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científi cos, tecnológicos e/ou de inovação, de forma a promover e in-
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vimento das culturas da soja e do milho no Estado de Mato Grosso.
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RESUMO: A disponibilidade hídrica aliada à adubação nitrogenada são os fatores mais im-
portantes para o desenvolvimento do milho. Assim, objetivou-se no presente estudo verificar a 
influência do manejo da irrigação em diferentes tensões de água no solo e níveis de adubação ni-
trogenada na cultura do milho. O experimento foi realizado em casa de vegetação utilizando-se 
o delineamento de blocos casualizados em esquema fatorial 5x5, correspondente a cinco tensões 
de água no solo (15, 25, 35, 45 e 55 kPa) e cinco doses de nitrogênio (0, 50, 100, 150 e 200 
mg dm-3).  As características avaliadas foram: altura de planta, diâmetro do colmo, massa 
da espiga (com palha e sem palha), comprimento da espiga e massa de 100 grãos. Os resultados 
foram submetidos à análise de variância e teste de regressão através do programa SISVAR. Nas 
avaliações onde houve interação significativa, as menores tensões, entre 15 e 25 kPa, aliadas as 
adubações de 100 a 150 mg dm-3 de nitrogênio, propiciaram os melhores resultados. A tensão 
de água no solo de 55 kPa, foi a mais prejudicial ao desenvolvimento do milho.

PALAVRAS-CHAVE: Zea mays L., Adubação nitrogenada, disponibilidade hídrica.

INTRODUÇÃO: A deficiência hídrica é uma condição observada em várias regiões do país, 
reduzindo a produção em diversas culturas. Dentre essas culturas se encontra o milho cultivado 
no final do período da estação chuvosa, da região Sul do Estado de Mato Grosso. As maiores 
regiões produtoras são o Sul, com 37,2% da produção nacional e o Centro Oeste com 30,6%. 
No Centro Oeste, o Estado de Mato Grosso é o líder, com 13,4% da produção nacional (CO-
NAB, 2012). Apesar do aumento de áreas irrigadas permitirem incrementos na produção sem 
aumentar a área cultivada, pois ameniza um dos principais fatores de limitação da produtivida-
de de grãos das culturas que é a falta de água (PAVINATO et al., 2008) no Brasil, a maior parte 
dos recursos hidrícos (70%) está na bacia Amazônica, onde vivem somente 7% da população. 
Para uma boa produtividade do milho é importante não ocasionar déficit hídrico. Dessa forma, a 
irrigação torna-se importante, mas o investimento com essa técnica é elevado, sendo importante 
pesquisar formas de aumentar a produtividade em sistemas irrigados sem causar grandes cus-
tos ao produtor. A adubação do milho com nitrogênio é importante porque é um dos principais 
fatores responsáveis pelo aumento do rendimento dessa cultura (MELO et al., 1999). Visando 
atender a crescente demanda mundial de alimentos, tem-se buscado maior eficiência na absor-
ção e utilização do nitrogênio no milho, em solos tropicais (CARVALHO et al., 2011). Assim, 
objetivou-se verificar a influência do manejo da irrigação sob tensões de água no solo e níveis 
de adubação nitrogenada na cultura do milho.
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MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido no período de março a junho de 
2012, em ambiente protegido na Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, Campus de 
Rondonópolis. No experimento utilizou-se o delineamento de blocos casualizados em esquema 
fatorial 5x5, correspondente a cinco tensões de água no solo (15, 25, 35, 45 e 55 kPa) e cinco 
doses de nitrogênio (0, 50, 100, 150 e 200 mg dm-3), com quatro repetições, totalizando 25 
tratamentos, perfazendo um total de 100 parcelas experimentais. As unidades experimentais 
foram representadas por vasos plásticos com capacidade de 18 dm3 de solo. O solo utilizado 
foi proveniente da camada arável (0-20 cm) de LATOSSOLO Vermelho distrófico de textura 
média, coletado em área de Cerrado, no Campus Universitário de Rondonópolis. Em seguida o 
solo foi peneirado com malha 4 mm e homogeneizado para inserção nos vasos e uma amostra 
com malha 2 mm para realização da análise química e granulométrica. A calagem foi realizada 
para elevação da saturação por bases para 60%. A correção da acidez foi realizada aplicando-se 
calcário com PRNT de 80,3% no solo e incubados por 30 dias, mantendo o solo nesse período 
com umidade a 60% da capacidade de campo. O solo foi caracterizado como franco arenoso, 
com percentuais de argila, areia e silte de 421, 496 e 83 g Kg-1, respectivamente. A análise da 
curva de retenção de água no solo foi realizada no laboratório de hidráulica da UFMT, Cam-
pus de Rondonópolis. Os resultados de retenção foram interpolados pela equação de Van Ge-
nuchten, com o auxílio do programa computacional Soil Water Retention Curve (versão 3.0), 
que descrevem o comportamento da umidade do solo em função da tensão (Figura 1).

 O monitoramento da tensão de água no solo foi realizado utilizando-se um tensímetro 
digital. O manejo de água (momento e volume de irrigação) foi realizado com base na avaliação 
da tensão de água no solo. A irrigação foi realizada após três tensiômetros, dos quatro existentes 
para cada tratamento, atingiram as tensões propostas. O volume de água aplicada por irrigação 
foi calculada com base na curva de retenção de água no solo, sendo que toda irrigação realiza-
da foi feita elevando-se a umidade do solo à capacidade de campo (10 kPa). Com as tensões 
observadas, foram calculadas as umidades correspondentes. De posse dessas umidades e com a 

FIGURA 1. Curva de Van Genuchten - Retenção de água no solo, gerada pelo programa Soil 
Water Retention Curve (versão 3.0) e a equação da umidade do solo com os dados obtidos.
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correspondente à capacidade de campo, foi calculado o volume de reposição. Foram instalados 
cinco tensiômetros em cada bloco, totalizando 20 tensiômetros no experimento. Os tensiôme-
tros foram instalados nos tratamentos com doses de nitrogênio de 100 mg dm-3 de cada tensão 
analisada (15, 25, 35, 45 e 55 kPa). A adubação de plantio foi realizada utilizando-se adubação 
fosfatada (P2O5) de 160 mg dm-3 e adubação potássica (K2O) de 75 mg dm-3, utilizando-se 
como fontes o susperfosfato simples e o cloreto de potássio, respectivamente. Os adubos foram 
incorporados ao solo por meio de escarificação nos vasos. Realizou-se a adubação com mi-
cronutrientes aos 17 dias após a emergência da planta, utilizando-se 1,39 mg dm-3 de H3BO3 
(Ácido Bórico); 2,61 mg dm-3 CuCl2.2H2O (Cloreto de Cobre Dihidratado); 2,03 mg dm-3 
ZnCl2 (Cloreto de Zinco) e 0,36 mg dm-3 MoO3 (Ácido Molibdico). Na adubação nitrogenada, 
a uréia foi aplicada na forma de solução e parcelada em três aplicações: 50% com 5 a 7 folhas 
completamente expandidas, 25% de 9 a 12 folhas e 25% com 16 folhas. O híbrido de milho 
utilizado no experimento foi o DKB 390 PRO, de ciclo precoce e com finalidade de produção 
de grãos. A semeadura foi realizada no dia 28 de fevereiro de 2012 e aos onze dias após a emer-
gência, foi realizada a primeira adubação nitrogenada com 50% das doses de cada tratamento 
além do desbaste deixando apenas uma planta por vaso. A segunda e terceira adubação nitroge-
nada ocorreram aos 40 e 47 DAE, ambas com 25% do total utilizado. Desde o plantio até os 32 
DAE, o solo foi mantido a umidade próxima a tensão de água no solo de 10 kPa (Capacidade de 
Campo), sendo que após este período iniciou-se os tratamentos com as tensões. As tensões fo-
ram acompanhadas duas vezes ao dia. Logo após cada leitura, realizava-se a irrigação, quando 
necessário, de modo manual. A colheita foi realizada no estágio R6 de maturidade fisiológica do 
milho com 122 DAE. Foram avaliadas as seguintes características: Altura de planta; Diâmetro 
do colmo; Massa da espiga com e sem palha; Comprimento da espiga e Massa de 100 grãos. As 
análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa SISVAR com análise de variância 
e teste de regressão a nível de significância até 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para à análise da altura de planta de milho verificou-se que 
não houve interação significativa entre as tensões de água no solo e as doses de nitrogênio, po-
rém ocorreu efeito isolado para a tensões de água no solo avaliadas, a qual se ajustou ao modelo 
quadrático de regressão. A tensão que proporcionou a maior altura de planta (230,45 cm) foi 
de 16,16 kPa, sendo que houve uma redução de 19,5% quando compara-se a tensão de máxima 
altura de planta com a tensão de 55 kPa (186,10 cm). Araújo et al. (1999) analisando doses de 
nitrogênio (0, 50, 100 e 150 Kg ha-1) e lâminas de irrigação ( L25%, L50%, L75% e L100% 
de reposição de água) aplicadas quando o tensiômetro atingia 25 kPa em milho, verificaram 
um ajuste linear entre a lâmina de irrigação e a variável altura de plantas, independentemente 
da adubação nitrogenada. Houve interação significativa para diâmetro do colmo entre as doses 
de nitrogênio e as tensões de água no solo. Para a massa da espiga com palha, verificou-se 
que não houve interação entre as tensões de água no solo e doses de nitrogênio, mas houve 
efeito isolado para estes fatores, sendo que ambas se ajustaram à modelo linear de regressão. 
De acordo com Freire et al. (2010), houve incremento na massa da espiga com palha do milho 
verde com o aumento das doses de nitrogênio, até a dose de 240 Kg ha-1. Em relação às tensões 
aplicadas ocorreu uma redução na massa da espiga com palha conforme aumento das tensões. 
A adubação nitrogenada influenciou de forma linear e crescente a massa da espiga com palha. 
Na avaliação de massa da espiga sem palha, houve interação significativa entre os tratamentos, 
doses de nitrogênio e tensão de água no solo, ajustando-se aos modelos lineares de regressão. 
A maior produção de massa da espiga sem palha (181,45 g) foi obtida na dose de 200 mg dm-3 
de nitrogênio, com interação da tensão de 25 kPa. Para o comprimento da espiga, houve efeito 
isolado para as tensões de água no solo e doses de nitrogênio, sendo que ambas se ajustaram ao 
modelo quadrático de regressão. Para as tensões, o maior comprimento da espiga (23,82 cm) 
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foi obtido com a tensão de 22,86 kPa. Para as doses de nitrogênio, o comprimento máximo da 
espiga (24,06 cm) foi proporcionado pela dose de 143,91 mg dm-3 de nitrogênio. Estes resul-
tados corroboram com Ferreira et al. (2010) que também verificaram resposta quadrática para 
esta variável até a dose de 250 Kg ha-1 de nitrogênio. Na massa de 100 grãos, observou-se 
significância com efeito isolado para as tensões de água no solo e doses de nitrogênio. A tensão 
de água no solo influenciou a massa de 100 grãos, em que houve um decréscimo de 76,46% 
na massa de 100 grãos ao comparar a menor com a maior tensão de água,, demonstrando que 
a menor tensão (15 kPa) foi  a que propiciou a melhor condição para uma boa produção. Em 
relação as doses de nitrogênio, a maior produção de massa de grãos foi observada na dose de 
200 mg dm-3. 

CONCLUSÕES: Nas avaliações onde ocorreram interação significativa, as menores tensões, 
entre 15 e 25 kPa, aliadas as adubações de 100 a 150 mg dm-3 de nitrogênio, proporcionaram 
os melhores resultados. Para as variáveis em que ocorreram efeito isolado a tensão de 15 kPa e 
a dose de 200 mg dm-3 de nitrogênio favoreceram o desenvolvimento do milho, exceto para a 
variável comprimento da espiga.

AGRADECIMENTOS: À APROSOJA

REFERÊNCIAS:

ARAUJO, W. F.; SAMPAIO, R.A.; MEDEIROS, R.D. de. Irrigação e adubação nitrogenada em 
milho. Scientia Agrícola. Vol. 56, n.4. Piracicaba. Oct/Dec.1999.

CARVALHO, R.P. de;PINHO, R.C.V.; DAVIDE, L.M.C. Desempenho de Cultivares de Milho 
quanto à eficiência de utilização de nitrogênio. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.10, n.2, 
p. 108-120, 2011.

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Brasil Projeções do Agronegócio 2011/2012 
a 221/2022. Brasília, Abril de 2012.

FERREIRA, H.A.; SOUZA, A.S.; SOUSA, D.A.;, SOUZA, A.S.; MARACAJÁ,P.B;. Com-
ponentes de produção e produtividade do milho submetido a doses de nitrogênio no semiárido 
paraibano. Revista Verde, Mossoró – RN, v.5, n.4, p. 90 - 96 outubro/dezembro de 2010.

FREIRE, F.M.; VIANA, M.C.; MASCARENHAS, M.H.T.; PEDROSA, M.; COELHO, A.M.; 
ANDRADRE. C.L.T. Produtividade econômica e componentes da produção de espigas verdes 
de milho em função da adubação nitrogenada. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.9, n.3, 
p. 213-222, 2010.

MELO, W.M.C.; PINHO, R.G.V.; PINHO, E.V.R.V.; CARVALHO, M.L.M.; FONSECA, A.. 
Parcelamento da adubação nitrogenada sobre o desempenho de cultivares de milho para produ-
ção de forragem. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 23, n. 3, p. 608-616, 1999.

PAVINATO, P. S.; CERETTA, C. A.; GIROTTO, E.; MOREIRA, I. C. L. Nitrogênio e potássio 
e milho irrigado: análise técnica e econômica da fertilização. Ciência Rural, Santa Maria, v. 
38, n. 2, p.358-364, mar-abr, 2008. 



10

2012



11

2012

SISTEMAS DE SEMEADURA E MANEJO DO SOLO NO DESENVOLVIMENTO DA 
CULTURA DA SOJA 

ANTONIO TASSIO SANTANA ORMOND1, ANALY CASTILHO POLIZEL2, PATRI-
CIA CÂNDIDA MENEZES3, NÚBIA LEITE DA SILVA4, NERISA TÁSILA ARTHMAN 

DE OLIVEIRA5, RENILDO LUIZ MION6

1 - Engenheiro Agrícola e Ambiental, Universidade Estadual do Mato Grosso- UNEMAT/Alta Floresta-MT, Brasil 2 - Agrôno-
ma, Universidade Federal do Mato Grosso- UFMT/Rondonópolis-MT, Brasil 
3 - Engenheira Agrícola e Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondonia-IFRO-Colorado do 
Oeste-RO, Brasil. 
⁴ - Engenheira Agrícola, Universidade Federal do Mato Grosso- UFMT/Rondonópolis-MT, Brasil 
⁵ - Engenheira Agrícola, Universidade Federal do Mato Grosso- UFMT/Rondonópolis-MT, Brasil
⁶ - Engenheiro Agrícola, Universidade Federal do Mato Grosso- UFMT/Rondonópolis-MT, Brasil

RESUMO: A agricultura moderna busca aumento da produtividade dos grãos, sem a necessida-
de de abertura de novas áreas. Para isso técnicas como a manipulação no espaçamento entre as 
linhas e a densidade de plantas está sendo estudada com finalidade à obtenção de maior produ-
tividade. A cultura da soja na região do cerrado tem sido cultivada com alto nível tecnológico, 
contribuindo significativamente para a ma¬nutenção e aumento da área cultivada no país. Ob-
jetivou-se avaliar os caracteres agronômicos nos diferentes sistemas de manejo do solo (preparo 
convencional, reduzido e plantio direto) e semeadura da soja (semeadura convencional, cruzada 
e adensada). O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, em esquema de faixas 
3x3, correspondentes a três sistemas de manejo do solo e três tipos de semeadura da soja, com 
quatro repetições, perfazendo um total de 36 parcelas experimentais em parcelas de 4 metros 
de largura por 10 metros de comprimento, totalizando 40 m2. Foram avaliados a severidade e 
número de pústulas cm-2 e caracteres agronômicos da cultura da soja. A interação plantio direto 
x semeadura adensada obteve menor severidade da ferrugem asiática; maior altura de plantas na 
floração, maturação e inserção da primeira vagem; maior população de plantas e produtividade. 

PALAVRAS-CHAVE: Caracteres agronômicos, Cerrado, Densidade, 

INTRODUÇÃO: Uma das prioridades na agricultura moderna é o aumento da produtivida-
de dos grãos, sem a necessidade de abertura de novas áreas. A cultura da soja na região do 
cerrado tem sido cultivada com alto nível tecnológico, contribuindo significativamente para a 
ma¬nutenção e aumento da área cultivada no país, o que se deve prin-cipalmente às condições 
topográficas favoráveis. Entretanto, alguns aspectos têm dificultado o manejo, principalmente 
quanto à adoção de sistemas de manejo que proporcionem a manutenção de matéria orgânica do 
solo. O arranjo de plantas pode ser modificado pela variação na população e pelo espaçamento 
entrelinhas, alterando a área e a forma da área disponível para cada planta, o que se reflete numa 
competição intra-específica diferenciada (RAMBO, 2003). Teoricamente, o melhor arranjo é 
aquele que proporciona distribuição mais uniforme de plantas por área, possibilitando melhor 
utilização de luz, água e nutrientes (BRACHTVOGEL et al., 2009). Os diferentes tipos de 
manejo e de cultivo do solo alteram as propriedades físicas e podem manifestar-se de várias 
maneiras, influenciando no crescimento e desenvolvimento das plantas (BERTOL et al., 2001). 
A adoção de sistemas de cultivo conservacionista, como a semeadura direta, tem se apresentado 
uma alternativa viável para assegurar a sustentabilidade do uso agrícola do solo (SILVEIRA et 
al., 2010). No contexto atual da agricultura nacional, este trabalho objetivou avaliar os caracte-
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res agronômicos e o comportamento da ferrugem asiática nos diferentes sistemas de manejo do 
solo e semeadura da soja.

MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho foi conduzido em campo, na área experimental do 
Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Universidade Federal de Mato Grosso, Cam-
pus de Rondonópolis, situada em torno da latitude 16°28’15” Sul, longitude 54°38’08” Oeste e 
altitude de 227 metros. A área do experimento estava situada sobre um Latossolo Vermelho. Foi 
realizada a correção do solo com calcário dolomítico (PRNT 80%), elevando-se a saturação por 
bases para 60%. Na semeadura foi realizada a adubação, que consistiu em 120 Kg ha-1de P2O5, 
na forma de superfosfato simples e 40 Kg ha-1 de K20, na forma de cloreto de potássio, para 
a semeadura convencional. Para a semeadura cruzada e adensada devido a realização de duas 
passadas da semeadora na mesma área, a quantidade de adubo foi o dobro.O delineamento uti-
lizado foi o de blocos casualizados, em esquema de faixas 3x3, correspondentes a três sistemas 
de manejo do solo e três tipos de semeadura da soja, com quatro repetições, perfazendo um total 
de 36 parcelas experimentais em parcelas de 4 metros de largura por 10 metros de comprimen-
to, totalizando 40 m2. Os sistemas de manejo do solo foram: sistema de preparo convencional, 
com duas gradagens intermediárias e duas gradagens leves; preparo reduzido, com escarificação 
na profundidade de 0,30-0,40 m, e o plantio direto. Utilizaram-se os sistemas de semeadura 
convencional (espaçadas a 0,45 m); cruzada (semeadora passou duas vezes na mesma área em 
sentidos perpendiculares) e adensada (espaçamento de 0,23 m). Foi realizada a semeadura da 
soja, utilizando a cultivar Anta 82 RR de ciclo super-precoce. As avaliações de ferrugem asiáti-
ca foram realizadas através da contagem do número de pústulas cm-2 e a severidade na planta, 
na qual foram atribuídas notas, utilizando a escala visual para severidade de doenças conforme 
recomendações de JULIATTI & SANTOS (1999). Todas as avaliações foram realizadas quin-
zenalmente, totalizando cinco avaliações. Após obtenção dos dados, foi calculado a área abaixo 
da curva de progresso da doença (AACPD), através do programa AVACPD da Universidade 
Federal de Viçosa (SHANNER & FINLEY 1977). Também foram avaliados: número de dias 
para a maturidade, altura da planta na floração, altura de planta na maturidade, altura da inserção 
da primeira vagem, população de plantas, produtividade de grãos, peso de 100 grãos, índice de 
clorofila medidor eletrônico (ClorofiLOG – CFL 1030)  e condutância estomática (porômetro). 
Todos os dados foram analisados estatisticamente, por meio da análise de variância. Com as 
variáveis significativas foram feitas comparações entre médias, pelo teste de Tukey, a 5 % de 
probabilidade, com auxílio do programa SISVAR (FERREIRA, 2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A ferrugem asiática causa grandes perdas de produtividade 
na cultura da soja, pelo fato de causar rápido amarelecimento das folhas e posteriormente a 
queda das folhas. Para o número de pústulas cm-2, a menor AACPD ocorreu no plantio direto 
e preparo reduzido, ambos com a semeadura convencional (45 cm espaçamento), apesar de não 
diferir da semeadura cruzada (Tabela 1).

Número de pústulas cm-2 Severidade
Sistema de 
Preparo de 

Solos

Sistemas de Semeadura Sistemas de Semeadura

Convencional Cruzado Adensado Convencional Cruzado Adensado
Convencional 2573,13 aA 3056,28 aA 2938,72 aA 3772,46 aA 3769,99 aA 3796,24 aA

Reduzido 2582,49 bA 3143,13 abA 3193,01 aA 3762,49 aA 3781,24 aA 3778,72 aAB
Direto 2178,67 bA 3066,93 aA 3371,92 aA 3772,46 aA 3774,97 aA 3763,72 aB

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na vertical, e minúscula, na horizontal, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade.
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Tabela 1. Áreas abaixo das curvas do progresso da doença (AACPD), do número de pústulas 
cm-2 e da severidade de ferrugem em função dos sistemas de manejo do solo e semeadura da soja.

 Com o sistema de preparo reduzido e plantio direto, utilizando a semeadura cruzada e 
adensada, houve um aumento do número de pústulas cm-2 da ferrugem asiática, devido ao fato 
de que o adensamento pode criar condições adequadas para o desenvolvimento de alguns patóge-
nos. Resultados semelhantes foram encontrados por MADALOSSO et al. (2010), ao avaliarem 
a resposta de duas cultivares de soja, com diferentes espaçamentos entrelinhas, durante as safras 
07/08 e 08/09, observaram que espaçamentos reduzidos e o sombreamento criado, permitiram 
melhores condições para o estabelecimento da ferrugem asiática. Para a severidade da ferrugem 
asiática, a semeadura adensada no sistema de plantio direto observou-se menores valores (AA-
CPD), apesar de não diferir estatisticamente do preparo reduzido do solo. Fixando os sistemas 
de manejo do solo, nota-se que não houve diferença estatística entre os tipos de semeadura da 
soja (Tabela 1). Para a altura da planta na floração houve interação significativa, onde foram 
observadas as maiores alturas das plantas na floração na semeadura convencional (0,45 m de es-
paçamento), dentro dos três tipos de manejo do solo, e nas semeaduras cruzada e adensada, com 
o plantio direto, apesar de não diferir significativamente do preparo reduzido. (Tabela 2).

Altura de plantas na floração Altura de inserção da primeira vagem
Sistema de 
Preparo de 

Solos

Sistemas de Semeadura Sistemas de Semeadura

Convencional Cruzado Adensado Convencional Cruzado Adensado
Convencional 23,33 aA 22,75 aB 20,66 ab 10,50 bB 9,83 bA 11,41 aA

Reduzido 23,16 aA 24,58 aAB 23,50 aAB   9,42 bC 10,25 aA 10,58 aB
Direto 26,58 aA 27,66 aA 24,33 aA 11,31 aA 10,58 aA 11,17 aAB

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na vertical, e minúscula, na horizontal, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade.

Tabela 2. Altura de plantas na floração e altura de inserção da primeira vagem em função dos 
sistemas de manejo do solo e semeadura da soja.

 A altura no período de floração indica o período vegetativo da cultura. Um período ve-
getativo curto, com plantas de baixa estatura, serve como indicativo de baixa produtividade. No-
tou-se que a semeadura em preparo direto do solo apresentaram as maiores APF dentro dos três 
sistemas de semeadura analisados, indicando efeito positivo da presença de palhada no desen-
volvimento inicial das plantas. Almeida et al. (2011), ressaltam que a utilização de plantas muito 
altas (> 80 cm) e com baixa altura de inserção de primeira vagem (< 10 cm) poderão acarretar 
em perdas na colheita mecanizada. No presente trabalho observou-se que os sistemas semeadura 
adensada com preparo convencional, apesar de não diferir do plantio direto; semeadura cruzada 
com os preparos reduzido e plantio direto; e a semeadura convencional com o plantio direto que 
se destacaram apresentaram altura de inserção de primeira vagem em torno de 10 a 11 cm. Para a 
altura de plantas na maturação, houve efeito significativo da interação manejo de solo x sistemas 
de semeadura, sendo as maiores médias na semeadura adensada com o plantio direto (93,86 cm), 
apesar de não diferir estatisticamente do preparo convencional. E também na semeadura cruzada, 
com os três sistemas de manejo de solo (Tabela 3).
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Altura de plantas na maturação Produtividade Kg ha-1
Sistema de 
Preparo de 

Solos

Sistemas de Semeadura Sistemas de Semeadura

Convencional Cruzado Adensado Convencional Cruzado Adensado
Convencional 72,08 bA 85,75aA 85,91 aAB 1513,93 aA 823,94 aA 1907,33 aA

Reduzido 74,83 bA 86,75 aA 85,16 aB 2128,53 abA 988,81 bA 2468,13 aA
Direto 79,75 bA 86,25 abA 93,86 aA 1950,54 aA 941,70 aA 2213,04 aA

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na vertical, e minúscula, na horizontal, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade.

Tabela 3 - Altura de plantas na maturação e produtividade (Kg ha-1) em função dos sistemas de 
manejo do solo e semeadura da soja.

 As maiores alturas foram encontradas nos sistemas de semeaduras cruzadas e adensadas, 
da cultura da soja, representando uma tentativa de adaptação pela competição entre as plantas por 
luminosidade, efeito esse caracterizado como estiolamento das plantas. Resultados semelhantes 
a esse foram observados por LIMA et al. (2012). Verificou-se que o aumento da densidade de se-
meadura não proporcionou maiores rendimentos para a cultura da soja, afirmação essa que pode 
ser considerada diferente dos resultados encontrados por (ORMOND et al., 2015) pois, quando 
comparado, o sistema de semeadura cruzada se sobressai com maior produtividade em relação 
ao convencional.

CONCLUSÕES: Em relação à ferrugem asiática houve uma maior tendência de maiores focos 
da doença com a redução dos espaçamentos. A interação plantio direto x semeadura adensada 
apresentou uma tendência à maior altura de plantas na floração, maturação e inserção da primeira 
vagem; maior população de plantas e produtividade.
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RESUMO: Objetivou-se verificar a qualidade de sementes de soja em função da variabilidade 
do solo em um campo de produção. Os dados do experimento foram coletados em 138 pontos 
georreferenciados em propriedade produtora de sementes de soja localizada no município de 
Santo Antônio de Leverger – MT. No solo avaliou-se os teores de matéria orgânica (MO), capa-
cidade de troca catiônica (CTC), granulometria e densidade. Em relação às sementes avaliou-se 
produtividade, massa de 1000 sementes, tamanho e potencial fisiológico por meio dos testes 
de germinação, emergência em canteiros, condutividade elétrica, envelhecimento acelerado e 
tetrazólio. Os dados foram submetidos à análise geoestatística e os parâmetros dos semivario-
gramas ajustados foram utilizados para elaboração de mapas de distribuição espacial das va-
riáveis analisadas. Há variabilidade espacial nos atributos avaliados, indicando que a área para 
produção de sementes pode ser dividida em zonas de manejo, que permite a definição de áreas 
a serem colhidas e descartadas dentro do campo.

PALAVRAS-CHAVE: produção de sementes, geoestatística, variabilidade espacial.

INTRODUÇÃO: O conhecimento das possíveis relações existentes entre a produtividade da 
cultura e as propriedades do solo, bem como outras variáveis, é importante para estabelecer 
as principais influências desses fatores sobre a qualidade de produção. O mapeamento dessas 
características pode auxiliar na melhoria da gestão agronômica do cultivo (MCBRATNEY et 
al., 2006), e a estimativa das variáveis em mapas de distribuição espacial, usada por exemplo, 
para avaliar o solo, que mostra a grande variabilidade de ambiente que as plantas podem encon-
trar em uma lavoura, tem se tornado ferramenta útil (SCHLINDWEIN e ANGHINONI, 2000, 
MATTIONI et al., 2011). Considerando que existem poucos trabalhos inferindo sobre os atribu-
tos do solo e a qualidade das sementes, pesquisas que busquem investigar essa relação merecem 
atenção especial. Assim, neste trabalho, o objetivo foi avaliar a qualidade de sementes de soja 
em função da variabilidade do solo em campo de produção.

MATERIAL E MÉTODOS: As coletas de solo e material vegetal foram realizadas na Fazen-
da Colibri, pertencente ao grupo Bom Futuro, situada no município de Santo Antônio de Le-
verger/MT. A área de coleta foi composta por 80 ha, onde foram georreferenciados 138 pontos, 
formando o “grid” amostral. Utilizou-se o cultivar de soja [Glycine max (L.) Merrill] TMG 
1179 RR. A semeadura foi realizada em espaçamento de 0,45 m entre fileiras, com densidade de 
16 plantas m-1 linear e população final de 348.000 plantas ha-1. A coleta do solo foi realizada 
em cada ponto georeferenciado, na profundidade de 0-20 cm, com auxílio de trado holandês, 
para avaliação dos atributos químicos. Para avaliação do atributo físico, fez-se a retirada de 
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amostras indeformadas, nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm, com auxílio do amostrador de 
Kopeck e uso de anéis volumétricos. Por ocasião da colheita, em cada ponto georreferenciado, 
retirou-se todas as plantas presentes em três linhas de semeadura com 1 m de comprimento 
cada. Após colhidas as plantas, as vagens foram retiradas e a debulha ocorreu de forma manual, 
para obtenção da amostra de sementes.   As amostras de solo e sementes foram transportadas 
para o Laboratório de Sementes da FAMEVZ/UFMT, onde permaneceram armazenadas em 
embalagem de saco de plástico (solo) e saco de papel (sementes), em câmara fria a 18 ± 2 ºC 
e 63 ± 4 % de umidade relativa, durante o período de avaliação. Na Tabela 1 está a relação de 
avaliações realizadas no decorrer do trabalho.

Variáveis Unidades Referências

Solo
Análise Química

Matéria Orgânica g dm-3 EMBRAPA (2011)

Capacidade de troca catiônica cmolc dm-3
Análise Física

Textura %

Densidade g dm-3 EMBRAPA (2011)

Sementes de Soja
Qualidade Física

Produtividade kg ha-1 WEBER (2005)

Massa de Mil Sementes g RAS* (BRASIL, 2009)

Tamanho das Sementes % MATTIONI et al. (2011)
Qualidade Fisiológica

Teste padrão de Germinação % RAS (BRASIL, 2009)

Condutividade Elétrica µS cm-1 g-1

Envelhecendo Acelerado %

Tetrazólio** % KRZYZANOWSKI et al. (1999)

* RAS – Regras para análise de sementes; ** Vigor nos níveis 1 a 3; danos por percevejo e 
deterioração por umidade.

TABELA 1. Relação das avaliações referentes à qualidade das sementes de soja e aos atributos 
do solo com gradiente de textura após coleta em 138 pontos amostrais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os atributos do solo apresentaram variabilidade e seguiram 
padrões espaciais bem definidos, conforme verifica-se nas Figuras 1 e 2.
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FIGURA 1. Mapas de krigagem referentes à massa de mil sementes, retenção na peneira de 5,5 
mm, germinação, emergência em canteiro, condutividade elétrica, envelhecimento acelerado, 
vigor obtido pelo teste de tetrazólio, altitude e produtividade de sementes de soja [Glycine max 
(L.) Merrill]. Fazenda Colibri - Santo Antônio de Leverger, MT. Safra 2013/2014.

FIGURA 2. Mapas de krigagem referentes a MO, CTC, argila, silte, areia, densidade nas cama-
das de 0-10 e 10-20 cm, altitude e produtividade em solo cultivado com soja [Glycine max (L.) 
Merrill]. Fazenda Colibri - Santo Antônio de Leverger, MT. Safra 2013/2014.

 Ao analisar os mapas, consegue-se perceber tendências de determinados atributos, na 
área de estudo, apresentando maiores e menores concentrações em locais específicos. Segundo 
AZEVEDO (2004), os mapas de dependência espacial permitem localizar as áreas com proble-
mas e testar a eficiência das práticas utilizadas para solucioná-las, indicando que podem eficien-
temente ajudar na identificação e estabelecimento de zonas de manejo na lavoura de soja, que 
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possibilitem a adoção de tratamentos diferenciados, de acordo com as necessidades específicas 
do solo e da planta.

CONCLUSÕES: Há variabilidade espacial para os atributos avaliados nas sementes de soja e 
atributos químicos e físicos do solo.
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RESUMO: O objetivo neste trabalho foi realizar o zoneamento agroclimático visando identificar 
as regiões do estado de Mato Grosso com as melhores condições climáticas para a produção de 
sementes de soja de cultivares precoces com alta qualidade. Para a elaboração desse zoneamento 
foram utilizados, inicialmente, dados mensais de temperatura média de 11 estações meteoroló-
gicas convencionais e 34 estações meteorológicas automáticas. A definição das regiões de maior 
ou menor risco climático foi associada à ocorrência de temperaturas médias dos meses de janeiro 
e fevereiro. Foram definidas três classes: Favorável (≤ 24 °C); Medianamente Favorável (24,1 a 
25 °C) e Pouco Favorável (≥ 25,1 °C). Para elaboração, utilização dos mapas e compilação dos 
dados geográficos, procedeu-se a interpolação para espacialização, utilizando-se o método do 
inverso do quadrado da distância. Utilizou-se o sistema ArcGIS, onde se confeccionou o mapa 
temático no qual estão representadas as melhores regiões para a produção de sementes de soja 
de cultivares precoces. A maior parte das regiões Sudeste e Oeste de Mato Grosso é classificada 
como favorável (temperatura média ≤ 24 °C) para a produção de sementes de soja de cultivares 
precoces com alta qualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Glycine max, temperatura, altitude.

INTRODUÇÃO: As sementes de soja são bastante sensíveis a ambientes quentes e úmidos 
no período de maturidade fisiológica, e sabe-se que a obtenção de sementes de alta qualidade 
é bastante problemática na maioria das regiões produtoras de soja no Brasil, especificamente, 
naquelas situadas ao norte do paralelo 24º (Costa et al., 1994). Nessas localidades, as frequentes 
oscilações climáticas fazem com que as sementes apresentem deterioração por umidade (Forti et 
al. 2010).
 Dentro desse raciocínio, a alternativa mais viável para produção de sementes de soja de 
alta qualidade nas condições tropicais brasileiras, como em Mato Grosso, é a escolha de regiões 
com altitude superior a 700 m, onde predominem clima frio e seco no período de maturidade à 
colheita, ou mesmo o ajuste da data de semeadura, para ocorrência da maturação em condições 
ambientais mais favoráveis (França Neto et al., 2016). 
 Nesse sentido, uma ferramenta de grande utilidade e importância nas condições brasilei-
ras são os zoneamentos agrícolas de risco climático, os quais vêm sendo utilizados pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2012), a mais de 20 anos (Rodrigues e 
Rodrigues, 2016). 
 Mesmo sendo um dos estados com maior produtividade de soja, em Mato Grosso ainda 
não há zoneamento climático estabelecido para a produção de sementes dessa espécie. 
 Dessa maneira, o objetivo neste trabalho foi realizar o zoneamento agroclimático e iden-
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tificar as regiões do estado de Mato Grosso com as melhores condições climáticas para produção 
de sementes de soja de alta qualidade com cultivares precoces. 

MATERIAL E MÉTODOS: Para a elaboração dos mapas com o zoneamento agroclimático 
para a produção de sementes de soja de cultivares precoces para o estado de Mato Grosso foram 
utilizados, inicialmente, dados mensais de temperatura média (Tmed) de 11 estações meteoro-
lógicas convencionais e 34 estações meteorológicas automáticas, localizadas no estado de Mato 
Grosso (INMET, 2015). 
 Como no estado de Mato Grosso existe baixa densidade de estações meteorológicas com 
dados de temperatura, foi realizada a estimativa e a espacialização dessa variável a partir da la-
titude, longitude e altitude, por meio de equações de regressão espacial. Para este estudo, foram 
utilizadas as equações mensais de regressão múltipla da temperatura média para o estado de 
Mato Grosso propostas por Tarifa (2011), sendo utilizadas para estimativa da temperatura média 
nos meses de Janeiro e Fevereiro, respectivamente. Esses meses, foram considerados por serem 
aqueles nos quais ocorrem as fases finais de maturação e de colheita das sementes de soja para as 
cultivares precoces no estado.
 A definição das regiões de maior ou menor risco climático foi associada à ocorrência de 
temperaturas médias na fase de maturação da soja (Janeiro e Fevereiro), considerada a fase de 
máximo potencial fisiológico da semente, e da altitude dos municípios, tudo isso considerando a 
época de semeadura para cultivares precoces da cultura. Na definição das classes temáticas foram 
atribuídos intervalos de temperatura definindo-se três classes: Favorável (≤ 24 °C); Mediana-
mente Favorável (24,1 a 25 °C) e Pouco Favorável (≥ 25,1 °C).
 Para a criação, utilização dos mapas e compilação dos dados geográficos, procedeu-se 
a interpolação para espacialização, utilizando-se o método do inverso do quadrado da distância 
(Mello et al., 2003). Utilizou-se o sistema de informação geográfica ArcGIS, onde se confeccio-
nou o mapa temático no qual estão representadas as melhores regiões para a produção de semen-
tes de soja de cultivares precoces no estado de Mato Grosso.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Com base nos levantamentos realizados, a zona considerada 
favorável (áreas verdes na Figura 1A) para a produção de sementes de soja de cultivares preco-
ces, considerando as fases de maturação e colheita no mês de Janeiro, está localizada em maior 
extensão nas regiões Sudeste e Oeste. Outra zona favorável foi identificada na região Centro Sul 
(região de Tangará da Serra, Diamantino e pequenas áreas localizadas na divisa com a região 
Sudeste). Em menor extensão, algumas áreas foram identificadas como favoráveis para a produ-
ção de sementes nas regiões Médio Norte (Santa Rita do Trivelato, Nobres e Nova Ubiratã), na 
região Noroeste (pequenas áreas em Aripuanã, Juara e Juína), Nordeste (Santa Teresinha e Vila 
Rica) e Norte (em Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Terra Nova do Norte, Santa Helena 
e Marcelândia) (Figura 1A).
 Nas regiões Sudeste, Médio Norte, Norte e Nordeste do estado do Mato Grosso, no mês 
de Fevereiro, observou-se um aumento nas áreas consideradas como zonas favoráveis e media-
namente favoráveis (Figura 1B). Mais de 50% das áreas da região Sudeste do estado foram con-
sideradas favoráveis para a produção de sementes de soja de cultivares precoces, com exceção 
dos municípios de Araguaiana, próximo de Barra do Garças, e áreas próximas de Rondonópolis, 
Juscimeira e Pedra Preta. 
 As áreas das regiões Médio Norte e Norte do estado foram classificadas quase que 100% 
como medianamente favoráveis (Figuras 1A e 1B). As regiões Nordeste e Noroeste do estado 
também apresentaram áreas consideradas medianamente favoráveis para a produção de sementes 
de soja com temperatura média entre 24,1 e 25 °C. 
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 Diferentes classes de temperaturas foram encontradas em outros trabalhos sobre zonea-
mento realizados nos estados de Minas Gerais, Paraná e Goiás. No estado do Paraná, os autores 
verificaram que existiam áreas mais propícias à produção de sementes onde ocorriam tempera-
turas mais amenas (< 22 °C) durante a fase de maturação, que favorece a produção de sementes 
de qualidade fisiológica e sanitária superiores (Costa et al., 1994). Já no estado de Goiás, foi rea-
lizado o zoneamento altimétrico (França-Neto et al., 2016) sendo possível verificar áreas muito 
propícias de 850 a 1189 m de altitude e áreas propícia de 700 a 849 m de altitude para a produção 
de sementes de soja.

A)

B)

Figura 1. Zoneamento agroclimático do estado de Mato Grosso para a produção de sementes de 
soja [Glycine max L. Merrill] de cultivares precoces nos meses de Janeiro (A) e Fevereiro (B). 
Favorável (≤ 24 °C); Medianamente Favorável (24,1 a 25 °C) e Pouco Favorável (≥ 25,1°C).

CONCLUSÕES: A maior parte das regiões Sudeste e Oeste do estado de Mato Grosso é clas-
sificada como favorável (temperatura média ≤ 24 °C) para a produção de sementes de soja de 
cultivares precoces.
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RESUMO: O manejo da lavoura, praticado por produtores rurais, que favorece a conservação 
do solo também favorece o acúmulo da matéria orgânica. Mas, qual é o peso da matéria orgânica 
na fertilidade do solo? Para responder essa pergunta foram coletadas 117 amostras da camada de 
0 a 20 cm de um Latossolo Vermelho Distrófico típico, pois Latossolos são os mais comuns no 
estado de Mato Grosso, manejado sob semeadura direta por 10 anos e, então, determinou-se os 
efeitos da matéria orgânica do solo (MOS) proporcionado pelo manejo conservacionista sobre a 
fertilidade do solo. Verificou-se que MOS foi altamente correlacionada (r = 0,90) com capacida-
de de troca catiônica (CTC, pH = 7), porém a CTC reduziu pela metade com a eliminação total 
da matéria orgânica do solo, ou seja, de 8,40 cmolc kg-1 a 4,82 cmolc kg-1, que incrivelmente é 
semelhante a CTC de um solo arenoso. Portanto, como os Latossolos são muito intemperizados, 
naturalmente eles apresentam baixa CTC e, assim, é altamente recomendável o uso de técnicas 
agropecuárias que estocam matéria orgânica no solo para garantir um melhor desenvolvimento 
das plantas.

PALAVRAS-CHAVE: estoque de carbono orgânico, assimilação de carbono atmosférico.

INTRODUÇÃO: Em regiões de clima tropical, implementar o plantio direto é uma proposta 
desafiadora, pois seus benefícios são prejudicados pela acelerada decomposição dos resíduos 
vegetais, além disso, existe um custo considerável com o uso de herbicidas. De qualquer forma, 
a plenitude dos benefícios do plantio direto em Mato Grosso só pode ser alcançada através de 
tecnologias que aumentam a permanência da matéria orgânica no solo e permitam uma maior ro-
tatividade das culturas. É importante destacar que os Latossolos são os tipos de solos mais abun-
dante no país e em Mato Grosso (SANTOS et al., 2001). Entretanto, os Latossolos são altamente 
intemperizados e lixiviados e possuem uma mineralogia da argila formada em grande parte por 
caulinita e óxidos de Fe / Al. Como consequência disso, Latossolos têm uma capacidade de troca 
de cátions muito baixa (CTC), enfatizando a importância do acúmulo de MOS para manter a 
fertilidade do solo (VIDAL-TORRADO e COOPER, 2008). Por isso, sabendo dos benefícios da 
matéria orgânica do solo para sua conservação resolveu-se avaliar qual é o peso da matéria orgâ-
nica na fertilidade de um Latossolo? Existem poucos estudos detalhados que avaliaram o efeito 
da MOS sobre a CTC, particularmente em Mato Grosso em grandes regiões agrícolas com mo-
noculturas por longos períodos. Diante disso, neste estudo, determinou-se o conteúdo de MOS 
em um Latossolo após 10 anos de práticas de plantio direto numa fazenda em Mato Grosso, com 
a justificativa de clarificar a influência da MOS sobre a qualidade do solo. 

MATERIAL E MÉTODOS: Este estudo foi realizado no Estado de Mato Grosso, município de 
Diamantino, Brasil, latitude de 14°07´40´´ S, longitude de 56°58´39´´ W e altitude de 539 metros 
(Figura 1). O clima da região é Aw pela classificação de Köppen. O regime de chuvas é bem de-
finido, com um período seco, de maio a setembro, e com um período chuvoso, de outubro a abril. 
A precipitação média anual é de 1816,9 mm ano-1. A temperatura média anual é de 25,5 °C. O 
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solo da unidade experimental foi classifi cado como LATOSSOLO VERMLHO Distrófi co típico, 
A moderado, textura muito argilosa, fase fl oresta tropical subcaducifólia, relevo plano (SANTOS 
et al., 2013). O histórico da unidade experimental é o seguinte: no ano de 1987 a fl oresta foi des-
matada, plantou-se arroz na safra 1987/88. Deste período até a safra 1999/2000 cultivou-se soja 
e milho em sucessão, sendo a adubação realizada na linha de semeadura. Da safra de 2000/01 
até a de 2003/04 cultivou-se algodão. De 2004/05 até a de 2013/14 cultivou-se soja e milho em 
sucessão, sem revolver o solo e o calcário e os fertilizantes passaram a serem aplicados a lanço. 
No presente trabalho, na safra 2013/14, avaliou-se a cultura da soja (Glycine max, L.), cultivar 
MONSOY 7639 RR, demarcando uma unidade experimental de aproximadamente 12 hectares 
de um talhão de 56 ha, cultivada em espaçamento de 0,45 m entre linhas e média de 15 plantas 
por metro linear. A semeadura foi realizada no dia 23/10/2013 e a colheita no dia 05/02/2014. 
Para o estudo do presente trabalho, amostras de solo foram coletadas na camada de manejo, isto 
é, de 0 a 0,20 m. O esquema de amostragem foi do tipo malha irregular, devido os desvios das 
curvas de nível, a poucos meses restauradas, orientada na entrelinha da cultura, totalizando 117 
pontos de coleta por camada. Estes pontos foram georreferenciados com erro máximo vertical 
e horizontal de 5 mm, usando um aparelho de posicionamento global (marca Topcon Hiper®, 
modelo Pro) (Figura 1).

Figura 1. Localização da unidade experimental e o mapa topográfi co com os pontos amostrais 
georreferenciados.

 No laboratório, com essas amostras determinou-se a quantidade de matéria orgânica do 
solo pelo método da oxidação com dicromato de potássio e determinação colorimétrica; K, ex-
traído com solução de HCl 0,05 N e H2SO4 0,025N (Mehlich I); Ca, Mg e Al, extraídos com 
solução de KCL 1 N; H, extraído com solução de acetato de cálcio a pH = 7 (SILVA, 2009). Por 
fi m, por meio do teste de Pearson (r) foi averiguado a correlação entres as variáveis analisadas, 
sendo a signifi cância avaliada pelo teste t (P < 0,05). A acurácia da análise de regressão linear foi 
avaliada pelo nível de signifi cância do ajuste pelo Teste F (α = 0,05), coefi ciente determinístico 
(R²) e o erro padrão da estimativa (HAIR Jr, 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na fi gura 1A é possível ver que com o aumento da matéria or-
gânica do solo a capacidade de troca de cátions do solo (CTC) se amplia com um peso de 0,908, 
ou seja, é uma relação forte, pois 1,00 seria o máximo. Além disso, veja agora a fi gura 1B, em 
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que se fez outra análise para avaliar qual seria a redução da CTC do solo caso a matéria orgânica 
fosse eliminada e foi observada uma redução de 57%, o que incrivelmente é semelhante a CTC 
de um solo arenoso. Portanto, como os Latossolos são muito intemperizados, naturalmente eles 
apresentam baixa CTC e a alternativa atualmente viável é estocar matéria orgânica no solo para 
garantir um melhor desenvolvimento das plantas.
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Figura 1. Relação entre os dados da matéria orgânica do solo versus a capacidade de troca de 
cátions (A); CTC da amostra de solo com e sem queima, isto é, sem eliminação da MOS (B).

CONCLUSÕES: A conclusão do presente trabalho é que embora o teor da matéria orgânica na 
camada de 0 a 20 cm fosse inferior a 3,5%, ele foi suficiente para duplicar a CTC e reduziu os 
efeitos adversos do excesso de cargas positivas em pH próximo da neutralidade. Portanto, a ma-
téria orgânica é intimamente relacionada com a qualidade química do solo, mas você já sabe que 
a quantidade armazenada deve estar aliada a qualidade e, por isso, sugere-se no possível atender 
os três requisitos do plantio direto.
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RESUMO: Objetivou-se avaliar a qualidade de grãos de milho na colheita e no armazenamento. 
Avaliou-se a qualidade de grãos de milho recém-colhidos nas safras 2013 e 2014, nas regiões 
Norte, Sul, Leste e Oeste do Estado de Mato Grosso: em duas propriedades de quatro municípios, 
em cada uma. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, totalizando 32 trata-
mentos com três repetições. Foram analisadas as seguintes características: classificação física; 
incidência de fungos; ocorrência de aflatoxinas (B1, B2, G1 e G2); Na safra 2013, 6,25 % das 
amostras ficaram fora do padrão comercial, sendo grãos fermentados, quebrados e mofados os 
defeitos de maior ocorrência e para a safra 2014 todas atenderam as exigências do padrão e os 
grãos mofados apresentaram maior percentual. O fungo predominante em todos os municípios 
foi Fusarium spp, independente da safra. Na safra 2013 foi detectada a presença de aflatoxinas 
totais em 6,25 % das amostras com níveis inferiores ao limite máximo permitido pela legislação 
e na safra 2014 foi detectada aflatoxinas totais em 3,25 % das amostras, com níveis que ultrapas-
saram o permitido pela legislação

PALAVRAS-CHAVE: fungos, micotoxinas, enquadramento.

INTRODUÇÃO: Com a expansão da produção de milho na região central, os problemas com 
a produção de grãos de alta qualidade também têm se aumentado. A ocorrência de condições 
climáticas desfavoráveis no campo, como chuvas e altas temperaturas durante a maturação e 
colheita, afetam a qualidade final dos grãos.
 Para avaliar a qualidade dos grãos e subprodutos considera-se diversas propriedades, tais 
como: teor de água, massa específica, percentual de grãos quebrados, teor de impurezas e matéria 
estranha, danos causados pela temperatura de secagem, características de moagem, conteúdo de 
proteína e óleo, viabilidade como semente, presença de insetos e fungos, tipo de grão e ano da 
produção. No entanto, as propriedades desejáveis dependem, especificamente, das necessidades 
do comprador.
 Com o aumento das exportações chinesas de carne suína do Brasil para a China, as indús-
trias fabricantes de rações estão mais exigentes quanto à matéria-prima utilizada.
 A análise sanitária dos grãos, assim como outras avaliações dos parâmetros físicos e 
nutricionais, pode esclarecer as causas dos problemas da baixa qualidade dos grãos, além de 
orientar, com maior precisão, a identificação dos pontos críticos na cadeia de produção.
 A condição dos grãos é essencial para a sua comercialização, no entanto, o monitora-
mento da qualidade dos mesmos não está sendo feita de forma adequada, ou seja, não se tem 
realizado inspeções periódicas, amostragem de insetos e fungos; temperatura, umidade do grão, 
para acompanhar as variáveis de depreciação do grão, diminuindo assim a qualidade final do 
produto, sendo necessária a busca de informações e alternativas capazes de atenuar essa perda da 
qualidade.
 Deste modo, objetivou-se, neste trabalho, avaliar a qualidade física, sanitária e nutricio-
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nal de grãos de milho recém-colhidos do Estado de Mato Grosso.

MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa foi desenvolvida para avaliar: a qualidade de grãos de 
milho recém-colhidos em diferentes municípios do Estado. Foram avaliados os seguintes atribu-
tos de qualidade (Figura 1).

QUALIDADE 
FÍSICA 

Incidência fúngica 
Neergaard (1977) 

QUALIDADE SANITÁRIA 

 
Classificação Física 

BRASIL,2011. 
Aflatoxinas 

Mallmann et al. (2000) 

FIGURA 1. Esquema das avaliações de qualidade de grãos de milho (Zea mays L.) de Mato 
Grosso. Cuiabá– MT, 2015.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Avaliou-se a qualidade física e sanitária de grãos de milho 
recém-colhidos nas safras 2013 e 2014, nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste do Estado de Mato 
Grosso.
 Nas Tabelas 1 e 2 constam o enquadramento comercial em Tipo dos grãos de milho ob-
tidos dos diferentes municípios do estado de Mato Grosso, referentes às safras 2013 e 2014, res-
pectivamente. Das amostras de milho avaliadas 6,25 % das na safra 2013, ficaram fora do padrão, 
especificamente das regiões Sul e Oeste, devido ao total de grãos avariados e todas as amostras 
da safra 2014 ficaram dentro do padrão de comercialização.
 Os valores de total de avariados foram distribuídos em classes de frequência (Figura 2).  
O maior valor apresentou variação de 0,17├45,17 para região Sul na safra 2013, a classe de fre-
quência relativa com maior representatividade foi de 0,17├9,17 (87,50 %), e para safra 2014 a 
região Sul também apresentou o maior valor com variação de 0,65├10,65, a classe de frequência 
relativa com maior representatividade foi a de 2,65├4,65 (20,83 %).
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Lucas do Rio Verde 1 0,10 1 0,88 1 1,16 1 1 

Lucas do Rio Verde 2 0,05 1 0,45 1 0,10 1 1 

Nova Mutum 1 0,28 1 0,54 1 2,75 1 1 

Nova Mutum 2 0,52 1 1,54 1 0,46 1 1 

Sorriso 1 0,19 1 0,50 1 0,45 1 1 

Sorriso 2 0,38 1 0,72 1 5,00 1 1 

Sinop 1 0,55 1 1,47 1 7,69 2 2 

Sinop 2 0,39 1 1,07 1 3,83 1 1 

Su
l 

Campo Verde 1 0,26 1 0,12 1 1,25 1 1 

Campo Verde 2 0,25 1 0,96 1 0,56 1 1 

Primavera do Leste 1 0,04 1 0,26 1 1,57 1 1 

Primavera do Leste 2 0,41 1 0,91 1 2,85 1 1 

Alto Taquari 1 0,36 1 0,00 1 40,77 Descl.b Descl. 

Alto Taquari 2 0,02 1 0,32 1 1,18 1 1 

Jaciara 1 0,61 1 1,65 1 0,65 1 1 

Jaciara 2 0,00 1 0,00 1 0,26 1 1 

L
es

te
 

Canarana 1 0,07 1 1,19 1 1,15 1 1 

Canarana 2 0,06 1 0,12 1 1,81 1 1 

Querência 1 0,26 1 0,73 1 1,02 1 1 

Querência 2 0,03 1 0,09 1 2,86 1 1 

Nova Xavantina 1 0,79 1 2,33 1 5,33 1 1 

Nova Xavantina 2 0,20 1 1,43 1 2,58 1 1 

Gaúcha do Norte 1 0,33 1 0,22 1 1,87 1 1 

Gaúcha do Norte 2 0,50 1 3,65 2 6,02 2 2 

O
es

te
 

Tangará da Serra 1 0,01 1 0,16 1 0,84 1 1 

Tangará da Serra 2 0,07 1 0,18 1 1,51 1 1 

Campo Novo de Parecis 1 0,05 1 0,09 1 1,01 1 1 

Campo Novo de Parecis 2 0,06 1 0,04 1 4,05 1 1 

Campos de Júlio 1 0,17 1 0,35 1 9,25 2 2 

Campos de Júlio 2 0,49 1 1,53 1 1,33 1 1 

Sapezal 1 0,09 1 0,16 1 1,67 1 1 

Sapezal 2 0,68 1 0,24 1 18,92 FTc FT 

TABELA 1. Defeitos (%) e enquadramento comercial do milho (Zea mays L.) de acordo com os 
municípios, de Mato Grosso, safra 2013. Cuiabá – MT.

a Total de avariados– somatório dos grãos ou pedaços de grãos que se apresentam ardidos, chochos ou imaturos, fermentados, 
germinados, gessados e mofados. Tipo 1 (6,00 %), Tipo 2 (10,00 %) e Tipo 3 (15,00 %)
b Descl. – Desclassificada (improprio para consumo)
c FT – Fora de Tipo (20,00 %)

 Os valores de incidência de Fusarium spp. foram distribuídos em classes de frequência. 
O maior valor apresentou variação de 15,00├100,00 para região Sul na safra 2013, a classe de 
frequência relativa com maior representatividade foi de 66,00├83,00 (33,33 %). E para safra 
2014, a região Sul apresentou o maior valor com variação de 56,33├101,33, sendo a classe de 
frequência relativa com maior representatividade foi a de 92,33├101,33 (50,00 %) (Figura 3).
 Infecções nos grãos por Fusarium spp. normalmente aparecem após longos períodos 
quentes e úmidos na colheita e os sintomas são descolorações rosa salmão a vermelho nos grãos.
 Em geral, infecções por Fusarium spp. são superficiais, contudo, a presença de micotoxi-
nas no farelo pode ser a maior preocupação para a indústria processadora (Sinclair, 1995).
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TABELA 2. Defeitos (%) e enquadramento comercial do milho (Zea mays L.) de acordo com os 
municípios de Mato Grosso, safra 2014. Cuiabá – MT.

a Total de avariados– somatório dos grãos ou pedaços de grãos que se apresentam ardidos, chochos ou imaturos, fermentados, 
germinados, gessados e mofados. Tipo 1 (6,00 %), Tipo 2 (10,00 %) e Tipo 3 (15,00 %).
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Lucas do Rio Verde 1 0,06 1 0,21 1 2,70 1 1 

Lucas do Rio Verde 2 0,72 1 2,64 1 2,14 1 1 

Nova Mutum 1 0,06 1 0,17 1 4,37 1 1 

Nova Mutum 2 0,05 1 0,21 1 3,43 1 1 

Sorriso 1 0,14 1 0,27 1 1,06 1 1 

Sorriso 2 0,06 1 0,28 1 1,90 1 1 

Sinop 1 0,02 1 0,35 1 2,46 1 1 

Sinop 2 0,23 1 0,08 1 2,67 1 1 

Su
l 

Campo Verde 1 0,19 1 0,14 1 3,79 1 1 

Campo Verde 2 0,11 1 0,29 1 1,93 1 1 

Primavera do Leste 1 0,08 1 0,32 1 1,49 1 1 

Primavera do Leste 2 0,12 1 0,33 1 1,66 1 1 

Alto Taquari 1 0,11 1 0,12 1 1,20 1 1 

Alto Taquari 2 0,72 1 0,08 1 8,41 2 2 

Jaciara 1 0,03 1 0,16 1 1,91 1 1 

Jaciara 2 0,08 1 0,02 1 0,94 1 1 

L
es

te
 

Canarana 1 0,15 1 0,35 1 1,38 1 1 

Canarana 2 0,49 1 2,19 1 0,83 1 1 

Querência 1 0,13 1 0,83 1 0,69 1 1 

Querência 2 0,13 1 0,91 1 0,60 1 1 

Nova Xavantina 1 0,29 1 0,36 1 0,12 1 1 

Nova Xavantina 2 0,01 1 0,08 1 0,86 1 1 

Gaúcha do Norte 1 0,13 1 0,34 1 1,97 1 1 

Gaúcha do Norte 2 0,07 1 0,19 1 1,27 1 1 

O
es

te
 

Tangará da Serra 1 0,06 1 0,08 1 1,63 1 1 

Tangará da Serra 2 0,04 1 0,25 1 1,28 1 1 

Campo Novo dos Parecis 1 0,06 1 0,06 1 1,58 1 1 

Campo Novo dos Parecis 2 0,17 1 0,50 1 2,59 1 1 

Campos de Júlio 1 0,15 1 0,32 1 0,98 1 1 

Campos de Júlio 2 0,09 1 0,39 1 1,39 1 1 

Sapezal 1 0,00 1 0,07 1 1,53 1 1 

Sapezal 2 0,01 1 0,05 1 1,73 1 1 
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FIGURA 2. Frequências dos percentuais de total grãos avariados (%) observadas em grãos de 
milho (Zea mays L.) de diferentes regiões de Mato Grosso nas safras 2013 e 2014. Cuiabá – MT.
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FIGURA 3. Frequências dos percentuais de grãos de milho (Zea mays L.) com incidência de 
Fusarium spp. de diferentes regiões de Mato Grosso nas safras 2013 e 2014. Cuiabá – MT.
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TABELA 3. Ocorrência de aflatoxinas (μgkg-1) em grãos de milho (Zea mays L.) de diferentes 
regiões de Mato Grosso, safra 2013 e safra 2014. Cuiabá – MT, 2015.

<LQ – menor que 1,0 ppb (Brasil, 2011)
AFB1 – Aflatoxina B1; AFB2 – Aflatoxina B2; AFG1 – Aflatoxina G1; AFG2 – Aflatoxina G2;
Limite Máximo permitido pelo MAPA e pela ANVISA para soma das aflatoxinas (B1, B2, G1 e G2) é de 20 μgkg-1.

CONCLUSÕES: Os grãos da safra 2013 apresentaram qualidade inferior aos da safra 2014 
quanto ao percentual de grãos avariados, ocorrência de aflatoxinas.
 Grãos fermentados foi o defeito que depreciou o enquadramento comercial do milho 
em Mato Grosso.
 Os grãos de milho colhidos em Mato Grosso atenderam as exigências comerciais, 
quanto ao percentual de grãos avariados.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Regulamento técnico do milho. 
Instrução normativa nº 60, de 22 dez de 2011.
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Lucas do Rio Verde 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Lucas do Rio Verde 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Nova Mutum 1 15,10 1,10 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Nova Mutum 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Sorriso 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Sorriso 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Sinop 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Sinop 2 <LQ <LQ <LQ <LQ 1,0 <LQ <LQ <LQ 

Su
l 

Campo Verde 1 <LQ <LQ <LQ <LQ 1,0 <LQ <LQ <LQ 

Campo Verde 2 <LQ <LQ <LQ <LQ 1,0 1,0 <LQ <LQ 

Primavera do Leste 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Primavera do Leste 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Alto Taquari 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Alto Taquari 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Jaciara 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Jaciara 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

L
es

te
 

Canarana 1 <LQ <LQ <LQ <LQ 133,00 9,90 <LQ <LQ 

Canarana 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Querência 1 55,00 3,70 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Querência 2 <LQ <LQ <LQ <LQ 1,0 <LQ <LQ <LQ 

Nova Xavantina 1 1,60 <LQ 2,90 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Nova Xavantina 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Gaúcha do Norte 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Gaúcha do Norte 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

O
es

te
 

Tangará da Serra 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tangará da Serra 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Campo Novo do Parecis 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Campo Novo do Parecis 2 <LQ <LQ <LQ <LQ 1,0 <LQ <LQ <LQ 

Campos de Júlio 1 <LQ <LQ <LQ <LQ 1,0 <LQ <LQ <LQ 

Campos de Júlio 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Sapezal 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Sapezal 2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
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CEVEJO CASTANHO SCAPTOCORIS CASTANEA PERTY, 1833 (HEMIPTE-

RA: CYDNIDAE), COMO CONTRIBUIÇÃO PARA A AGRICULTURA
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RESUMO: Os objetivos deste trabalho foram estudar os compostos feromonais extraídos de 
Scaptocoris castanea e avaliar a razão sexual das revoadas deste inseto nos anos de 2014 e 2015. 
A extração dos voláteis (extração da glândula metatorácica e aeração) foram conduzidos no La-
boratório de Entomologia (CPEDA/UNEMAT), as análises químicas dos compostos no Labora-
tório de Química (LPqPN/UFAL). As amostras dos voláteis foram analisadas em cromatografia 
gasosa (CG-DIC) e (CG-EM). Os insetos coletados em revoadas foram contabilizados e sexados 
para cálculo da razão sexual (RS). As fêmeas coletadas nas revoadas foram dissecadas para ve-
rificar a ocorrência de cópula e o desenvolvimento ovariano. Foram identificados cinco compos-
tos o (E)-2-octenal, (E)-2-hexenal, (E)-2-decenal, (E,E)-2,4-decadienal e tridecano, confirmados 
pela coinjeção de padrões idênticos, sendo esses considerados compostos de alarme. A razão 
sexual em 2014 foi de 0,83 e em 2015 de 0,89, dessas 100% e 98% respectivamente estavam 
copuladas, a razão sexual indicou predominância de fêmeas nas revoadas.

PALAVRAS-CHAVE: compostos feromonais, revoada, razão sexual

INTRODUÇÃO: O estado de Mato Grosso destaca-se no cenário econômico tanto pelo desen-
volvimento de suas atividades agrícolas, quanto pela alta produtividade. Com a rápida expansão 
das culturas agrícolas e diversificação das formas produtivas no estado, as pragas de solo são 
consideradas um fator limitante a produção, destacando-se o percevejo castanho Scaptocoris cas-
tanea Perty 1833 (Hemiptera: Cydnidae) (OLIVEIRA, L. et al., 1999; OLIVEIRA et al., 2000).
 São insetos polífagos e alimentam-se das raízes de várias plantas como soja, algodão, 
milho, cana de açúcar, sorgo, pastagens, entre outras culturas (OLIVEIRA et al., 2000). Possui 
hábito subterrâneo o que dificulta a na adoção de medidas de manejo adequadas pois as medidas 
culturais e o uso de inseticidas químicos no tratamento de sementes e/ou aplicados no sulco de 
plantio apresentam baixa eficiência no controle do inseto (ÁVILA, et al., 2009). Neste contexto 
a utilização de semioquímicos, principalmente os feromônios, destaca-se como uma alternativa 
no monitoramento e combate de pragas na agricultura, por sua eficiência e especificidade não 
causam efeitos deletérios aos demais organismos (ZARBIN, RODRIGUES, 2009).
 Diante da importância desta temática, o presente trabalho teve por objetivo, estudar os 
compostos feromonais emitidos pelo S. castanea em laboratório e conhecer a razão sexual e de-
senvolvimento ovariano do Scaptocoris castanea coletados em revoada.
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MATERIAL E MÉTODOS:
Local de coleta: As coletas de percevejo castanho foram realizadas na Fazenda Chapada, situada 
à margem esquerda da Rodovia MT 235 Km 32, na região de Campo Novo dos Parecis, estado 
de Mato Grosso, nos períodos de novembro de 2013 a abril de 2014, e de novembro 2014 a mar-
ço de 2015. Os insetos coletados nas revoadas foram coletados neste município e em outros do 
estado de Mato Grosso. Os insetos coletados eram acondicionados em potes plásticos e encami-
nhados ao laboratório de Entomologia Laboratório de Entomologia (CPEDA/UNEMAT).

Extração dos compostos voláteis por aeração: A sala para a coleta de voláteis foi adaptada para 
evitar a passagem de luminosidade, a temperatura foi mantida a 25,4 ± 1o C e a umidade relativa 
de 75,1 ± 12%. Para a coleta dos voláteis utilizou-se um sistema de aeração com arenas de vidro, 
na entrada do sistema foi acoplado uma coluna contendo carvão ativo para purificação do ar. O 
fluxo de ar contínuo foi mantido a 0,5 L/min, regulado por um fluxômetro e umidificado por um 
borbulhador, com água destilada. A coleta dos voláteis ocorreu por um período de 24 horas, e os 
traps continham lã de vidro e 70 mg de polímero Porapak Q como adsorvente. Para a coleta dos 
voláteis foram utilizados 20 percevejos, separados por sexo,10 fêmeas e 10 machos.   
 Após 24 horas procedeu-se a dessorção dos voláteis por eluição com 500 µL de hexano 
(grau HPLC). Os extratos obtidos através da aeração foram mantidos em vials de 2 mL em tripli-
cata e acondicionados em freezer.

Extração dos compostos presentes na glândula metatorácica (GM): Para extração da GM 
foram utilizados 20 insetos, sendo 10 fêmeas e 10 machos, os insetos foram dissecados separa-
damente no microscópio estereoscópio em solução fisiológica (0,9%) para retirada da glândula 
metatorácica. As glândulas obtidas ficaram imersas em 200 μL de hexano (grau HPLC) em vials 
de 2 mL, mantidas em temperatura ambiente por 24 horas e após este período armazenadas em 
freezer. 

Análises químicas: As amostras provenientes da aeração e da glândula metatorácica foram ana-
lisadas por cromatografia gasosa (CG) com detector de ionização em chamas (DIC), marca Shi-
madzu 2010, equipado com coluna capilar RTX-5 (0,25 mm x 0,25 μm x 30 m). O volume de 
amostra injetada foi de 3 μL, com o injetor operando em modo “splitless” a 250 oC, utilizando 
nitrogênio como gás de arraste, com fluxo de 1,39 mL/min. A temperatura do forno foi mantida a 
50 ºC por 5 min, com velocidade de aquecimento de 6 ºC/min até 200 ºC e posteriormente, 15 ºC/
min até 240 ºC permanecendo nesta temperatura por 2 min. A temperatura do detector foi manti-
da a 250 oC. O índice de Kováts das amostras foi calculado usando a equação 1, com padrões de 
alcanos (C7 a C24) nas mesmas condições cromatográficas citadas acima.
 As análises de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas foram realiza-
das em um CG-EM, marca Shimadzu modelo QP2010 Ultra, com coluna apolar NST-05 (0,25 
mm x 0,25 μm x 30 m). O hélio foi usado como gás de arraste com fluxo de 1,39 mL/min, 1 μL 
de amostra foi injetada em modo “splitless” a 250 oC. O espectrômetro de massas operou com 
ionização por impacto de elétrons (70 e V) em modo de varredura entre 35 a 400 m/z. A fonte de 
íons manteve-se constante 280 oC e a interface com 270 oC. As condições do forno foram iguais 
às utilizadas nas análises por CG-DIC. A identificação dos compostos voláteis foram obtidos 
comparando os espectros de massas com as bases de dados NITS08, NITS08s e WILEY229, 
e em comparação dos índices de retenção de Kováts às referências e a coinjeção com padrões 
sintéticos, quando disponíveis.

Quantificação dos compostos: A quantificação por normalização de áreas foi realizada no CG-
-FID Shimadzu 2010 sob as condições cromatográficas mencionadas anteriormente. O eicosano 
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foi usado como padrão interno na concentração de 5,54 ppm (Sigma-Aldrich Lot# MKBC9945V 
99%). Foram adicionados 100 μL do padrão para cada uma das amostras (aeração de fêmea e 
de machos 500 μL (n=10) obtendo volume final de 600 μL, e extrato de glândula de fêmea e de 
macho 200 μL (n=1) obtendo volume final de 300 μL), e analisadas sob os mesmos parâmetros 
cromatográficos já estabelecidos para as análises.

Avaliação da razão sexual e desenvolvimento ovariano: Todos os adultos coletados nas revoa-
das foram quantificados e sexados conforme descrição de (NARDI., 2005), a razão sexual das 
revoadas foi determinada pela equação (RS= número de fêmeas/número de fêmeas + número de 
machos). Das revoadas coletadas em 2014 foram selecionadas 20 fêmeas (por coleta), para veri-
ficação do desenvolvimento ovariano, essa mesma verificação foi realizada com 10% das fêmeas 
coletadas nas revoadas em 2015, para tanto os insetos foram dissecados em estereosmicroscópio 
trinocular sobre placa de petri contendo parafina branca, para melhor fixação do inseto.   
 Na dissecação foi utilizada solução fisiológica (0,9%) para manter a turgescência das 
células. Este desenvolvimento foi verificado pela contagem do número de ovos formados nos 
ovários, e a fecundação das fêmeas pela presença de espermatozóides na espermateca. 

RESULTADOS: A análise por CG-EM das amostras de S. castanea permitiu postular a presença 
de compostos comuns em percevejos. Para os extratos de glândula e aeração de fêmeas e machos 
de S. castanea foram elucidados quatro aldeídos insaturados e um alcano linear (Tabela 1), desses 
o (E)-2-octenal, (E)-2-decenal e (E,E)-2,4-decadienal foram identificados em todas as amostras 
de aerações e glândulas. Confirmados pela coinjeção de padrões idênticos.

Tabela 1. Compostos identificados nos extratos de glândulas e aeração de fêmeas e machos de 
Scaptocoris castanea Perty 1833 (Hemiptera: Cydnidae).

Compostos IK
Concentração [ppm]

Fêmeas Machos

Glândula Aeração Glândula Glândula

(E)-2-Hexenal 852 104,01 --- 6,38 6,38

(E)-2-Octenal 1067 1989,1 8,30 257,03 257,03

(E)-2-Decenal 1267 173 5,85 41,03 41,03

Tridecano 1300 --- 0,15 --- ---

(E,E)-2,4-Decadienal 1296 2,6 0,11 2,72 2,72

Concentração dos compostos por inseto nas amostras dada em partes por milhão (ppm).

 Os resultados obtidos neste trabalho indicam que os compostos confirmados para S. cas-
tanea são substâncias de defesa para esse inseto. O presente estudo pode ser usado como base 
para futuras pesquisas que visem à elucidação de novos compostos feromonais para essa espécie.
 A razão sexual para as revoadas coletadas em 2014 foi de 0,83 variando de 0,75 a 0,93. Já 
para as revoadas em 2015 a razão foi de 0,89 variando de 0,78 a 0,96, destaca-se a predominância 
de fêmeas nas diferentes localidades e períodos de coleta (tabela 2). As fêmeas das revoadas que 
foram dissecadas em 2014, estavam todas copuladas, confirmado pela presença de espermato-
zóides na espermateca das mesmas. No entanto, não foi registrada a presença de ovos formados 
nos ovaríolos destas fêmeas. No ano seguinte 2015, 98% das fêmeas estavam copuladas e 5,1%  
destas apresentavam óvulos em formação nos ovaríolos.
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Tabela 2. Razão sexual de adultos de Scaptocoris castanea coletados em revoadas nos municí-
pios Tangará da Serra (TGA), São José do Rio Claro (SJRC), Campo Novo dos Parecis (CNP), 
Ipiranga do Norte (IN), Sapezal (SAP) e Diamantino (DIA).

Local da coleta Data Número de 
fêmeas

Número de Ma-
chos Razão Sexual

TGA 25/03/14 201 35 0,85

TGA 31/03/14 323 68 0,82

SJRC 31/03/14 115 32 0,78

CNP 02/04/14 117 27 0,81

CNP 02/04/14 573 71 0,88

SJRC 02/04/14 69 23 0,75

IN 21/04/14 231 30 0,88

SJRC 25/04/14 119 08 0,93

SAP 11/02/15 960 42 0,96

CNP 13/02/15 320 18 0,94

TGA 16/02/15  367 27 0,93

DIA 06/03/15 440 68 0,87

CNP 16/03/15 198 13 0,94

TGA 17/03/15 210 58 0,78

TGA 17/03/15 90 23 0,80

* RS= número de fêmeas/número de fêmeas + número de machos.

 Nas revoadas houve predominância de fêmeas de S. castanea, e estas apresentavam-se 
copuladas, com ovário pouco desenvolvido. A finalidade da revoada para S. castanea ainda não 
está definida, mas os resultados indicam que a revoada ocorre após a cópula, fato inferido para 
S. divergens (WILLIS, ROTH., 1962) no entanto não foi realizada a dissecação das fêmeas para 
confirmação. Os resultados obtidos nessa pesquisa são relevantes, pois contribuiram para o co-
nhecimento do comportamento e reprodução de S. castanea.
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RESUMO: O Brasil ocupa o posto de segundo maior produtor mundial de soja com um 96 
milhões de toneladas na safra de 2014/2015. Objetivou-se neste trabalho avaliar os modos de 
aplicação de fertilizantes na soja e sua influência na concentração de nutrientes no perfil do solo, 
nos parâmetros biométricos e na produtividade da cultura da soja. A área em estudo compreende 
o 3º ano de cultivo de soja como safra principal com adubação a lanço em todos plantios safra 
13/14, sucessão com a cultura do milho, e anteriormente a área permanecia em pousio. Locali-
zada em Deciolândia MT sob um Latossolo vermelho distrófico. O experimento foi conduzido 
considerando cinco faixas de semeadura, em delineamento em blocos casualizados, esquema 
fatorial com cinco repetições e quatro profundidades (0 a 0,05 m, 0,05 a 0,1 m, 0,01 a 0,15 m e 
0,15 a 0,02 m) onde foram avaliados cinco tratamentos: Testemunha (sem aplicação); K no sulco 
+ P a lanço; P e K no sulco; P sulco + K a lanço; P e K a lanço. A adubação fosfatada quando em 
sulco de semeadura favoreceu a disponibilidade de P no solo. Quanto a adubação potássica não 
se observou diferenças quanto ao sistema de adubação. Maiores produtividades da soja foram 
obtidos quando o P foi aplicado no sulco de semeadura.

Palavras chaves: estratificação; elementos essenciais; adubação em sulco x lanço.

INTRODUÇÃO: O conhecimento da distribuição dos nutrientes no perfil do solo é importante 
para ajustes ou modificações nas metodologias de diagnose da disponibilidade destes no solo e 
para recomendações de manejo da prática de adubação fosfatada, especialmente no que se refere 
ao modo de aplicação. Os procedimentos de recomendação de adubação no Brasil foram de-
senvolvidos para solos sob Sistema de Plantio Convencional - SPC. Existem recomendações de 
adubação para SPD para a Região Sul do Brasil, porém ainda são incipientes as recomendações 
para a região dos cerrados.
 Serafim (2012), em condições de um latossolo vermelho distrófico sob 8 anos de plantio 
direto, verificou que o modo de aplicação do fertilizante ao solo influencia na distribuição do 
fósforo extraível, tanto no sentido vertical como no horizontal, sendo avaliado pelos extratores 
Mehlich I, Bray 1 e Resina. Para a aplicação a lanço na superfície do solo, a distribuição hori-
zontal apresenta altos valores nas camadas superficiais, enquanto que no sulco de semeadura os 
maiores valores obtidos para o fósforo extraível são no local de aplicação do fertilizante, entre 3 
cm e 10 cm de profundidade.
 Partindo do pressuposto que o manejo de adubação a lanço em sistema de plantio direto 
por um longo período de tempo tem interferência direta nos índices de produtividade da soja dos 
últimos anos, objetiva-se neste trabalho avaliar o modo de aplicação de fertilizantes em pré-se-
meadura da soja quanto à concentração de nutrientes em superfície, nos parâmetros fitométricos 
e na produtividade da cultura da soja.
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MATERIAL E MÉTODOS:

1. Caracterização do experimento
O estudo foi realizado na área experimental localizada na Fazenda Santo Estevão em Deciolân-
dia - MT, com altitude de 410 m, clima Cwa na classificação de Köppen, precipitação média 
anual de 2030 mm e temperatura média anual de 23,3 °C. O relevo caracteriza-se como plano, a 
vegetação original é o Cerrado e o solo é classificado como Latossolo Vermelho distrófico.
 Para a caracterização da área foram coletadas 20 amostras simples na profundidade de 
0 – 0,2 m para forma uma composta, conforme tabela 1.
Tabela 1. Atributos químicos e granulométricos do solo na camada de 0 a 0,2 m.

pH
(H2O) P K+ S Al3+ Ca2+ Mg2+ H+Al CTC MO Areia Silte Argila

mg dm-3 cmolc dm-3 g kg-1 %
5,4 3,9 39,1 11,3 0,08 2,41 2,01 5,27 9,7 28,0 27 9 64

 Para os teores encontrados de P e K, para os solos de cerrado estes são interpretados como 
teores médio e adequado, respectivamente (Thomaz A. Rein & Djalma M., 2002).
 A área em estudo compreende o 3º ano de cultivo de soja como safra principal em manejo 
de adubação a lanço em todos os plantios, sendo que na safra 2013/14, utilizou-se sucessão com 
a cultura do milho. Anteriormente a área permanecia em pousio e quando do início, na primeira 
safra, foi realizada calagem com calcário dolomítico PRNT de 90% com 2000 kg ha-1.
 O experimento foi dividido em cinco faixas de semeadura, em delineamento em blocos 
casualizados, em esquema fatorial, com 5 repetições e 4 profundidades (0 a 0,05 m, 0,05 a 0,1 m, 
0,01 a 0,15 m e 0,15 a 0,02 m) onde foram avaliados cinco tratamentos (tabela 2).

Tabela 2. Tratamentos, modos e ordem de aplicação, formulados e quantidade de adubo.

Tratamento Dosagem (kg ha-1)

Nomenclatura Modo de aplicação MAP + SS
(04-32-00) KCl

1 – Test Testemunha (sem aplicação) 0 0

2 – Pl-Ks K no sulco + P a lanço 220 160

3 – Ps-Ks P e K no sulco 220 160

4 – Ps-Kl P sulco + K a lanço 220 160

5 – Pl-Kl P e K a lanço 220 160

 As dimensões das parcelas experimentais foram de 3 m x 5 m (15 m2 de área), em total 
de 25 unidades experimentais (5 tratamentos e 5 repetições) um total de 375 m2 de área.
 A adubação padrão utilizada na propriedade corresponde a 90 kg ha-1 de K2O e a fonte 
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Figura 1 - Esquema de amostragem do solo, com três pontos distribuídos perpendicularmente 
em relação à linha de plantio e em quatro profundidades.

Depois de coletadas, as amostras foram acondicionadas e enviadas para o laboratório Agroaná-
lise - Laboratórios Integrados em Cuiabá MT, onde foram realizadas todas as análises químicas 
de pH (H2O), P, K+, S, Al3+, Ca2+, Mg2+, H+Al, CTC e MO. Para o fósforo e o potássio foram 
extraídos pelo método Mehlich-1, descritos em TEDESCO et al. (1995).

3. Análises Estatísticas
As variáveis químicas dentro dos tratamentos foram submetidas ao teste de Kolmogorov-Smir-
nov e Levene para averiguar a normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias dos 

utilizada foi o cloreto de potássio e 70 kg ha-1 de P2O5 fornecido através do formulado 04-32-
00, em composição baseada de fosfato monoamônico (MAP) mais superfosfato simples (SS), 
aplicados conforme tratamentos. Além de P e K, forneceu também 8 kg ha-1 mais S através do 
SS (quantidade não divulgada pelo fabricante). O fertilizante foi pesado e acondicionado em 
sacos de plástico e distribuída conforme os tratamentos. Os sulcos foram abertos com auxílio 
de uma enxada e um sacho para aplicação manual dos tratamentos sob a profundidade de 0,04 
m em vertical ao perfil do sulco de semeadura e 0,03 m em paralelo ao sulco de semeadura. Em 
seguida, os sulcos foram fechados para aplicação a lanço.
 A semeadura da soja, cultivar TMG 132 RR foi realizada em 26/10/2013 com densidade 
de 555.000 sementes por hectare, sendo os tratos culturais (com exceção ao manejo de adubação) 
mantidos de forma comum a todos os tratamentos.
 As variáveis fitométricas analisadas foram: comprimento de plantas, número de vagens, 
massa seca total e produtividade total foram obtidas por meio da determinação da produtividade 
de grãos (coleta de 2 m2 de área útil de cada parcela). O material colhido foi trilhado e peneirado, 
em seguida, fez-se a medição da umidade e do peso dos grãos, para obtenção da produtividade 
líquida (kg ha-1) e corrigida para a umidade de 13%.
 Para a massa seca total, foi coletada a área útil da parcela, a amostra representava toda a 
biomassa presente sobre o solo, as quais foram secas em estufa de circulação forçada, a 60 ºC, 
até peso constante.

2. Coletas de solo
As amostras foram retiradas de forma estratificada, no estádio de ponto de maturação fisiológica 
da cultura. Foram três pontos distribuídos perpendicularmente em relação à linha de semeadura, 
distantes 12,5 cm um do outro, sendo um na linha de plantio, e em quatro camadas: 0 a 0,05 m, 
0,05 a 0,1 m, 0,01 a 0,15 m e 0,15 a 0,02 m (Figura 1).
 Foram coletadas três amostras simples de cada parcela, para formar uma amostra com-
posta, totalizando 900 amostras simples e 300 amostras compostas (5 tratamentos x 5 repetições 
x 4 camadas x 3 pontos perpendicular à linha de semeadura).
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dados, respectivamente. Posteriormente foram submetidas a análise de variância e quando en-
contradas diferenças significativas, as mesmas foram testadas pelo teste de Tukey a 5%.
A dinâmica dos nutrientes no perfil do solo foi analisada por meio da análise de variância e re-
gressão. Para as variáveis fitométricas da soja, os dados foram submetidos a análise de variância, 
e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises de variância 
foram realizadas com o auxílio do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 1998).

CONCLUSÕES: A adubação fosfatada quando aplicado em sulco de semeadura contribui 
positivamente na disponibilidade de P2O5 no solo até 0,1 m de profundidade.
 Melhores produtividades de grãos de soja são obtidos quando o P são aplicados no 
sulco de semeadura.
 É indiferente em termos de eficiência da adubação potássica o sistema de adubação 
a lanço ou em sulco de semeadura.
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RESUMO: A adubação nitrogenada é um dos principais insumos responsáveis por onerar a 
produção da cultura do milho. Bactérias diazotróficas (capazes de fixar nitrogênio atmosférico) 
consistem uma promissora alternativa para reduzir a fertilização nitrogenada. No entanto, a 
eficiência da fixação biológica de nitrogênio (FBN) é dependente da capacidade de interação 
da bactéria com a planta. Uma estratégia para obter isolados bacterianos com alta eficiência de 
interação é selecionar bactérias adaptadas às condições edafoclimáticas locais. Esses argumen-
tos nos motivaram a implantar esse estudo, que buscou avaliar a eficiência de bactérias diazo-
tróficas isoladas sob condições edafoclimáticas locais comparado a inoculantes comerciais e 
adubação nitrogenada. Os tratamentos consistiram de um inoculante comercial, duas bactérias 
diazotróficas isoladas de solos locais e a ausência de inoculação (controle), combinados com 
três doses de nitrogênio (0, 55 e 110 kg ha-1, sob forma de ureia) em quatro repetições. No mo-
mento da colheita foram avaliados a produção de massa seca da parte aérea e a produtividade de 
grãos. Concluiu-se que isolar bactérias sob condições edafoclimáticas da região é uma estraté-
gia promissora para seleção de bactérias diazotróficas eficientes, e que a inoculação, associada 
à diminuição nas doses de nitrogênio traz benefícios ao produtor, como redução no custo de 
produção e menor impacto ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Zea mays L., adubação nitrogenada, Cerrado

INTRODUÇÃO: Dentre os nutrientes requeridos pela planta, o nitrogênio é o que mais onera o 
custo de produção. A cultura do milho exporta grandes quantidades de nitrogênio do solo, sendo, 
por esse motivo que na maioria das lavouras, a adubação suplementar sob a forma mineral se faz 
necessária. Tendo em vista a crescente demanda por fertilizantes nitrogenados e a preocupação 
com as possíveis perdas e contaminação do ambiente (FERNANDES e LIBARDI, 2007), torna-
-se necessária a busca por tecnologias alternativas de suprimento de nitrogênio, e por este motivo 
justifica-se a pesquisa com micro-organismos diazotróficos associados a gramíneas. O processo 
de fixação biológica de nitrogênio (FBN) desempenhado pelas bactérias diazotróficas é uma im-
portante alternativa para fornecimento deste nutriente às culturas. Especificamente à cultura do 
milho, as bactérias do gênero Azospirillum têm proporcionando resultados positivos, pois além 
de fornecerem o nitrogênio oriundo da FBN, sintetizam substâncias que agem como promotoras 
do desenvolvimento vegetal, tais como: auxinas, giberilinas e citocininas, as quais proporcionam 
aumento do sistema radicular, e consequentemente maior absorção de água e nutrientes, o que 
condicionam plantas mais vigorosas e produtivas (HUNGRIA et al., 2011). Embora seja repor-
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tado diversos resultados promissores através da inoculação, sob algumas condições ainda tem-se 
relatado variabilidade nos resultados (CAMPOS et al., 2000), que podem ser decorrentes de 
diversos fatores como o estado nutricional das plantas, liberação de exsudados, existência de mi-
crorganismos competidores e a escolha da estirpe adequada podem influenciar na interação entre 
a planta e a bactéria, o que diminuiu a eficiência da FBN (QUADROS, 2009). Com o intuito de 
selecionar isolados bacterianos com alta eficiência de FBN e reduzir o uso de nitrogênio na cul-
tura do milho objetivou-se nesse estudo selecionar estirpes bacterianas adaptadas às condições 
edafoclimáticas locais e avaliar o efeito da inoculação dessas bactérias sobre o desenvolvimento
e a produção da cultura do milho cultivado no estado de Mato Grosso.

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido na safra 2013/14 no município de 
Campo Verde, MT (15°33’37,4’’ S; 55°10’47,7’’ W e altitude de 736 m). O solo foi caracterizado 
como Latossolo Vermelho amarelo distrófico, com textura franco argilo arenosa, cujas carac-
terísticas químicas na camada 0-0,2m foram: pH (Ca Cl2), 6,7; P, 8 mg dm-3; K, 39 mg dm-3; 
matéria orgânica, 29,3 g dm-3; Ca, 2,45 cmolc dm-3; Mg, 1,8 cmolc dm-3; CTC, 5,1 cmolc 
dm-3; V, 85,3%; Al, 0 cmolc dm-3; H + Al, 0,75 cmolc dm-3. O delineamento experimental foi 
em blocos casualizados, em esquema fatorial 4x3, com quatro repetições, sendo o primeiro fator 
referente à inoculação das sementes com bactérias diazotróficas: tratamento sem inoculação, 
inoculante comercial (estirpes Ab-V5 e Ab-V6 de Azospirillum brasilense), dois isolados de bac-
térias diazotróficas associativas (MTAz8 - semelhante à Azospirillum sp. MTh2 - Bacillus sp.); o 
segundo fator compreendeu três doses de adubo nitrogenado: 0, 55 e 110 kg ha-1 de nitrogênio. 
A semeadura foi realizada manualmente, utilizando-se o híbrido triplo 2B688PW. Cada unidade 
experimental constou de 4 linhas com 4m de comprimento, espaçadas entre si 0,9 m, com cinco 
plantas por metro, totalizando 14,4 m².
 Como área útil foram utilizadas as duas linhas centrais descartando 0,5 m de cada ex-
tremidade, totalizando 5,4 m². A coleta dos dados foi realizada com cinco plantas demarcadas 
na área útil. Aos 125 dias após a semeadura (DAS) as plantas foram colhidas e acondicionadas 
em sacos de papel, identificadas e levadas à estufa de circulação forçada de ar a 65 ± 2 °C até 
obtenção de massa constante, para posterior pesagem e determinação da matéria seca. As espigas 
foram destacadas e debulhadas para determinação da produtividade em kg ha-1 após a correção 
da umidade dos grãos para 13%. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo progra-
ma estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011) e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,1).

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A produção de massa seca da parte aérea foi influenciada pelo 
efeito da interação entre a inoculação e as doses de nitrogênio. A inoculação do isolado MTh2 asso-
ciada ao fornecimento de 55 kg ha-1 de nitrogênio proporcionou maior produção de massa seca da 
parte aérea, embora não tenha diferido da produção obtida com o fornecimento de 110 kg ha-1 de 
N, obtendo-se, um aumento de 1.200 kg ha-1 na produção de massa seca da parte aérea (Tabela 1).

Tabela 1. Produção de massa seca da parte aérea (kg ha-1) em folhas de milho, em função da
inoculação com bactérias diazotróficas e adubação nitrogenada aos 125 DAS

Inoculação
Adubação Nitrogenada (kg N ha-1)

0 55 110
Controle 4240,74 aB 4794,77 aAB 5627,73 aA
MTAz8 4813,29 aA 4563,94 aA 5006,76 aA
MTh2 4518,57 aB 5809,31 aA 4609,17 aAB

Inoc. Comercial 4671,30 aA 4671,30 aA 5875,79 aA
Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na horizontal e minúsculas na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,1).
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 A baixa responsividade do inoculante comercial utilizado no presente estudo em relação aos 
isolados, pode ter sido consequência da adaptação destas estirpes às condições locais, pois segundo 
Cavallet et al. (2000) entre os aspectos que devem ser visados para recomendação de um produto co-
mercial a base de bactérias diazotróficas, ressalta-se a seleção de estirpes adaptadas às condições locais 
e às culturas e cultivares usadas em cada região, sendo necessário avalia-las e seleciona-las com base 
em sua adaptabilidade às situações de clima e do manejo de culturas. Em contra partida, as bactérias 
avaliadas no presente estudo foram isoladas de plantas de milho cultivadas em condições locais de cli-
ma, precipitação pluviométrica e solo, semelhantes as obtidas na área experimental onde o estudo foi 
conduzido. Estes fatores podem ter sido preponderantes para uma melhor associação entre as bactérias 
diazotróficas e as plantas.
 Não houve efeito significativo da inoculação para a produtividade de grãos, cuja média foi de 
7.341,29 kg ha-1. Contudo, embora a produtividade de grãos não tenha sido estatisticamente influen-
ciada pela inoculação, observou-se que o inoculante comercial e os isolados MTh2 e MTAz8 apre-
sentaram produtividades superiores na ausência de adubação nitrogenada, com aumentos de 201,36; 
590,61 e 949,46 kg ha-1, o que representa um ganho de 3, 9 e 15 sacas a mais por hectare cultivado, 
sugerindo a aplicabilidade da inoculação para o cultivo do milho (Tabela 2).

Tabela 2. Produtividade de grãos (kg ha-1) de plantas de milho, em função da inoculação com
bactérias diazotróficas e doses de nitrogênio aos 125 DAS

Inoculação
Adubação Nitrogenada (kg N ha-1)

Média
0 55 110

Controle 4240,74 aB 4794,77 aAB 5627,73 aA 7324,54
MTAz8 4813,29 aA 4563,94 aA 5006,76 aA 7377,26
MTh2 4518,57 aB 5809,31 aA 4609,17 aAB 7307,72

Inoc. Comercial 4671,30 aA 4671,30 aA 5875,79 aA 7355,62
Média 6771,31 B 7583,54 A 7669,01 A -

Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na horizontal, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,1).

 Outro importante resultado foi que a produtividade de grãos também foi favorecida pelo forne-
cimento de 55 kg ha-1 de nitrogênio associada ao isolado MTh2, o que elevou a produção em 713,78 
kg ha-1, já o inoculante comercial proporcionou ganhos de 332,98 kg ha-1, evidenciando incrementos 
de 8,8 e 4,3%, respectivamente. No entanto, ao fornecer 110 kg ha-1 de nitrogênio, todos os tratamento 
inoculados apresentaram-se inferiores ao tratamento controle (ausência de inoculação), o que pode ter 
sido reflexo de uma inibição causada pelo nitrogênio sobre a colonização das plantas pelas bactérias 
(ROESCH et al., 2006). O efeito inibitório do aumento na concentração de nitrogênio é relatado por 
Reis et al. (2000) como sendo consequência do fato do nutriente alterar o estado fisiológico da planta e 
por consequência a sua associação às bactérias diazotróficas. Hungria (2011), trabalhando com a cultu-
ra do milho, ressaltou que, nos tratamentos que receberam 100% de N na forma mineral de ureia, o efei-
to da inoculação com Azospirillum foi em geral anulado. De modo geral, nossos resultados suportam o 
argumento que embora a aplicação exclusiva de fertilizantes químicos nitrogenados proporcione pro-
dutividades superiores quando comparado ao uso de bactérias diazotróficas, isso não reduz o potencial 
de seu uso (HUNGRIA et al., 2010), dada a importância para a manutenção do equilíbrio ecossistêmico 
como um todo, para a preservação do ambiente e economia financeira que o uso de produtos biológicos 
podem representar. Nesse sentido, a utilização micro-organismos na agricultura pode contribuir para 
a economia de fertilizantes nitrogenados, assim como melhorar a eficiência de absorção, cooperando 
para desenvolvimento de sistemas produtivos baseados em conceitos agrícolas sustentáveis.
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CONCLUSÃO: A seleção de estirpes bacterianas a partir de solos sob as mesmas condições 
edafoclimáticas do cultivo agrícola consiste em uma promissora estratégia na busca pelo aumento 
da eficiência associativa entre planta-bactéria. Além disso, a inoculação com bactérias diazotró-
ficas proporciona ganhos na produção de grãos de milho, em período de safra, no Mato Grosso.
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RESUMO: A produção de soja pode ser afetada pela ocorrência de pragas de insectos, tais como 
Helicoverpa armigera. Para seu controle são usados produtos químicos. Uma alternativa pro-
missora são as plantas fitoinseticidas. O objetivo desta pesquisa foi testar a ação do extrato de 
Annona mucosa sobre H. armigera. As concentrações testadas foram 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 e 8,0% e 
grupo controle. Para avaliar a atividade ovicida do extrato bruto e frações de A. mucosa sobre H. 
armigera, os ovos foram mergulhados nos tratamentos, diariamente foi avaliada a inviabilidade 
dos ovos. Nos bioensaios com extrato bruto sobre lagartas de 1º e 3º instar foram testados os mé-
todos de aplicação tópica e ingestão e avaliada à mortalidade das lagartas. Os bioensaios com as 
frações do extrato bruto de A. mucosa foram realizados com lagartas de primeiro instar por meio 
de aplicação tópica e avaliado quanto à mortalidade das lagartas. O isolamento de substâncias 
ativas provenientes do extrato bruto de A. mucosa mostrou-se eficiente contendo frações com 
substâncias ativas capazes de controlar as lagartas de H. armigera, podendo ser considerada uma 
importante alternativa para o controle de pragas e fonte de novas moléculas inseticidas.

PALAVRAS-CHAVE: praga, soja, controle alternativo.

INTRODUÇÃO: A Soja (Glycine max) é a commodity de maior importância para o país sendo 
o principal produto de exportação no meio agrícola. O estado de Mato Grosso destaca-se no ce-
nário nacional pela alta produção destes grãos com produtividade estimada de 26.441 milhões de 
toneladas (CONAB, 2015).
 A produção de soja pode ser afetada pela ocorrência de insetos praga dentre os quais se 
destaca Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) que ocorre desde os estágios iniciais do 
desenvolvimento da soja até a colheita (ÁVILA; VIVAN; TOMQUELSKI, 2013). No Mato Gros-
so esta praga causou em média perda de 1,6 saca por hectare ou 278 mil toneladas de soja, houve 
também um aumento no custo de produção em cerca de 4,3%, que representa para todo o Estado 
707 milhões de reais (VINTE E QUATRO HORAS NEWS, 2014).
 O principal método de controle utilizado para H. armigera no mundo é o controle quími-
co, porém no Brasil por esta praga ser exótica são poucos os produtos registrados para seu contro-
le (ÁVILA; VIVAN; TOMQUELSKI, 2013). Uma alternativa promissora para o combate a esta 
praga seriam as plantas com propriedades inseticidas as quais ainda podem ser associadas com 
outros métodos de controle (CAVALCANTE et al., 2006). Este trabalho teve como objetivo testar 
a ação do extrato bruto e frações de Annona mucosa sobre diferentes fases de desenvolvimento de 
H. armigera.

MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa foi desenvolvida na Universidade do Estado de Mato 
Grosso, Campi de Tangará da Serra, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Agro ambientais 
– CPEDA, no laboratório de Entomologia e na Universidade federal de Alagoas campi de Maceió 
no Laboratório de produtos naturais do instituto de química.
 Os bioensaios foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado (DIC), em 
sala climatizadas à temperatura de 24,7°C ± 0,5°C e U.R. 62% ± 8%. Foram testadas as concen-
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trações de 0,5%; 1,0%; 2,0%; 4,0% e 8,0% do extrato e grupo controle com o solubilizante. Nos 
bioensaios com lagartas haviam 30 repetições cada uma contendo uma lagarta. Nos bioensaios 
com ovos eram 15 repetições contendo 30 ovos em cada.
 Para alimentar as lagartas dos bioensaios foi cultivada a soja convencional da variedade 
ST 660, em vasos de 8 quilos de capacidade em casa de vegetação na UNEMAT, campus de 
Tangará da Serra – MT. O cultivo ocorreu durante os meses de fevereiro até setembro de 2015. A 
adubação utilizado foi o NPK comercial (Nitrogênio, fósforo e potássio) com 10% de cada com-
posto.
 Para o plantio de soja durante o período de vazio sanitário de 1º de junho à 15 de setembro, 
uma solicitação de cultivo excepcional foi realizada junto ao INDEA Instituto de Defesa Agrope-
cuária do Estado de Mato Grosso, após a autorização pelo órgão, a soja permaneceu sobre cultivo 
e semanalmente eram realizadas aplicações com fungicida. Os produtos utilizados foram: Fox 
(Trifloxistrobina + Protioconazol) (0,4L\ha); Priori-Extra (Azoxistrobina + Ciproconazol) (0,3L\
ha); Elatus (Azoxistrobina + Benzovindiflupir) (300g\ ha) e Orkestra (Fluxapiroxade + Piraclos-
trobina) (0,2 L\ha).
 O extrato bruto de A. mucosa (364,73 g) foi solubilizado com dimetilsulfóxido (DMSO – 
20%), nos bioensaios com ovos, lagartas de primeiro e terceiro instar com aplicação por ingestão 
e tópica e controle com DMSO.
 Os folíolos de soja utilizados para alimentar as lagartas durante o bioensaio foram colhi-
dos das plantas cultivadas em casa de vegetação e lavados em água corrente, para posteriormente 
serem oferecidas as lagartas.
 O tecido voil contendo os ovos de 0 até 24 horas foram retirados da gaiola de criação, re-
cortados cuidadosamente para que cada pedaço do tecido contivesse 30 ovos. Em seguida os ovos 
foram imersos nos tratamentos por 10 segundos e deixados sobre a bancada até a secagem total. 
Diariamente foi registrado a inviabilidade dos ovos (KUMAR et al., 2009).
 Lagartas de 1º instar de 0 a 24 horas foram acondicionadas em potes de plástico de 145 ml, 
contendo um papel filtro no fundo, um folíolo de soja que serve como alimento para a lagarta, um 
algodão umedecido com água foi colocado na base do pecíolo da folha para mantê-la turgida.  
 Dentro destes recipientes as lagartas eram submetidas aos tratamentos através da aplica-
ção de uma microgota (1 μL) no dorso e após a aplicação o pote era fechado com tampa plástica. 
Como controle foi utilizado DMSO (20%), em cada tratamento haviam 30 repetições e uma lagar-
ta por repetição. Diariamente era avaliada a mortalidade larval e seu alimento era substituído por 
folíolos novos sempre que necessário. O mesmo método foi aplicado no biensaios com lagartas 
de terceiro instar.
 Folhas de soja provenientes do cultivo em casa de vegetação foram mergulhadas nos trata-
mentos durante 5 segundos e permaneceram sobre a bancada até a total secagem. Como controle 
foi utilizado DMSO (20%) em cada tratamento haviam 30 repetições e uma lagarta por repetição. 
Após a secagem estas folhas foram acondicionadas em potes de 145 ml, contendo um papel filtro 
em seu interior um algodão umedecido com água foi colocado na base do pecíolo da folha para 
mantê-la turgida, em seguida lagartas de 1º instar foram acondicionadas no interior destes reci-
pientes e fechados com tampa plástica. A cada 24 horas as lagartas eram avaliadas quanto à mor-
talidade. Os folíolos de soja sadios eram substituídos sempre que necessário. O mesmo método 
foi aplicado no bioensaios com lagartas de terceiro instar.
 Nos biensaios com frações foram avaliadas a ação ovicida e inseticida sobre lagartas de 1º 
instar apenas no método por contato tópico, estes bioensaios seguiram os mesmos procedimentos 
dos bioensaios com extrato bruto. Para solubilizar a fração hexânica foi utilizado Tween (10%) 
para a fração clorofórmica DMSO (10%), para a fração acetato de etila metanol (20%) e hidrome-
tanólica com água.
 Estes bioensaios foram realizados no laboratório de produtos naturais do instituto de quí-



53

mica da universidade Federal de Alagoas com lagartas de terceiro instar adquiridas da empresa 
BUG agentes biológicos a fim de monitorar onde estavam as substâncias inseticidas dentre as 
frações obtidas na filtração em sílica. Os tratamentos foram os produtos destes procedimentos na 
concentração de 0,1% e diluídos em álcool etílico P.A. que também foi utilizado como controle. 
Foi aplicado no dorso das lagartas 1μL da solução e as lagartas foram alimentadas com dieta arti-
ficial de Greene. As avaliações ocorreram a cada 24 horas durante três dias.
 Foi testada a fração hexano que deu origem as demais frações e as frações F9 C1, F9 
C2, F12 C2, F15 C1 e F32 C1. As frações que possuem (C1) em seu nome são provenientes do 
primeiro sefadex executado e as que possuem (C2) em seu nome são provenientes do segundo 
procedimento. Estes bioensaios foram realizados com lagartas de primeiro e terceiro instares sen-
do três concentrações testadas 0,05%, 0,1% e 0,2%, estes produtos foram solubilizados em álcool 
etílico PA e agitados com ultrassom, para melhor solubilização do produto. O método de aplicação 
utilizado foi tópico no qual 1μL foi aplicado no dorso das lagartas, em todos os bioensaios foram 
adotadas 30 repetições por tratamento, avaliação a cada 24 horas durante 15 dias após a aplicação 
e as lagartas eram alimentadas com folhas de soja provenientes do cultivo em casa de vegetação.
 As lagartas de H. armigera foram obtidas inicialmente da Empresa BUG, em São Paulo, 
para estabelecimento da criação. Esta foi mantida em sala climatizada 24,7°C ± 1,0 °C e U.R. 
60% ±10 %, no Laboratório de Entomologia da UNEMAT/CUTS.
 Os adultos foram mantidos em gaiolas de acasalamento de PVC de 300 mm, revestidas 
internamente com papel sulfite. A extremidade superior foi fechada com tecido tipo voil preso por 
um elástico que serviu de substrato de oviposição e na base por um papel kraft. No interior desta 
foram colocados dois recipientes um com algodão embebido em água e outro com solução de mel 
e cerveja à 40%, que servia como alimento para os adultos de H. armigera, os recipientes eram 
substituídos a cada dois dias.
 O tecido do tipo voil contendo ovos de H. armigera foram recortados em tiras e estas 
colocadas em potes plásticos de 1L, até a eclosão. Posteriormente as lagartas eram transferidas 
para potes de 145 ml, contendo dieta artificial de Greene et al. (1976) modificada para H. armige-
ra. Neste recipiente as lagartas permaneceram por aproximadamente 2 dias, quando então eram 
transferidas para tubos de vidro (8x2x2 cm) com tampa de algodão do tipo boneca, contendo a 
mesma dieta. Ao atingirem a fase de pupa estas foram sexadas e colocadas em potes plásticos de 
1L forrados em seu interior com uma folha de papel toalha, até sua emergência.
 Os machos durante este período permaneciam na temperatura de 25°C e as fêmeas eram 
colocadas em estufas do tipo B.O.D. na temperatura de 23°C a fim de sincronizar a emergência 
dos mesmos. Os adultos emergidos eram transferidos para gaiolas de acasalamento (VILELA, 
2014).
 Exsicata de A. mucosa está depositada sobre o número do Voucher 964 no Herbário - 
TANG da Universidade do Estado de Mato Grosso campi de Tangará da Serra (UNEMAT/CUTS).
 Frutos de A. mucosa foram coletados e dissecados as sementes retiradas e secas em estufa 
de circulação de ar a 40ºC por 72 horas. Após a secagem, as sementes foram trituradas em moinho 
tipo faca rotativa, para obtenção do pó.
 Para preparar o extrato bruto foram utilizados 500 gramas do pó, misturados com 1.500 
ml de solvente metanol, ficando em imersão por 72 horas. Este extrato foi filtrado em papel filtro 
e concentrado em rotaevaporador à temperatura de 40ºC à pressão reduzida (PITON et al., 2014). 
Este processo de extração foi repetido por três vezes com o mesmo pó sendo todos reunidos em 
um único recipiente de extrato.
 Foi utilizado o processo de partição liquido – liquido, suspendendo o extrato bruto em 
metanol e fazendo-se a partição com hexano três vezes cada uma com 300 ml (300ml x 3). Ao me-
tanol adicionou-se água até atingir uma relação de 6:4 (metanol: água) seguindo-se a partição com 
clorofórmio (300ml x 3) e acetato de etila (300ml x 3). Ao final obtive-se as frações em hexano 
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(138,27 g), clorofórmio (95,08 g) acetato de etila (3,73 g), e hidrometanólica (11,72 g) Adaptado 
de (CECHINEL FILHO e YUNES, 2008).
 A fração Hexano foi a que apresentou maior eficiência a inseticida esta fração foi solubi-
lizada em clorofórmio e impregnada na sílica após 12 horas de repouso ara evaporação total do 
solvente este produto foi macerado e submetido a uma filtração em sílica com um litro dos se-
guintes solventes: Hexano, Hexano \ Clorofórmio 15%, Hexano \ Clorofórmio 1:1, Clorofórmio e 
Clorofórmio \ Metanol 1:1. Após a filtração os produtos foram reduzidos em rotavapor à pressão 
reduzida de 600 mmHg e à temperatura de 35°C (ANSANTE et al., 2015).
 Após testes de atividade biológica foi constatada que a fração de hexano obtida na fil-
tração em sílica foi novamente a mais ativa, esta foi solubilizada em clorofórmio e impregnada 
na sílica após 12 horas de repouso ara evaporação total do solvente este produto foi macerado e 
colocado na coluna de sílica a fim de purificar o material. Neste procedimento foram utilizados 
os seguintes solventes em ordem crescente de polaridade: Hexano, Hexano \ Clorofórmio 5%, 
Hexano \ Cloroformio 10%, Hexano \ Cloroformio 15%, Hexano \ Clorofórmio 20%, Hexano \ 
Cloroformio 1:1, Clorofórmio e Clorofórmio \ Metanol 1:1. Apenas as frações Hexano e Hexano 
clorofórmio 15% apresentaram material em quantidade suficiente para trabalho, as demais foram 
descartadas (ANSANTE et al., 2015).
 Após o acompanhamento da retenção das substâncias através de cromatografia em cama-
da delgada realizada com o hexano e hexano clorofórmio provenientes da coluna de sílica, po-
de-se observar que a fração Hexano apresentava maior pureza então foi solubilizada em metanol 
e submetida a uma coluna de sefadex com metanol. Este procedimento foi realizado duas vezes, 
sendo a primeira com 200mg e a segunda com 500 mg de produto Neste procedimento a maior 
quantidade de material ficou retida no intervalo de 9 à 18 sendo os demais reunidos em três grupos 
de 1 à 8, de 9 ao 54 ficaram livres, 55-66 foram reunidas bem como do 69 ao 75 (PINHEIRO et 
al., 2003).
 As cromatografias em camada delgada (CDD) das frações obtidas foram realizadas para 
monitorar a distribuição qualitativa dos grupos químicos presentes nas amostras. Esta separação 
se dá por adsorção sólido-liquido onde os componentes da mistura são carreados pela fase móvel 
(liquida) e separados pela sua diferença de afinidade com a fase estacionária sólida. Neste caso 
utilizamos cromatoplacas de sílica gel 60 F254 de alumínio. A amostra foi impregnada na placa a 
meio centímetro da base e colocadas na cuba contendo a fase móvel Hexano \ Clorofórmio 75% e 
eluídas por capilaridade até a extremidade superior da placa. Após a eluição as placas eram retira-
das da cuba e secas a temperatura ambiente e mergulhadas em solução reveladora sulfato cérrico 
e colocadas em estufa de esterilização para a queima do revelador, este procedimento permitia a 
visualização do resultado da eluição (ANSANTE et al., 2015).
 A Análise do perfil químico das amostras ativas foi realizado em um cromatógrafo liqui-
do de alta eficiência da marca Shimadzu, equipado com bomba e degaseificador LC- 10 AD vp; 
Amostrador proeminense SIL 20A HT; Detector SPD m 20ª; Controladora SCL – 10A. A concen-
tração das amostras foi de 0,0001%, o volume da amostra injetada foi de 20μL, a coluna croma-
tográfica utilizada foi C18 e as condições da cromatografia foram de 5% de metanol de 0 até 25 
minutos, 100% de metanol de 25 até 30 minutos e retorno à 5% de metanol de 30 até 40 minutos 
a vazão utilizada foi de 1 mL por minuto (ANSANTE et al., 2015).
 Para as analises foi usado o programa estatístico R Studio®. Foi realizado um teste de nor-
malidade (Shapiro-Wilk), para verificar se há normalidade na distribuição dos dados, em seguida 
foi realizado um teste de homocedasticidade das variâncias (Bartlett) como os dados de inviabili-
dade dos ovos e mortalidade de lagartas não apresentaram normalidade nem a homocedasticidade 
foi aplicado o teste de comparação de médias não paramétrico (Kruskal-Wallis). Os dados de ovos 
tratados com frações apresentaram normalidade, logo foi aplicado um teste de comparação de 
médias (Anova – Tukey).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação de extrato bruto metanólico e das frações de A. mucosa sobre ovos de H. armigera 
apresentou diferença estatística entre os tratamentos. As concentrações do extrato bruto que apre-
sentaram maior atividade ovicida foram 4,0 e 8,0% com inviabilização de 89,76% e 93,10% dos 
ovos, respectivamente (Tabela 1).
 Na fração de acetato de etila a concentração de 8,0% apresentou 86,86% de inviabiliza-
ção dos ovos, na fração clorofórmica os tratamentos não apresentam diferença significativa. Na 
fração hexânica a maior inviabilização dos ovos ocorreu na menor concentração (0,05%) com 
82,86%.
 Na comparação entre os tratamentos em cada bioensaio a concentração de 0,5% foi mais 
eficiente no extrato bruto e na fração hexânica, quanto à inviabilização dos ovos. A concentra-
ção de 1,0% foi mais eficiente nos bioensaios de acetato de etila e hexano. O extrato bruto na 
concentração de 2,0% apresentou melhores resultados inviabilizando os ovos. Nas maiores con-
centrações testadas o extrato bruto foi mais eficiente na inviabilização dos ovos de H. armigera. 
O extrato bruto destacou-se como o mais ativo, dentre às frações a que teve maior atividade foi 
seguida de hexano acetato de etila.
 A eficiência do extrato bruto e das frações sobre os ovos de H. armigera pode ter sido 
eficiente devido à nervuras longitudinais presentes na superfície do ovo descritas por Ali e Chou-
dhury (2009), estas teriam acumulado o produto, porém sua ação não foi imediata bloqueando o 
desenvolvimento embrionário, pois o ovo possui uma camada lipídica interna responsável pela 
nutrição e proteção do embrião, assim com o seu desenvolvimento e consumo desta camada lipí-
dica o embrião ficou exposto aos compostos do produto acumulado na superfície do ovo levando 
à morte no segundo ou terceiro dia de desenvolvimento embrionário (SMITH e SALKELD, 
1966).
 Efeito semelhante foi detalhado por Torres et al. (2006) estudando a ação ovicida de Me-
lia azedarach, Aspidosperma pyrifolium e Azedarach indica, sobre ovos de P. xylostella. Neste 
trabalho ele utilizou a concentração letal e subletal (50%) de cada extrato, como resultado obteve 
como mais promissor na invibialização dos ovos o extrato de A. pyrifolium que invibializou 
46,7% e 31,2% na conentração letal e na concentração subletal respectivamente dos ovos de P. 
xylostella.
 Gomes, (2013) testou extratos bruto de sementes de Annona muricata com diferentes 
produtos extratores (alcool etilico e hexano) sobre os ovos de P. xylostella, nestes experimentos 
ele obteve baixa invibialização dos ovos, (42% e 35%). Este autor ainda indica que os estudos 
com ação ovicida de extratos na fase embrionária de lepidopteros são escassos..
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Tabela 1: Porcentagem ± EP dos ovos inviáveis após a aplicação do extrato bruto metánolico 
de Annona mucosa e das frações acetato etila, clorofórmica e hexânica

n Extrato Bruto Acetato de 
Etila1,

Clorofór-
mio1,2 Hexano² Hidrometanó-

lico N.S.

Controle 30 72,86 ± 4,18 
ABbc

62,20 ± 2,99 
Bc

57,00 ± 4,37 
Bab

78,43 ± 3,29 
Aab 34,00 ± 6,08 b

0,50%4 30 70,00± 2,87 Bc 74,86 ± 3,87 
ABb

66,00 ± 5,03 
Bab

82,86 ± 3,46 
Aa 34,43 ± 4,30 b

1,00%4 30 78,66 ± 3,52 
Ab

78,66 ± 2,84 
Aab

60,20 ± 4,31 
Bb

60,20 ± 4,31 
Bd 34,66 ± 6,57 b

2,00%4 30 81,33 ± 1,80 
Ab

75,76 ± 2,89 
ABab

64,00 ± 5,32 
Bab

64,00 ± 5,32 
Bcd 75,33 ± 4,17 a

4,00%4 30 89,76 ± 2,57 
Aa

74,00 ± 3,23 
Bb

69,53 ± 5,42 
Bb

69,53 ± 5,42 
Bbc 69,10 ± 5,41 a

8,00%4 30 93,1 ± 1,66 Aa 86,86 ± 2,86 
Ba

68,20 ± 4,85 
Cab

68,20 ± 4,85 
Cbcd 71,10 ± 3,47 a

Valor de P 1,98861 0,00000105 0,3887531 0,0009281304 0,00000105
Valor de T 1,98861 1,98861 1,98861 1,98861 1,98861

¹Médias seguidas pela mesma letra (minúscula) nas colunas não são significativamente diferentes (p>0,05) segundo o Teste 
Tukey à 5%. 2Médias seguidas pela mesma letra (maiúscula) nas linhas não são significativamente diferentes (p>0,05) se-
gundo o Teste Tukey à 5%.

Tabela 2: Porcentagem ± EP da mortalidade com aplicação de extrato bruto de Annona mucosa 
sobre lagartas de primeiro e terceiro instar de Helicoverpa armigera por aplicação tópica e ingestão.

Primeiro Instar Terceiro Instar
n Tópico1,2 Ingestão1,2 Tópico1,2 Ingestão N.S., 2

Controle 30 50,00 ± 0,50 Bb 90,00 ± 0,30 Ab 53,33 ± 0,50 Bc 63,33 ± 0,49 B
0,50%4 30 56,66 ± 0,50 Bb 100,00 ± 0,00 Aa 70,00 ± 0,46 Bbc 53,33 ± 0,50 B
1,00%4 30 66,66 ± 0,47 Bb 100,00 ± 0,00 Aa 83,33 ± 0,37 Abab 63,33 ± 0,49 B
2,00%4 30 100,00 ± 0,00 Aa 100,00 ± 0,00 Aa 96,67 ± 0,18 Aa 60,00 ± 0,49 B
4,00%4 30 100,00 ± 0,00 Aa 100,00 ± 0,00 Aa 90,00 ± 0,30 ABa 76,66 ± 0,43 B
8,00%4 30 96,00 ± 0,17 Aa 100,00 ± 0,00 Aa 87,00 ± 0,34 ABab 67,7 ± 0,47 B

Valor de P 0,00423 0,00927 0,00027 0,5551
Valor de T 1,97361 1,97361 1,97361 1,97361

¹Médias seguidas pela mesma letra (minúscula) nas colunas não são significativamente diferentes (p>0,05) segundo o Tes-
te Kruskal-Wallis a 5%. ²Médias seguidas pela mesma letra (maiúscula) nas linhas não são significativamente diferentes 
(p>0,05) segundo o Teste Kruskal-Wallis a 5%.

 A fração hexânica causou a mortalidade das lagartas de primeiro instar nas maiores concen-
trações testadas, na concentração de 2,0%, 4,0% e 8,0% com mortalidade de 90%, 83,3% e 100%, 
respectivamente (Tabela 3).
 A fração clorofórmica apresentou diferença significativa entre os tratamentos, sendo que as 
concentrações que apresentaram melhores resultados foram 4,0% e 8,0% com 76,66% e 86,66% de 
mortalidade das lagartas, respectivamente.
 Na fração de acetato de etila todas as concentrações diferiram significativamente do grupo 
controle e não diferiram entre si. A mortalidade variou de 70% à 90% nos tratamentos. A fração 
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hidrometanólica não apresentou atividade inseticida, pois não diferiu do controle.
 Na comparação entre os tratamentos entre o grupo controle e a concentração de 0,5% não 
apresentaram diferença estatística entre os bioensaios. A concentração de 1,0% foi mais eficiente 
no bioensaio de acetato de etila. Nas concentrações de 2,0%, 4,0% e 8,0% foram mais eficientes 
na fração hexânica. As frações mais eficientes para o controle de lagartas de primeiro instar foram 
Hexânica seguida de acetato de etila.
 A extraçao inicial utilizada por Ribeiro et al. (2014) e Ansante et al. (2015) foi com metanol, 
este extrator permite abranger maior número de substâncias durante o processo de extração inicial 
(CECHINEL FILHO e YUNES, 2008). Em nosso caso o álcool extrator utilizado foi o metanol, 
este produto também é eficiente na extração inicial dos compostos das plantas devido a sua alta 
polaridade (CECHINEL FILHO e YUNES, 2008). Esta diferença pode ser notada através dos resul-
tados com os produtos da partição liquido-liquido onde nós obtivemos como frações mais ativas a 
hexânica e acetato de etila as quais diferem de Ansante et al. (2015) que fracionou extrato etanólico 
de semente de A. mucosa obtendo maior mortalidade das lagartas de S. frugiperda nas frações hidro-
alcólica (100%) e hexânica (65,5%).

Tabela 3: Porcentagem ± EP da mortalidade com aplicação das frações hexânica, clorofórmica, 
acetato de etila e hidrometanólica do extrato bruto de Annona mucosa sobre lagartas de primei-
ro instar de Helicoverpa armigera por aplicação tópica.

Primeiro Instar Terceiro Instar
n Tópico1,2 Ingestão1,2 Tópico1,2 Ingestão N.S., 2

Controle 30 50,00 ± 0,50 Bb 90,00 ± 0,30 Ab 53,33 ± 0,50 Bc 63,33 ± 0,49 B
0,50%4 30 56,66 ± 0,50 Bb 100,00 ± 0,00 Aa 70,00 ± 0,46 Bbc 53,33 ± 0,50 B
1,00%4 30 66,66 ± 0,47 Bb 100,00 ± 0,00 Aa 83,33 ± 0,37 Abab 63,33 ± 0,49 B
2,00%4 30 100,00 ± 0,00 Aa 100,00 ± 0,00 Aa 96,67 ± 0,18 Aa 60,00 ± 0,49 B
4,00%4 30 100,00 ± 0,00 Aa 100,00 ± 0,00 Aa 90,00 ± 0,30 ABa 76,66 ± 0,43 B
8,00%4 30 96,00 ± 0,17 Aa 100,00 ± 0,00 Aa 87,00 ± 0,34 ABab 67,7 ± 0,47 B

Valor de P 0,00423 0,00927 0,00027 0,5551
Valor de T 1,97361 1,97361 1,97361 1,97361

¹Médias seguidas pela mesma letra (minúscula) nas colunas não são significativamente diferentes (p>0,05) segundo o Tes-
te Kruskal-Wallis a 5%. ²Médias seguidas pela mesma letra (maiúscula) nas linhas não são significativamente diferentes 
(p>0,05) segundo o Teste Kruskal-Wallis a 5%.

 Após 72 horas da aplicação apenas um dos tratamentos causou mortalidade das lagartas, 
este fator nos levou a prosseguir o isolamento das substâncias ativas à partir da fração Hexano 3, 
proveniente da coluna de sílica gel (Tabela 4).
 É de uso comum as triagens com materiais biológicos quando se trabalha na seleção de 
compostos ativos em plantas. Estes bioensaios são necessários, pois através deles que reduzimos o 
número de amostras a serem trabalhadas, tornando o trabalho mais simples, objetivo e viável (CE-
CHINEL FILHO e YUNES, 2008).
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Tabela 4: Porcentagem ± EP da mortalidade após 72 horas da aplicação das frações de Annona mu-
cosa obtidas na filtração em sílica: Hexano, Hexano \ Clorofórmio 15% Hexano \ Clorofórmio 1:1, 
Clorofórmio, Clorofórmio \ Metanol 1:1 e controle com Álcool etílico PA sobre lagartas de terceiro 
instar de Helicoverpa armigera por aplicação tópica.

Tratamento Porcentagem ± EP
Álcool etílico PA n 0,0 ± 0,00 b

Hexano 3 4 50,0 ± 0,57 a
Hexano \ Clorofórmio 15% 4 0,0 ± 0,00 b
Hexano \ Clorofórmio 1:1 4 0,0 ± 0,00 b

Clorofórmio 4 0,0 ± 0,00 b
Clorofórmio \ Metanol 1:1 4 0,0 ± 0,00 b

P valor 0,06333394
T valor 2,100922

¹Médias seguidas pela mesma letra (minúscula) nas colunas não são significativamente diferentes (p>0,05) segundo o Teste 
Kruskal-Wallis a 5%.

 Os resultados mais promissores foram obtidos com a fração hexano 3 na qual a concen-
tração de 0,05% causou a mortalidade de 100% das lagartas após 15 dias da aplicação. As demais 
concentrações deste produto causaram ambas 76,66% de mortalidade Na fração F9 C1 e F9 C2 a 
concentração com maior eficiência foi a 0,2% e 0,05% que geraram ambas 63,33% de mortalidade 
nas lagartas.
 A fração F12 C2 causou na concentração de 0,1% a mortalidade de 86,66% das lagartas. A 
fração F15 C1 apresentou mortalidade de 96,66% das lagartas quando submetidas à concentração 
de 0,05%, nas demais concentrações a mortalidade foi de 63,33% das lagartas. A Fração F32 C1 na 
concentração de 0,1% causou 86,66% de mortalidade das lagartas (Tabela 5). As frações mais pro-
missoras nestes bioensaios foram a hexano 3 que deu origem às demais frações, seguida da Fração 
F15 C1, seguida das frações F12 C2 e F32 C1.

Tabela 5: Porcentagem ± EP da mortalidade com 15 dias após a aplicação das frações hexano 
3, F9 C1, F9 C2, F12 C2, F15 C1 e F32 C1 provenientes do sefadex (hexano 3) sobre lagartas 
de primeiro instar de Helicoverpa armigera por aplicação tópica.

Hexano 3 F9 C1 F9 C2 F12 C2 F15 C1 F32 C1
Controle 

N.S. 13,33 ± 0,34 c 16,00 ± 0,37 b 10,00 ± 0,30 b 16,67 ± 0,37 c 16,66 ± 0,37 c 13,33 ± 0,34 c

0,05% 100,00 ± 0,00 
aA

50,00 ± 0,50 
aB

63,33 ± 0,49 
aB

50,00 ± 0,50 
bB

96,66 ± 0,18 
bA

60,00 ± 0,49 
bB

0,1% 76,66 ± 0,43 
bAB

63,33 ± 0,49 
aB

56,66 ± 0,50 
aB

86,66 ± 0,34 
aA

63,33 ± 0,49 
bB

86,66 ± 0,34 
aB

0,2% 76,66 ± 0,43 
bAB

46,66 ± 0,50 
aC

60,00 ± 0,49 
aBC

86,66 ± 0,34 
aA

63,33 ± 0,49 
aBC

70,00 ± 0,46 
abABC

Valor P 0,0000050323 0,002849343 48,146080000 0,0037361690 0,00096 0,0719488300
Valor T 1,98063 1,98063 1,98063 1,98063 1,98062600 1,98063
¹Médias seguidas pela mesma letra (minúscula) nas colunas não são significativamente diferentes (p>0,05) segundo o Tes-
te Kruskal-Wallis a 5%. ²Médias seguidas pela mesma letra (maiúscula) nas linhas não são significativamente diferentes 
(p>0,05) segundo o Teste Kruskal-Wallis a 5%.



59

Tabela 6: Porcentagem ± EP da mortalidade com 15 dias após a aplicação das frações hexano 3, F9 
C1, F9 C2, F12 C2, F15 C1 e F32 C1 provenientes do sefadex (hexano 3) sobre lagartas de terceiro 
instar de Helicoverpa armigera por aplicação tópica.

 Resultados promissores também puderam ser observados nos testes com lagartas de terceiro 
instar, porém distintos dos obtidos com as lagartas de primeiro instar. Neste caso a fração hexano 
causou 93,33% de mortalidade nas lagartas de terceiro instar quando foram tratadas com a concen-
tração de 0,05%. A fração F9 C1 apresentou mortalidade de 96,66% das lagartas quando tratadas 
com a concentração de 0,05% do produto nas concentrações de 01% e 0,2% a mortalidade foi de 
83,33% e 90,00% respectivamente. A fração F9 C2 causou 93,33% de mortalidade nas lagartas de 
terceiro instar quando tratadas com 0,05% de concentração do produto.
 A fração F12 C2 causou a mortalidade de 83,33% das lagartas com a concentração de 0,05% 
e nas demais concentrações a mortalidade foi de 73,33% das lagartas. A Fração F15 C1 Causou 
63,33% de mortalidade das lagartas quando foram tratadas com a concentração de 0,05%. A menor 
concentração também foi a amis eficiente na fração F32 C1 onde ocorreu a morte de 76,66% das 
lagartas, nas demais concentrações (0,1% e 0,2%) a mortalidade foi de 63,33%.
 Nestes bioensaios a fração mais eficaz foi a F9 C1, seguida da Hexano 3 que deu origem às 
demais frações, em terceiro a fração F9 C2 e a fração F12 C2. A discrepância entre as frações mais 
ativas nos bioensaios com primeiro e terceiro instar podem ser devido ao processo de obtenção das 
frações em questão. A maior quantidade de material ficou concentrada no intervalo de 10 à 19 dos 
produtos de sefadex para tanto as frações que tiveram sucesso semelhante nos dois conjuntos de 
bioensaios destacamos Hexano 3 que deu origem ao processo e F12 C2, que se encaixa dentro do 
intervalo de maior retenção de material, supondo que esta fração seja a que contenha maior porção 
de acetogenina.
 As acetogeninas são principais componentes dos extratos de plantas do genero Annona, 
acredita-se que sejam elas as responsáveis pela ação inseticida dos extratos, Ansante et al. (2015) 
identificaram e isolaran a acetogenina Rolliniastatin-1 do extrato de semente de A. mucosa. Ao mis-
turar esta substância à dieta artificial e ofertarem para as lagartas eles obteveram 87,5% de mortali-
dade após sete dias da aplicação.
 Nos artrópodes as acetogeninas fazem a inibição da produção de ATP do complexo mi-
tocondrial I (NADH ubiquinona oxidoredutase) e esta redução na produção de energia tem como 
consequência a morte celular programada (apoptose) (LEWIS et al., 1993; TORMO et al., 1999). 
Entretanto estudos recetes hipotetizam que a inibição da produção de ATP do complexo mitocon-
drial I não seja a única forma de ação das acetogeninas (Blessing, 2010).

Hexano 3 F9 C1 F9 C2 F12 C2 F15 C1 F32 C1
Controle 

N.S. 16,66 ± 0,37 c 16,66 0,37 b 20,00 ± 0,40 c 13,33 ± 0,34 b 10,00 ± 0,30 b 10,00 ± 0,30 
b

0,05% 93,33 ± 0,25 
aAB 96,66 0,18 aA 83,33 ± 0,37 

abAB
83,33 ± 0,37 

aAB 63,33 ± 0,49 aC 76,66 ± 0,43 
aB

0,1% 86,66 ± 0,34 
abA

83,33 0,37 
aAB

73,33 ± 0,44 
bAB

73,33 ± 0,44 
aAB

56,66 ± 0,50 
aAB

63,33 ± 0,49 
aB

0,2% 73,33 ± 0,44 
bBC

90,00 0,30 
aAB

93,33 ± 0,25 
aA

73,33 ± 0,44 
aBC 60,00 ± 0,49 aA 63,33 ± 0,49 

aC
Valor P 0,0001002902 0,00000048 0,0019187750 0,023314350 48,1460800000 0,071953700
Valor T 1,1,98063 1,98063 1,98063 1,98063 1,98063 1,98063

¹Médias seguidas pela mesma letra (minúscula) nas colunas não são significativamente diferentes (p>0,05) segundo o Teste 
Kruskal-Wallis a 5%. ²Médias seguidas pela mesma letra (maiúscula) nas linhas não são significativamente diferentes (p>0,05) 
segundo o Teste Kruskal-Wallis a 5%.
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CONCLUSÕES

 O isolamento de substâncias ativas provenientes do extrato bruto de A. mucosa mostrou-se 
eficiente contendo frações com substâncias ativas capazes de controlar as lagartas de H. armigera, 
podendo ser considerada uma importante alternativa para o controle de pragas e fonte de novas mo-
léculas inseticidas.

REFERÊNCIAS:

AHMAD, S.; ANSARI, M.S.; MORAIET, M.A.: Demographic changes in Helicoverpa armigera 
after exposure to neemazal (1% EC azadirachtin). Crop Protection, v. 50, n. 1, p. 30 – 36, 2013.
ALI, A.; CHOUDHURY, R.A. Some biological characteristics of Helicoverpa armigera on chi-
ckpea. Tunisian Journal of Plant Protection, v. 4, n. 1, p. 99-106, 2009.

ANSANTE, T.F.; RIBEIRO, L.P.; BICALHO, K.U.; FERNANDES, J.B.; SILVA, M.F.G.F.; VIEI-
RA, P.C.; VENDRAMIM, J.D.: Secondary metabolites from neotropical Annonaceae: Screening, 
bioguided, and toxicity to Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae). Industrial 
Crops and Products. v. 1, n. 74, p. 969- 976, 2015.

ÁVILA, C.J.; VIVAN, L.M.; TOMQUELSKI, G.V.: Ocorrência, aspectos biológicos, danos e es-
tratégias de manejo de Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) nos sistemas de 
produção agrícolas. Circular técnica 23 Dourados, 2013.

BLESSING, L.T.; ALVAREZ, O.C; POPICH, S.; NESKE, A.; BARDÓN, A.: Antifeedant and toxic 
effects of acetogenins from Annona montana on Spodoptera frugiperda. J Pest Sci, v. 83, n. 1, p. 
307–310, 2010.

CAVALCANTE, G.M.; MOREIRA, A.F.C.; VASCONCELOS, S.D.: Potencialidade inseticida de 
extratos aquosos de essências florestais sobre mosca-branca. Pesq. agropec. bras., Brasília, v.41, 
n.1, p. 9-14, 2006.

CECHINEL FILHO, V.C.; YUNES, R.A.: Estratégias para a obtenção de compostos farmacologica-
mente ativos a partir de plantas medicinais. Conceitos sobre modificação estrutural para otimização 
da atividade. Química Nova, v. 21, n. 1, p. 99-105, 1998.

CONAB: Séries históricas. DISPONÍVEL EM: http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1252&-
t=2&Pagina_objcmsconteudos=3#A_objcmsconteudos ACESSADO EM: 14/10/2014, 2015.

GOMES, I.B.; Toxicidade e Formulação de Extratos de Annona muricata L. (Annonaceae) para o 
Controle de Plutella xylostella (L.,1758) (Lepidoptera: Plutellidae). Dissertação de Mestrado , Uni-
versidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2013.

GREENE, G.L.; LEPPLA, N.C.; DICKERSON, W.A.: Velvetbean caterpillar: a rearing procedure 
and artificial medium. Journal of Economic Entomology, v. 69, n.1, p. 487-488, 1976.

KUMAR, R.; SHARMA, K.C.; KUMAR, D.: Studies on ovicidal effects of some plant extracts 
against the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) infesting cauliflower crop. Biological Forum 
– An International Journal. n.1, v.1, p. 47-50, 2009.



61

LEWIS, M.A., ARNASON, J.T., PHILOGENE, J.R., RUPPRECHT, J.K.; MCLAUGHLIN, J.L.: 
Inhibition of respiration at site I by asimicin, an insecticidal acetogenin of the paw paw, Asimina 
triloba (Annonaceae). Pesticide Biochemistry Physiology, n. 45, v.1, p.15-23, 1993.

PINHEIRO, L.; CORTEZ, D.A.G.; VIDOTTI, G.J.; YOUNG, M.C.M.; FERREIRA, A.G.: Estu-
do fitoquímico e avaliação da atividade moluscicida da Kielmeyera variabilis MART (Clusiaceae). 
Quim. Nova, v. 26, n. 2, p.157-160, 2003.
PITON, L.P.; TURCHEN, L.M.; BUTNARIU, A.R.; PEREIRA, M.J.B.: Natural insecticide base-
d-leaves extract of Piper aduncum (Piperaceae) in the control of stink bug brown soybean. Ciência 
Rural, Santa Maria, v.44, n.11, p.1915-1920, 2014.

RIBEIRO, L.P.; AKHTAR, Y.; VENDRAMIM, J.D.; ISMAN, M.B.: Comparative bioactivity of 
selected seed extracts from Brazilian Annona species and an acetogenin-based commercial bioin-
secticide against Trichoplusia ni and Myzus persicae. Crop Protection. v. 62, n.1, p. 100-106, 2014.
SABLE, J.H.; LANDGE, S.A.;. KADU R.V.; BARKADE, D.P.: Effect of plant extracts on larval 
mortality of Helicoverpa armigera. International Journal of Plant Protection, n. 2, v. 4, p. 248-251, 
2011.

SMITH, E.H.; SALKELD, E. H. The use and action of ovicides. Annual Review of Entomology, 
Palo Alto, v.11, p.331-368, 1966.

TORMO. J.R.; GALLARDO, T.; ARAGÓN, R.; CORTES, D.; ESTORNELL, E.: Specific interac-
tions of monotetrahydrofuranic annonaceous acetogenins as inhibitors of mitochondrial complex I. 
Chemico-Biological Interactions, v. 122, n.1, p. 171–183, 1999.

TORRES, A. L.; BOIÇA JÚNIOR, A. L.; MEDEIROS, C. A. M.; BARROS, R.: Efeito de extratos 
aquosos de Azadirachta indica, Melia azedarach e Aspidosperma Pyrifolium no desenvolvimento e 
oviposição de Plutella xylostella. Bragantia, Campinas, v.65, n.3, p.447-457, 2006.

VILELA, M.; MENDES, S.M.; VALICENTE, F.H.; CARVALHO, S.S.S.; SANTOS, A.E. SAN-
TOS, C.A.; ARAÚJO, O.G.; BARBOSA, T.A.N.; CARVALHO, E.A.R.; COSTA, V.H.D.: Meto-
dologia para Criação e Manutenção de Helicoverpa armigera em Laboratório. Circular técnica 203, 
Embrapa Sete Lagoas – MG, 2014.

VINTE E QUATRO HORAS NEWS: Praga na produção de soja gera prejuízo de R$ 1 bilhão em 
Mato Grosso. 2014. Disponível em:<http://www.24horasnews.com.br/noticias/ver/praga-na-produ-
cao-de-soja-gera-prejuizo-de-1-bilhao-em-mato-grosso.html#sthash.2rqKVLj2.dpuf>
Acessado em: 27/08/2015.



62

CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MODELOS PARA ESTIMATIVA DE 
ATRIBUTOS QUÍMICOS DOS SOLOS COM USO DA ESPECTROSCOPIA

VALDEIR MORAES SOARES1, RICARDO SANTOS SILVA AMORIM2, EDUAR-
DO GUIMARÃES COUTO2, LUIS AUGUSTO DI LORETO DI RAIMO3, VANDIR 

MORAES SOARES4

1Eng° Agrônomo, Coordenador de Agricultura de Precisão, Scheffer, Fone: (65) 9 9693 9960, vmsvaldeir@gmail.com
2Eng° Agrônomo, Prof., Depto. Solos e Engenharia Rural, UFMT, Cuiabá – MT, rsamorim@ufmt.br, egcouto@ufmt.br
3Eng° Agrônomo, Doutorando, Programa de Pós-graduação em Agricultura Tropical, UFMT, Cuiabá – MT, luis.diloreto@hotmail.
com
4Eng° Agrônomo, Cuiabá – MT, vandir.soares@gmail.com

RESUMO: A necessidade de caracterização espacial de fatores de solo tem levado ao surgimento de 
uma série de propostas e sistemas de sensoriamento e monitoramento, na tentativa de desenvolver 
técnicas de medida indireta de atributos do solo. Assim, a espectroscopia surge como uma ferramen-
ta para se obter informações sobre o solo de uma forma mais rápida, sem produzir resíduos e com 
custos reduzidos. Considerando o potencial de predição de atributos do solo por sensores VisNIR, o 
objetivo deste trabalho foi calibrar e validar modelos para estimativa de atributos químicos em dois 
Latossolos mato-grossenses. Foram coletadas amostras em malha de 50x50 m em um talhão histo-
ricamente cultivado com soja e milho, as quais, foram submetidas a análises químicas e leituras em 
sensores VisNIR. Os dados obtidos foram utilizados para ajuste de modelos por meio da regressão 
por mínimos quadrados parciais (PLSR). Foi possível calibrar e validar modelos a partir dos senso-
res VisNIR para Cálcio, Magnésio e Potássio

PALAVRAS-CHAVE: Fertilidade do solo,  Sensores, VisNIR

INTRODUÇÃO: A caracterização do solo é fundamental para o seu melhor gerenciamento, com 
intuito de maximizar a produtividade das culturas e reduzir o risco ambiental de insumos. Para que 
isso seja possível é necessário conhecer a variabilidade espacial de fatores que influenciam o desen-
volvimento das culturas, entre eles, os atributos do solo. De forma geral existe muita variabilidade 
nos atributos químicos e físicos de um solo, mesmo em uma área uniforme segundo suas caracte-
rísticas visíveis de campo, como: topografia, cor e vegetação (Silveira et al. 2000). E para conhecer 
essa variabilidade é necessário um grande número de amostras e análises de solo, o que torna o 
procedimento moroso e caro, motivo pelo qual tal prática não foi implementada na maior parte das 
áreas de cultivo até hoje. Isso implica em aumento de erros em recomendações de calagem e aduba-
ção, causando uma série de prejuízos ao agricultor. A necessidade de se caracterizar espacialmente 
fatores do solo tem levado ao surgimento de uma série de propostas e sistemas de sensoriamento e 
monitoramento na tentativa de desenvolver técnicas de medida indireta dos atributos do solo, como 
a espectroscopia (Leone et al. 2012; Tekin et al. 2013).
 As medidas espectrais do NIR e do VIS apresentam resultados promissores para estimar os 
valores de alguns atributos do solo, tais como: pH, teores de matéria orgânica, carbono, fósforo (P), 
potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) do solo, uma vez que as medidas do NIR e VIS têm coefi-
cientes de correlação elevados (variando de 0,65 a 0,95), com os atributos do solo citados (Mouazen 
et al., 2006; Mouazen et al., 2007; Christy, 2008; Kodaira e Shibusawa, 2013; Oliveira et al., 2015; 
Demattê et al., 2017).
 Islam et al. (2003), utilizaram espectroscopia nas faixas UV-VISNIR, para prever os atribu-
tos do solo. A região do VIS foi mais eficiente para carbono orgânico. A região do NIR foi mais útil 



63

para predizer o pH, o teor de água, argila, capacidade de troca catiônica (CTC), K, Ca e Mg trocá-
veis. Viscarra Rossel et al. (2006a), obtiveram sucesso no ajuste de modelos para representar atribu-
tos do solo como: Al, pH, P, Ca, Mg, K, areia, silte e argila, por meio da utilização da espectroscopia. 
Mahmood et al. (2013) enfatizam que os modelos ajustados para os atributos do solo são peculiares 
e, portanto, os modelos ajustados são mais precisos em situações locais, uma vez que modelos de 
alta generalidade, com amostras em escala nacional ou global reduzem a precisão ao prever a varia-
ção em pequena escala.
 Deste modo, considerando o potencial de predição de atributos do solo por sensores VisNIR, 
objetivou-se com o presente trabalho calibrar e validar modelos para estimativa de atributos quími-
cos em dois Latossolos mato-grossenses. 

MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho foi realizado em área cultivada com soja, milho e plantas 
de cobertura. Foi selecionada uma área de 32.5 hectares da Fazenda Santa Maria localizada no mu-
nicípio de Jaciara – MT. O solo estudado foi da classe dos Latossolos por se tratar de uma das classes 
predominantemente utilizada para exploração agrícola. A amostragem na área cultivada foi reali-
zada em malha regular de 50 x 50 m, 4 amostras por hectare, totalizando 126 amostras, coletadas 
na profundidade de 0 - 20 cm. Todas foram submetidas a leituras nos sensores e análises químicas, 
segundo metodologia de Donagema et al. (2011). Para leitura da reflectância do solo foi utilizado o 
espectrorradiômetro do equipamento Veris 3150, o qual é capaz de detectar a refletância do solo em 
duas faixas do espectro eletromagnético fragmentada em 384 bandas com resolução espectral média 
de 4,9nm: a primeira faixa equivale aos comprimentos de onda do Visível, entre 350 e 700nm (Vis) 
e a outra correspondente a parte do Infravermelho Próximo de 700 e 2223nm (NIR). No entanto, 
para o presente estudo foram utilizadas as faixas de 426 a 1965nm. Para calibração dos modelos foi 
utilizado o método de Regressão Linear por Mínimos Quadrados Parciais (PLSR). Segundo Albre-
cht et al. (2007), é uma técnica de calibração multivariada linear, que reduz grandes conjuntos de 
dados brutos a um pequeno número de fatores ortogonais não correlacionados, de modo a minimizar 
a soma dos quadrados dos erros entre os valores a serem previstos. Das 126 amostras coletadas 106 
compuseram os modelos de calibração e 20 amostras foram utilizadas para validação. A avaliação 
dos modelos calibrados foi realizada por meio da raiz quadrada do erro médio da predição (RMSEp) 
cujos menores valores são indicadores de modelos mais precisos; coeficiente de determinação da 
validação cruzada (R2), classificado por Sayes et al. (2005) como: 0,60 - 0,81 aceitável; 0,81 - 0,90 
bom; acima de 0,91 excelente. A partir desses parâmetros foram selecionados os melhores modelos 
para validação. Para avaliar a eficiência dos modelos foi utilizado o desvio preditivo residual (RPD), 
classificado por Viscarra Rossel et al. (2006b) em: RPD <1,0 indicam que o modelo não é adequado 
para a predição; os valores de RPD entre 1,0 e 1,4 indicam que o modelo pode ser usado para pre-
dição, mas apenas valores muito diferentes podem ser diferenciados; os valores de RPD entre 1,4 
e 1,8 indicam um modelo de previsão defeituoso, mas os valores previstos podem ser usados para 
avaliação e correlação com outros atributos; os valores de RPD entre 1.8 e 2.0 indicam um modelo 
que pode ser usado para predição e que são possíveis análises quantitativas; os valores de RPD entre 
2,0 e 2,5 indicam um bom modelo para análises quantitativas; os valores de RPD acima de 2,5 in-
dicam um excelente modelo de previsão para análises quantitativas. RPD, RMSE (raiz quadrada do 
erro quadrático médio) e R2 (coeficiente de determinação) (Bricklemyer e Brown, 2010; Kodaira e 
Shibusawa, 2013), estão representados pelas equações 1, 2 e 3, respectivamente:

RPD = (1)

RMSE = =1  (  )2

n
(2)

R2 =
( é )²
(  é )²

(3)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na Tabela 1 são apresentados os parâmetros estatísticos descri-
tivos das amostras coletadas na área de estudo. Por meio do coeficiente de variação (CV) é possível 
observar elevada variabilidade entre os teores de Fósforo, Enxofre, Potássio, Cálcio e Magnésio 
dentro da área cultivada, apresentando CV acima de 30% para todos os elementos citados. Essas 
informações indicam a possibilidade de existirem diferentes classes de fertilidade dentro da unida-
de produtiva, favorecendo o teste dos modelos. As Figuras 1, 2 e 3 representam os parâmetros dos 
modelos para estimativa dos teores de Cálcio, Magnésio e Potássio calibrados e validados para a 
área de estudo. Foi possível calibrar e validar modelos com boa eficiência de predição para Cálcio, 
Magnésio e Potássio apresentando RPDs de 1,86, 1,81 e 1,8 respectivamente. Resultados similares 
são encontrados em trabalhos que avaliaram a eficiência de modelos calibrados a partir de sensores 
VisNIR na estimativa dos níveis de Cálcio no solo.  Soriano-Disla et al. (2013) com R2 = 0,69. Araú-
jo et al. (2015) ao testarem modelos de regressão parcial de mínimos quadrados (PLSR) gerados a 
partir de dados do solo, em um local com terra preta antropogênica (TPA) no platô de Belterra - PA, 
para predição dos atributos do solo obtiveram um modelo com R2 = 0,65 e RPD = 2,1. Araújo et 
al. (2015), demonstram em seus resultados a eficiência dos modelos calibrados a partir de sensores 
VisNIR na estimativa dos teores de Magnésio no solo, com R2= 0,65 e RPD = 2,4. Demattê et al. 
(2017) causaram uma variação nos teores de Magnésio de modo controlado, em diferentes classes 
de solos brasileiros e obtiveram modelos eficientes na estimativa dos teores deste elemento no solo, 
com R2 variando entre 0,63 a 0,66 e RPD variando entre 1,9 e 2,3. Tekin et al. (2016) ao avaliarem 
o potencial de um sensor online VisNIR, em Karacabey – Turquia, para estimar Mg, obtiveram mo-
delos eficientes, com R2 variando entre 0,60 e 0,79 e RPD entre 1,56 a 2,2. 

TABELA 1. Estatística descritiva dos atributos químicos dos Latossolos estudados, historicamente 
cultivados com soja, milho e plantas de cobertura.

 
pH MO P S K Ca Mg Al H SB CTC

CaCl2 g.Kg-1 mg.dm-3 mmolc.dm-3

(n=126)

Mínimo 4,1 17,0 2,0 2,0 0,1 7,0 1,0 1,0 9,0 10,2 25,2

Máximo 6,0 49,0 81,0 24,0 5,4 54,0 17,0 5,0 41,0 71,6 94,7

Média 5,0 35,5 13,3 10,3 3,6 28,5 6,2 1,1 19,2 35,3 55,4

Desvio 
Padrão 0,3 7,8 12,6 3,8 0,2 9,3 3,6 0,5 7,0 12,2 13,5

CV 7,0 22,0 95,0 37,3 35,9 32,7 57,9 44,5 36,6 34,5 24,3

CV: Coeficiente de Variação; n: número de amostras
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R2cal: 0,43
R2p: 0,69
r2: 0,75
RMSEp: 5,21
RPD: 1,86

FIGURA 1. Ajustes dos modelos de regressão para estimativa dos teores de Cálcio de um Latossolo 
sob cultivo de soja, milho e plantas de cobertura, a partir de sensores VisNIR.

FIGURA 2. Ajustes dos modelos de regressão para estimativa dos teores de Magnésio de um Latos-
solo sob cultivo de soja, milho e plantas de cobertura, a partir de sensores VisNIR. 

R2cal: 0,52
R2p: 0,65
r2: 0,78
RMSEp: 1,61
RPD: 1,81
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FIGURA 3. Ajustes dos modelos de regressão para estimativa dos teores de Potássio de um Latos-
solo sob cultivo de soja, milho e plantas de cobertura, a partir de sensores VisNIR.

 Do mesmo modo, Askari et al. (2015) ao estudarem a eficiência dos espectros VisNIR na 
predição de indicadores de qualidade do solo, em áreas com diferentes sistemas de manejo agrícola 
na Irlanda, obtiveram um modelo com R2 = 0,7 e RPD = 2,03. Diversos trabalhos demonstram a 
eficiência de modelos calibrados a partir de sensores VisNIR na predição dos níveis de Potássio no 
solo como Demattê et al. (2017), que assim como fizeram para Magnésio, variaram os níveis de 
Potássio de modo controlado em diferentes classes de solos do Brasil e obtiveram modelos com R2 
variando entre 0,57 e 0,64 e RPD entre 1,9 e 2,3; Tekin et al. (2016) com R2 variando entre 0,64 
e 0,70 e RPD entre 0,97 a 1,68 e Askari et al. (2015) com R2 = 0,71 e RPD = 2,03. Considerando 
os trabalhados supracitados que também obtiveram modelos capazes de estimar Cálcio, Magnésio 
e Potássio assim como no presente estudo, fica evidente que os modelos podem ser utilizados para 
inferências quantitativas quanto aos teores destes elementos no solo, demonstrando, portanto, que a 
espectroscopia pode ser uma técnica confiável, reprodutível, rápida e de baixo custo.

CONCLUSÃO: Foi possível calibrar e validar modelos para estimativa de Cálcio, Magnésio e 
Potássio do solo.
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RESUMO: A época de semeadura é um fator limitante a produtividade principalmente pelo 
fato da disponibilidade de chuvas, deste modo este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito 
das épocas de semeadura no desempenho agronômico de cultivares de soja e milho segunda 
safra, evidenciando a irrigação suplementar para semeaduras antecipadas, indicando a melhor 
época para cada cultivar de ciclos diferentes. O experimento foi realizado no ano agrícola de 
2015/2016 com três cultivares de soja, e três híbridos de milho, ambos com quatro épocas de 
semeadura, sob irrigação suplementar de acordo com 130% da evapotranspiração da cultura e 
sem irrigação, A antecipação da semeadura da soja só é indicada em sistemas irrigados, o in-
verso ocorre para o milho safrinha. A irrigação aumentou a produtividade de ambas as culturas, 
porém em semeadura antecipada da soja há um maior incremento na produtividade em compa-
ração com o milho em semeadura antecipada.

PALAVRAS-CHAVE: épocas, evapotranspiração, balanço hídrico

INTRODUÇÃO: A cultura da soja [Glycine max (L.) Merr.] e milho (Zea Mays) são as mais 
importantes lavouras atualmente no mundo. Segundo dados da CONAB, (2018), o estado de 
Mato Grosso em 2018 produziu 32,31 milhões de toneladas de soja em 9,52 milhões de hecta-
res e com a cultura do milho a produção foi de 26,20 milhões de toneladas em 4,47 milhões de 
hectares, porém esses dados refletem em uma redução da produção de milho que neste ano teve 
produção reduzida em 6,6 %, isso ocorre, pois, semeaduras tardias realizadas para a cultura da 
soja, reduz a produtividade do milho.
 A época de semeadura tem maior efeito na produção do que qualquer outra técnica cul-
tural (Ferrari; Paz; Silva, 2015). O estado de Mato Grosso apresenta grande potencial agrícola e 
se destaca por realizar duas safras anuais, mas isso vem se tornando difícil pois as variabilida-
des climáticas causam incertezas na escolha da melhor época de semeadura não só para a pri-
meira safra, mas também pensando em uma ampliação da janela de semeadura para a segunda 
safra (Nunes et al. 2016).
 O objetivo desse trabalho é analisar o uso da irrigação para aumento da produtividade 
em semeaduras antecipadas na cultura da soja visando redução de risco de perdas para o milho 
safrinha em Tangará da Serra – MT.

MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho foi desenvolvido na área experimental da Universi-
dade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), localizado geograficamente a 14º39’ S e 57º25’ 
O, com altitude média de 440 metros, segundo dados do INMET. O clima da região é o tropical 
úmido megatérmico (Aw) de acordo com Köpen. Os valores médios anuais de temperatura, 
precipitação e umidade relativa do ar são 24,4 ºC, 1.830 mm e 70 – 80% respectivamente. As 
chuvas são praticamente concentradas de outubro a março e entre abril e setembro estabelece-se 
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a estação seca de seis meses (Dallacort et al. 2011).
 O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados em parcelas sub-
divididas, constituídos de dois blocos, irrigado e não irrigado, para cada bloco quatro datas de 
semeadura e em cada data três cultivares com quatro repetições. Esse delineamento foi utilizado 
para a soja e milho. Em sistema irrigado, a quantificação da lâmina aplicada seguiu o cálculo 
de 130% da evapotranspiração da cultura (ETc), calculado diariamente multiplicando o Kc de 
cada cultura pela evapotranspiração de referência (ETo) equação de Penman-Monteith (FAO 
56), foram utilizados dados meteorológicos obtidos da estação automática instalada ao lado o 
experimento e os cálculos de necessidade de irrigação se iniciaram no dia da semeadura. Para 
a quantificação da lâmina liquida necessária de irrigação (LLN), subtrai-se a precipitação acu-
mulada da ETc ou seja:

ETc = ETo*Kc         Eq. 1
LLN = ∑ETc*130% (mm) – Precipitação acumulada (mm)    Eq. 2
 
 O sistema de irrigação utilizado foi o de aspersão dimensionado em 12x12 metros com 
aspersores Fabrimar, modelo A232 ECO, sob pressão de 30 m.c.a e coeficiente de uniformidade 
de Christiansen de 87%, proporcionando uma altura de lâmina de 9,5 mm por hora.
 As colheitas da soja foram realizadas de acordo com o ponto de maturação e umidade 
do grão (soja - 12%), (milho 13%).
 Para as avaliações, foram coletados oito metros lineares das duas fileiras centrais de 
cada tratamento, totalizando 7,2 m2, a fim de determinar a produtividade de grãos em kg ha-1. 
Realizou-se debulha manual para a determinação da massa de grãos, que foram submetidas à 
secagem em estufa de circulação de ar forçada por 48 horas a 55 ºC, a umidade foi corrigida 
para 12 e 13% para soja e milho respectivamente.
 Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e, quando signi-
ficativo, realizou-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando do software estatístico 
SISVAR 5.6. Para determinar a disponibilidade hídrica foram realizados os cálculos de balanço 
hídrico sequencial para cada hibrido em cada época de semeadura, com auxílio da planilha de 
Rolim e Sentelhas (2006).

RESULTADO E DISCUSSÃO: Nos meses de setembro e outubro (início da semeadura da 
soja) a pluviosidade registrada, foi de 67,3 mm e 162,2 mm respectivamente, conforme dados 
da estação meteorológica. O balanço hídrico (Figura 01) mostra as condições adequadas para o 
estabelecimento da cultura da soja, desde que não ocorra veranicos.
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Figura 01 - Balanço hídrico sequencial da cultura da soja e milho nas quatro épocas de 
semeadura, Dias Após a Semeadura (DAS) iniciando a partir da data de cada época e as 
barras tracejadas indicam as colheitas para as respectivas cultivares de soja (ST815, ST820 e 
TMG1188) e híbridos de milho (AS1555, AG7088 e DKB390)

Balanço hídrico da soja

Balanço hídrico do milho
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 A cultivar TMG 1188 apresentou maiores valores de altura de planta, em comparação as 
demais cultivares devido sua característica genética, com relação as épocas, podemos observar 
que a E4 proporcionou um maior crescimento das plantas. Segundo pesquisas de Fioreze et 
al. (2013), o número de vagem chochas é proporcional ao número total de vagem por planta, 
afirmam ainda que os altos números de vagens chochas e de percentagem de vagens viáveis são 
uma indicação de que os efeitos nocivos do déficit hídrico são mais intensos sobre o abortamen-
to de flores do que de grãos dentro da vagem (Tabela 01).

Tabela 01 - Performance média das épocas de semeadura, cultivares de soja em sistema irri-
gado e não irrigado, para seis características de desenvolvimento da planta (Tangará da Serra, 
MT, 2016)

Fontes de 
variação AP (cm) DIAM 

(mm) NVCP NVP NGP PMIL 
(g)

PROD 
(kg ha-1)

Época
E1 76,51c 6,79b 1,41c 41,02c 84,87c 171,37a 2639,83c
E2 89,02b 7,49a 1,70c 49,53b 101,81b 172,65a 2937,14b
E3 77,69c 8,03a 2,79b 59,85a 127,91a 158,40b 3743,87a
E4 98,50a 6,78b 4,08a 45,55bc 102,24b 167,32a 2977,82b

Cultivares
ST815 75,96b 6,81b 1,83b 42,90c 83,04c 194,34a 3217,89a
ST820 75,22b 6,34c 1,53b 48,76b 96,03b 165,58b 3053,07ab

TMG1188 105,11a 8,67a 4,13a 55,31a 133,55a 142,38c 2953,04b
Irrigação

SEM 84,97a 6,89b 2,09b 45,46b 95,44b 165,34a 2799,03
COM 85,89a 7,66a 2,90a 52,52a 112,97a 169,53a 3350,31a

Teste F * ** ** ** ** ** **
Média 
Geral 85,43 7,28 2,50 48,99 104,21 167,44 3074,67

CV% 3,88 10,26 26,89 13,65 12,65 6,22 12,61
AP: altura de planta, DIAM: diâmetro do colmo, NVCP: número de vagens chochas por planta, NVP: número de vagens por 
planta, NGP: número de grãos por planta, PMIL: peso de mil grãos. Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, indicam 
ausência de diferenças significativas (p ≤ 0,05), pelo teste Tukey. ** significativo (p ≤ 0,01) e * significativo (p ≤ 0,05), pelo 
teste F, extraído da análise de variância.

Os tratamentos que receberam suplementação com a irrigação atingiram maiores valores de 
grãos por planta. Em relação a época de semeadura, a E3 em sistema sem irrigação foi a que 
apresentou melhores resultados para todas as cultivares.
Analisando a produtividade das cultivares em sistema irrigado e não irrigado observamos que 
todas as cultivares apresentam acréscimos na produtividade quando irrigados, e relação as épo-
cas de semeadura as cultivares ST815 e ST820 obtiveram maiores produtividades na E3 e a 
cultivar TMG 1188 apresentou produtividades semelhantes na E1, E3 e E4, comportamento 
esperado pois essa cultivar possui ciclo tardio.
Na época 3 o alto índice pluviométrico na fase inicial da cultura favoreceu seu desenvolvimento 
e estabelecimento da cultura do milho, proporcionando plantas com alturas médias de 2,06 para 
essa época ocorreu no decêndio 6 e 7 um acumulado de 200 mm de chuva (Tabela 02).
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Tabela 02 - Performance média das épocas de semeadura, híbridos de milho em sistema irri-
gado e não irrigado, para seis características de desenvolvimento da planta (Tangará da Serra, 
MT, 2016)

Fontes de 
variação AP (m) DIAM 

(cm) NF NGF NGE PMIL 
(g)

PROD 
(kg ha-1)

Época
E1 2,16a 2,61a 17,40a 33,93a 595,90a 384,74b 6773,66a
E2 1,89d 2,09d 16,58b 30,27b 394,92c 496,23a 5715,88b
E3 2,06b 2,41b 17,20ab 34,66a 477,34b 330,95c 4703,64c
E4 1,99c 2,26c 16,88ab 30,67b 354,80d 379,59b 4099,18d

Híbridos
AG7088 2,09a 2,33b 17,60a 32,95a 497,41a 383,80b 5589,52a
AS1555 2,07a 2,27c 16,17b 32,21ab 424,28c 420,73a 5274,21b
DKB390 1,91b 2,42a 17,28a 32,00b 445,52b 389,11b 5105,55c

Irrigação
SEM 2,04a 2,29b 16,75b 32,04b 443,19b 358,69b 5013,52b
COM 2,03a 2,39a 17,28a 32,73a 468,28a 437,07a 5632,66a

Teste F ** ** * * ** ** **
Média 
Geral 2,03 2,34 17,02 32,38 455,74 397,88 5323,09

CV% 2,13 3,27 4,91 4,61 5,16 3,07 4,87
AP: altura de planta, DIAM: diâmetro do colmo, NF: número de fileiras, NGF: número de grãos por fileira, NGE: número 
de grãos por espiga, PMIL: peso de mil grãos. Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, indicam ausência de diferenças 
significativas (p ≤ 0,05), pelo teste Tukey. ** significativo (p ≤ 0,01) e * significativo (p ≤ 0,05), pelo teste F, extraído da 
análise de variância.

 O diâmetro do colmo apresentou respostas semelhantes à altura de plantas, onde a época 1 
foi a melhor, com maiores valores para a cultivar DKB390. Valores semelhantes também foram en-
contrados por Oliveira et al. (2014), onde observaram que em lâminas de irrigação referente a 150% 
da evaporação do tanque classe A, apresentam maiores valores de diâmetro e altura de plantas.
 Podemos observar uma redução no número de fileiras, na época 2 em tratamentos sem irri-
gação, isso se explica devido ao veranico ocorrido na fase inicial (V5-V8) da cultura, onde morfo-
logicamente está ocorrendo a formação da espiga, determinando quantos pares de óvulos potenciais 
serão desenvolvidos.(Ritchie; Hanway; Benson, 2003).
 As épocas 3 e 4 foram as que obtiveram menores produtividades, como observado em outros 
trabalhos, onde a temperatura para essas épocas são menores, reduzindo o processo fotossintético 
da cultura (Pinotti et al. 2014;). Quanto a produtividade do milho, à época 1 apresentou os melhores 
resultados, com maior produtividade para os hibrido DKB390 e AS1555 sem irrigação, já o hibrido 
AG7088 apresentou maior produtividade na mesma época, porém sob irrigação. Bergamaschi et 
al. (2004) verificaram que o milho tem elevada sensibilidade ao déficit hídrico do florescimento ao 
início de formação de grãos. Nessas situações a irrigação, ao invés de representar a aplicação de 
grandes quantidades de água, significa atender à necessidade hídrica do período crítico. 
 Apesar da irrigação suplementar as chuvas, ter proporcionado aumento da produtividade nas 
épocas 3 e 4, as épocas 1 e 2 foram as que obtiveram maiores produtividades, como também obser-
vado em outros trabalhos, onde a temperatura para essas épocas são menores, reduzindo o processo 
fotossintético da cultura (Pinotti et al. 2014).
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CONCLUSÕES: Para a cultura da soja a data que proporcionou maior número de vagem, nú-
mero de grãos por planta e produtividade foi em 25/02, para as cultivares de ciclo precoce. Para 
a cultivar de ciclo tardio as datas 27/01, 25/02 e 11/03 foram as melhores, não diferindo entre si 
estatisticamente. A produtividade da cultura do milho apresentou seu maior potencial para se-
meaduras realizadas em 27/01, onde a irrigação aumentou seus valores, em todas as cultivares 
exceto a DKB 390 que obteve maior produtividade em 09/02.
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RESUMO: Objetivou-se avaliar a eficiência de produtos biológicos associados à adubação bioló-
gica sobre a população de Pratylenchus brachyurus, na cultura da soja. O experimento foi condu-
zido em casa de vegetação, com delineamento experimental em blocos casualizados, em esquema 
fatorial 10 X 2 (produtos de controle de nematoides x com e sem adubação biológica), com quatro 
repetições. Os tratamentos avaliados foram: testemunha com e sem nematoides, Trichoderma 
asperellum, Bacillus subtilis, Paecilomyces lilacinus, Bacillus subtilis + T. asperellum, B. subtilis 
+ P. lilacinus, T. asperellum + P. lilacinus, B. subtilis + T. asperellum + P. lilacinus e abamectina, 
todos com e sem aplicação de adubação biológica. Foram avaliados a população de P. brachyurus 
aos 60 e 120 dias após a semeadura (DAS). Aos 60 DAS todos os tratamentos foram eficiência 
no controle da população do fitonematoide. Aos 120 DAS os produtos biológicos apresentaram 
maior eficiência no controle da população do fitonematoides que a Abamectina e aumentaram sua 
eficiência quando associados à adubação biológica. 

PALAVRAS-CHAVE: Trichoderma asperellum. Paecilomyces lilacinus. Bacillus subtilis.

INTRODUÇÃO: A produção de grãos no Brasil tem contribuído positivamente na economia 
do país. O Estado de Mato Grosso é o maior produtor com uma participação de 28,31% do total 
nacional, a soja ocupa mais da metade da produção de grãos do país, contabilizando a produção de 
113.459,1 milhões de toneladas na safra 18/19, sendo o Brasil o segundo maior produtor mundial 
(CONAB, 2019). Diferentes espécies de fitonematoides causam sérios problemas ao cultivo da 
soja no mundo, no caso do Pratylenchus brachyurus os danos causados na soja variam em torno 
de 50% (GOULART, 2008), destacam-se como o segundo grupo de maior importância entre os 
nematoides na agricultura (SANTOS et al., 2015) e a principal espécie causadora de danos à soja 
no Brasil (ALVES, 2015). Sua disseminação é rápida e ampla, parasitando várias culturas, difi-
cultando a eficiência dos programas de rotação com culturas não hospedeiras (DIAS et al., 2010). 
O controle biológico pode ser utilizado como alternativa ao controle químico, por ser mais bara-
to, de fácil aplicação, não contaminar, não deixar resíduos e não desequilibrar o meio ambiente 
(NUNES; MONTEIRO; POMELLA, 2010), além de melhorar a microbiota local e controlar 
somente o patógeno desejado (VAZ et al., 2011), é realizado no tratamento de sementes através da 
inoculação de fungos e bactérias (GOULART, 2008). Sendo assim, alternativas que favoreçam o 
desenvolvimento de micro-organismos benéficos no solo são necessárias para minimizar os danos 
produtivos, financeiros e ambientais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de pro-
dutos biológicos associados à adubação biológica sobre a população de Pratylenchus brachyurus, 
na cultura da soja.

MATERIAL E MÉTODOS: O inóculo de P. brachyurus foi doado pela Associação de Produto-
res de Soja e Milho do estado de Mato Grosso (APROSMAT). A extração do inóculo foi realizada 
no laboratório de fitopatologia do Centro de Pesquisa, Estudos e Desenvolvimento Agro-Ambien-
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tais (CPEDA) localizado na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus de 
Tangará da Serra. A extração dos nematoides das raízes seguiu a metodologia descrita por Coolen 
e D’herde (1972).
 Porções de 8Kg de substrato (proporção 3:2:0,2 de solo:areia:cama de aviário) foram in-
dividualizadas e acondicionadas em sacos de PEAD (Polietileno de alta densidade) e esterilizados 
em autoclave por uma hora, com temperatura de 120°C (1 atm). Posteriormente cada porção de 
solo foi transferida para vasos plásticos de 8L e suplementado com adubação química conforme a 
necessidade da cultura, apresentada na análise do solo, com 500 Kg ha-1 da formulação 0-18-18 
no solo. Os vasos foram mantidos em casa de vegetação com controle de irrigação e temperatura, 
o sistema era acionado ao atingir temperatura interna de 28°C.
 Para compor os tratamentos foram utilizados cinco produtos comercializados como nema-
ticidas na agricultura, sendo o químico com Abamectina 18% (277 mL por hectare), e os biológi-
cos contendo Bacillus subtilis - Rizos® (100 mL por hectare), Trichoderma asperellum - Qualy-
ti® (25g por hectare), Paecilomyces lilacinus - Nemat® (600g por hectare) e um adubo biológico 
- Microgeo® (150 mL por hectare). Os tratamentos foram compostos por agentes de controle 
biológico aplicados individualmente e em interação, duas testemunhas e o produto químico para 
efeito de comparação. Esses tratamentos receberam ou não uma aplicação de adubação biológica. 
Os tratamentos foram: Testemunha 1 (sem nematoide); Testemunha 2 (com nematoide); Aba-
mectina; Trichoderma asperellum; Bacillus subtilis; Paecilomyces lilacinus; Bacillus subtilis + 
Trichoderma asperellum; Bacillus subtilis + Paecilomyces lilacinus; Trichoderma asperellum + 
Paecilomyces lilacinus; Bacillus subtilis + Trichoderma asperellum + Paecilomyces lilacinus.
 O experimento foi conduzido em blocos casualizados com esquema fatorial 10x2 (trata-
mentos de controle do nematoide versus com e sem a adubação biológica), com 4 repetições por 
tratamento. Os produtos para o controle do nematoide foram aplicados via tratamento de sementes 
de soja (Glycine max L.), cultivar TMG 132RR, suscetível ao nematoide das lesões radiculares, 
juntamente com a inoculação de bactérias fixadoras de nitrogênio. Foram semeadas cinco semen-
tes por vaso, após a emergência das plântulas foi realizado o raleamento, deixando uma planta por 
vaso. Aos cinco dias após a emergência (DAE) da soja realizou-se a inoculação com 500 juvenis 
por planta de P. brachyurus, através de três orifícios de aproximadamente 2 cm de profundidade 
ao redor do colo da plântula. A adubação biológica foi aplicada via pulverização do solo aos 15 
DAE. O manejo de pragas e doenças foi realizado de acordo com o nível de controle para pragas 
e de incidência de doenças, principalmente a ferrugem da soja.
 Para avaliar a eficiência dos tratamentos foram realizadas análises de a população de P. 
brachyurus nas raízes e no solo aos 60 e aos 120 dias após a semeadura (DAS). 
 Para a quantificação da população de P. brachyurus as extrações de solo foram realizadas 
pelo método de flotação e centrifugação com solução de sacarose (JENKINS, 1964) e os das raí-
zes foram realizadas através do método da flotação centrífuga em solução de sacarose com caulim 
(COOLEN; D’HERDE, 1972). A quantificação dos nematoides foi realizada em microscópio óti-
co com o auxílio da lâmina de Peters. Os resultados de solo e raiz foram somados e apresentados 
em número de nematoides por 10g de raiz e em número de nematoides por 100cm3 de solo. Pos-
teriormente foi feito o cálculo do fator de reprodução (FR) (População final/ População inicial) 
por tratamento.
 Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando observado efeito significativo 
dos fatores avaliados, as médias foram comparadas pelo teste Scott Knott (p≤0,05), utilizando o 
software estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011). 

CONCLUSÕES: Aos 60 DAS, os produtos biológicos apresentaram efeito nematicida quando 
comparados à testemunha com nematoides, apesar do produto químico apresentar melhores resul-
tados neste período como pode ser observado na Tabela 1. Aos 120 DAS os produtos biológicos 
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obtiveram melhor eficiência do que o produto químico, e quando associados à adubação biológica 
apresentaram melhora na eficiência do controle. Confirmando o estudo de Gonçalves Júnior et 
al. (2013), em que o efeito residual da abamectina é de aproximadamente 25 dias, diminuindo 
gradativamente após a aplicação, o oposto do que acontece aos tratamentos biológicos, visto que 
com o passar do tempo se estabelecem no solo, principalmente na região da rizosfera e aumentam 
sua população, consequentemente, potencializam os efeitos e apresentam melhor controle a longo 
prazo.
 No presente trabalho, o produto químico quando associado à adubação biológica não 
apresentou incremento na eficiência nematicida aos 60 DAS, porém aos 120 DAS, após o fim 
do efeito residual, a associação demostrou eficiência no controle de P. brachyurus. O mesmo foi 
observado na testemunha com nematoide, pois com a adubação biológica apresentou menor FR, 
demonstrando a ação nematicida exercida pela adubação biológica.

Tabela 1: Fator de reprodução (FR) e eficiência de controle (%) de Pratylenchus brachyurus aos 
60 e 120 dias após a semeadura, com aplicação ou não de adubação biológica.

Primeira época de semeadura

Tratamentos

Adubação Biológica
60 DAS 120 DAS

FR 
Com % Com FR Sem % Sem FR 

Com % Com FR Sem % Sem

Testemunha com nema-
toide 1,8 Ca 0,0 2,7 Fb 0,0 12,7 Ea 0,0 14,5 Gb 0,0

Abamectina 0,3 Aa 83,3 0,4 Aa 85,2 4,5 Da 64,6 6,2 Fb 57,2

Trichoderma asperellum 0,8 Ba 55,5 1,8 Db 33,3 1,9 Ca 85,0 6,3 Fb 56,5

Bacillus subtilis 0,4 Aa 77,8 0,7 Bb 74,1 1,7 Ca 86,6 4,4 Eb 69,5

Paecilomyces lilacinus 1,7 Ca 5,5 2,1 Eb 22,2 1,0 Ba 92,1 1,9 Cb 86,9

Trichoderma asperellum + 
Bacillus subtilis 0,5 Aa 72,2 0,9 Bb 66,7 0,7 Aa 94,5 1,5 Bb 89,6

Trichoderma asperellum + 
Paecilomyces lilacinus 0,5 Aa 72,2 0,8 Bb 70,4 1,2 Ba 90,5 2,7 Db 81,4

Bacillus subtilis + Paeci-
lomyces lilacinus 1,0 Ba 44,4 1,3 Cb 51,8 0,4 Aa 96,8 1,0 Ab 93,1

Trichoderma asperellum + 
Bacillus subtilis + Paeci-

lomyces lilacinus
0,4 Aa 77,8 1,9 Db 29,6 0,7 Aa 94,5 2,6 Db 82,1

CV (%) 9,5 6,5

Médias com mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Scott Knott a 5% de probabilidade.

 O controle biológico está sendo utilizado como uma alternativa viável para o controle de 
fitonematoides, visto que causam danos mínimos ou nulos ao meio ambiente, além de serem sele-
tivos e economicamente vantajosos (ARAÚJO; MARCHESI, 2009). Diante do exposto os fungos 
e as bactérias são agentes biológicos de maior potencial na agricultura, (SANTIAGO, 2015).
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RESUMO: A lagarta falsa medideira (Chrysodeixis includens) é uma importante praga desfo-
lhadora em culturas como soja e algodão no Brasil, sendo o uso de inseticidas um dos principais 
métodos para seu controle; no entanto, estudos sobre os níveis de suscetibilidade dessa praga aos 
inseticidas são desconhecidos. Portanto objetivou-se com esse estudo avaliar os níveis de susce-
tibilidade de populações de C. Includens no estado de Mato Grosso aos inseticidas lufenurom e 
espinosade, a fim de subsidiar o manejo de rotação de ingredientes ativos para o controle dessa 
espécie. Foram coletadas no estado oito populações em lavouras de soja que foram submetidas a 
bioensaios de ingestão em dieta com superficie contaminada para a determinação das linhas bá-
sicas de suscetibilidade. Houve diferença nos níveis de suscetibilidade entre as populações de C. 
includens em Mato Grosso, e apesar das moléculas apresentarem mecanismo de ação distintos, a 
população de Tangará da Serra obteve as maiores razões de resistência para lufenurom (11,62) e 
espinosade (7,84). Embora os níveis de resistência sejam considerados baixos, é necessário a ma-
nutenção dos monitoramentos, em escala regional, dos níveis de suscetibilidade de C. Includens 
aos inseticidas avaliados, assim como, ampliar a gama de moléculas avaliadas.

PALAVRAS-CHAVE: falsa medideira, inibidores da sintese de quitina, Espinosinas.

INTRODUÇÃO: A lagarta falsa medideira, Chrysodeixis includens (WALKER 1858), é uma 
importante praga desfolhadora devido ao seu potencial em causar perdas de produtividade em 
diversas culturas como soja, algodão, feijão e girassol (ALFORD; HAMMOND, 1982). Essas 
culturas compõem a maioria dos sistemas produtivos do Estado de Mato Grosso (ANDRADE 
et al., 2016; PITTA, 2016). Portanto, trata-se de uma espécie beneficiada por esses sistemas 
produtivos, em função da disponibilidade de alimento, permitindo então um maior número de 
gerações da praga ao longo do ano que resultam em elevadas infestações nas culturas.  
 Assim como na maioria das pragas, o controle químico é seu principal método de con-
trole em cultivares de soja e de algodão que não expressam proteínas Bt, e devido ao seu 
uso intensivo, à redução na eficiência dos inseticidas tem se tornado cada vez mais preocu-
pante (BERNARDI, 2012). Segundo IRAC-BR, C. includens tem aumentado sua importância 
no Brasil devido ao uso intensivo de fungicidas para controle de Phakopsora pachyrhizi que 
afetam negativamente importantes fungos entomopatogênicos como Metarhizium rileyi que 
podem promover efeito supressivo de lagartas em soja, além disso, o hábito da espécie em 
se alimentar de folhas do terço médio da planta, dificulta que os inseticidas atinjam seu alvo 
(SOSA-GÓMEZ, et al, 2003; SUGAYAMA, 2016).
 Em Mato Grosso, o uso de inseticidas reguladores de crescimento como lufenuron é 
comum para o controle de lagartas em soja. Pulverizações preventivas com esse grupo químico 
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são frequentes e quase sempre estão associadas com alguma pulverização necessária de herbi-
cida ou fungicida (PITTA, 2016 - comunicação pessoal). Portanto, existe um risco potencial da 
seleção de populações de C. includens a molécula de lufenuron devido a sua intensa pressão 
de seleção. Considerando que espinosade possui um mecanismo de ação distinto de lufenuron 
e sua utilização é menor, supõe que essa molécula seja uma boa alternativa, para o manejo da 
resistência de C. includens aos inseticidas reguladores de crescimento como lufenuron.
 Portanto, tivemos como objetivo nesse estudo avaliar os níveis de suscetibilidade de 
populações de C. includens às moléculas de espinosade e lufenurom em Mato Grosso, visando 
estabelecer um plano regional de rotação de ingredientes ativos para permitir maior eficiência 
no controle da praga e menor utilização de agrotóxicos a fim de promover uma agricultura cada 
vez menos impactante ao meio ambiente.

MATERIAL E MÉTODOS:
Coleta e Criação de Chrysodeixis includens

 Uma população suscetível de referência (denominada SUS) foi obtida junto a Embrapa 
Soja, Londrina/PR, e mantida em laboratório na ausência de pressão de seleção com inseticidas. 
As demais populações de C. includens foram coletadas em áreas de produção de soja, georrefe-
renciadas, no Estado de Mato Grosso na Safra 15/16 (Figura 1).

Figura 1.  Áreas de produção de soja em sete municípios do estado de Mato Grosso, onde foram 
realizadas coletas de lagartas Chrysodeixis includens.

Local Latitude Longititude Cultura
Número de 
indivíduos 
coletados

Data de 
coleta

Claudia 11°14'58.85"S 54°58'18.98"O Soja 154 Dez/2015
Nova Mutum 13°54'44.46"S 55°47'9.06"O Soja 210 Jan/2016

Ipiranga do Norte 12°5'18.69"S 55°58'28.57"O Soja 180 Jan/2016
Diamantino 14°24'39.83"S 56°31'39.61"O Soja 220 Fev/2016

Tangará da Serra 14°38'6.77"S 57°34'9.45"O Soja 150 Fev/2016
Sorriso 12°32'2.09"S 55°54'16.06"O Soja 167 Jan/2016

União do Sul 11°29'13.48"S 54°7'34.34"O Soja 240 Dez/2015

 As lagartas coletadas foram acondicionadas em placas de poliestireno com seis células 
preenchidas com 3 ml de dieta artificial e mantidas em caixas de isopor. Ao chegarem no labo-
ratório, foram transferidas para tubos de vidro (2,5 X 8,5 cm) contendo 10 ml de dieta artificial, 
proposta por Parra (2001). 
 Após a emergência dos adultos, cerca de 20 casais foram transferidos para gaiolas confec-
cionadas com tubo de policloreto de polivinila (PVC) de 20 cm de diâmetro por 30 cm de altura, 
recobertas internamente com papel sulfite. Para a alimentação dos adultos utilizou-se recipientes 
plásticos contendo algodão embebido em solução de mel a 10% que foram acondicionados no 
interior das gaiolas. Os adultos foram mantidos em sala de criação à temperatura de 26±2ºC, umi-
dade relativa de 70±5% e fotofase de 14 horas. 
 A cada dois dias o revestimento de papel das gaiolas e os recipientes plásticos contendo 
alimento para os adultos foram trocados.  As posturas contidas no papel foram recortadas e acon-
dicionadas em caixas de acrílico transparentes do tipo gerbox (11 X 11 X 4 cm) contendo um 
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pouco de dieta artificial, e mantidos em câmara incubadora com temperatura regulada para 25 ±1 
ºC, umidade relativa de 70±5% e fotofase de 14 horas até o momento da eclosão das lagartas. 
 Para cada população, lagartas neonatas foram divididas em dois lotes, sendo um destinado 
para produção de lagartas de terceiro ínstar para os bioensaios e outro para a manutenção da po-
pulação.      

Inseticidas

 Foram utilizados os inseticidas Match® CE lote: PLN 3 E L (lufenuron 50 g.L-1, Syngen-
ta proteção de cultivos, São Paulo, SP) e o inseticida Tracer® SC lote: 025-14-3000 (espinosade 
480 g.L-1, Dow AgroSciences Industrial Ltda., São Paulo, SP). O espalhante adesivo utilizado foi 
o Break-thru® (copolímero poliéster-polimetil siloxano 1000 g.L-1, Basf S. A., São Paulo, SP).
Bioensaios

 Utilizaram-se bioensaios de ingestão dos produtos mediante o tratamento superficial de 
dieta artificial com inseticida em cada célula da placa de ELISA (Costar®, Cambridge, Massachu-
setts, EUA). As placas com 24 células contendo 1,5 ml de dieta artificial foram submetidas a luz 
ultravioleta. 
 Os inseticidas foram diluídos em água obtida por osmose reversa com adição de 0,1% 
(v/v) do espalhante adesivo Break-thru® a cada concentração testada. Com auxílio de um dispen-
sador multipette® M4, foi transferido 20 µL da solução inseticida para cada célula da placa com 
a concentração que foi testada. As placas do tratamento testemunha receberam apenas espalhante 
adesivo a 0,1% (v/v). Após a contaminação da superfície da dieta com inseticida, as placas foram 
mantidas em câmara de fluxo laminar por no mínimo 2 horas até a secagem da solução inseticida. 
Posteriormente, uma lagarta em 3º ínstar foi transferida para cada célula com o auxílio de um 
pincel de cerdas finas. As placas foram mantidas em câmaras climatizadas com temperatura de 
25±2ºC, umidade relativa de 70±10% e fotofase de 14 horas.
  
Determinação do tempo de avaliação dos bioensaios

 A fim de determinar os tempos de avaliação de mortalidade que proporcionassem resulta-
dos com menores variações para as duas moléculas, as mortalidades foram avaliadas as 24, 48 ,72, 
e 96 horas após instalação do ensaio para espinosade e 24, 48, 72, 96 e 120 horas para lufenuron. 
A determinação do melhor tempo para avaliação da mortalidade de C. includens foi feita através 
da obtenção do maior coeficiente angular e a menor amplitude da Cl50 (TWINE; REYNOLDS, 
1980).
 Para a determinação do tempo de avaliação foi necessário a caracterização da linha-bá-
sica de suscetibilidade para cada tempo de observação. Para esse estudo, utilizou-se a população 
suscetível de referência submetida a concentrações espaçadas logaritmicamente [I.A. (µg ml-1)], 
obtidas a partir da diluição dos inseticidas em água de osmose reversa, que resultou em mortali-
dades entre 5 e 99%. Foi considerado como morto o indivíduo que ao ser tocado com a ponta de 
um pincel nos últimos segmentos abdominais não respondeu com movimentos coordenados.    

Análise estatística 

 Os dados de mortalidade foram corrigidos utilizando a fórmula de Abbott analisados por 
Probit com auxílio do programa Priprobit (v. 1.63.) foram estimados os valores da concentração 
letais médias (CL50 e CL95) com seus intervalos de confiança (IC 95%) e os coeficientes angu-
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lares com seus erros padrões (EP) (ABBOTT, 1925; BLISS, 1934; FINNEY, 1971; SAKUMA, 
1998). Foram considerados significativamente diferentes se seus respectivos limites de confiança 
de 95% (CLs) e os erros padrões que não se sobrepuseram.
 A razões de resistência (RR) das populações de campo de C. includens foram obtidas 
a partir da divisão de suas CLs50 pela CL50 da população suscetível de referência (SUS). As 
razões de resistência obtidas foram classificadas como: (RR= 1), muito baixa (RR= 2-10), baixa 
(RR= 11-20), moderada (RR= 21-50), alta (RR= 51-100) e muito elevado (RR= >100) (AHMAD, 
2007).

CONCLUSÕES:

Lufenuron

  As populações de Ipiranga do Norte e Nova Mutum obtiveram as menores CLs50 [622,9 
(509,5-747,6) e 520 (439,7-608,9), respectivamente], sendo agrupadas com a população suscetí-
vel [469 (400,9-544,3)] quando considerados os intervalos de confianças. A população de Tangará 
da Serra teve a maior CL50 [5.459,9 (4387,5-6490,6)] µg I.A. ml-1, seguida por Diamantino 
[2.487,25 (1927,2-3072,1)] µg I.A. ml-1, obtendo as razões de resistência de 11,62x e 9,98x, res-
pectivamente (Tabela 2).  

Tabela 2. Caracterização da linha básica de suscetibilidade a Lufenuron para as populações de C. 
Includens de laboratório e coletadas na cultura da soja na safra 2015/2016

Populações na Fb CL50
(IC 95%) ͨ

CL95
(IC 95%)ᵈ RR* χ2

Coef. 
Ang. 
(±EP)

gl ͤ

Sus 768 11°+ 469,76 
(400,9-544,3)

2.686,5 
(2.069,2-3.812,9) 1,00 1,99 5,80 

(0,51) 4

Nova mu-
tum 768 3° 520,8 

(439,7-608,9)
3.809,2 

(2.926,6-5.354,2) 1,11 8,7 5,17 
(0,42) 5

Ipiranga 768 3° 520,8 
(439,7-608,9)

7.125,2 
(5.244,9-10.561,5) 1,33 3,6 4,34 

(0,34) 5

União Do 
Sul 767 3° 745,6 (621-884,8) 8.750,7 

(6.424,1-12.980,7) 1,59 10,9 4,41 
(0,33) 5

Tangará da 
Serra 767 7° 5.459,8 

(4387,5-6490,6)
35.364,1 

(26.609,1-53.634,4) 11,62 9,04 7,57 
(0,68) 5

Diaman-
tino 864 3° 5.459,8 

(4387,5-6490,6) 
26.817,2 

(19.934,2-39.740) 9,98 10,82 5,40 
(0,42) 5

* Razão de resistência da CL50, obtida através da divisão da CL50 da população de campo sobre a CL50 da população suscetível.
a número de indivíduos testados.
b Número de gerações em laboratório no momento do bioensaio 
c Concentração letal média 50% (µg lufenuron ml-1).
d Concentração letal média 95% (µg lufenuron ml-1). 
e Graus de liberdade.

Espinosade

Para a molécula de espinosade, nenhuma das populações se agruparam com a população suscetí-
vel (Tabela 3) ao avaliar os intervalos de confiança das CLs50. As populações de Claudia [CL50= 
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37,81 (31,43-77,47)], Ipiranga [CL50= 51,37 (35,11-73,14)], Nova Mutum [CL50= 51,66 (43,06-
61,74)] e de União do Sul [CL50=58,75 (46,73-71,99)] não diferem entre si, ao considerar seus 
intervalos de confiança. Ficaram com o nível intermediário de suscetibilidade as populações de 
Diamantino [CL50=89,45 (67,77-112,53)] e Sorriso [CL50= 87,53 (75,5-100,75)], e a população 
de Tangará da Serra obteve com a maior CL50 [134,98 (113,7-159,35)], sendo então as maiores 
razões de resistência obtidas nas populações de Tangará da Serra (7,84), Diamantino (5,19) e 
Sorriso (5,08).

Tabela 3. Caracterização da linha básica de suscetibilidade a espinosade para as populações de C. 
Includens de laboratório e coletadas na cultura da soja na safra 2015/2016

Populações na Fb CL50
(IC 95%) ͨ

CL95
(IC 95%) ͨ RR* χ2

Coef. 
Ang. 
(±EP)

gl ͩ

Sus 774 11° 17,22 
(13,89-20,67)

2.686,5 
(2.069,2-3.812,9) 1,00 1,99 5,80 

(0,51) 4

Nova mu-
tum 746 2° 37,81 

(31,43-77,47)
3.809,2 

(2.926,6-5.354,2) 1,11 8,7 5,17 
(0,42) 5

Ipiranga 676 2° 51,37 
(35,11-73,14)

7.125,2 
(5.244,9-10.561,5) 1,33 3,6 4,34 

(0,34) 5

União Do 
Sul 710 2° 51,37 

(35,11-73,14) 
8.750,7 

(6.424,1-12.980,7) 1,59 10,9 4,41 
(0,33) 5

Tangará da 
Serra 530 2° 58,75 

(46,73-71,99)
35.364,1 

(26.609,1-53.634,4) 11,62 9,04 7,57 
(0,68) 5

Diaman-
tino 672 2° 58,75 

(46,73-71,99)
26.817,2 

(19.934,2-39.740) 9,98 10,82 5,40 
(0,42) 5

Tangará da 
Serra 764 6° 134,98 

(113,7-159,35)
1388,97 

(998,38-2.144,46) 7,84 2,56 3,46 
(0,29) 5

* Razão de resistência da CL50, obtida através da divisão da CL50 da população de campo sobre a CL50 da população suscetível.
a número de indivíduos testados.
b Número de gerações em laboratório no momento do bioensaio
c Concentração letal média 50% (µg espinosade ml-1).
d Concentração letal média 95% (µg espinosade ml-1).
e Graus de liberdade.

 Nesse estudo observou-se que os valores de CL50 das cinco populações coletadas em cin-
co municípios do estado de Mato Grosso, estão dentro da faixa de 469,79-5.459,8 µg lufenuron 
ml-1, constatou-se, também que a população de Tangará da Serra teve a maior razão de resistência 
(RR= 11,62) quando comparada com as outras populações avaliadas. Apesar da população de 
Tangará da Serra ter se destacado, Ahmad (2007) relata que um nível de resistência abaixo de 51 
pode ser considerado baixo.
 O trabalho apresentou a primeira linha básica de suscetibilidade de C. includens para as 
moléculas de lufenuron e espinosade, onde contatou-se que os níveis de suscetibilidade são con-
siderados baixos no estado de Mato Grosso.
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RESUMO: Estudos que avaliem a importância dos remanescentes naturais do entorno dos cultivos 
sobre controle biológico natural de insetos-praga são escassos. Desse modo, o objetivo do nosso 
estudo foi avaliar a influência da proximidade do habitat natural (cerrado) sobre os serviços de con-
trole biológico natural de lepidópteros-praga da soja. As lagartas foram coletadas na cultura da soja 
em diferentes distancias do cerrado (50,150 e 300m) utilizando o pano-de-batida. Armadilhas tipo 
Malaise, foram instaladas no cerrado (Reserva) e na cultura da soja em diferentes distâncias sendo 
essas: borda (cerrado); 150 e 300m em ambos os ambientes. Apesar da ausência de efeito signifi-
cativo das distancias sobre a taxa de parasitismo bem como a população de parasitoides, existe a 
necessidade de adoções de manejos mais sustentáveis para manutenção dos inimigos naturais nos 
agroecossistemas.    

PALAVRAS-CHAVE: Controle biológico, cerrado, soja

INTRODUÇÃO: Estudos revelam que o controle biológico natural fornecido por parasitoides e 
predadores é um serviço ecossistêmico importante, estimado em US$400 bilhões por ano em todo 
o mundo e podem contribuir com 33% do controle biológico natural de pragas (CONSTANZA et 
al., 1997;HAWKINS et al., 1999; BANNERMAN et al., 2018). Pesquisas que avaliem a influência 
das áreas de vegetação nativa sobre o controle biológico natural de pragas na cultura da soja têm 
sido realizados principalmente nos Estados Unidos e na Argentina com pulgões e percevejos res-
pectivamente (RAGSDALE et al., 2011; GONZALEZ et al., 2016). No Brasil, esses estudos ainda 
são muito limitados, destacando-se aqueles realizados com eucalipto, milho, cana-de-açúcar e trigo 
(MURTA et al., 2008; SOUSA et al., 2011; DEMITE et al., 2015; DUARTE et al., 2015; BORTO-
LOTTO et al., 2016), sendo esses realizadas em áreas de Mata Atlântica ou Amazônia. 
 Desse modo, esse estudo teve como objetivo avaliar a influência da proximidade do habi-
tat natural (cerrado) sobre os serviços de controle biológico natural de lepidópteros-praga da soja. 
Assim, foram levantadas as seguintes hipóteses:H1. Quanto mais próximo do cerrado, maior será 
parasitismo das lagartas; H2. A distância em relação a borda do habitat natural afeta a abundância 
dos parasitoides da superfamília  Ichneumonoidea.

MATERIAL E MÉTODOS: Os estudos foram conduzidos entre agosto/2017 a março/2018 na 
fazenda Aparecida da Serra (14°18'36.64"S 57°44'47.00"W), município de Tangará da Serra, MT.

Amostragem das lagartas na soja e avaliação do parasitismo.
 
 Para avaliar o efeito das distâncias sobre a população de lagartas na cultura da soja bem 
como suas taxas de parasitismo, três transectos foram instalados, sendo um transecto em cada talhão. 
Em cada transecto, a populações das lagartas foram avaliadas em três distâncias, sendo: 50; 150; 300 
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m em relação a borda do cerrado. Em cada distância eram realizados cinco panos-de-batida/metro 
linear, distanciados cerca de 30m entre sim. As lagartas coletadas foram encaminhadas ao laborató-
rio e individualizadas em potes de 100 ml contendo dieta artificial, onde ficaram em quarentena em 
sala climatizada 25 ± 2ºC e UR de 70 ± 10%. Estas foram avaliadas a cada 4 dias para registro da 
emergência de parasitoide/mariposas.

Amostragem de Ichneumonoidea no cerrado e talhões de soja

 Para avaliar o efeito das distâncias sobre a população dos parasitoides (Ichneumonoidea) em 
cada ambiente (cerrado e soja) foram instalados 3 transectos com 5 pontos de amostragens sendo: 
borda; 150; 300 m em relação ao interior do cerrado e da soja. Em cada distância foi instada uma 
armadilha de interceptação de vôo tipo Malaise (TOWNES, 1972; PETANIDOU et al., 2011) com 
1,80 m de altura por 1,80 m de comprimento. A cada 15 dias as armadilhas foram instaladas, ficando 
ativas por um período de 48 h. Posteriormente os insetos coletados eram encaminhados ao labora-
tório para triagem e montagem, sendo os mesmos foram identificados em nível de família, quando 
possível ao nível de gênero.

Análise de dados
 
 Para avaliação da influência das distâncias sobre o percentual de lagartas parasitadas e 
abundância dos parasitoides, foram realizadas análises de regressão linear simples. Para comparar 
a abundância de parasitoides (Braconidae e Ichneumonidae) do cerrado e da cultura da soja, foi 
realizado o teste U de Wilcoxon – Mann - Whitney. O efeito sobre a abundância de Braconidae e 
Ichneumonidae nas diferentes distâncias foram analisados por meio de regressões lineares simples.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Avaliação das diferentes distâncias do cerrado sobre a taxa 
de parasitismo das lagartas.
 As distâncias avaliadas não afetaram a taxa de parasitismo das lagartas, independente-
mente do estádio fenológico avaliado p>0,05 (Tabela 1). As maiores taxas de parasitismo das 
lagartas foram observadas nos estádios V2, e R7 com aproximadamente 30 e 48% respectiva-
mente, por outro lado nos estádios V7/V8; R6 não houve registro de parasitismo. Um conjunto 
de fatores pode ter contribuído para a ausência do efeito das distâncias do habitat natural sobre 
o percentual de parasitismo das lagartas no presente estudo, dentre esses, o uso frequente de 
inseticidas, até mesmo quando a população de lagartas não atingisse o nível de controle (COR-
RÊA-FERREIRA, 2012).

Tabela 1. Análise de regressão linear simples entre o percentual de lagartas parasitadas nas 
distâncias 50 m, 150 m e 300 m durante os estádios Vegetativo, Reprodutivo e as duas fases 
em conjunto.

Fase Fenológica F(Regressão) pvalor Gl
Vegetativo 1,09 0,33 8

Reprodutivo 0,11 0,74 8
Vegetativo+Reprodutivo 0,003 0,95 8
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Efeito das distâncias e dos ambientes cerrado e soja sobre a abundância de Ichneumonoidea

 Não houve efeito significativo p>0,05 ao avaliar a influência das distâncias da borda em 
relação ao interior do cerrado assim como da borda em relação ao interior do cultivo de soja. Por 
outro lado, ao comparar o efeito dos dois ambientes cerrado e soja, sem considerar as distâncias, 
foi possível verificar diferença significativa durante a safra e entressafra da soja, tanto para abun-
dância da família Ichneumonidae quanto da família Braconidae (Figura 2AB). 

Figura 2. Abundância de Ichneumonidae e Braconidae no cerrado e na cultura. A. Abundância 
total de Ichneumonidae no cerrado e cultura da soja ao longo da safra comparados pelo teste de 
Mann–Whitney a 5%. B. Abundância total de Braconidae no cerrado e cultura da soja ao longo da 
safra comparados pelo teste de Mann–Whitney a 5%.

CONCLUSÕES:

1. As distâncias da borda do cerrado em relação ao interior da soja não interferiu na taxa de 
parasitismo das lagartas;
2. A abundância de Braconidae e Ichneumonidae foram influenciadas pelos ambientes cerra-
do e soja, entretanto não houve efeito entre as distâncias avaliadas.
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RESUMO: A quantificação da acidez potencial (H+Al) pelo método do acetato de cálcio é moro-
sa e de difícil execução rotineira nos laboratórios de solo. Por isso, vários estados adotam métodos 
tampões para estimá-la. Entretanto, o estado de Mato Grosso não tem uma metodologia oficial 
para esta análise e utiliza equações de outras regiões, podendo implicar em recomendações equi-
vocadas de corretivos de solo. Portanto, o objetivo deste trabalho foi calibrar equações com base 
em métodos tampões para estimar o H+Al nas classes de solos representativas das ecorregiões do 
estado de Mato Grosso. Para isso, o estado foi dividido em nove ecorregiões e em cada uma delas 
foram coletadas amostras de solo na camada arável. Após caraterização química e granulométrica, 
os valores de H+Al de 196 amostras de solos foram determinados por acetato de cálcio, além do 
pH de equilíbrio da suspensão solo:CaCl2 e os tampões SMP, TSM e Sikora. Os dados foram sub-
metidos a análise de correlação e a equação não linear logarítmica y = 53,105 - 26,54 ln(pHSMP) 
(R2 = 0,91**) foi a que melhor estimou os valores de H+Al para os solos e ecorregiões do Estado 
de Mato Grosso.

PALAVRAS-CHAVE: Método SMP; Tampão Santa Maria; H+Al.

INTRODUÇÃO: A determinação do H+Al pelo método de acetato de cálcio é um procedimento 
moroso e de difícil execução rotineira nos laboratórios de análises de solos (RAIJ et al., 2001; KA-
MINSKI et al., 2007). Por essa razão, a partir do trabalho realizado por Shoemaker, McLean e Pratt 
(SHOEMAKER et al., 1961), vários trabalhos no Brasil buscaram determinar os valores de H+Al 
utilizando a solução SMP. Apesar de simples, rápido, prático e eficiente na determinação do H+Al, o 
método SMP deve ser ajustado por região devido diferenças nas características físico-químicas e mi-
neralógicas do s solos (QUAGGIO et al., 1985; RAIJ et al., 2001; ALMEIDA JÚNIOR et al., 2015).
 A partir disso, surgiram no país diversas equações regionalizadas para os valores de H+Al 
dos solos. O estado de Mato Grosso não tem uma metodologia oficial e utilizar equações de outros 
estados pode implicar em recomendações equivocadas de corretivos de acidez do solo (FUNDA-
ÇÃO MT, 2017).
 Embora haja vantagens quanto ao uso do método SMP, os reagentes de natureza tóxica utili-
zados na composição da solução são muito questionados, sendo alvos de estudos que buscam subs-
tituí-los, como os relatados em SIKORA (2006), TOLEDO et al. (2012) e GUIDOTTI (2013), que 
desenvolveram tampões alternativos usando os mesmos princípios de SHOEMAKER et al. (1961).
 Face ao exposto, objetivou-se neste trabalho calibrar equações para estimar os valores de 
H+Al com base em métodos tampões para as classes de solos representativas das ecorregiões do 
estado de Mato Grosso.
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MATERIAL E MÉTODOS: As coletas das amostras de solo foram realizadas entre janeiro e 
dezembro de 2017, considerando a variação de clima, geologia, geomorfologia, solos e vegetação 
com base em MAIA et al. (2009) (Figura 1). Em cada uma das nove ecorregiões foram coletadas 
amostras das principais classes de solo, buscando-se obter variação nos teores de argila, matéria 
orgânica, alumínio e bases trocáveis, conforme recomendação de QUAGGIO et al. (1985).
 As amostragens foram feitas em locais próximos aos perfis descritos pelo Projeto RA-
DAMBRASIL e pelo Diagnóstico Socioeconômico e Ecológico da SEPLAN-MT (Secretaria de 
Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso), uma vez que, para esses perfis se 
dispunham da descrição morfológica e mineralógica do solo.

Figura 1. Ecorregiões do Estado de Mato Grosso e pontos nas áreas de coleta de solos. 1 - Ba-
cia do Paraná; 2 - Depressão do Guaporé; 3 - Depressão Cuiabana; 4 - Pantanal; 5 - Chapadão 
dos Parecis; 6 - Norte; 7 - Xingu; 8 - Depressão do Araguaia e 9 - Nordeste.

 Em cada área, foram coletadas três amostras em gleba antropizada (pasto ou cultivo) e 
uma em uma gleba de referência (nativa), mais próximo possível da gleba antropizada, todas na 
camada arável (0 a 20 cm). Todos os pontos de coleta foram georreferenciados. Em terreno plano 
essa divisão foi aleatória, e em terreno declivoso, a área foi amostrada levando em consideração 
as cotas na paisagem (terço inferior, terço médio e terço superior). Foram realizadas cinco suba-
mostras para obtenção de uma amostra composta de aproximadamente 10 kg de solo. Na Figura 
2 é detalhado as etapas de coleta de solo.

Figura 2. Etapas do processo de amostragem de solo. Perfis disponíveis (A); GPS e roteiro de 
viagem (B); Área cultivada em Primavera do Leste (C); Área nativa em Vila Bela da Santíssima 
Trindade (D); Amostragem (E); Amostra de 0 a 0,20 m (F); Acondicionamento das amostras 
(G) e Veículo para transporte (H).

 

 

BRASIL 

Pontos coletados 
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 No total foram realizadas amostragens em 49 perfis de solo, sendo quatro repetições em 
cada local, totalizando 196 amostras de solo. As amostras foram acondicionadas em sacos plás-
ticos e identificadas, sendo posteriormente transportadas até a Escola Técnica de Poxoréu, onde 
foram secas ao ar, destorroadas, tamisadas em peneiras de malha de 2 mm e acondicionadas em 
sacos plásticos para transporte até o laboratório.
 As análises químicas e granulométricas foram realizadas no Laboratório de Solos da 
Embrapa Solos (RJ) conforme os procedimentos descritos por TEIXEIRA et al. (2017). A aci-
dez potencial foi determinada pelo método de extração por acetato de cálcio e titulação de 
neutralização, conforme TEIXEIRA et al. (2017), enquanto o pH de equilíbrio solo:CaCl2 e os 
tampões foram realizados pelos métodos descritos em RAIJ et al. (2001), SIKORA (2006) e 
TOLEDO et al. (2012).
 No método padrão de acetato de cálcio foram adicionados 5 cm3 de solo e 75 mL da so-
lução de Ca(CH3COO)2.H2O 0,5 mol L-1 a pH 7,0, em um erlenmeyer de 125 mL. Foi agitado 
por 10 minutos e, depois, repousou por 16 horas. Em seguida foi retirado uma alíquota de 25 
mL do sobrenadante para determinação do valor de H+Al por titulação com NaOH 0,025 mol 
L-1, utilizando fenolftaleína como solução indicadora.
 Os dados pareados de acidez potencial com os valores de pH obtidos com o tampão 
SMP, tampão Santa Maria e Sikora foram submetidos à análise de variância pelo teste Fisher 
(α = 0,05) (PIMENTEL-GOMES & GARCIA, 2002), e em seguida, os pares de dados foram 
ajustados por meio de regressão, conforme o modelo logarítimo [y = a + b.ln(x)], em que a e b 
foram os coeficientes estimados. A acurácia desses ajustes foi avaliada pela significância dos 
coeficientes a e b; por meio dos coeficientes de correlação de Pearson (r) e de determinação da 
regressão (R²) (LARSON & FARBER, 2010).
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CONCLUSÕES: O método SMP pode ser utilizado para estimar os valores de H+Al dos solos 
do estado do Mato Grosso através da equação H+Al (cmolc dm-3) = 53,105 - 26,54 ln(pHSMP) 
(R2 = 0,91**). A utilização de equações calibradas para outros estados acarreta em subestima-
tiva da necessidade de calcário.
 O método tampão Santa Maria (TSM) é mais indicado que o método Sikora para subs-
tituir o método SMP nos laboratórios de análise de solos do estado. O TSM também pode ser 
utilizado para estimar os valores de H+Al dos solos do estado do Mato e apresenta a vantagem 
de não gerar resíduos poluentes ao meio ambiente.
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RESUMO: Considerando-se que são escassos os estudos utilizando grãos de soja e milho ardidos 
na nutrição de bovinos a pasto, objetivou-se avaliar a substituição do farelo de soja e milho grão por 
grãos de soja e milho ardidos em suplementos para bovinos de corte a pasto na fase de recria. Para 
avaliação do desempenho produtivo foram utilizados 45 animais anelorados, não castrados com 8 
meses de idade e peso corporal médio inicial de 200 kg, distribuídos em 15 piquetes (3 repetições de 
piquete por tratamento) de Capim Marandu (Brachiaria brizantha, cv. Marandu) e receberam 0,78% 
em suplemento do peso corporal médio. O experimento foi conduzido no período seco do ano, es-
truturado em arranjo fatorial 2 × 2 x 1 com dois ingrediente (grãos de soja e milho ardidos) e dois 
níveis de substituição (50 e 100 %) e um tratamento controle. A substituição parcial ou total de ingre-
dientes tradicionais (milho grão e farelo de soja) não promoveram (P>0,05) alterações negativas no 
desempenho produtivo de bovinos Nelore na fase de recria no período seco do ano. Concluindo, que 
o fornecimento de grãos de soja e milho ardidos como parte dos suplementos para animais Nelore 
em pastejo não influencia negativamente a recria de bovinos Nelore a pasto no período no período 
seco do ano.

PALAVRAS-CHAVE: ganho de peso, grãos avariados, suplementação.

INTRODUÇÃO: A suplementação de bovinos em pastejo é uma alternativa para fornecer os nu-
trientes limitantes na forragem durante o período seco do ano (Pesqueira-Silva et al., 2015), refletin-
do em mudanças no consumo de forragem, maior disponibilidade de nutrientes, maior desempenho 
animal e retorno econômico (Silva-Marques et al., 2015). No entanto, com o alto custo das commo-
dities agrícolas, faz se necessário a busca pela flexibilidade na formulação de suplementos para redu-
zir custos com pecuária (Paulino et al., 2002). Com isso, tem-se despertado o interesse no uso de co-
produtos da agricultura na tentativa de reduzir os custos decorrentes do processo de suplementação.
 Dentre estes coprodutos, destaca-se, os grãos de soja e milho ardidos, que são provenientes 
dos processos que estabelecem padrões de qualidade para comercialização dos grãos de soja e milho, 
que, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – (MAPA), o limite de 
8% de avariados para grãos de soja (Brasil, 1983) e 15% de avaria para o milho ou até 3 % de grãos 
ardidos (Brasil, 2009). No entanto, grãos de soja e milho acima do percentual estabelecido, são con-
siderados grãos de qualidade inferior e de baixo valor de mercado. Porém, apresentam potencial para 
serem utilizados na alimentação animal.
 Dessa forma, considerando-se que ainda são escassos os estudos utilizando grãos de soja e 
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milho ardidos na nutrição de bovinos a pasto, objetivou-se avaliar os limites e potencias nutricionais 
da substituição dos alimentos tradicionais (farelo de soja e milho grão) por alimentos alternativos 
(grãos de soja e milho ardidos) na dieta de bovinos de corte recriados a pasto no período seco do ano.

MATERIAL E MÉTODOS: Foram utilizados de 45 animais macho Nelore, não castrados com 
idade média de 8 meses e peso corporal médio de 200 kg, alocados em uma área experimental com 
15 piquetes de 0,7 hectares/cada, formados uniformemente com gramínea Brachiaria brizantha cv. 
Marandu, dotados de comedouros e bebedouros.
 Os animais foram distribuídos em cinco tratamentos, com três repetições, sendo as repeti-
ções os piquetes experimentais, os quais foram manejados com três animais por piquete, em esque-
ma fatorial 2 x 2 x 1. Dois ingredientes: grãos de soja ardidos e grãos de milho ardidos e dois níveis 
de substituição para cada ingrediente: grãos de soja ardidos substituindo em 50 e 100% o farelo de 
soja e os grãos de milho ardidos substituindo 50 e 100% o milho grão em uma dieta padrão. Deno-
minados de:

Tratamento (SP): Suplemento padrão, formulada com ingredientes tradicionais (farelo de soja e 
milho grão)
Tratamento (50% SA): 50% de substituição do farelo de soja por grãos de soja ardidos.
Tratamento (100% SA): 100% de substituição do farelo de soja por grãos de soja ardidos.
Tratamento (50% MA): 50% de substituição do milho grão por grãos de milho ardidos.
Tratamento (100% MA): 100% de substituição do milho grão por grãos de milho ardidos.

 O experimento foi realizado entre os meses de Maio e Julho, com duração de 84 dias, dividos 
em três períodos experimentais de 28 dias cada. Os animais foram pesados em jejum de 12-16 horas 
no início e final do experimento.
 Os suplementos foram formulados para atender exigências nutricionais proposta para bo-
vinos machos, Nelore, não castrados, com peso corporal inicial de 200 kg, almejando-se ganho 
médio diário (GMD) de 0,6 kg/animal/dia (Tabela1). Os ingredientes utilizados para formulação dos 
suplementos foram: milho grão moído, farelo de soja, grãos de soja ardidos inteiro, grãos de milho 
ardidos moído, núcleo mineral/vitamínico e ureia. A composição nutricional parcial da forragem e 
dos suplementos com grãos de soja e milho ardidos, estão expressos (Tabela 2) com base na matéria 
seca.

Tabela 1. Composição percentual dos suplementos na matéria seca.

Ingredientes
Tratamento

(SP) (50% SA) (100% SA) (50% MA) (100% MA)
%

Milho Ardido - - - 35,80 71,60
Milho Padrão 71,50 70,00 68,50 35,80 -
Soja Ardido - 14,10 28,50 - -

Farelo de Soja 25,50 12,90 - 25,40 25,40
Ureia/AS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Nucleo Mineral 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
SP= suplemento padrão, 50% SA= 50% de substituição do farelo de soja por grãos de soja ardidos. 100% SA= 100% de substi-
tuição do farelo de soja por grãos de soja ardidos. 50% MA= 50% de substituição do milho grão por grãos de milho ardidos.50% 
MA= 100% de substituição do milho grão por grãos de milho ardidos.
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 Os suplementos formulados foram isoprotéicos (20% de proteína bruta (PB) com base 
na matéria seca) e foram ofertados diariamente em quantidades médias de 1,8 kg/animal/dia na 
matéria seca, fornecido às 10 horas, representando oferta de 0,78% de peso corporal (PC) médio 
dos animais.

Tabela 2 - Composição nutricional da forragem e dos suplementos com grãos de soja e milho
ardidos (MS).

Suplementos
Foragem

Item SP 50% SA 100% SA 50% MA 100% MA
Matéria Seca % 93,26 92,68 93,63 92,66 92,74 30,76

Matéria Orgânica 
% 95,64 95,38 95,29 94,07 94,12 91,39

Matéria Mineral 
% 4,36 4,62 4,71 5,93 5,88 8,61

Proteína Bruta % 22,97 20,78 20,99 21,29 21,56 10,30
Extrato Etéreo % - - - - - -

CT % - - - - - -
FDN % - - - - - -
FDA % - - - - - -

FDNcp % - - - - - -
FDN Indigestível 

% - - - - - -

NiDN % - - - - - -
NiDA % - - - - - -
CNF % - - - - - -
NDT % - - - - - -

Carboidratos totais (CT), fibra em detergente neutro (FDN) %, fibra em detergente ácido, FDN corrigida para cinza e pro-
teína (FDNcp), Nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN), Nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NiDA), Car-
boidratos não fibrosos (CNF). SP= suplemento padrão, 50% SA= 50% de substituição do farelo de soja por grãos de soja 
ardidos. 100% SA= 100% de substituição do farelo de soja por grãos de soja ardidos. 50% MA= 50% de substituição do 
milho grão por grãos de milho ardidos.50% MA= 100% de substituição do milho grão por grãos de milho ardidos.

 O Ganho de peso total foi obtido pela diferença entre o peso corporal final e peso
corporal inicial.
 GPT= PCF - PCI
 O Ganho médio diário foi obtido pela divisão do ganho de peso total, pelos números de
dias experimentais.
 GMD= GPT/ Número de dias experimentais
 No início do experimento os grãos de soja apresentaram 70% de grãos ardidos e 94%
de avarias e os grãos de milho apresentavam 8% de grãos ardidos e 58% de avarias.
 As variáveis estudadas foram analisadas por meio do procedimento MIXED do SAS 
(versão 9.3). As médias das diferentes dietas e níveis de substituição dos alimentos tradicionais 
(farelo de soja e milho grão) por alimentos alternativos (grãos de soja ardidos e grãos de milho 
ardidos) foram avaliadas por meio de análise de variância, e as médias obtidas foram compara-
das por contraste, considerando 5% de significância.



105

RESULTADOS PARCIAIS

 Durante o período experimental a taxa de lotação média observada foi de 2,17 UA. ha1.
Por motivo das amostras estarem em processo de análise, até o presente momento não foi possí-
vel a obtenção dos resultados de matéria seca potencialmente digestível (MSpd) o que permitirá 
maiores inferências sobre a seletividade de pastejo e o aproveitamento da forragem disponível.

Tabela 3. Médias do peso corporal inicial (PCI), peso corporal final (PCF), ganho médio diário
(GMD) e ganho de peso total (GPT) dos animais consumindo suplementos padrão (SP), inclusão 
de 50 % de grãos de soja ardida (50% SA), inclusão de 100% de grãos de soja ardidos (100% SA), 
inclusão de 50% de milho ardido (50% MA) e inclusão de 100% de milho ardidos (50% MA).

Itens Tratamento EMP P Valor
SP 50% SA 100% SA 50% MA 100% MA

PCVI 201,33 204,11 204,22 204,44 204,44 2,50 0,8808
PCVF 258,67 255,56 261,67 256,67 259,22 3,28 0,7215
GMD 0,682 0,638 0,633 0,621 0,652 0,033 0,630
GPT 57,33 53,66 57,44 52,22 54,77 2,81 0,6310

 Dessa maneira, o suplemento pode ser uma via de nutrientes extra ou corrigir a defi-
ciência de nutrientes pela forragem, possibilitando bom desempenho. Conforme os resultados 
parciais obtidos (Tabela 3), A substituição parcial ou total de ingredientes tradicionais (milho 
grão e farelo de soja) não promoveram (P>0,05) alterações negativas no desempenho produtivo 
de bovinos Nelore na fase de recria no período seco do ano.
 Diante da ausência de informações sobre a utilização de grãos de soja e milho ardidos na 
suplementação animal, pode-se dizer que do ponto de vista nutricional, pode-se empregar estes 
ingredientes nas formulações de suplementos para animais em na fase de recria. É importante 
ressaltar que estes resultados são parciais e para informações adicionais, torna-se necessário a 
obtenção dos resultados das análises que estão em andamento, principalmente quanto às análi-
ses referentes a presença ou ausência de micotoxinas nos referidos ingredientes.

CONCLUSÕES: De acordo com os dados parciais, o fornecimento de grãos de soja e milho 
ardidos como parte dos suplementos para bovinos Nelore, na fase de recria no período seco não 
influenciou negativamente o desempenho produtivo dos animais.
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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo diagnosticar as condições físicas e físico-hídricas 
dos solos do cerrado mato-grossense e avaliar sua relação com a estagnação da produtividade 
das lavouras de soja e milho no estado de Mato Grosso. Para isso, foram coletadas amostras de 
solo em 37 áreas de produção agrícola, para determinação dos atributos físicos e físico-hídricos 
do solo. Foram realizadas análises para determinação dos seguintes atributos: densidade relativa, 
densidade aparente, resistência a penetração, textura, fracionamento da areia, grau de floculação 
da argila, macroporosidade, microporosidade, porosidade total e estabilidade de agregados. Os 
resultados parciais indicam que os solos das áreas se diferem estatisticamente entre si, pelo teste 
de Kruskal Wallis (p ≤ 0,05). Todas as áreas apresentaram diferenças estatística entre si em pelo 
menos um dos atributos determinados até o momento, na profundidade de 0-10 e 10-20.

PALAVRAS-CHAVE: Retenção de água, agregados do solo, uso do solo

INTRODUÇÃO: O aumento da produtividade de grãos, em solos Mato-Grossenses, foi possível 
devido a elevação do nível tecnológico do sistema de produção e o aumento do uso de insumos. 
Contudo, atualmente, tem-se observado uma certa estagnação na produtividade de grãos no Estado, 
o que tem despertado em pesquisadores o interesse na realização de estudos sobre a qualidade física 
e físico-hídrica dos solos do cerrado.
 O monitoramento da qualidade química dos solos utilizados para produção de grãos é reali-
zado com frequência, devido a necessidade de adubação e garantia de nutrição das culturas anuais. 
No entanto, pouco tem sido estudado sobre a qualidade física desses solos, talvez, pelo fato de intitu-
larmos os solos do cerrado como de qualidade física desejável a produção agrícola. Entretanto, após 
vários anos de cultivo serão causadas alterações relevantes nos atributos físicos do solo, o que pode 
impactar diretamente na capacidade de retenção e disponibilidade de água às plantas.
 A capacidade de retenção e disponibilidade de água no solo é algo complexo que envolvem 
vários atributos do solo e inúmeros processos, que vão desde a atuação de agentes cimentantes 
naturais até a formação de agregados estáveis. Esses processos que estruturam o solo são morosos, 
contudo a adoção de um sistema de uso e manejo inadequado pode comprometê-lo em curto prazo. 
Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo diagnosticar as condições físicas e físico-hídricas 
dos solos do cerrado mato-grossense e avaliar sua relação com a estagnação da produtividade das 
lavouras de soja e milho no estado de Mato Grosso.
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MATERIAL E MÉTODOS
 
A primeira etapa do trabalho foi realizar a coleta das amostras (deformadas, preservadas e semi-
-preservadas) de solo em áreas produtoras de grãos. Essas coletadas, foram feitas dando prefe-
rência a locais próximos aos perfis de solo que foram classificados segundo o Projeto RADAM-
BRASIL, bem como o Diagnóstico Socioeconômico e Ecológico da SEPLAN-MT (Secretaria de 
Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso). No total foram feitas coletas em 
5 áreas do Estado, as coletas foram sendo delimitadas por ecorregiões (Tabela 1). Em cada área 
foram coletados 3 pontos, sendo que em cada ponto foi feita a coleta em profundidades diferentes, 
sendo de 0-10 a 10-20cm.  

Tabela 1: Informações das áreas onde foram realizadas as coletas

Área Classe de solo Uso e Informações 
adicionais Ecorregião Município

I Latossolo Vermelho Agrícola - soja 1 ano/ 8 
anos anteriores cana.

Depressão 
Cuiabana Tangará da Serra

II Latossolo Vermelho Pastagem cultivada. Pantanal Livramento

III Latossolo
Vermelho-Amarelo

Agrícola - Soja/Milho; 
30 anos sem revolvi-

mento de solo.

Chapada do 
Parecis Sorriso

IV Latossolo
Vermelho-Amarelo

Soja/Milho; 10 anos 
sem revolver. Norte Nova Santa Helena

V Latossolo
Vermelho-Amarelo

Soja/milho/sorgo; 9 
ton. de adubo orgânico 

– dejeto.
Araguaia Água Boa

 A Análise granulométrica foi realizada utilizando o método da pipeta, adaptado para o La-
boratório de Física do Solo da Universidade Federal de Santa Maria – RS. A   Argila dispersa em 
água e grau de floculação foi obtido por meio do método utilizado será o proposto por Bennema 
e Vettori (1960). 
 O fracionamento da areia foi realizado a partir da massa de areia obtida na análise gra-
nulométrica será realizada a separação da areia em classes, segundo a escala do SoilSurvey Staff 
- USA (1993). A determinação da porosidade e da densidade do solo será realizada com base no 
manual de métodos de análise de solos (EMBRAPA 2011).
 A estabilidade de agregados foi determinada por meio das amostras semi-preservadas e 
aparelho de oscilação vertical ajustado para uma frequência de 32 oscilações por minuto e agitado 
por mais 4 minutos em tamisamento úmido. A partir do tratamento dos dados foram calculados: 
diâmetro médio ponderado (DMP), índice de estabilidade dos agregados (IEA) e o diâmetro mé-
dio geométrico.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Na tabela 2 estão apresentados os valores médios dos atributos físicos dos solos de algumas 
áreas de estudos, para profundidade 0 a 10 cm. Por meio desses foi possível verificar que os solos das 
áreas, pelo teste de Kruskal Wallis – p ≤ 0,05, se diferenciam estatisticamente entre si em todos os atri-
butos, na profundidade de 0-10. 

Tabela 2: Valores dos diferentes atributos do solo (profundidade de 0 a 10 cm) utilizados para a carac-
terização das áreas

ÁREAS I II III IV V
Areia 40,26 b 43,82 ab 67,57 a 33,81 b 66,45 a
Silte 10,97 ab 21,69 a 4,70 b 14,38 a 4,68 b

Argila 48,77 ab 34,50 bcd 27,73 d 51,82 a 28,87 cd
AMG (1) 1,01 ab 3,19 a 0,31 c 0,34 c 0,68 bc
AG (2) 2,42 cde 3,54 abd 1,47 e 4,04 cb 5,52 ab
AM (3) 12,10 bcd 7,34 de 14,07 ab 13,34 abc 23,46 a
AF (4) 12,66 bcd 13,00 bc 36,05 a 11,36 abc 26,92 ab

AMF (5) 12,06 a 16,75 a 15,67 a 4,73 bc 9,88 ac
IEA (6) 85,55 ab 86,25 a 72,75 c 89,97 a 69,98 cd

Micro (7) 31,72 a 24,41 bcd 24,74 bc 37,93 a 25,35 ab
Macro (8) 7,00 abd 4,34 bd 9,34 a 4,97 bc 12,81 a

Pt (9) 38,72 ab 28,75 cd 34,08 bd 42,90 a 38,16 ab
DAP (10) 1,42 bc 1,62 a 1,47 ab 1,19 c 1,52 ab
DMP (11) 1,85 ab 2,23 a 1,78 b 1,76 bc 1,58 bd
DMG (12) 1,32 ab 1,65 b 1,24 a 1,27 a 1,03 a
ADA (13) 20,70 abc 22,06 abc 20,52 bc 26,77 a 19,82 c

Grau de floculação 51,81 a 35,59 bc 26,40 c 47,76 ab 29,77 bc
(1) AMG: Areia Muito Grossa; (2) AG: Areia grossa; (3) AM: Areia média (4) AF: Areia fina (5) AMF: Areia muito fina; (6) IEA: Ín-
dice de estabilidade de agregados; (7) Micro: Microporosidade; (8) Macro: Macroporosidade; (9) P. total: Porosidade total; (10) DAP: 
Densidade aparente; (11) DMP: Diâmetro médio ponderado; (12) DMG: Diâmetro médio geométrico; (13) ADA: Argila dispersa em 
água.

 As áreas I e II apresentaram diferenças no atributo Microporosidade (Micro), porosidade total 
(Pt), densidade aparente (Dap), grau de floculação (Gf). O uso do solo é diferente para as áreas sendo 
que a o valor de Dap foi maior para a área II, isso pode ser explicado uma vez que, a área é utilizada 
como pastagem plantada, isso poderia explicar o motivo da elevação da densidade aparente.
 Segundo Soane & Ouwerk (1994) o pisoteio de animais em áreas de pastejo poderá aumentar 
a compactação do solo. Os atributos porosidade total e microporosidade foram maiores para a área I, 
isso pode ocorrer uma vez que apesar dos microporos serem menores eles ocupam um maior volume 
no solo, consequentemente a Pt foi maior.
 Na tabela 3 estão apresentados os valores médios dos atributos físicos dos solos das áreas de 
estudos, para profundidade de 10 a 20 cm, por meio desses foi possível verificar que os solos das áreas 
se diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Kruskal Wallis – p ≤ 0,05, exceto a área I ( Latossolo 
Vermelho) da área IV (Latossolo Vermelho Amarelo). A não diferença entre as características físicas 
das áreas I e IV pôde ser explicado pelo fato de ambas serem utilizadas para fins agrícolas e não terem 
sofrido revolvimento dos solos em torno de 10 anos de cultivo (Tabela I).
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Tabela 3: Valores dos diferentes atributos do solo (profundidade de 10 a 20 cm) utilizados para a ca-
racterização das áreas

ÁREAS I II III IV V
Areia 40,10 c 42,55 bc 66,51 a 34,48 c 65,19 ab
Silte 10,25 abc 22,38 a 4,76 bc 12,86 ab 3,68 c

Argila 49,63 a 35,05 ab 28,72 b 52,64 a 31,11 b
AMG 1,20 abc 2,57 a 0,25 c 0,45 bc 0,40 c
AG 1,87 bc 3,32 ab 1,04 c 3,84 ab 4,62 a
AM 11,25 bc 6,80 c 12,48 ab 14,24 ab 23,49 a

AF 12,64 c 12,99 bc 35,81 a 11,58 c 29,59          
ab

AMF 13,11 ab 16,86 a 16,90 a 4,35 b 7,07 b
IEA 80,90 ab 91,27 a 65,31 b 90,23 a 72,51 b

Micro 27,06 ab 21,25 bc 20,70 c 30,37 a 20,31 c
Macro 7,83 b 8,49 ab 9,46 ab 9,04 ab 13,78 a

Pt 34,89 a 29,75 b 30,16 b 39,42 a 34,10 ab
DAP 1,42 bc 1,64 a 1,58 ab 1,28 c 1,58 ab
DMP 1,34 bcd 2,26 a 1,21 cd 1,71 abc 1,20 d
DMG 0,90 bc 1,80 a 0,78 c 1,26 ab 0,81 c
ADA 22,28 ab 21,18 ab 17,61 b 32,81 a 22,73 ab

Gf 54,67 a 38,61 ab 38,69 ab 38,40 ab 26,77 b
(1) AMG: Areia Muito Grossa; (2) AG: Areia grossa; (3) AM: Areia média (4) AF: Areia fina (5) AMF: Areia muito fina; (6) IEA: Índi-
ce de estabilidade de agregados; (7) Micro: Microporosidade; (8) Macro: Macroporosidade; (9) Pt: Porosidade total; (10) DAP: Densi-
dade aparente; (11) DMP: Diâmetro médio ponderado; (12) DMG: Diâmetro médio geométrico; (13) ADA: Argila dispersa em água.

CONCLUSÕES: Todas as áreas apresentaram diferenças estatísticas entre si em todos os atributos, 
na profundidade de 0-10. Na profundidade de 10-20 com exceção da área I e IV, todos os atributos do 
solo apresentaram diferenças entre si.  
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RESUMO: O objetivo com este experimento foi determinar a extração e exportação de macro-
nutrientes da soja em sistema de longo tempo em rotação de culturas. A pesquisa foi realizada na 
Fundação MT, Estação Experimental Cachoeira, Itiquira – MT. O experimento iniciou na safra de 
2008/2009 em delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições, sob um Latossolo Vermelho 
Distrófico de textura muito argilosa. Foram instalados oito tratamentos: T1: soja/pousio, plantio di-
reto; T2: soja/milheto; T3: soja/braquiária; T4: soja/milheto–soja/crotalária–milho+braquiária; T5: 
soja/crotalária–milho+braquiária–soja/crotalária; T6: soja/crotalária–soja/milho+braquiária–bra-
quiária; T7: soja/milho; T8: soja/pousio, plantio convencional. Foram coletadas na safra 2016/2017 
cinco plantas por parcela em estádio de grãos cheios (R6) e separadas em biomassa de parte aérea e 
grãos e posteriormente feito a determinação de macronutrientes, para o cálculo de extração e expor-
tação de nutrientes. Para a extração a relação foi N > K > Ca e para a dinâmica de exportação seguiu 
a ordem N > K > P > Ca. Em sistema de longo tempo a extração e exportação de macronutrientes 
são maiores em manejos de sistemas com rotação de culturas.

PALAVRAS-CHAVE: dinâmica, macronutrientes, nutrição de plantas.

INTRODUÇÃO: A obtenção do máximo rendimento da soja depende das condições climáticas, 
destacando-se as chuvas e temperaturas, da duração do ciclo, das diferenças genéticas entre culti-
vares, do manejo da cultura, em seus diversos tratos culturais, e da disponibilidade de nutrientes no 
solo (Embrapa, 2013). A absorção de nutrientes pela cultura reflete a extração e posterior exportação 
destes nos grãos no momento da colheita. Assim, conhecer a demanda nutricional e a exportação de 
nutrientes é de fundamental importância para assegurar o rendimento da cultura ao longo do tempo, 
através da adequada manutenção da fertilidade do solo, com reposição dos nutrientes por meio da 
adubação. Nesse sentido, é preciso considerar que, quanto maior for a produtividade, maior será a 
quantidade de nutrientes exportada, sobretudo em solos de fertilidade construída, o que leva a indi-
car que o monitoramento da disponibilidade de nutrientes e a adequação da fertilização são indis-
pensáveis para aumentar a eficiência técnica e econômica da fertilização nesses solos (Lacerda et al., 
2015). O objetivo com este experimento foi determinar a extração e exportação de macronutrientes 
da soja em sistema de longo tempo em rotação de culturas.
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MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada na Fundação de Apoio à Pesquisa Agrope-
cuária de Mato Grosso - Fundação MT, Estação Experimental Cachoeira, no munícipio de Itiquira – 
MT. O experimento iniciou-se na safra de 2008/2009 em delineamento de blocos ao acaso com qua-
tro repetições, sob um Latossolo Vermelho Distrófico de textura muito argilosa. Foram instalados 
oito tratamentos: T1: soja/pousio, sem revolvimento do solo, em plantio direto; T2: soja/milheto; T3: 
soja/braquiária; T4: soja/milheto–soja/crotalária–milho+braquiária; T5: soja/crotalária–milho+bra-
quiária–soja/crotalária; T6: soja/crotalária–soja/milho+braquiária–braquiária; T7: soja/milho; T8: 
soja/pousio, com revolvimento anual do solo na entressafra (grade aradora), em plantio convencio-
nal. A adubação de semeadura e cobertura é mantida na mesma concentração de nutrientes desde o 
primeiro ano de avaliação, sendo 225 kg ha-1 de superfosfato simples e 150 kg ha-1 de cloreto de 
potássio. Foram coletadas na safra 2016/2017 cinco plantas por parcela em estádio de grãos cheios 
(R6) e separadas em biomassa de parte aérea: folhas superiores e folhas inferiores, caule, ramos e 
grãos e posteriormente feita a determinação de macronutrientes (Malavolta et al., 1997), para o cál-
culo de extração e exportação de nutrientes. Os resultados foram submetidos à análise de variância 
pelo teste F, sendo as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Todos os macronutrientes apresentaram variação de extração 
significativa com relação aos tratamentos descritos (Tabela 1). As maiores extrações de nitrogênio 
(N), fósforo (P), potássio (K) e cálcio (Ca) foram nos tratamentos com presença de milheto, crotalá-
ria e milho consorciado com braquiária. Em média foram extraídos 257,98 kg ha-1; 31,15 kg ha-1; 
162,23 kg ha-1; 66,33 kg ha-1, de N, P, K e Ca, respectivamente. Já o enxofre (S) e o magnésio 
(Mg) foram extraídos em maiores quantidades nos tratamentos que apresentaram as plantas citadas 
anteriormente, mais o tratamento com a presença de milho sem consórcio, apresentando uma média 
de extração de 22,53 kg ha-1 e 26,64 kg ha-1, de S e Mg, respectivamente. A falta de cobertura ve-
getal aliada ao revolvimento do solo demostraram que as plantas extraíram a menor quantidade de 
N (136,92 kg ha-1), P (13,39 kg ha-1), S (9,82 kg ha-1) e Ca (39,47 kg ha‾1). 

Tabela 1. Extração de macronutrientes (kg ha‾1) na cultura da soja sob sistemas de rotação de cultu-
ras na safra 2016/20171

Trat. Descrição
Extração
kg ha-1

N N K K Ca Mg
1 Soja (PD)2 200,23b 200,23b 96,25b 96,25b 52,68b 20,87b
2 Soja-milheto 291,19a 291,19a 160,12a 160,12a 68,41a 31,25a
3 Soja-braquiária 240,91a 240,91a 162,32a 162,32a 66,42a 32,85a

4A Soja-crotalária 268,32a 268,32a 168,63a 168,63a 70,83a 33,59a
4B Soja-crotalária 253,91a 253,91a 153,80a 153,80a 65,32a 32,65a
5A Soja-crotalária 286,62a 286,62a 177,55a 177,55a 69,17a 30,12a
6A Soja-crotalária 221,29b 221,29b 174,52a 174,52a 59,18a 28,94a
6B Soja-M+B3 243,61a 243,61a 138,71a 138,71a 65,02a 31,62a
7 Soja-milho 191,86b 191,86b 112,17b 112,17b 56,29b 26,06a
8 Soja (PC)4 136,92c 136,92c 79,47b 79,47b 39,47c 17,02b

CV(%)5 16,74 16,96 16,74 16,74 16,74 17,38
1Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade;2PD-
-plantio direto;3M+B- milho+braquiária;4PC-plantio convencional;5CV-coeficiente de variação.
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 Já para os sistemas soja/milho, soja/pousio, sem revolvimento do solo, em plantio direto 
e soja/pousio, com revolvimento anual do solo na entressafra, em plantio convencional apresen-
taram as menores extrações de K, com valores de 112,17 kg ha-1, 96,25 kg ha-1 e 79,47 kg ha-
1, respectivamente. Quanto ao magnésio (Mg) os sistemas soja/pousio, em plantio direto e soja/
pousio, em plantio convencional apresentaram as menores extrações, 20,87 kg ha-1, 17,02 kg 
ha-1 respectivamente. Com relação à exportação, os teores de Ca não apresentaram diferenças 
significativas entre os tratamentos descritos (Tabela 2). 

Tabela 2. Exportação de macronutrientes (kg ha-1) na cultura da soja sob sistemas de rotação 
de culturas na safra 2016/20171

Trat. Descrição
Exportação

kg ha-1
N P K S Ca Mg

1 Soja (PD)2 168,49b 17,45a 65,60b 12,31a 17,42 12,66a
2 Soja-milheto 236,98a 24,38a 88,74a 16,73a 19,11 15,26a
3 Soja-braquiária 176,84b 23,39a 80,17a 15,36a 16,36 14,16a

4A Soja-crotalária 212,11a 24,25a 89,92a 16,19a 18,31 15,66a
4B Soja-crotalária 203,55a 21,85a 83,83a 14,83a 16,90 14,95a
5A Soja-crotalária 227,53a 23,62a 88,35a 17,21a 18,33 14,39a
6A Soja-crotalária 159,40b 20,38a 80,02a 12,87a 15,45 13,19a
6B Soja-M+B3 194,13a 20,87a 79,08a 15,37a 16,16 14,00a
7 Soja-milho 151,83b 18,34a 65,49b 13,77a 15,41 12,57a
8 Soja (PC)4 106,82b 10,31b 45,02b 7,71b 11,56 8,89b

CV(%)5 19,05 19,26 17,39 18,35 19,85 19,85
1Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade;2PD-plan-
tio direto;3M+B- milho+braquiária;4PC-plantio convencional;5CV-coeficiente de variação.

 
 A exportação de N foi maior nos sistemas soja/milheto, soja/crotalária e soja/milho con-
sorciado com braquiária. Os nutrientes P, S e Mg apresentaram menor exportação no sistema 
soja/pousio, em plantio convencional, 10,31 kg ha-1, 7,71 kg ha-1 e 8,89 kg ha-1, respectiva-
mente. Já o K foi exportado em maiores quantidades nos sistemas que apresentaram o ciclo das 
culturas do milheto, braquiária, crotalária e milho consorciado com braquiária. A dinâmica de 
extração, no geral apresentou a ordem N > K > Ca, com variação entre P e Mg, que se alterna-
ram nos sistemas, e o S sendo o nutriente com menor extração em todos os tratamentos. Já na 
exportação a ordem foi N > K > P > Ca, enquanto de Mg e S alternaram nos sistemas. Houve 
alteração nesta ordem no sistema soja/pousio, com revolvimento anual do solo na entressafra, 
em que a ordem de extração foi N > K > Ca > P. Este sistema apresentou menor extração e ex-
portação de fósforo. Esta evidência está associada com a capacidade de retenção deste nutriente 
aos colóides do solo, uma vez que, sempre há o revolvimento do solo, e a nesta área a textura 
é muito argilosa. O nitrogênio foi o nutriente mais extraído e exportado nos sistemas, o qual 
é reposto por fixação biológica. E a utilização da crotalária, outra leguminosa, favoreceu esta 
dinâmica nos sistemas em que ela foi inserida.  Já o K, foi o segundo nutriente mais extraído e 
exportado em todos os tratamentos. Este elemento foi reposto, durante todos os anos de avalia-
ção, nos quais está incluso o ano da avaliação 2016/2017, via adubação mineral. Costa et al., 
2009, demonstra que há uma depleção temporária da disponibilidade do nutriente, pois grande 
proporção do que é absorvido acumula-se nas partes vegetativas das plantas e é liberada para 
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o solo após a decomposição dos resíduos culturais. Além disso, o íon K+ encontra-se na planta 
predominantemente como cátion livre, que pode ser facilmente lixiviado dos tecidos vegetais 
que cobrem o solo.  No entanto, com exceção dos sistemas soja/milho e soja/pousio, em plantio 
direto e plantio convencional, todos os outros tratamentos apresentaram as maiores extrações e 
exportações de K. A presença de maior concentração de Ca no fertilizante superfosfato simples, 
em relação ao S, e este ser aplicado todo ano na base, em uma mesma dose (225 kg ha-1), pode 
explicar a maior extração e exportação deste elemento nos sistemas de produção avaliados, uma 
vez que, estes elementos apresentam dinâmicas diferentes no solo. O manejo da adubação e da 
nutrição da cultura da soja é restrito aos corretivos, aos fertilizantes e às formas de aplicação 
e incorporação deles no solo. Entretanto, os atuais sistemas de produção são qualificados pela 
complexidade ao longo do tempo, o que passa a exigir maior esforço gerencial no manejo da 
fertilidade do solo, adubação e nutrição (Zancanaro et al., 2018). Nesse sentido, é preciso con-
siderar que, quanto maior for a produtividade, maior será a quantidade de nutrientes exportada, 
sobretudo em solos de fertilidade construída.

CONCLUSÕES: Em sistema de longo tempo a extração e exportação de macronutrientes são 
maiores em manejos de sistemas com rotação de culturas.
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RESUMO: Objetivou-se nesse estudo avaliar a patogenicidade de três isolados de M. rileyi à Spo-
doptera frugiperda, utilizando duas metodologias. Os isolados avaliados foram: CG381, CG1312, 
e, um isolado selvagem coletado em uma área experimental de integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta (iLPF) na Embrapa Agrossilvipastoril/Sinop MT. Foram realizados dois bioensaios, sendo 
o primeiro utilizando metodologia de aplicação tópica da suspensão dos isolados de M. rileyi em 
S. frugiperda e o segundo com superfície tratada com a suspensão dos isolados selecionados. 
Verificou-se que o isolado CG381 mostrou-se promissor para o controle de S. frugiperda e que as 
metodologias avaliadas influenciaram na mortalidade dessas lagartas pelos isolados de M. rileyi, 
sendo que a metodologia de superfície tratada proporcionou maior mortalidade das lagartas.

PALAVRAS-CHAVE: fungos entomopatogênicos, inseticidas microbiológicos, lepidópteros-
-pragas

INTRODUÇÃO: Spodoptera frugiperda (Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) é a principal 
praga da cultura do milho, por sua ocorrência generalizada e por atacar todos os estádios de de-
senvolvimento da planta. A redução nos rendimentos de grãos devido ao ataque dessa praga pode 
chegar a 55,6%, de acordo com o estádio de desenvolvimento e dos genótipos de milho (Cruz 
2010; Rosa & Barcelos 2012).
 Estudos voltados para o controle biológico de pragas com a utilização de microrganismos 
entomopatogênicos, entre eles os fungos, tem se mostrado uma alternativa de grande interesse 
para auxiliar no controle de lepidópteros-pragas (Faleiro et al. 2011; Pedrazolli & Hermann 2016).
 O fungo entomopatogênico Metarhizium rileyi (Farlow) (Hypocreales: Clavicipitaceae) 
destaca-se por ser altamente epizoótico e com distribuição cosmopolita, sendo registradas 60 es-
pécies de Lepidoptera, entre elas, S. frugiperda, suscetíveis a esse entomopatógeno (Fronza et al. 
2017). Por ser um entomopatógeno especializado em lagartas, a exploração comercial
desse entomopatógeno representa um método economicamente e ecologicamente desejado (Faria 
et al. 1993; Perinotto et al. 2012).
 Considerando que isolados de um fungo podem ocasionar maior mortalidade de determi-
nadas espécies de lagartas do que outras (Suwannakut et al. 2005) e que diferentes metodologias 
podem influenciar os resultados de bioensaios na seleção de fungos para o controle de insetos 
(Santoro et al. 2007), objetivou-se avaliar a patogenicidade de isolados de M. rileyi à Spodoptera 
frugiperda utilizando duas metodologias.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: Por meio do teste de viabilidade verificou-se que a viabilidade 
de conídios utilizada nos dois bioensaios estava em 80%. No bioensaio com aplicação tópica a 
mortalidade de S. frugiperda foi baixa em todos os tratamentos avaliados (Fig. 1A). Verificou-
-se por esse método que o número de lagartas mortas diferiu entre os tratamentos (ANOVA: 
F2,27=35.85, p<0.001) sendo este maior pelo isolado CG1312 em relação aos isolados CG381 e 
selvagem.
 Enquanto que no bioensaio com metodologia de superfície tratada, observou-se uma mor-
talidade de lagartas superior em todos os tratamentos avaliados em relação a metodologia anterior 
(Fig. 1B). Observou-se por esse método, que houve diferença entre os tratamentos quanto a mor-
talidade de S. frugiperda (ANOVA: F2,27=4.887, p=0.0154), sendo esta significativamente maior 
pelo isolado CG381 em relação ao isolado selvagem.

Figura 1 Mortalidade de S. frugiperda por isolados selecionados de M. rileyi em bioensaios com 
metodologias de aplicação tópica em lagartas (A) e superfície tratada (B).

 Os resultados demonstram a importância de se verificar a metodologia mais adequada 
para a realização de bioensaios de patogenicidade de isolados de fungos entomopatogênicos, para 
que sejam verídicos os resultados acerca da eficiência de tais isolados no controle de lagartas.

CONCLUSÕES: Observou-se que a mortalidade de lagartas foi baixa no bioensaio com aplica-
ção tópica em todos os tratamentos avaliados. Apesar da baixa mortalidade, com a adoção dessa 
metodologia, verificou-se que o isolado CG1312 causou maior mortalidade de S. frugiperda.
No bioensaio com superfície tratada, a mortalidade em todos os tratamentos foi superior a 60%, 
sendo que o isolado CG381 causou maior mortalidade de S. frugiperda (87%), mostrando-se, 
portanto, promissor para o controle dessas lagartas.
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RESUMO: O presente estudo foi realizado na baixada cuiabana, no município de Santo Antônio 
do Leverger – MT, na fazenda experimental da UFMT em uma área de abertura, com o objetivo 
de utilizar o modelo Cropgro-soybean da plataforma DSSAT para definir a (s) melhor (es) época 
(s) de semeadura para as cultivares BMX Desafio (precoce) e TMG7062 (semi-precoce) de soja 
visando maiores rendimentos e desenvolvimento da cultura, bem como melhor oportunidade para 
antecipação do cultivo de milho safrinha. Para a simulação, foi necessário adicionar ao software 
dados referentes aos fatores climáticos (precipitações, temperaturas, umidade, radiação global), 
tipo de solo, material genético utilizado e datas de plantio avaliadas. A partir dos dados gerados 
pelo programa, a melhor data de semeadura para ambos as cultivares foi em 30 de outubro e a 
cultivar Desafio apresentou maior produtividade quando comparado com a cultivar TMG7062.

PALAVRAS-CHAVE: simulação, efeitos meteorológicos e variabilidade climática.

INTRODUÇÃO: O estado de Mato Grosso se destaca na produção de soja, sendo o maior pro-
dutor do Brasil com área cultivada com a cultura na safra de 2016/2017 de 9,323 milhões de hec-
tares, produzindo um montante de 30,514 milhões de toneladas do grão e apresentando uma pro-
dução média de 3.721 kg ha-1 (segundo dados da CONAB). Esses ganhos na produtividade são 
referentes aos investimentos cada vez maiores em tecnologia, qualificação profissional, insumos 
e manejo. A época de semeadura da soja traz impacto no porte, ciclo e o rendimento das plantas 
e podem contribuir para aumentar as perdas na colheita. Dallacorte et al. (2006), ao avaliar o mo-
delo Cropgro-soybean para cultivares de soja em Palotina (PR), verificou que o modelo apresenta 
alta sensibilidade à variação dos coeficientes genéticos e que, à medida que a semeadura da soja 
é realizada em datas mais tardias, o ciclo da cultura tende a diminuir devido a relação com o fo-
toperíodo. Diante do exposto, esse estudo tem como objetivo utilizar o modelo Cropgro-soybean 
para definir a (s) melhor (es) época (s) de semeadura para as cultivares BMX Desafio (precoce) 
e TMG7062 (semi-precoce) visando melhor desenvolvimento e produção no munícipio de Santo 
Antônio de Leverger, na baixada cuiabana, estado de Mato Grosso.
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MATERIAL E MÉTODOS: O modelo Cropgro-soybean descrito inicialmente por Boote et al. 
(1997), está inserido no Sistema de Suporte à Decisão para Transferência de Agrotecnologia (DS-
SAT) desenvolvido a partir de um trabalho colaborativo de muitos cientistas de diversas universi-
dades e centros de pesquisa que fazem parte do consórcio International Consortium for Agricultural 
Systems Applications (ICASA, 2010). A simulação foi realizada no município de Santo Antônio do 
Leverger-MT, na fazenda experimental da UFMT. As cultivares avaliadas foram a TMG7062 (ciclo 
semiprecoce) e Desafio RR 8473 RSF (ciclo precoce). O modelo utilizado foi o Cropgro-soybean. 
A simulação dependeu do fornecimento de dados de entrada de clima, solo, material genético e coe-
ficientes genéticos das cultivares avaliadas. Os dados meteorológicos utilizados foram a radiação 
solar global, temperatura do ar (máxima e mínima), precipitação pluviométrica total diária e radia-
ção solar, as quais foram obtidos através de estação meteorológica, que foram instaladas no local 
de estudo. Para a obtenção de dados referente ao material genético, foram feitas coletas de amostras 
quinzenais de cinco plantas em cada parcela, que foram acondicionadas em sacos de papel, para en-
vio aos laboratórios da UFMT, para determinação da matéria seca (em estufa de circulação forçada a 
70°C por 72 horas), altura de planta, diâmetro de caule, área foliar e número de cada tipo de estrutura 
reprodutiva (flor, vagem e sementes). Efetuaram-se coletas iniciais de solo para análise convencio-
nal de fertilidade (EMBRAPA, 2014), incluindo a determinação da distribuição das partículas areia, 
silte e argila. Todas as atividades de campo realizadas nas parcelas foram registradas diariamente, 
para fins de alimentar as simulações do software.
 Após a obtenção dessas informações, esse conjunto de dados de entrada foram inseridos no 
modelo Cropgro-soybean, permitindo assim a simulação do desenvolvimento e produtividade da 
soja. Com o objetivo de avaliar o efeito da época de semeadura no desenvolvimento e produtividade 
da soja, foram simuladas quatro diferentes épocas de semeadura, com intervalos de 15 dias, no pe-
ríodo de 30/09/2018 a 15/11/2018.

CONCLUSÕES: De acordo com o fator produtividade, observou-se que para a cultivar TMG7062 
a época de plantio de 30 de outubro é a que apresenta melhor resultado, produzindo 2.145 Kg ha-1 
(35,75 sacas por hectare). Para a cultivar Desafio, a data que expressou maior produção é 30 de 
outubro, produzindo 3.734 Kg ha-1 (62,23 sacas por hectare). Dessa forma, avaliando todas as 
datas de semeaduras e os dois cultivares, a melhor época de semeadura é em 30 de outubro, sendo 
a cultivar Desafio de maior produtividade e mais indicado para a região.
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