícolas são 

comercializados in natura ou minimamente processados o que contribui para aumentar os 

problemas de saúde humana relacionados ao uso incorreto de produtos fitossanitários. Faz-

se necessário a geração e/ou domínio de tecnologias que diminuam o dano ao ambiente 

diante da necessidade de plantar. Com o objetivo de levar informações aos produtores de 

hortaliças sobre métodos alternativos de controle de pragas, além de liberar inimigos 

naturais em campo para a redução populacional de pragas em hortas, o trabalho está sendo 

desenvolvido. Foi realizada uma palestra para os produtores do assentamento 14 de 

Agosto, Campo Verde (MT), com o intuito de apresentar o método de controle biológico 

com a utilização de crisopídeos, conhecidos como bichos-lixeiros. Ao final do projeto será 

realizada a liberação de larvas do predador C. externa nas propriedades com o intuito de 

validar a tecnologia de controle biológico de pragas em hortaliças, e também será avaliado 

o impacto gerado pelo predador frente a população das pragas-alvo. 

 

Palavras-chave: Bicho Lixeiro, Controle Biológico, Horticultura 

 
1 Introdução 

A horticultura vem sendo considerada uma alternativa adotada por pequenos e 

médios produtores. No município de Campo Verde, a horticultura vem crescendo e se 

diversificando a cada ano, sobretudo nos assentamentos de reforma agrária do município 

em função dos incentivos municipais e a projetos dos próprios agricultores. 

O ataque de pragas é um dos principais problemas fitossanitários encontrados na 

produção de hortaliças. Uma alternativa à utilização de agrotóxicos na agricultura é o 
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controle biológico de pragas, ou seja, a utilização de organismos vivos para a redução da 

população de pragas que atacam a lavoura. 

Os crisopídeos, conhecidos como “bicho-lixeiro”, são geralmente polífagos e o 

estágio larval é sempre carnívoro (PRINCIPI & CANARDI, 1984). Durante o seu 

desenvolvimento, as larvas passam por três instares, se alimentando de insetos fitófagos 

com tegumento macio. As presas são diversas e incluem principalmente os estágios 

imaturos de afídeos, numerosas cochonilhas, cigarrinhas, moscas-brancas, psilídeos, 

tripes, psocídeos, lepidópteros, ácaros. A camuflagem por cobertura utilizando fragmentos 

ou animais mortos para conseguir alcançar sua presa é uma característica interessante 

desse inseto. Os adultos alimentam-se de pólen e néctar além de outros produtos de origem 

vegetal que encontram na natureza, no entanto algumas espécies são essencialmente 

predadoras e nutrem-se basicamente das mesmas presas que suas larvas (BUENO, 2009). 

A espécie Chrysoperla externa, é um dos crisopídeos mais estudados no mundo, 

devido a sua eficiência de controle biológico em agroecossistemas. Os adultos da espécie 

são polinívoros e as larvas são predadoras vorazes alimentando-se de pequenos 

artrópodes que apresentam tegumento com cutícula flexível e ovos (PRINCIPI & CANARD, 

1984). 

Métodos alternativos de controle de pragas são praticamente desconhecidos pelos 

pequenos e médios produtores rurais. Com isso, faz-se necessário a geração e/ou domínio 

de tecnologias que diminuam o dano ao ambiente diante da necessidade de se plantar. 

Com o intuito de apresentar um método alternativo para os produtores utilizarem e avaliar 

os resultados alcançados com a liberação de crisopídeos (C. externa) nas hortas do 

assentamento 14 de agosto, localizado no município de Campo Verde (MT), para a redução 

populacional de pragas, o projeto está sendo desenvolvido. 

 
2 Material e Métodos 

 No assentamento 14 de agosto, localizado no município de Campo Verde, MT, foi 

realizada uma palestra com a participação de produtores de hortaliças. Na palestra, foram 

apresentadas tecnologias sustentáveis de controle de pragas em hortas, bem como o 

predador C. externa, que em outro momento será doado aos produtores para liberações 

em campo. Os produtores preencheram um questionário, onde informaram a cultura que 

cultivam, o tamanho da área, o método de controle de pragas utilizado, bem como as pragas 
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que ocorrem nas áreas cultivadas e os produtos químicos aplicados. Os produtores também 

assinaram um termo, atestando o interesse na participação no projeto. 

As larvas de C, externa que serão doadas aos produtores serão obtidas de uma 

criação no laboratório de entomologia do Centro de Referência de Campo Verde, campus 

São Vicente, IFMT. No laboratório, larvas de C. externa estão sendo criadas 

individualmente em tubos de ensaio de 40 ml vedados com algodão hidrófilo para que as 

larvas sejam mantidas isoladas, evitando, assim, o canibalismo típico deste estágio, em 

temperatura e fotoperíodo controlados (24°C, 12hL:12hE). As larvas estão sendo 

alimentadas com ovos de lepidóptero Anagasta kuehniella, em dieta livre, até a data da 

liberação em campo. 

 

3 Resultados e Discussões 

A tecnologia de controle biológico de pragas de hortaliças com o uso do predador C. 

externa apresentada na palestra ministrada dia 24 de setembro de 2019 foi bem aceita 

pelos horticultores do assentamento 14 de agosto, Campo Verde, MT. 

A palestra contou com a participação de cinco produtores de hortaliças, que 

aprenderam a identificar o inimigo natural em campo e demonstraram interesse em receber 

os insetos para futura liberação. 

Em laboratório, cerca de 850 larvas do predador (C. externa) estão sendo criadas 

para futura liberação em campo. 

 
4 Conclusão 

O método de controle biológico foi bem aceito pelos produtores de hortaliças do 

Assentamento 14 de Agosto, no município de Campo Verde (MT).   
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Resumo: Pragas-chave são um entrave para a produção de pluma de algodão e, dentre 

elas, o bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis BOH) é a mais importância. Em grandes 

infestações e sem qualquer controle, pode ocasionar 100% de perdas. O trabalho objetivou 

avaliar a eficiência de controle de piretróides, comparando-os com um organofosforado, no 

controle de A. grandis, em laboratório. Em condições controladas e na dosagem 

recomendada foram realizados bioensaios para avaliar a eficiência do controle químico das 

moléculas: alfa-cipermetrina, zeta-cipermetrina, etofenproxi, bifentrina e malationa. Os 

insetos foram expostos as moléculas e após 48h de exposição, foram avaliadas a 

mortalidade e a eficiência de controle. Entre os piretróides avaliados, bifentrina se mostrou 

a melhor molécula para o controle de A. grandis, porém o organofosforado malationa 

apresentou 100% de eficiência de controle. Os testes demonstraram que os piretróides 

estão apresentando baixa eficiência para o controle de A. grandis, sinalizando possível 

resistência aos inseticidas pertencentes a este grupo químico. 

 
Palavras-chave: algodoeiro, controle químico, praga, resistência 

 
1 Introdução 

A cultura do algodoeiro movimenta bilhões de dólares e emprega milhares de 

pessoas. O Brasil é o terceiro país exportador de algodão e o primeiro em produtividade 

(AGROLINK, 2014). Mato Grosso é uma potência em relação a quantidade produzida e 

nível tecnológico em suas lavouras. Porém, desde meados da década de 80, o cultivo do 

algodão vem sofrendo problemas de ordem agrícola e conjuntural. Dentre as dificuldades, 

encontram-se pragas de grandes proporções; Anthonomus grandis, conhecido como 

bicudo-do-algodoeiro, já é um velho conhecido dos cotonicultores. 

A. grandis é considerado a praga de maior importância econômica em todas as 

regiões produtoras desta cultura. Provoca queda de botões florais e flores e impede a 
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abertura normal das maçãs, destruindo-as internamente. Devido ao seu ataque, a lavoura 

de algodão perde a carga, apresenta grande desenvolvimento vegetativo, fica bem 

enfolhada, mas sem produção (GALLO et al., 2002). 

 O controle químico é a principal arma dos cotonicultores contra o bicudo. Produtores 

chegam a fazer quinze pulverizações durante o ciclo da cultura ocasionando assim 

problemas de manejo, pois, estas más práticas inviabilizam moléculas, sinalizando 

resistência. Inseticidas piretróides são os que mais perderam eficiência nos últimos anos 

gerando dificuldades no sistema produtivo (SOSA-GÓMEZ, 2000). 

Apesar do grande número de inseticidas disponíveis no mercado para o controle de 

A. grandis, observa-se em lavouras de algodão, baixa eficiência de produtos. Diante da 

importância dos inseticidas no manejo do bicudo-do-algodoeiro, o objetivo do trabalho foi 

avaliar a eficiência de moléculas conhecidas dos cotonicultores, pertencentes ao grupo dos 

piretróides, em condições de laboratório, comparando-os com o organofosforado malationa. 

 

2 Material e Métodos 

Foram coletados botões florais de algodão caídos no solo, em lavoura em pleno 

período reprodutivo em propriedade localizada na Agrovila João Ponce de Arruda, Campo 

Verde (MT). Os botões continham orifícios típicos de oviposição de A. grandis. O material 

foi acondicionado em bandejas plásticas, mantidas no interior de caixas de acrílico 

(30x45x50cm) no laboratório de entomologia do IMAmt, até a emergência dos insetos. Ao 

emergirem, os adultos foram transferidos para potes plásticos (500mL), e alimentados com 

cotilédones, botões florais e dieta composta de mel e levedura-de-cerveja (1:1). 

Os ensaios foram montados utilizando adultos de ambos os sexos com cinco a sete 

dias de idade, criados sob condições controladas (25 ± 1,0ºC, fotofase de 12h e 50 a 70% 

UR). A exposição dos adultos de A. grandis foi feita sobre discos de folhas de algodão 

mergulhados na calda inseticida de acordo com método do IRAC no. 7 (IRAC 2014). Os 

inseticidas foram diluídos em água empregando a dosagem recomendada. Os inseticidas 

utilizados e as dosagens empregadas encontram-se descritos na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Inseticidas testados, grupo químico e dose. 
 

Inseticidas Utilizados 
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Tratamento
s 

Inseticidas Grupo Químico Dosagem.ha-1 

1 Testemunha (Wil-Fix®) Sufarctante 30g i.a./L 

2 Alfa-cipermetrina (Fastac®) Piretroide 100g i.a./L 

3 Zeta-cipermetrina (Mustang®) Piretroide 350g i.a./L 

4 Malationa (Malathion®) Organofosforado 1000g i.a./L 

5 Etofenproxi (Safety®) Piretroide 655g i.a./L 

6 Bifentrina (Talstar®) Piretroide 100g i.a./L 

 
Adotou-se o DIC com seis tratamentos e cinco repetições (10 insetos por repetição). 

Um total de 50 adultos do bicudo foram expostos por inseticida/tratamento, contabilizando 

assim uma população de 300 insetos. Cada repetição foi composta por uma placa de petri 

forrada com papel filtro umedecido, onde foi colocado o disco de folha de algodão tratado 

ou não (testemunha). Botões florais de 6mm de diâmetro e sem brácteas, também, foram 

tratados ou não, e ofertados sobre os discos de folhas. 

A mortalidade dos insetos foi contabilizada 48h após o confinamento, sendo 

considerados mortos quando não conseguiam mover ou não tinham coordenação motora 

para caminhar. Foi realizado o cálculo da eficiência dos inseticidas pela fórmula de 

Henderson & Tilton, citado por Nakano et al., (1981). Os resultados foram submetidos a 

testes de normalidade e análise de variância, e as médias comparadas pelo teste Scott-

Knott, (α = 0,05) com o programa de análises Sisvar®. 

  
3 Resultados e Discussões 

A bifentrina se mostrou a melhor molécula pertencente ao grupo dos piretróides para 

o controle de A. grandis, alcançando uma eficiência de 69% (Tabela 2). 

  
Tabela 2: Porcentagem de mortalidade e de eficiência dos inseticidas no controle de 

Anthonomus grandis em condições de laboratório. 

Inseticidas Utilizados 

Tratamentos Inseticidas % Mortalidade % de Eficiência 

1 Testemunha 2% - 

2 Alfa-cipermetrina 4% 2% 

3 Zeta-cipermetrina 30% 29% 

4 Malationa 100% 100% 

5 Etofenproxi 38% 37% 

6 Bifentrina 70% 69% 
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As moléculas zeta-cipermetrina, etofenproxi e alfa-cipermetrina apresentaram baixa 

eficiência no controle do bicudo (37%) (Tabela 2). Um inseticida pode ser considerado 

eficiente quando alcança, no mínimo, 80% de eficiência no controle de uma praga 

(TOMQUELSKI e MARTINS, 2007). Nenhum dos piretróides testados foi considerado 

eficiente no controle de adultos do bicudo nas condições estudadas. 

A malationa (organofosforado) foi a melhor molécula avaliada, obtendo uma 

eficiência de 100%. Estes dados validam trabalhos que demonstraram a malationa como 

uma ótima opção de controle, citada por Kanga (1995) como sendo eficaz por muitos anos, 

não havendo relatos de insetos selecionados, utilizada a mais de 30 anos no Brasil. 

Trabalhos recentes demonstram uma redução na eficiência dos piretróides ao longo 

dos últimos anos para o controle de A. grandis. Nas décadas de 80 e 90, trabalhos 

realizados com Fipronil, Deltametrina e Betacyflutrina demonstravam elevada eficiência 

quando aplicados em campo (SCARPELLINI et al., 1998). Vinte anos depois, autores têm 

verificado baixa eficiência dos piretróides, a exemplo dos trabalhos de Miranda et al. (2017), 

com as moléculas beta-ciflutrina e zeta-cipermetrina (60 e 80%) em laboratório. O controle 

químico de A. grandis com piretróides, caminha para uma possível resistência a este grupo 

químico, podendo sinalizar que o uso inadequado em grande escala com somente um 

grupo químico pode induzir resistência aos insetos. 

 
4 Conclusão 

Os piretróides estudados apresentaram baixa eficiência de controle de adultos de A. 

grandis enquanto o organofosforado malationa apresentou eficiência de controle de 100%. 
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Resumo: O Sudeste de Mato Grosso tem se destacado nos últimos anos na produção de 

algodão, porém o ataque de pragas reduz a produtividade da cultura na região. O bicudo-

do-algodoeiro (Anthonomus grandis) é uma praga-chave para a cotonicultura Mato-

grossense. O presente trabalho teve como objetivo verificar o efeito da adição de óleos 

mineral e vegetal aos inseticidas malationa e beta-ciflutrina no controle do bicudo-do-

algodoeiro. O experimento foi conduzido em laboratório, no IMAMT, utilizando-se óleos 

vegetal e mineral, nas dosagens 446g e 230g de ia.ha-1, respectivamente, adicionados aos 

inseticidas malationa (1000g de ia.ha-1) e beta-ciflutrina (12,5g de ia.ha-1). O experimento 

foi montado em DIC, com nove tratamentos e quatro repetições. Adultos do bicudo-do-

algodoeiro coletados em campo foram expostos aos tratamentos em folhas de papel filtro 

levemente umedecidos com discos de folhas de algodão e botões tratados ou não com 

inseticidas, adicionados ou não aos óleos, e a testemunha (água pura). Após 48h, o número 

de insetos mortos ou que não apresentavam capacidade de locomoção foram 

contabilizados. A adição de óleos mineral e vegetal junto com os ingredientes ativos 

malationa e beta-ciflutrina não mostrou significância no controle de adultos de A. grandis. 

 
Palavras-chave: algodão, bicudo-do-algodoeiro, malationa, mortalidade, praga 

 
1 Introdução 

No Brasil, o algodão é considerado uma das dez maiores fontes de riqueza no setor 

agropecuário, sendo considerado umas das principais commodities. Nas regiões Centro-

Oeste e Nordeste possui grande destaque econômico (SANTOS, 2015). O cerrado brasi-

leiro, resgatou o país da condição de importador para a de exportador de pluma. Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia são responsáveis por 97,5% da produção bra-

sileira de algodão (CONAB, 2017). 
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Presente em todas as regiões produtoras do Brasil, o bicudo-do-algodoeiro (Antho-

nomus grandis), constitui-se no inseto-praga mais importante da cultura. Pode causar per-

das significativas na produção, sendo de difícil controle (BRAGA SOBRINHO & LUKE-

FARR, 1983). Esta praga atinge estruturas reprodutivas da planta, comprometendo a pro-

dução das fibras. Os adultos perfuram botões florais para se alimentar e colocar seus ovos 

(VIEIRA et al., 1991). O controle do bicudo é feito por meio de uma congregação de méto-

dos, onde o controle químico mediante o uso de inseticidas, destaca-se sobre os demais. 

 A dificuldade de controle de A. grandis vem aumentando. A introdução do algodão 

transgênico impede o vazio sanitário, pois essas plantas são mais difíceis de serem elimi-

nadas no campo; A. grandis apresenta diapausa, dificultando o seu controle na entressafra 

(FONSECA et al., 2008). Apesar dos inúmeros métodos de controle, atualmente quase to-

dos os sistemas são dependentes do uso de inseticidas (SOARES & BUSOLI, 2000). 

Objetivando melhorar a eficiência do controle de A. grandis, a adição de adjuvantes 

(produtos sem função fitossanitária) aos inseticidas tem sido uma prática utilizada pelos 

agricultores, porém, pouco se conhece acerca desse efeito. Estudos a esse respeito são 

de suma importância para que se faça recomendações de uso de adjuvantes. No sentido 

de avaliar a eficiência da utilização de óleos mineral e vegetal associados aos ingredientes 

ativos malationa e beta-ciflutrina, no controle de A. grandis, o trabalho foi desenvolvido. 

 
2 Material e Métodos 

Maçãs e botões florais do algodoeiro com sintomas de ataque de A. grandis foram 

coletados em área comercial localizada no município de Campo Verde (MT), na planta ou 

no solo, nas bordaduras e no interior de três talhões. O material foi levado ao laboratório de 

entomologia do IMA/MT, onde foi distribuído em bandejas plásticas e mantido no interior de 

caixas de acrílico transparentes (30x45x50cm) até a emergência dos adultos. Após a 

emergência, adultos de ambos os sexos com cinco a sete dias de idade foram transferidos 

para potes plásticos transparentes (500mL), sendo alimentados com cotilédones, botões 

florais e suplementados com uma pasta de mel e levedura-de-cerveja (1:1) e mantidos em 

condições controladas (25 ± 1,0ºC, fotofase de 12h e umidade relativa entre 50 e 70%). 

Para a realização dos testes, 40 adultos do bicudo (4 repetições de 10 insetos) foram 

colocados sobre discos de folhas de algodão mergulhados na calda inseticida de acordo 

com método do IRAC n°. 7 (IRAC, 2014). Os inseticidas foram diluídos em água com óleo 
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vegetal ou mineral empregando a dosagem recomendada para o controle de A. grandis. Os 

tratamentos realizados foram: malationa (1000g de ia.ha-1), malationa + óleo vegetal (1000g 

+446g de ia.ha-1),  malationa + óleo mineral (1000g +230g de ia.ha-1), beta-ciflutrina (12,5g 

de ia.ha-1), beta-ciflutrina + óleo vegetal (12,5g +446g de ia.ha-1),  beta-ciflutrina + óleo 

mineral (12,5g +230g de ia.ha-1), óleo vegetal  (446g de ia.ha-1), óleo mineral (230g de ia.ha-

1) e testemunha (água pura). 

Foi avaliada a mortalidade dos insetos 48h após o confinamento. Os bicudos foram 

considerados mortos quando não conseguiam mover ou não tinham coordenação motora 

para caminhar. Os dados foram submetidos a ANOVA pelo programa SAS. A mortalidade 

entre os tratamentos foi comparada pelo teste de Tukey (α = 0,05). 

  
3 Resultados e Discussões 

Após 48h de exposição, os inseticidas formaram dois grupos estatísticos distintos, 

sendo o de melhor controle representado pelo ingrediente ativo malationa, com ou sem 

aplicação de óleo vegetal e mineral, apresentando taxa de mortalidade de adultos de A. 

grandis de 100% (Figura 1). 

 

Figura 1. Mortalidade de Anthonomus grandis pelo uso dos ingredientes ativos malationa 

e beta-ciflutrina com e sem adição de óleo vegetal e óleo mineral. 

 

O segundo grupo estatístico foi representado pelo ingrediente ativo beta-ciflutrina, 

com e sem adição de óleos vegetal e mineral, os óleos isolados e a testemunha. As taxas 
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de mortalidade representadas por esse grupo não alcançaram 40% (Figura 1). A adição 

dos óleos mineral e vegetal junto com os ingredientes ativos malationa e beta-ciflutrina no 

controle de A. grandis não mostrou significância no controle de adultos. 

 O uso de adjuvantes na agricultura vem sendo utilizados com intuito de melhorar a 

eficiência dos herbicidas e inseticidas. Muito deles são adicionados a calda sem ter nenhum 

estudo quanto o seu efeito. Os óleos, quando adicionados a calda, podem potencializar ou 

não a aplicação. Reduzem a deriva, aumenta a cobertura foliar, retardam a evaporação da 

gota, atuam como espalhante e adesivo melhorando a aplicação. 

O efeito da adição de óleo mineral, óleo vegetal e detergente neutro a inseticidas 

foram avaliados em trabalhos com diferentes grupos de insetos. Trabalhos realizados na 

cultura do melão, com a adição de óleo mineral e detergente neutro ao princípio ativo beta-

ciflutrina, com o objetivo de aumentar a eficiência de controle de Bemisia tabaci foram 

realizados por Medeiros e colaboradores (2001). Os autores verificaram que a adição de 

óleo mineral não aumentou a eficiência de controle de beta-ciflutrina, porém, todos os 

tratamentos reduziram significativamente o número de ninfas de Bemisia tabaci raça B. 

 
4 Conclusão 

A adição de óleo mineral e vegetal não auxiliaram os ingredientes ativos malationa 

e beta-ciflutrina na redução da população de adultos de A. grandis. 
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Resumo: O ácaro vermelho das palmeiras, Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae), foi 

detectado pela primeira vez no Brasil em 2009, no estado de Roraima, infestando plantas 

de banana e coco. Atualmente, está distribuído em todas as regiões do Brasil (Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), abrangendo 18 estados da federação, atacando 

diversas espécies vegetais das famílias Arecaceae e Heliconiaceae. Neste trabalho, R. 

indica é registrado pela primeira vez no estado do Mato Grosso. Este ácaro foi coletado em 

plantas da família Arecaceae, nas cidades de Campo Verde e Cuiabá, em julho de 2019. 

 
Palavras-chave: coqueiro, plantas hospedeiras, praga quarentenária 

 
1 Introdução 

O ácaro vermelho das palmeiras, Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae), foi 

descrito pela primeira vez a partir de espécimes coletados em folhas de coqueiro, Cocos 

nucifera L., procedentes da Índia (HIRST, 1924). Atualmente, está distribuído em países da 

Ásia, África, América do Norte, América do Sul, América Central e Caribe (CABI, 2019). 

No Brasil, até 2009, R. indica estava listado como praga quarentenária ausente, 

segundo a Instrução Normativa nº 52 (BRASIL, 2007). Foi introduzido no país pela 

Amazônia Legal, sendo detectado pela primeira vez em 2009, infestando plantas de coco 

e banana, em Roraima (NAVIA et al., 2011). Atualmente é considerado praga quarentenária 

presente (A2) no Brasil. Após 10 anos de sua introdução, a espécie se disseminou por todo 

o país, estando presente em 18 estados da federação, nas regiões Norte (Amazonas, 

Roraima e Pará), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe), Centro-Oeste (Distrito Federal e Goiás), Sudeste (Espírito 

Santo, Minas Gerais e São Paulo) e Sul (Paraná e Santa Catarina) (NAVIA et al., 2011; 
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RODRIGUES; ANTONY, 2011; OLIVEIRA et al., 2016; HATA et al., 2017; MELO et al., 

2018; MARSARO JÚNIOR et al., 2018; NORONHA et al., 2018; NORA et al., 2019). 

Raoiella indica já foi encontrado em 91 espécies vegetais, incluindo-se plantas das 

famílias Arecaceae, Heliconiaceae, Musaceae, Pandanaceae, Strelitziaceae e 

Zingiberaceae (CARRILLO et al., 2012). Infestações do ácaro vermelho das palmeiras 

podem causar amarelecimento e ressecamento total das folhas e, em altas populações, 

ocasionar a morte de plantas jovens (OCHOA et al., 2011; BEARD et al., 2012). 

Considerando a rápida disseminação de R. indica no Brasil, e com o intuito de 

verificar a possível presença deste ácaro no estado do Mato Grosso, o trabalho foi 

desenvolvido. 

 
2 Material e Métodos 

Em julho de 2019, foram coletadas amostras de folíolos de coqueiro e de palmeiras, 

contendo ácaros avermelhados, nos municípios de Cuiabá e Campo Verde. Cada uma das 

amostras foi acondicionada em tubos tipo Eppendorf contendo álcool 70%, e encaminhadas 

ao Laboratório de Quarentena Vegetal da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 

Brasília/DF, aos cuidados da Dra. Denise Navia. No laboratório, os ácaros (fêmeas, machos 

e formas imaturas) foram clarificados em fluido de Nesbitt por 48 h à temperatura ambiente 

(≈25°C) e, posteriormente, montados em lâminas de microscopia, em meio de Hoyer. A 

identificação dos ácaros foi realizada ao microscópio óptico de contraste de fase, objetivas 

de 40 e 100x., consultando-se a descrição original da espécie e também se comparando 

com exemplares coletados em Martinica, localidade onde o ácaro foi encontrado pela 

primeira vez na América. 

 

3 Resultados e Discussões 

Foram coletadas 18 amostras de ácaros avermelhados em plantas da família 

Arecaceae. Todos os ácaros coletados foram identificados como Raoiella indica. Os ácaros 

foram coletados nos seguintes hospedeiros: Cocos nucifera L.; Adonidia merrillii (Becc.) 

Becc.; Rhapis excelsa (Thunb.) A. Henry ex Rehder; Acanthophoenix sp.; Pritchardia 

pacifica Seem. & H. Wendl.; Wodyetia bifurcata A. K. Irvine; Phoenix roebelenii O'Brien. É 

provável que este ácaro já esteja presente em outros municípios do estado, considerando 

sua rápida capacidade de disseminação. Portanto, são indicados novos levantamentos, 

visando a detecção de R. indica, em todos os municípios do estado, principalmente 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-31222003000400009&script=sci_arttext
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naqueles que fazem divisa com os estados do Amazonas, Pará e Goiás, unidades da 

federação onde o ácaro já está presente, para que se possa ter uma informação atualizada 

da distribuição dessa praga em Mato Grosso. 

Embora R. indica tenha sido registrado em hospedeiros com pouca importância 

econômica para o estado do Mato Grosso, mas considerando a extensa lista de plantas 

hospedeiras que essa praga infesta no Brasil, inclusive espécies vegetais nativas que 

ocorrem na Amazônia, conforme mostraram MARSARO JÚNIOR et al. (2010) e NAVIA et 

al. (2015), também é crucial que se faça o levantamento das plantas hospedeiras dessa 

praga no estado, para que se tenha uma dimensão das espécies vegetais cultivadas e 

nativas que estão sendo infestadas e, possivelmente, afetadas negativamente devido à 

alimentação da praga. 

 Ainda não se sabe o impacto que a presença de R. indica poderá ocasionar para a 

economia do estado do Mato Grosso, que dependerá de quais plantas hospedeiras o ácaro 

irá atacar, bem como os níveis populacionais que ocorrem nessas plantas. Caso essa 

hipótese seja confirmada, poderá haver aumento dos custos de produção (devido à compra 

de produtos para o controle da praga) e redução de produtividade (em função dos danos 

ocasionados pela alimentação dos ácaros). Os impactos poderão ser de ordem econômica, 

mas também social, uma vez que pequenos produtores podem não ter os recursos 

suficientes para realizar o manejo da praga e, por isso, poderiam ter que desistir dessas 

culturas e investir no cultivo de outras, ou, até mesmo, ter que procurar outro meio de 

subsistência. Portanto, medidas preventivas devem ser adotadas para evitar a 

disseminação desta praga no estado, principalmente para as áreas produtoras de banana 

e coco. 

 
4 Conclusão 

Raoiella indica está presente no estado de Mato Grosso atacando plantas da família 

Arecaceae. 
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Resumo: Spodoptera frugiperda é uma das pragas mais devastadoras das culturas. O 

objetivo do trabalho foi realizar um estudo biológico de larvas de C. externa alimentadas 

com ovos de S. frugiperda. Os ensaios foram conduzidos em laboratório (25°C) com 50 

larvas de C. externa alimentadas com ovos de A. kuehniella e 50 com ovos de S. frugiperda. 

C. externa completou seu ciclo quando alimentada exclusivamente com ovos de S. 

frugiperda. As larvas alimentadas com ovos de S. frugiperda apresentaram média de 

duração do período larval de 19,24 ± 0,33 dias e sobrevivência de 76%. A duração do 

período pupal foi de 13,95 dias. Já os indivíduos alimentados com A. kuehniella 

apresentaram duração média do período larval e pupal de 14,42 ± 0,38 e 14,47 dias, 

respectivamente, e sobrevivência de 86%. S. frugiperda constitui uma boa fonte alimentar 

para criação de C. externa em laboratório. 

 
Palavras-chave: controle biológico, lagarta-do-cartucho, predador 

 
1 Introdução 

Spodoptera frugiperda, conhecida no Brasil como lagarta-do-cartucho, está presente 

em todos os estados brasileiros, sendo responsável por prejuízos econômicos em várias 

culturas. Na fase jovem, ocasiona as maiores perdas, devido à adaptabilidade a diversas 

culturas agrícolas. É um inseto-praga que possui uma agressividade acentuada, e em 

sistemas de plantio como do centro-oeste, com sucessão de culturas, a oferta de alimento 

para o inseto é contínua, sendo difícil quebrar o ciclo da praga (SANTOS, 2001). 

A frequente ocorrência da praga nas culturas tem estimulado o uso indiscriminado 

do controle químico, tanto quanto pela falta de conhecimentos da praga, como por sua 

dinâmica populacional. O controle biológico e manejo integrado de pragas também são 

formas eficientes de controle da lagarta-do-cartucho. 
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Entre os agentes de controle biológico da lagarta-do-cartucho, estão os crisopídeos 

(Neuroptera: Chrysopidae), conhecidos vulgarmente como bichos-lixeiros. São predadores 

com alta capacidade predatória e voracidade, apresentam alto potencial biótico e são 

encontrados em várias culturas de interesse econômico. Os crisopídeos são exemplos de 

todas as modalidades do uso do controle biológico, desde o natural ao aplicado. A família 

compreende um grande número de espécies destacando-se Ceraeochrysa everes e 

Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae), por serem nativas e de ocorrência natural 

em diversos agroecossistemas do Brasil (SANTOS et al., 2013). 

O sucesso de C. externa em programas de controle biológico se dá pela capacidade 

de predação, número de presas e facilidade de criação em laboratório. No Brasil, estudos 

sobre a associação de crisopídeos com presas de interesse econômico nas diferentes 

culturas são praticamente inexistentes. 

Um dos grandes problemas da agricultura hoje é o aumento dos custos pelo aumento 

do número de pulverizações para o controle de S. frugiperda. Em face da busca pela 

qualidade de vida, o consumidor está exigindo uma maior oferta de alimentos livres de 

agrotóxicos, que respeitem os preceitos da sustentabilidade, da conservação do meio 

ambiente e do bem-estar humano. Tecnologias de controle biológico permitem reduzir os 

custos sem haver redução na eficiência de controle. Devido ao potencial dos crisopídeos 

em programas de controle biológico na regulação de diversas pragas, o presente trabalho 

foi desenvolvido com o objetivo de verificar a capacidade predatória e o desenvolvimento 

de larvas de C. externa, alimentadas com ovos de S. frugiperda. 

  
2 Material e Métodos 

100 ovos de C. externa provenientes de uma criação de manutenção no Laboratório 

de Entomologia do IFMT, campus São Vicente, CRCV foram criados individualmente em 

tubos de ensaio de 40 ml vedados com a tampa do próprio recipiente para que as larvas 

sejam mantidas isoladas, evitando, assim, o canibalismo típico deste estágio, em condições 

de laboratório com temperatura média 25°C ±1°C e fotoperíodo 12L:12E. Após a eclosão, 

foram oferecidos ovos de A. kuehniella em dieta livre para 50 larvas e de S. frugiperda para 

as outras 50. As seguintes características biológicas foram estudadas por meio de 

observações diárias: duração e sobrevivência dos estágios larvais e pupal.  A avaliação foi 

realizada com uma geração desde o ovo até a morte do adulto. 
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Os ovos de A. kuehniella e S. frugiperda, foram obtidos através da empresa comercial 

Assist Laboratórios Agronômicos LTDA. O estágio de pupa permaneceu nos tubos até a 

emergência dos adultos, que foram posteriormente sexados e separados aos pares em 

gaiola plástica de 340 ml, com tampa telada. A dieta foi composta por levedura de cerveja 

autolizada, frutose e mel (1:1:1), além de água. 

Os dados obtidos foram analisados pelo teste F, sendo as médias comparadas pelo 

teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. As análises foram realizadas pelo 

programa de análises estatísticas SISVAR. 

 
3 Resultados e Discussões 

76% das larvas de C. externa alimentadas com ovos de S. frugiperda, conseguiram 

complementar o desenvolvimento ovo-adulto (Tabela 1). Verificou-se que a duração em 

dias do desenvolvimento larval de C. externa alimentadas com A. kuehniella e S. frugiperda, 

foram 14,42 e 19,24 dias, respectivamente (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Duração em dias da fase larval de C. externa, alimentadas com ovos de A. 

kuehniella e S. frugiperda. 

 
 

Dieta 

Estágio de desenvolvimento 

1º ínstar 2º ínstar 3º ínstar Período 

larval 

Período 

pupal 

Sobrevivência 

A. kuehniella 5,34±0,13 3,14±0,09 5,96±0,28 14,42 14,47 86% 

S. frugiperda 6,23±0,2 2,87±0,34 2,79±0,45 19,24 13,95 76% 

Médias ± erro padrão 

Para duração do período larval, notou-se variação em todos os ínstares, verificando 

na alimentação com ovos de A. kuehniella uma duração de 5,34, 3,14 e 5,96 dias para a 

duração do 1°, 2° e 3° instares, respectivamente, comparando com a alimentação com ovos 

de S. frugiperda, com duração de 6,23, 2,87 e 2,79 dias, respectivamente. Esses resultados 

demostram que houve influência da alimentação na duração larval, visto que larvas 

alimentadas com ovos de A. kuehniella tiveram um desenvolvimento mais rápido que larvas 

alimentadas com ovos de S. frugiperda. 
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A duração do período de desenvolvimento das larvas de 2° ínstar foi menor que o 

período de desenvolvimento das larvas de 1° ínstar. Silva e colaboradores (2004) relataram 

que uma menor duração em dias no 2° ínstar é uma característica biológica as espécies. 

Uma rápida duração do período pupal de C. externa quando alimentadas com ovos 

de S. frugiperda, é uma característica desejável para programas de controle biológico, visto 

que, as larvas se desenvolvem rápido em condições de campo, aumentando a população. 

A sobrevivência das larvas de C. externa alimentadas com ovos de S. frugiperda foi 

menor que a das larvas alimentadas com ovos de A. kuheniella (Tabela 1), entretanto, a 

sobrevivência larval foi alta (> que 75%). Os resultados demonstram um potencial de 

criação de larvas de C. externa com larvas de S. frugiperda em laboratório e um potencial 

do predador no controle biológico da lagarta-do-cartucho em condições de campo. 

 
4 Conclusão 

A duração o período larval de C. externa alimentadas com ovos de S. frugiperda é 

maior do que quando alimentadas com A. kuehniella. 

Ovos de S. frugiperda são aceitos por larvas e C. externa em laboratório, com 

completo desenvolvimento do predador. 
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Resumo: O trigo (Triticum spp.) é um importante alimento para a humanidade, seu 

aproveitamento produtivo é garantido utilizando-se sementes de alta qualidade. O potencial 

fisiológico foi determinado pelo teste padrão de germinação, 1° Contagem do TPG, massa 

seca, massa úmida, comprimento de plântulas e condutividade elétrica. Já a variável 

qualidade de grão foi verificada pelos testes de peso hectolitro e Falling Number realizados 

na UFMT – Cuiabá. Foram utilizados 19 tratamentos (genótipos) com 4 repetições e 

submetidos ao teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. De acordo com as condições 

que este trabalho foi desenvolvido, as cultivares/linhagens utilizadas apresentaram valores 

de número de queda superior a 250s caracterizando-o como um trigo melhorador. Os 

valores obtidos para qualidade da semente caracterizam os materiais como não adequados 

para comercialização como sementes, pois não atingiram os valores mínimos exigidos pela 

lei. Do mesmo modo, o peso hectolitro apresentou valores abaixo do recomendado para 

comercialização dos grãos, estes resultados podem ser atribuídos a baixa pluviosidade e 

altas temperaturas ocorrentes na região na época do cultivo. Analisando as variáveis de 

qualidade da semente e qualidade do grão juntas, a linhagem PF 150729 se mostrou mais 

adaptada as condições de cultivo de calor e seca. 

Palavras-chave: Potencial Fisiológico, Triticum spp., Viabilidade 

 
 
1 Introdução 

A Embrapa juntamente com a EPAMIG criou em Uberaba – MG, um centro de 

pesquisa para o Programa Trigo Tropical. Este programa em sistema de sequeiro busca o 

melhoramento do trigo para que tenha tolerância ao calor e seca, aumente a produtividade, 

melhore a qualidade da farinha obtida e que seja resistente a várias doenças. 
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Com a adaptação do trigo ao cultivo em clima tropical faz-se necessário o estudo do 

potencial fisiológico das sementes produzidas, pois são estas que irão garantir o bom 

desempenho produtivo da lavoura. 

 O objetivo geral deste trabalho é verificar o potencial fisiológico de sementes e 

qualidade dos grãos de trigo produzidos em condição de calor e seca em regime de 

sequeiro. 

 
2 Material e Métodos 
 Para a realização deste trabalho, foram utilizados 19 materiais cedidos pela Embrapa 

Trigo. A avaliação da qualidade fisiológica das sementes foi embasada nas seguintes 

variáveis: 

 Viabilidade pelo Teste Padrão de Germinação (TPG): quatro sub-amostras de 50 

sementes puras por tratamento, foram distribuídas entre três folhas de papel germitest, 

umedecidas com 2,5 vezes o seu peso com água destilada e colocadas no germinador sob 

temperatura constante de 25°C ± 1. As plântulas consideradas normais foram retiradas do 

teste na primeira contagem, realizada no 4° dia, voltando as sementes para o germinador 

que ainda estavam em processo de germinação, onde uma segunda contagem foi realizada 

no 8° dia. A soma das duas contagens multiplicadas por dois, é o resultado da viabilidade 

em porcentagem. 

 Vigor pela Primeira Contagem do TPG: durante a realização do TPG, o número de 

plântulas consideradas normais no quarto dia é multiplicado por dois e obtido o resultado 

do teste em porcentagem. 

 Qualidade do grão: para verificação da qualidade do grão, as amostras foram 

encaminhadas para o Núcleo de Tecnologia em Armazenagem (NTA) da UFMT, onde 

foram realizadas as seguintes análises: 

 Peso hectolitro: foi determinado utilizando uma balança de peso hectolitro, onde um 

volume desconhecido de trigo foi colocado em um funil e posteriormente, por queda livre, 

parte deste volume foi depositado no tubo de pesagem. O volume coletado foi pesado em 

balança analítica e o valor obtido em gramas multiplicado por um fator de correção igual a 

0,4. 

 Número de Queda: a variável número de queda foi avaliada utilizando parâmetros 

da tabela que relaciona o teor de água da farinha com o tamanho da amostra a ser utilizada. 
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As amostras das repetições foram colocadas em um tubo de vidro e adicionados 25 ml de 

água destilada, agitando manualmente até formar uma pasta. Uma haste foi colocada 

dentro do tubo de vidro e este colocado em banho maria, sendo constantemente agitado. 

Foi iniciada uma contagem de tempo até que o amido gelatinizar. No display aparece o 

tempo, em segundos, que foi necessário para que a haste fosse solta, sendo este o valor 

de Falling Number. 

 Os dados de qualidade da semente e qualidade do grão obtidos foram submetidos 

à análise de variância para verificar se há diferença significativa entre os tratamentos e 

posteriormente ao teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 

3 Resultados e Discussão 

Quando relacionadas, as variáveis de viabilidade e vigor pelo teste de TPG, foi 

observado que a linhagem que apresentou desempenho superior em quase todas as 

variáveis que compõem a qualidade da semente foi a PF 150729 apresentando valores 

adequados de vigor e viabilidade, respectivos igual a 70,5%, 75% (Tabela 1), indicando 

assim que esta foi a linhagem com melhor adaptação, para qualidade da semente, sobre 

as condições de produção de clima tropicas em Campo Verde. 

Em contrapartida a cultivar CD 151 apresentou piores resultados de vigor e 

viabilidade sendo os valores respectivos igual a 10%, 12,5% (Tabela 1), mostrando baixa 

capacidade de adaptabilidade, para qualidade de sementes, quando produzida em clima 

tropical. 

Ao analisar os valores do número de queda obtidos pelo aparelho de Falling Number 

verificou-se que todas as cultivares/linhagens apresentaram número de queda superior a 

250 que é o mínimo exigido para um trigo melhorador (Tabela 1). No entanto, quando 

avaliado os valores de peso hectolitro (PH), observa-se valores muito abaixo do exigido 

pela Instrução Normativa nº 38, de 30 de novembro de 2010, que exige valores de PH entre 

72 e 78. Isto se teve possivelmente pelas condições climáticas da região (250mm de 

precipitação e temperatura média de 22,6 °C) e também à capacidade de adaptação do 

genótipo a essas características de clima. 

 
Tabela 1. Viabilidade pelo Teste Padrão de Germinação (TPG), vigor pela 1ª contagem do 
TPG e qualidade dos grãos pelo peso hectolitro e Falling Number de diferentes 
cultivares/linhagens de trigo, Campo Verde – MT, 2019. 
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Tratamentos 

Vigor Viabilidade 

Peso Hectolitro (PH) Falling Number (FN) 

% % 

(Kg/hct) (s) 

CD 151 

10,0 e 12,5 d 

40,09 a 329,5 a 

CD 1104 

57,5 b 70,0 a 

54,88 a 315,0 a 

TBIO Sossego 

46,0 c 50,5 b 

51,37 a 355,5 a 

PF 100368 

41,5 c 45,5 b 

46,28 a 396,5 a 

CPAC 09236 

65,0 a 73,5 a 

53,40 a 379,0a 

GD 150530 

57,0 b 64,0 a 

50,14 a 409,5 a 

PF 150037 

43,0 c 47,5 b 

53,37 a 442,0 a 

PF 150036 

66,0 a 66,5 a 

51,29 a 647,5 a 

PF 150017 

52,5 b 53,0 b 

59,34 a 566,5 a 

IPF 100010 

68,5 a 69,0 a 

57,45 a 541,5 a 

IPF 100010 

59,5 b 62,5 a 

54,07 a 415,5 a 

PF 120025 

71,5 a 72,5 a 

50,45 a 422,0 a 

PF 120028 

30,5 d 33,0 c 

49,95 a 369,0 a 

PF 150706 

61,5 b 66,5 a 

54,60 a 613,0 a 
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PF 150729 

70,5 a 75,0 a 

56,69 a 689,5 a 

PF 150738 

68,5 a 69,5 a 

57,40 a 461,0 a 

PF 150739 

48,5 c 52,0 b 

50,04 a 524,0 a 

PF 150743 

44,0 c 46,0 b 

54,20 a 337,0 a 

PF 050755 

45,5 c 49,0 b 

50,53 a 348,0 a 

CV (%) 13,14 15,37 

0,00 0,0 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. 

 A precipitação pluviométrica no local do ensaio, nos meses em que a cultura esteve 

a campo (abril a julho), manteve-se na faixa dos 250 mm, sendo que a necessidade hídrica 

da cultura segundo Doorenbos e Kassam (1979), é de 450 a 600 mm, dependendo da 

época de cultivo e do ciclo da cultura. No entanto, a temperatura média do período foi de 

22,6 ºC, onde segundo Souza e Pimentel (2013), a temperatura máxima ideal para 

produção de trigo é de 20 ºC, o que coloca estas variáveis como um limitador da qualidade 

da semente e do grão. 

 O potencial fisiológico das sementes de trigo é influenciado negativamente quando 

as plantas são cultivadas sob temperaturas elevadas (MARCOS FILHO, 2015). 

 Segundo Silva et al (2014), os genótipos de trigo possuem diferentes condições de 

adaptação ao ambiente de cultivo, sendo muito importante a escolha do material para 

cultivo em função do clima da região. Os materiais de trigo quando cultivados em condições 

de elevadas temperaturas podem sofrer variações negativas na produtividade e na 

qualidade das sementes e grãos. 

 

4 Conclusão 

 Os materiais avaliados quando cultivados em condição de calor e seca, possuem 

uma qualidade de trigo melhorador, com baixo peso hectolitro e qualidade das sementes. 

Porém de uma forma geral, a linhagem PF 150729 apresentou maior qualidade de semente 
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e grão, sendo mais adaptada as condições de cultivo na Região 4 caracterizada pela 

condição de calor e seca. 
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Resumo: O aumento da capacidade produtiva e crescimento da produção da soja estão 

aliados aos avanços tecnológicos e científicos do setor produtivo. Um destes avanços tem 

sido uso de bioestimulantes, que são complexos que promovem equilíbrio hormonal da 

planta, favorecendo expressão do potencial genético, estimulando o desenvolvimento do 

sistema radicular. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito do bioestimulante 

Stimulate® aplicado via semente. O ensaio foi conduzido no Laboratório de Sementes do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus São 

Vicente Centro de Referência de Campo Verde. Foi utilizado delineamento inteiramente 

casualizados composto com cinco tratamentos e quatro repetições. Foram avaliadas: teor 

de água, viabilidade pelo teste padrão de germinação, vigor pela Primeira Contagem do 

TPG, comprimento de plântulas, massa úmida, massa seca e índice de velocidade de 

germinação. Os dados foram submetidos a análise de variância e teste de comparação de 

média Scoot Knot. O tratamento com Stimulate® não influenciou na germinação das 

sementes, porém houve uma diferença significativa positiva nas variáveis que indicam o 

vigor, comprimento de plântulas e massa seca. A ausência de diferença significativa na 

germinação e IVG possivelmente se deve às condições ótimas de laboratório ao qual o 

experimento foi montado. 

 

Palavras-chave: germinação, potencial fisiológico, vigor de sementes. 

 

1 Introdução 

A soja (Glycine max L.) é uma das principais culturas de grãos mundialmente 

produzidas, dado o seu alto valor nutricional e também econômico. Nas últimas décadas, 

as expectativas para a safra 2018/19 indicam uma continuada tendência de crescimento da 

área plantada, atingindo 1,8% em relação à safra passada, correspondendo ao plantio de 
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35.793,9 mil hectares (CONAB, 2018) e esse aumento vem contribuindo significativamente 

para a economia brasileira. 

Entretanto, o potencial produtivo da soja e as ferramentas para aumento desse 

potencial são assuntos de discussão em diversas áreas de pesquisa agrícola. São inúmeros 

os fatores bióticos e abióticos que podem interferir nesse incremento de produção, entre 

eles as condições climáticas, a fertilidade e manejo do solo, controle químico de pragas e 

doenças, as variedades utilizadas e principalmente a qualidade e desempenho das 

sementes a serem utilizadas (WEBER, 2011). Atualmente a expansão de áreas de cultivo 

está diminuindo, dessa forma, os produtores precisam produzir mais na mesma área. Com 

isso, a busca por diversas alternativas que proporcionem a cultura da soja expressar o seu 

alto potencial genético com um baixo custo tem sido frequente. Dentre essas alternativas 

está o emprego da adubação de solo da maneira correta, manejo de época de semeadura, 

além do uso de bioestimulantes no tratamento de sementes. 

Os bioestimulantes são complexos de dois ou mais reguladores vegetais com outras 

substâncias (aminoácidos, nutrientes e vitaminas) que promovem nas plantas o equilíbrio 

hormonal. Silva (2008), afirma que os bioestimulantes estimulam o crescimento vegetal 

através de uma maior divisão celular, elongação celular e diferenciação celular, e, dessa 

forma, aumentam a capacidade de absorção de nutrientes e água, refletindo diretamente 

no desenvolvimento e na produtividade. 

O objetivo neste trabalho foi avaliar o efeito do uso do bioestimulante Stimulate® no 

tratamento de sementes de soja, sobre o comportamento da germinação, vigor das 

sementes e comprimento de raiz das plântulas. 

 

2 Material e Métodos 

O ensaio foi conduzido no Laboratório de Sementes do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus São Vicente Centro de 

Referência de Campo Verde, localizado no município de Campo Verde. 

O bioestimulante Stimulate®, é composto por três reguladores vegetais, que contém 

90 mg L-¹ de cinetina (citocinina), 50 mg L-¹ de ácido giberélico (giberelina) e 50 mg L-¹ de 

ácido indolbutírico (auxina) (STOLLER DO BRASIL, 1998). Foi utilizado um delineamento 

inteiramente casualizado (DIC) com cinco tratamentos e quatro repetições, sendo: a 

testemunha, um tratamento com 5mL.kg de sementes, que é a quantidade indicada pelo 
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fabricante, outro tratamento com 2,5mL.kg de semente, 7,5mL.kg de semente e outro com 

10mL.kg de semente. Foram avaliadas as seguintes variáveis: Teste Padrão de 

Germinação, comprimento de plântulas, massa úmida e massa seca, teor de água e índice 

de velocidade de germinação. 

 

3 Resultados e discussão 

Nota-se que todos os tratamentos apresentaram valores superiores a germinação 

mínima exigida pela comercialização de sementes de soja, que é de 80%. (BRASIL, 2009). 

O bioestimulante Stimulate® não influenciou na germinação das sementes de soja, 

independente das doses aplicadas, constatou-se que não ocorreu diferença significativa 

para as variáveis primeira contagem do TPG e viabilidade (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resultados das variáveis avaliadas. 

 

Tratamento 
Viabilida
de (%) 

1ª 
Contagem 
(%) 

Compriment
o (cm) 

Massa 
úmida 
(g) 

Massa 
seca 
(cm) 

Teor de 
água 
(b.s. %) 

IVG 

Testemunha- 
0 mL.kg 

91 a 44,25 a 9,25 b 
22,36 
b 

8,45 a 12,40 a 2,35 a 

Com 
Stimulate -2,5 
mL.kg 

90 a 46,25 a 11,95 a 
29,06 
a 

9,07 a 12,03 a 1,42 a 

Com 
Stimulate- 5,0 
mL.kg 

97 a 47,50 a 11,49 ab 
28,90 
a 

10,08 
a 

12,52 a 1,37 a 

Com 
Stimulate- 7,5 
mL.kg 

93 a 45,75 a 11,11 ab 
28,21 
a 

8,57 a 13,29 a 1,74 a 

Com 
Stimulate- 10 
mL.kg 

91 a 45,00 a 9,99 ab 
28,98 
a 

8,60 a 13,50 a 1,51 a 

 
Karnok (2000) afirma que os efeitos dos bioestimulantes podem não ser facilmente 

identificados quando as plantas forem produzidas em ambiente favorável, entretanto 

quando as plantas estão sob estresse e são tratadas com bioestimulantes, elas apresentam 

um melhor desenvolvimento por haver uma melhoria em seu sistema de defesa. 

Em relação a massa seca da plântula, não observou diferença significativa entre os 

tratamentos. No entanto, a aplicação do Stimulate® no tratamento de sementes, 
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proporcionou um incremento no comprimento da plântula e massa úmida, em relação a 

ausência da aplicação do produto, nota-se uma diferença significativa entre os tratamentos 

com bioestimulante e a testemunha (Tabela 1). A partir da determinação da massa seca, 

pode-se avaliar o crescimento de plântulas, sendo capaz de detectar significativas 

diferenças de vigor de sementes em razão ao seu genótipo (LIMA, 2015). 

A variável teor de água é analisada para verificar se os tratamentos diferem entre si 

em mais de 2%, pois uma diferença maior que esta influência nos resultados. Para as 

avaliações deste experimento a diferença foi inferior a 2%, como mostra na Tabela 1. 

Os resultados com o tratamento de sementes de com Stimulate® não influenciou o 

índice de velocidade de germinação, independente das doses, entretanto para esta 

variável, os dados obtidos são antagônicos aos das demais variáveis, isso possivelmente 

se deve a diferença entre germinação e emergência, pois quando uma plântula emerge, ela 

não completou ainda o processo de germinação, ela apenas apresentou estruturas como 

cotilédones na superfície do solo, a germinação somente termina quando ocorrer a 

formação de uma plântula normal e passar a ser autotrófica (MARCOS FILHO, 2015). 

 

4 Conclusão 

O tratamento de sementes com o bioestimulante Stimulate® proporciona um 

incremento no comprimento de plântula e na massa úmida de plântulas de soja. 
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Resumo: A cultura da soja representa importante papel na economia do país gerando divi-

sas e empregos diretos e indiretos. Entre as doenças que ocorrem, a ferrugem asiática se 

destaca sendo necessário até quatro aplicações de fungicidas para seu controle depen-

dendo da época de plantio e do ciclo da cultivar. O objetivo do trabalho foi verificar a efici-

ência de diferentes produtos comerciais no controle da ferrugem asiática. Foi instalado a 

campo na área experimental da Assist Consultoria e Experimentação Agronômica com a 

cultivar SYN 1687 IPRO. O ensaio consistiu de 12 tratamentos em blocos ao acaso com 

quatro repetições. Foram realizadas quatro aplicações dos fungicidas Fezan Gold, Aproach 

prima, Sphere max, Fusão, Horos, Locker, Vessarya, Ativum, Triziman, Fox Xpro, Cronnos 

com intervalo de 14 dias e uma testemunha. Na avaliação de severidade foi possível verifi-

car que os melhores produtos foram Vessarya, Triziman, Fox Xpro e Cronnos sendo esta-

tisticamente diferentes da testemunha e dos demais produtos. Entretanto, nenhum dos pro-

dutos testados atingiu 80% de eficiência de controle. 

 
Palavras-chave: Controle químico, Glycine max, Phakopsora pachyrhizi 
 
1 Introdução 

A soja é uma cultura expressiva na produção agrícola e economia mundial e nacio-

nal, sendo a principal cultura do agronegócio brasileiro. O Brasil é o segundo maior produtor 

mundial, e, entre os grandes produtores, é o que possui o maior potencial de expansão em 

área cultivada. Os principais estados produtores são Mato Grosso, Paraná e Rio Grande 

do Sul. 

Com o aumento expressivo das áreas cultivadas com soja e a possibilidade de al-

cançar elevados rendimentos, tem-se observado uma restrição de cultivares no que se re-

fere à resistência a patógenos. Entre os maiores desafios para a sojicultura atual, destaca-
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se o manejo fitossanitário de doenças fúngicas, cujas perdas podem alcançar até 75% (YO-

RINORI et al., 2009). Entre as doenças fúngicas destaca-se a ferrugem asiática (Phakopsoa 

pachyrhizi) que em 2001 foi detectada no Brasil e desde então necessita de aplicações de 

fungicidas para seu controle aliadas a outras estratégias de manejo. Entretanto, ao longo 

das safras tem havido queda pronunciada de alguns princípios ativos amplamente utiliza-

dos como triazóis, estrobilurinas e carboxamidas. Nesse sentido, com a queda da eficiência 

e necessidade de novas moléculas para controle da ferrugem voltou ao cenário do controle 

químico os fungicidas protetores a base de Mancozebe. Considerando a necessidade de 

opções de moléculas e produtos, o objetivo do presente trabalho foi verificar a eficiência de 

diferentes fungicidas no controle da ferrugem asiática da soja. 

 
2 Materiais e Métodos 

O ensaio foi instalado em condição de campo na Estação Experimental da Assist 

Consultoria e Experimentação Agronômica segundo as coordenadas geodésicas Latitude: 

15°31’54,8094’’ S e Longitude: 55°18’04,2126’’ W e Elevação (m) 759,43. A semeadura da 

cultivar SYN 1687 IPRO ocorreu 14/11/2018 utilizando 11,2 sementes por metro linear, es-

paçadas de 45 cm entre as linhas de plantio. Utilizou-se 400 kg de 0-20-20 na linha de 

plantio.  Tratos culturais como aplicação de herbicidas e inseticidas foram realizados base-

ados nos levantamentos semanais. 

Cada parcela experimental foi constituída de seis linhas de soja (2,7 m) com 6 m de 

comprimento. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com 12 trata-

mentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram em quatro aplicações dos fungici-

das 1) Fezan Gold, 2) Aproach prima, 3) Sphere max, 4) Fusão, 5) Horos, 6) Locker, 7) 

Vessarya, 8) Ativum, 9) Triziman, 10) Fox Xpro, 11) Cronnos com intervalo de 14 dias e 

uma 12) testemunha. 

Para avaliação da ferrugem foram coletadas aleatoriamente 10 folhas/parcela, ava-

liando a porcentagem de área foliar lesionada (severidade) conforme escala diagramática 

de e GODOY e CANTERI (2004). A área útil amostrada foi de 4 linhas de 5 metros de 

comprimento. Foram feitas seis avaliações de severidade da ferrugem.  

Os dados de severidade (%), foram submetidos à análise de variância e as médias compa-

radas pelo teste de agrupamento de Scott e Knott (1974) a 5% de probabilidade. Foi usada 
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a Fórmula de Abbott (1925) para o cálculo das porcentagens de eficiência (E%).  

  

3 Resultados e Discussões 

A ferrugem asiática da soja ocorreu de forma natural no ensaio. A primeira aplicação 

e avaliação de severidade ocorreu sem a presença de ferrugem não havendo diferença 

entre os tratamentos. Na segunda avaliação, aos 14 dias após a segunda aplicação (DA2A), 

observou-se que os tratamentos 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 obtiveram eficiência de controle 

estatisticamente semelhantes e foram superiores aos tratamentos 3 e 4 que foram superi-

ores à testemunha no controle da ferrugem (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Severidade da ferrugem asiática (%) e eficiência de controle (%) após aplicação 

de diferentes fungicidas na cultura da soja. Campo Verde – MT, 2019. 

  

TRATAMENTO    SEVERIDADE        

     SEV 2/EF    SEV 3/EF    SEV 4/EF    SEV 5/EF    SEV 6/EF        

1 Testemunha    1,28 a    27,5 a    66,1 a     87,2 a     91,2 a         

2 Fezan Gold    0,26 c (79)*    16,1 b (42)    44,1 b (33)    64,9 b (26)    72,4 b (21)        

3 Aproach Prima    0,70 b (45)    14,4 c (48)    37,6 c (43)    52,0 c (40)    56,2 c (38)        

4 Sphere Max    0,68 b (46)    11,6 d (58)    32,7 c (51)    46,2 c (47)    50,3 c (45)        

5 Fusão    0,40 c (68)    11,7 d (58)    35,2 c (47)    47,6 c (45)    52,9 c (42)        

6 Horos    0,23 c (82)    5,70 f (79)    22,1 d (67)    43,1 c (51)    46,9 c (49)        

7 Locker    0,34 c (74)    11,5 d (58)    31,5 c (52)    51,0 c (42)    56,2 c (38)        

8 Vessarya    0,30 c (76)    6,70 f (76)    16,1 e (76)    37,5 d (57)    42,1 d (54)        

9 Ativum    0,28 c (78)    7,80 e (72)    24,4 d (63)    35,8 d (59)    39,4 d (57)        

10 Triziman    0,44 c (65)    10,5 d (62)    28,5 c (57)    34,2 d (56)    43,3 d (52)        

11 Fox Xpro    0,34 c (73)    9,20 e (66)    26,4 c (60)    43,0 c (51)    48,8 c (47)        

12 Cronnos    0,20 c (84)    5,80 f (79)    15,2 e (77)    33,9 d (61)    37,3 d (59)      

*% eficiência de controle; SEV=Severidade (% de área foliar lesionada); EF=Eficiência de 

controle (%). 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem estatistica-

mente pelo teste de Scott e Knott a 5% de probabilidade 
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  Na terceira avaliação (14 DA3A) notou-se que os tratamentos 6, 8 e 12 apresentaram 

as menores severidade com eficiência de controle de 79, 76 e 79%, respectivamente, dis-

tinguindo dos tratamentos 9 e 11 que foram mais efetivos que os tratamentos 4, 5, 7 e 10 

que diferenciaram significativamente do tratamento 3  que promoveu maior eficácia que o 

tratamento 2 que contrastou da testemunha. Resultados semelhantes também observados 

na quarta avaliação. 

Já na quinta avaliação de severidade (14DA4A), com alta pressão da ferrugem, no-

tou-se que 8, 9, 10 e 12 apresentaram menor severidade sendo significativamente superi-

ores aos tratamentos 3, 4, 5, 6, 7 e 11 que contrastaram do tratamento 2 que foi superior ã 

testemunha. 

Na última avaliação feita aos 19 dias após a quarta aplicação (DA4A), averiguou-se 

que os tratamentos 8, 9, 10 e 12 foram os que promoveram maior controle da ferrugem, 

distinguindo dos tratamentos 3, 4, 5, 6, 7 e 11 que foram mais efetivos que o tratamento 2 

que diferiu da testemunha. 

 

4 Conclusão 

Os melhores fungicidas foram Vessarya, Ativum, Triziman e Cronnos. 

Em condição de alta pressão da doença nenhum produto atingiu 80% de controle da ferru-

gem. 
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