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1 - ÁCIDO SALICÍLICO COMO MITIGADOR DA TOXICIDADE DE NH4 

EM EUCALYPTUS SPP.: EFEITO NO DESENVOLVIMENTO E 

QUALIDADE DAS MUDAS 

 
Jonas Pereira de Souza Junior1, Thaís Chagas Barros1, Renato de Mello Prado1. 

 
1FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, jonas.psj@hotmail.com. 

 

  O excesso de amônio causa sintomas tóxicos nas plantas que podem ser mitigados através 

da aplicação de eliciadores endógenos como o ácido salicílico. Desta forma, objetivou-se avaliar a 

atuação do ácido salicílico como agente mitigador da toxicidade de NH4
+, bem como o efeito das 

doses crescentes. O ensaio foi instalado em casa de vegetação em esquema fatorial inteiramente 

casualizado, composto por cinco doses de amônio (5, 15, 30, 60 e 120 mmol L-1), presença e 

ausência de ácido salicílico (0 e 10-2 mmol L-1), 4 repetições e 3 mudas por repetição, totalizando 

120 mudas. Foi conduzido em tubetes de 50 cm³ de capacidade contendo vermiculita média e os 

tratamentos foram aplicados via solução nutritiva adaptada (sem presença de N) a 25% por duas 

semanas e posteriormente a 50% até o final do período experimental. O ácido salicílico foi aplicado 

via foliar, conforme emissão de novas folhas. Com o desenvolvimento dos sintomas de toxicidade 

por excesso de N o experimento foi finalizado. A dose mais alta de NH4
+ (120 mmol L-1) não 

possibilitou avaliação devida severidade dos sintomas. Os parâmetros analisados foram: altura, 

diâmetro de colo, massa seca total e índice de qualidade de Dickson. Não houve interação entre as 

doses de amônio e a presença de ácido salicílico para as variáveis analisadas. As doses de amônio 

apresentaram efeito significativo para a variável altura (cm) (Y=-0,0009x² -0,0085x + 17,049), 

massa seca (g) (y = -0,0017x2 + 0,0834x + 3,6076) e índice de qualidade (y = -0,0002x2 + 0,0079x 

+ 0,4205), sendo o maior valor observado para altura (17,3 cm) na dose de 24 mmol L-1 de NH4
+, 

para a massa seca (6,5 g) na dose de 24 mmol L-1 de NH4
+, e para o índice de qualidade (0,51) na 

dose de 20 mmol L-1 de NH4
+. Não houve efeito das doses de amônio no diâmetro do colo. Não 

houve efeito significativo da presença de ácido salicílico nas variáveis analisadas. A dose de 

amônio encontrada neste experimento que proporcionou maior crescimento das mudas de eucalipto 

foi entre 20 e 24 mmol L-1 de NH4
+. A adição do ácido salicílico não mitigou o efeito negativo do 

excesso de amônio no crescimento e desenvolvimento de mudas de eucalipto.  

  

Palavras-chave: estresse nutricional, hormônio vegetal, nitrogênio. 

 

Apoio financeiro: CAPES. 
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2 - ADUBAÇÃO DA CULTURA DA SOJA COM DEJETOS SUÍNOS 
 

Josilaine Gonçalves da Silva1, Alexandra de Paiva Soares2, Janáine Vieira da Silva Donini2, 

Oscarlina Lúcia dos Santos Weber1. 

 
1UFMT, Cuiabá, MT, josilainegsilva@gmail.com; 2IFMT, Santo Antônio do Leverger, MT. 
 

O aumento da produtividade da soja nos últimos anos ocorreu, basicamente, pela adoção de 

tecnologias como o uso de insumos e equipamentos, o que está diretamente relacionado ao custo de 

produção. Dentre os insumos utilizados, os fertilizantes são os mais onerosos. O dejeto de suíno é 

considerado uma excelente fonte de nutrientes e pode se apresentar como alternativa ao uso de 

fertilizantes químicos. O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de doses 

crescentes de dejeto de suíno na nutrição da cultura da soja. O experimento foi realizado nas 

dependências do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) - campus São Vicente no ano de 2013. O 

delineamento experimental foi o de blocos ao acaso (DBC), com sete tratamentos e três repetições. 

As doses de dejeto utilizadas foram definidas em taxas de aplicação com volumes variando entre 0, 

50, 100, 150, 200, 250, 300 m³ ha-1. Quando as plantas estavam no estádio R2, floração plena, 

foram coletadas amostras de folhas nos tratamentos, esse material foi seco em estufa de circulação 

forçada de ar a 65°C, até peso constante, em sequência foi moído para a determinação dos 

nutrientes: Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S) de 

acordo com Embrapa (1988). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância com análise 

de regressão. De acordo com os resultados dos teores foliares dos nutrientes, verificou-se que a 

média dos teores de P encontraram se altos em todos os tratamentos. O Magnésio apresentou 

conteúdos considerados suficientes para todas as doses de dejeto suíno. Para N e K os teores foram 

considerados baixos e o Ca acima da dose de 200 m3 ha-1 atendeu a nutrição das plantas de soja.  O 

S foi considerado suficiente. O dejeto suíno apresentou grande potencial fertilizante, 

proporcionando teores foliares adequados e próximos aos teores encontrados na adubação mineral. 

Conclui-se, portanto, que o dejeto de suíno tem potencial em nutrir plantas de soja com P, K e Mg. 

 

Palavras-chave: fertilizantes, dejeto líquido de suínos, nutrição mineral de plantas. 

 

Apoio financeiro: CNPQ, FAPEMAT. 

 



15 

 

     
 

 

3 - ADUBAÇÃO FLUÍDA NO SULCO DE PLANTIO DA CULTURA DA 

SOJA 

 
Claudinei Paulo de Lima1, Renato de Almeida2, Roger de Oliveira2, Emerson Machado de Souza2, 

Rogério Paulo de Lima3. 

 
1FIO, Ourinhos, SP, claudineipaulo@fio.edu.br; 2FATEC, Ourinhos, SP; 3Nutriceler, Itapeva, SP. 

 

O aumento da produtividade das culturas está associado aos avanços tecnológicos, ao 

manejo e eficiência dos produtores. O emprego de fertilizantes fluidos como fonte alternativa para o 

suprimento de fósforo para as culturas ainda é pequeno. No entanto, são promissoras as perspectivas 

de crescimento do seu consumo, tendo em vista as vantagens que oferecem em relação aos 

fertilizantes aplicados na forma sólida: facilidade de armazenamento e aplicação, maior 

uniformidade de aplicação, minimização de perdas, versatilidade de formulações, menor consumo 

de mão-de-obra e redução do custo da adubação. Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito da 

aplicação de doses de Nucleos-Ophos® aplicados no sulco de plantio na cultura da soja para 

substituir a adubação fosfatada sólida aplicada no solo. O trabalho foi conduzido no município de 

Palmital numa área de produção de grãos sob sistema de plantio direto, a semeadura foi realizada na 

primeira semana de novembro de 2014. O solo foi caracterizado quimicamente e apresentou o teor 

de P de 20 mg dm3. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com oito tratamentos 

(O (controle), 5 litros; 10 litros; 20 litros; 40 litros; 5 litros + 50% dose do sólido, 10 litros + 50% 

dose do sólido e a dose recomendada 60 kg de P2O5) e quatro repetições. Os tratamentos foram 

compostos pelo fertilizante fluído Nucleus-OPHOS® (8-24-00) e o fertilizante sólido, sendo a fonte 

o MAP. A aplicação do fertilizante fluido foi realizada no sulco de semeadura com pulverizador 

costal movido por CO2. A cultivar utilizada foi BMX-Potência RR. Foi avaliada a produtividade de 

grãos, em seguida os resultados foram submetidos ao teste F da análise de variância (ANOVA), 

comparando-se as médias dos tratamentos pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O tratamento 

controle que não recebeu adubação fosfatada produziu 2.580 kg ha-1 deferindo estatisticamente dos 

demais tratamentos, 5 litros; 10 litros; 20 litros; 40 litros; 5 litros + 50% dose do sólido, 10 litros + 

50% dose do sólido e 60kg de P2O
5 que produziram respectivamente: 2.844; 3.070; 3.000; 2.880; 

2.964; 2.958 kg ha-1. O fertilizante fluido utilizado em pequenos volumes proporcionou 

produtividade análoga às obtidas com o fertilizante sólido. 

 

Palavras-chave: adubação fosfatada, produtividade soja, Glycine max. 
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4 - ADUBAÇÃO FOSFATADA A LANÇO E NO SULCO DE SEMEADURA 

NO MILHO SAFRINHA 
 

Daniel Calixto de Jesus1, Henrique Campos Pascoal1, June Faria Scherrer Menezes1, Mariana Pina 

da Silva1. 

 
1UniRV, Rio Verde, GO, daniel_gyn10@hotmail.com. 

 

  O milho (Zea mays L.) da família Poaceae tem grande importância econômica na produção 

de grãos para alimentação humana, bem como para animais. É uma cultura plantada principalmente 

na safrinha, após a cultura da soja, por mostrar ótimos resultados em produtividade. Em uma 

economia de alta competitividade, a busca por maior eficiência na produção agrícola tem sido 

constante, por isso umas das alternativas para incremento na produtividade é a adubação. O modo 

de aplicação dos fertilizantes pode ser no sulco de semeadura ou a lanço. A aplicação a lanço pode 

ser vantajosa, pois se tem maior velocidade e praticidade no plantio. Quanto maior a velocidade na 

semeadura, mais rápido a lavoura se estabelece e melhor aproveitamento do período chuvoso. Na 

aplicação do fertilizante no sulco de semeadura há melhor contato do nutriente com o sistema 

radicular e maior aproveitamento do nutriente pela planta. O objetivo com o ensaio foi avaliar o 

estado nutricional e a produtividade da cultura de milho com modos de aplicação do fertilizante 

fosfatado a lanço e no sulco de semeadura em duas formulações. O ensaio foi instalado a campo 

numa propriedade rural com solo corrigido e de fertilidade média, com condições produtivas que 

espelhem o encontrado na região sudoeste do Estado do Goiás. A área do ensaio foi dividida em 4 

blocos e cada bloco foi dividido em 4 parcelas de 8 linhas espaçadas de 0,5  m com 10 metros de 

comprimento cada (4 m x 10 m = 40 m2), que totaliza 640 m2 de área experimental. O híbrido de 

milho utilizado foi 30K75, com densidade de plantio de 3,5 sementes por metro. Os tratamentos 

foram compostos da aplicação de 60 kg ha-1 de nitrogênio (N), 60 kg ha-1 de P2O5 e de 60 kg ha-1 de 

K2O, sendo o fósforo aplicado a lanço ou no sulco de semeadura. Não houve diferença estatística 

entre os tratamentos, porém a cultura apresentou deficiência de N e excesso de potássio (K). 

Obteve-se uma produtividade média de grãos de 11.842,27 kg ha-1, sendo a produtividade com 

aplicação de fósforo (P) no sulco de semeadura, superior a 12 sacas por hectare em relação à 

aplicação do fertilizante a lanço. A aplicação de adubos fosfatados deve ser preferencialmente via 

sulco de semeadura. 

 

Palavras-chave: Cerrado, fósforo, Zea mays L.. 

 

Apoio financeiro: UniRV. 
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5 - ALTURA E MASSA DE PLANTAS DE SOJA EM FUNÇÃO DE 

CULTURAS ANTECESSORAS 

 
Gustavo Carvalho Guimarães1, Osvaldo Manoel Ferreira1, Thiago Celestino dos Santos1, Darly 

Geraldo SenaJunior1. Simério Carlos Silva Cruz1, Marcelo Marques Costa1. 

 
1UFG, Jataí, GO, gustavogcg_jti@hotmail.com. 

 

 Com o advento do plantio direto no Brasil as palhadas das culturas antecessoras se tornaram 

um componente essencial para o manejo deste sistema, a fim de promover condições favoráveis à 

cultura sucessora. Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a altura e massa de plantas 

de soja em função da semeadura sobre diferentes palhadas, na safra 2015/2016. O experimento foi 

realizado com a cultivar de soja Brasmax Ponta IPRO, cultivada sob um Latossolo Vermelho 

Distroférrico, textura argilosa. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, composto por 

seis tratamentos (crotalária; milheto; sorgo; milho; milho+braquiária; braquiária) e seis repetições. 

As parcelas foram constituídas de 10 linhas com espaçamento de 0,45m e 10m de comprimento. 

Foram realizadas cinco avaliações, em intervalos semanais, onde foi feito a medição de dez plantas, 

do nível do solo até a inserção do último trifólio nas linhas centrais de cada parcela. Para a 

avaliação da altura foram coletadas nove plantas cortadas rente ao solo em três linhas diferentes. As 

plantas coletadas foram secas em estufa de circulação forçada a 60º C até atingir peso constante. A 

média da altura de plantas e a massa seca de plantas foram analisadas por meio do teste Tukey a 5% 

de probabilidade. Em termos de altura de plantas verificou-se efeito significativo das palhadas de 

braquiária, milho+braquiária e sorgo nas duas primeiras medições, posteriormente se igualaram 

com os demais tratamentos. Enquanto que, a massa seca não houve diferença significativa na 

primeira avaliação, no entanto, na segunda houve diferença, em que as plantas cultivadas sobre 

milho+braquiária apresentaram menor massa, mas nas outras três medições os tratamentos se 

equipararam estatisticamente. Deste modo, foi possível observar que devido à palhada mais espessa 

das parcelas de braquiária, milho+braquiária e sorgo as plantas de soja ficaram estioladas.  

 

Palavras-chave: Palhada, plantio direto, Glycinemax. 

 

Apoio financeiro: CNPq. 
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6 - ARRANJO DE PLANTAS, CARACTERÍSTICAS AGRÔNOMICAS E 

PRODUTIVDADE DE SOJA 

 
Paulo Irineu Maldaner Junior1, Wilson Wagner Ribeiro Teixeira2, Milton Ferreira Moraes1, Marcelo 

Raphael Volf3, Maria Eliza Pereira Batista1. 

 
1UFMT, Barra do Garças, MT, paulo_maldaner_jr@hotmail.com; 2UFPR, Curitiba, PR; 3UNESP, 

Botucatu, SP. 

 

 A distribuição espacial de plantas é uma prática agronômica que determina o grau de 

competição intraespecífica, podendo alterar o rendimento e seus componentes. A escolha do arranjo 

de plantas ideal deve conter a mínima competitividade intraespecífica, máxima absorção de água e 

nutrientes, facilidade de penetração de defensivos agrícolas e que proporcione um microclima 

desfavorável ao desenvolvimento de doenças. No entanto, as mudanças no arranjo de plantas devem 

estar baseadas na fertilidade do solo, características do cultivar e condições ambientais.  Neste 

contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do arranjo de plantas associado à adubação 

no rendimento de grãos e seus componentes. O experimento foi conduzido a campo, na safra 

2014/15. O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo, textura 

argilosa. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com seis tratamentos (T1= 0,45, 

15, 160, 170 (controle); T2= 0,22, 15, 160, 170; T3= 0,22, 22, 160, 170; T4= 0,22, 30, 160, 170; 

T5= 0,22, 22, 240, 255; T6= 0,45, 23, 320, 340) metros entre linhas, sementes por metro linear, kg 

ha-1 de MAP e kg ha-1 de KCl respectivamente, com quatro repetições. Na colheita, foram avaliados 

os seguintes componentes de rendimento (CR): a altura de plantas (AP), inserção do primeiro 

legume (IPL), estande de planta (STAND), número de plantas por metro (NPM), massa de mil 

grãos (MMG) e rendimento de grãos (REND). O NPM, STAND, MMG e REND foram superiores 

no tratamento quatro em relação aos demais. No entanto, essa tendência não foi verificada para AP 

e IPL, que foram superiores no tratamento cinco. Verificou-se que a testemunha apresentou o menor 

STAND, AP, IPL, MMG e REND, diferindo dos demais tratamentos. Esses resultados podem ser 

explicados em parte pela baixa precipitação durante o florescimento e enchimento de grãos (< 58 

mm ciclo), que favoreceu a combinação da maior população de plantas com o menor espaçamento 

entre linhas. Os REND obtidos, com a modificação no arranjo de plantas, devem-se a alteração na 

MMG e STAND. Os arranjos utilizados neste experimento, que proporcionaram melhor 

distribuição das plantas na área, podem ter aumentado a penetração de luz nos estratos inferiores do 

dossel, aumentando a produção fotossintética e contribuindo com o aumento no MMG e REND. O 

maior REND no tratamento quatro foi associado com o maior STAND e MMG. Estes resultados 

indicam que em condições de deficiência hídrica o maior STAND associado ao menor espaçamento 

pode proporcionar maiores rendimentos. 

 

Palavras-chave: população de plantas, adubação, Glycine max (L.) Merr. 
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7 - ASPECTOS NUTRICIONAIS DA VARIAÇÃO GENÉTICA EM FOLHAS 

DE UMA POPULAÇÃO NATURAL DE Dipteryx alata PROCEDENTE DE 

INDIARA - GO 
 

Christian Luis Ferreira Berti1, Takeshi Kamada1, Vitor De Grande Guerreiro1, Ricardo Marchiotti 

de Oliveira1. 

 
1UniRV, Rio Verde, GO, christianberti@unirv.edu.br. 

 

O conhecimento do nível de variação genética e da sua distribuição, das populações de 

plantas das espécies florestais, assume importância na escolha das estratégias de melhoramento a 

serem adotadas, visando maximizar os ganhos genéticos através dos ciclos de seleção. O trabalho 

teve como objetivo quantificar a variação genética para os caracteres nutricionais de folhas de uma 

população natural de baru localizada na rodovia de acesso à cidade de Indiara, GO. Os caracteres 

nutricionais avaliados foram o conteúdo de: N, P, K, Ca, Mg e S nas folhas. Pela análise dos teores 

de macronutrientes verificou-se que esta população apresentou a maior média de 1,86% ou 18,6 g 

kg-1 para nitrogênio e a menor de 0,03 % ou 0,3 g kg-1 para o enxofre. Os valores de herdabilidade 

no sentido amplo para a média de matrizes foram altos (acima de 50%) para Ca. O elemento Ca 

apresentou alto valor de herdabilidade conforme amplitude proposta por Resende (1995). Verificou-

se que as estimativas de herdabilidade da média das progênies variaram de 0,63 (fósforo) a 0,88 

(cálcio). As maiores estimativas de 
2
mĥ

 
sugerem um bom controle genético do caráter e a 

possibilidade de ganhos genéticos com a seleção das melhores matrizes. A perceptível expressão da 

acurácia destacou-se novamente o cálcio (0,93), cujos resultados conferem a alta correlação entre o 

valor estimado e o verdadeiro. Os maiores CVg(%) obtidos, indicando maior variabilidade entre as 

matrizes, foram para os teores de Ca (CVg 33,37%) e S (CVg 34,30%). Vencovsky & Barriga 

(1992) recomendam que o caráter com maior coeficiente de variação relativa ( rCV ) seja indicado 

para seleção. As maiores estimativas de rCV  foram para os caráteres Ca (1,34) e S (0,93) contudo 

com exceção do P todos os caracteres estudados apresentaram valores de rCV  acima de 0,75 

classificando-os na classe ótima. Foi encontrada variabilidade genética para o teor de nutrientes e a 

característica mais indicada neste momento para um processo de seleção seria o conteúdo de Ca. 

 

Palavras-chave: parâmetros genéticos, conservação genética e macronutrientes. 

 

Apoio financeiro: UniRV, CNPq, FAPEG. 
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8 - ATRIBUTOS QUÍMICOS DE UM SOLO SOB PASTAGEM EM FUNÇÃO 

DA APLICAÇÃO DO GESSO AGRÍCOLA 

 
Raissa de Sousa Luis1, Kesley Aparecido Santos Nunes1, Fellipe Menezes Neves1, Thais Marques 

de Santana1, Keberth Huan Silva Bueno1, Clarice Backes1. 

 
1UEG, São Luís de Montes Belos, GO, raissa.sousal@hotmail.com. 

 

O gesso agrícola tem sido uma alternativa nas áreas de pastagem, pois possibilita melhorias 

de alguns atributos do solo. Assim sendo, o objetivo desse trabalho foi avaliar as alterações de 

atributos químicos do solo em área de pastagem (Urochloa brizantha), submetida a aplicações de 

gesso. O experimento foi conduzido na estação experimental da UEG, sob Latossolo Vermelho 

Distrófico, com textura argilosa. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, 

composto por cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por cinco 

doses de gesso (0, 450, 900, 1800 e 3600 kg ha-1), aplicado manualmente em superfície 

(30/10/2012), sendo a coleta de solo realizada em duas épocas (maio de 2013 e abril de 2014), nas 

profundidades de 0,0-0,20 e 0,20-0,40 m. Sendo observadas alterações nos teores de fósforo (P) no 

primeiro ano, no qual se ajustaram de forma quadrática às doses de gesso nas duas camadas, 

sobretudo, as doses estimadas (2.250 e 1.875 kg ha-1) proporcionaram teores de até 6 e 3 mg dm-3. 

Quanto ao potássio (K), houve ajuste no primeiro ciclo na camada de 0,20-0,40 m, sendo o valor 

máximo obtido com a dose de 1.667 kg ha-1 de gesso. Muito embora, os teores de cálcio (Ca) foram 

influenciados pela aplicação do gesso nas duas camadas no primeiro ciclo e apenas na camada de 

0,20-0,40 m no segundo ciclo. Durante o primeiro ciclo, as doses de 1.800 e 2.142 kg ha-1 de gesso 

proporcionaram incrementos de Ca em ambas camadas. Enquanto que, no segundo ano o maior teor 

de Ca foi obtido na dose de 3.000 kg ha-1 de gesso. Quanto ao magnésio (Mg), foi influenciado 

apenas no primeiro ciclo, no entanto na camada de 0,0-0,20 m houve ajuste linear decrescente, 

sobretudo, na camada de 0,20-0,40 m o ajuste foi quadrático, apresentando teor máximo do 

nutriente na dose de 1.667 kg ha-1. De modo geral, a aplicação do gesso influenciou os teores de 

sulfato (SO4
2-), inclusive ocorrendo movimentação proporcional as doses aplicadas, apresentando 

teor de até 16 mg dm-3 na camada de 0,00-0,20 m, seguido de 28 mg dm-3 de 0,20-0,40 m, a partir 

de doses estimadas de 3.200 e 2.337 kg ha-1, após cinco meses da aplicação. Enquanto no segundo 

ano, os teores de sulfato foram de 13 e 8 mg dm-3, com doses estimadas de 3.000 e 1.062 kg ha-1. 

De modo geral, o gesso promoveu incremento nos teores de P, K, Ca, Mg e S. 

 

Palavras-chave: condicionador de solo, fertilidade do solo, Urochloa brizantha. 
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9 - AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO MURICI (Byrsonima cydoniifolia 

A. Juss) EM DIFERENTES SOLOS E ADUBAÇÃO 

 
Caroline de Holanda Barbosa1, Devanir Mitsuyuki Murakami1, Nair Bizão1, Gabriel Rodrigues de 

Oliveira1, Rodrigo Vanderley Mota1. 

 
1UFMT, Barra do Garças, MT, devanir@ufmt.br. 

 

 O murici da espécie Byrsonima cydoniifolia A. Juss é uma planta frutífera de ocorrência 

natural do Cerrado brasileiro que apresenta múltiplos usos podendo ser utilizado na alimentação, 

como lenha, como medicinal, entre outros. Apesar de seu potencial econômico, sua exploração é 

basicamente extrativista ocorrendo poucos plantios domésticos e nenhum plantio comercial. É uma 

espécie não domesticada e, por consequência, não há informações sobre o seu comportamento em 

cultivos comerciais. Este trabalho teve o objetivo de se conhecer a performance do desenvolvimento 

do murici da espécie Byrsonima cydoniifolia A. Juss sob condições de cultivo em dois tipos de solo 

e adubação de plantio. Para tanto, dois experimentos foram instalados, sendo um em solo argiloso e 

o outro em solo arenoso. Em ambos, algumas parcelas receberam, ao acaso, adubação de plantio e 

em outras, não. Cada parcela foi constituída por única planta na cova. Cada tratamento teve, no 

mínimo, dez repetições. A avaliação da performance do desenvolvimento do murici foi realizada 

por meio de três variáveis: incremento em altura (cm) da planta, número de ramos no caule 

principal e número de nós no caule principal com ramos. As observações foram realizadas logo 

após o plantio e aos 2, 6, 12 e 18 meses após o plantio. Realizou-se testes t para cada variável 

visando conhecer o efeito do tipo de solo, efeito da adubação no geral e em cada tipo de solo. Após 

análises constatou-se que o solo argiloso proporcionou maior desenvolvimento na altura da planta 

do que o solo arenoso em todos os quatro momentos comparativos. A adubação de plantio 

contribuiu para o maior desenvolvimento em altura somente em solo arenoso aos 2 e 6 meses. O 

número de ramos foi maior no solo argiloso do que o solo arenoso somente após 6 meses. A 

adubação foi significativa somente em solo arenoso e somente aos 2 meses para o número de ramos. 

O número de nós com ramos foi maior no solo argiloso do que no solo arenoso. A adubação de 

plantio teve efeito significativo no número de nós com ramos somente em solo arenoso e somente 

aos 2 meses após o plantio. Esses resultados permitem concluir que o murici se desenvolve melhor 

em solo argiloso e a adubação de plantio só é efetiva em solo arenoso. 

 

Palavras-chave: ensaios de campo, Cerrado, frutíferas nativas. 
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10 - AVALIAÇÃO DE BIOESTIMULANTES APLICADOS NO SULCO DE 

PLANTIO, NA CULTURA DA SOJA 

 
Rômulo Caique Goncalves Feletti1, Josilaine Gonçalves da Silva1, Milton Ferreira de Moraes2, 

Bruna Nogueira Marques1, João Victor da Silva Dias1. 

 
1UFMT, Cuiabá, MT, rcfeletti@gmail.com; 2 UFMT, Barra do Garças, MT. 

 

Com a oferta crescente de novas tecnologias em fertilizantes, o conhecimento sobre sua 

influência nas características agronômicas é de fundamental importância. Embora os efeitos 

benéficos da aplicação de bioestimulantes tenham sido comprovados em várias culturas, sua 

utilização na agricultura é bastante divergente, o que mostra a necessidade de novas pesquisas para 

avaliar seus efeitos. Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito da aplicação de bioestimulantes no 

suco de plantio, a partir de algumas características agronômicas da cultura de soja. O experimento 

foi realizado no município de Campo Verde – MT, na safra de soja 2015/16, com a cultivar NS 

7490, cultivada em um Latossolo Vermelho-Amarelo, textura arenosa. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados com quatro tratamentos (T1= Extrato de Algas 

(Acadian®); T2= Booster®; T3= Testemunha; T4= Stimulate®; T5= Booster® + Mag flo® + Cal 

Super®, nas doses recomendadas pelos fabricantes para a cultura) e quatro repetições. Os 

bioestimulantes foram aplicados no sulco de semeadura, ao lado da semente. Para tal, foi utilizado 

um pulverizador do tipo “micron” que foi acoplado à semeadora, aplicando o bioestimulante 

simultaneamente com a operação de semeadura. As avaliações foram realizadas nas linhas centrais 

da parcela. Sendo que, no estádio fenológico V5 foram mensurados a altura das plantas, matéria 

seca, e o índice relativo de clorofila (IRC), este último determinado a partir de um clorofilômetro 

modelo OS-30p. Os dados foram submetidos à análise de variância, aplicando-se o teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. A aplicação de diferentes produtos no sulco de plantio na cultura 

da soja, não apresentou incremento significativo quanto à altura de plantas e matéria seca. Assim 

como, para o índice relativo de clorofila, porém deve ser observada a diferença dos tratamentos T2 

e T4, quando comparado aos demais, conforme observado nas médias dos tratamentos 77,67; 81,49; 

73,58, 83,58; 75,00 unidades de SPAD; assim como exposto na ordem do delineamento. Contudo 

mesmo com baixa variação entre os parâmetros avaliados, o uso de bioestimulantes pode ser uma 

alternativa para a melhoria da qualidade produtiva, sendo necessários novos experimentos em 

diferentes ambientes a fim de avaliar sua eficiência. 

 

Palavras-chave: glycine max L., bioestimulantes, clorofilômetro. 
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11 - AVALIAÇÃO DE SUBSTRATOS NA NUTRIÇÃO DE MUDAS DE 

MOGNO 
 
João Antônio Santos Batista1, Juliany Barbosa de Pinho1, Merita Albertini Chagas1, Cristiane 

Ramos Vieira1, Dione Aparecido Castro1. 

 
1UFMT, Cuiabá, MT, ejhony-5@live.com. 

 

 A Swietenia macrophylla é uma espécie florestal da família Meliaceae, conhecida pelo 

nome vulgar de mogno ou mogno-brasileiro, de ocorrência natural em latitudes de 20º N no México 

a 18º S, na Bolívia. Os conhecimentos relativos ao manejo dessa espécie ainda são incipientes, 

inclusive quanto à produção de mudas para fins de reflorestamento, principalmente devido pouca 

estudada. Enquanto que, o emprego de resíduos orgânicos na produção de mudas de espécies 

florestais é a alternativa viável, pelo seu baixo custo e fácil obtenção. Diante disso, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar combinações de solo, substrato comercial e cama de frango decomposta no 

crescimento e na nutrição de mudas. Para a composição dos substratos utilizou-se um solo, 

classificado como Cambissolo Húmico, de textura francoarenosa, coletado da camada de 0-20 cm, 

de uma área sob vegetação de Cerrado. Foi utilizado substrato comercial, indicado para produção de 

mudas de espécies florestais. Segundo informação do fabricante, em sua composição consta: casca 

de pinus, vermiculita de granulometria fina e superfina, e húmus. O resíduo orgânico utilizado foi à 

cama de frango, cuja decomposição foi realizada com a utilização de minhocas inoculadas 

diretamente no material. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, composto de 

10 repetições E os seguintes tratamentos: T1: 100% solo (testemunha); 100% substrato comercial; 

T3: 50% solo + 50% substrato comercial; T4: 50% solo + 50% cama de frango decomposta; T5: 

50% substrato comercial + 50% cama de frango decomposta; T6: 80% cama de frango decomposta 

+ 10% solo + 10% substrato comercial e; T7: 20% cama de frango decomposta + 40% solo + 40% 

substrato comercial. A avaliação dos macronutrientes foi realizada 120 dias após as primeiras 

germinações, verificando-se que os tratamentos T4 e T5 proporcionaram o maior crescimento das 

mudas, assim como maior incremento de fósforo (P), potássio (K) e enxofre (S).  

 

Palavras-chave: espécie florestal, resíduos orgânicos, matéria orgânica. 
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12 - AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM ÁREAS COM ALTA 

PRODUTIVIDADE DE SOJA 

 
Maria Eliza Pareira1, Wilson Wagner Ribeiro Teixeira2, Milton Ferreira Moraes1, Paulo Irineu 

Maldaner Junior1, Gleydson Araújo de Santana3. 

 
1UFMT, Barra do Garças, MT, mariaelizapereira@hotmail.com; 2UFPR, Curitiba, PR; Terra 

Pesquisa e Treinamento Agrícola, Primavera do Leste, MT. 

 

 A análise foliar é uma ferramenta importante na definição do manejo nutricional adequado 

em áreas com alto potencial produtivo. Neste contexto o objetivo deste trabalho foi avaliar os teores 

de nutrientes na folha diagnose e o rendimento de grãos em áreas com alta produtividade de soja. O 

experimento foi realizado em propriedades de agricultores participantes do Concurso Nacional da 

Máxima produtividade da Soja, do CESB, localizados em Castro-PR (clima Cfb), Mamborê-PR 

(clima Cfa), Primavera do Leste-MT (clima Aw) e Montividiu-GO (clima Aw) na safra 2013/14. 

Em cada município foram delimitadas quatro parcelas de seis linhas de 6,0 m de comprimento, estas 

se caracterizarão como repetições. No estádio R3 (início da formação de vagens), foi coletado o 

terceiro trifólio com pecíolo de 30 plantas por parcela. Após foram determinados os teores de 

nitrogênio (N) fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), manganês (Mn), ferro (Fe), 

cobre (Cu), zinco (Zn) e enxofre (S). No estádio R8 realizou-se a colheita manual e a pesagem dos 

grãos. Os teores foliares de P, Ca, Mg, Fe, Cu estavam na faixa adequada em todos os municípios, 

conforme literatura. No entanto, o teor de N em Primavera do Leste-MT (58,21 g kg-1) e 

Montividiu-GO (58,18 g kg-1) estavam acima da faixa de suficiência (45-55 g kg-1). Para 

micronutrientes constatou-se que o teor Zn (148,58 mg kg-1) e Mn (111,74 mg kg-1) em Montividiu-

GO estavam acima da faixa de suficiência: Zn (5-75mg kg-1) e Mn (20-100 mg kg-1). Em Primavera 

do Leste-MT os teores de K (16,62 g kg-1) e S (1,78 g kg-1) ficaram na faixa abaixo do adequado 

para K (17-25 g kg-1) e S (2-4 g kg-1), entretanto todas as regiões apresentaram teor de S próximo ao 

limite inferior da faixa de suficiência. Este resultado para o S pode estar relacionado ao teor do 

nutriente no solo e ao manejo de adubação utilizando formulados NPK de elevada concentração 

(sem apresentar S em sua composição), ocasionando assim a redução da disponibilidade do 

nutriente no solo ao longo do tempo. O rendimento de grãos apresentou diferença entre os 

municípios, entretanto todos os municípios obtiveram rendimentos superior a média nacional 2.858 

kg ha-1, sendo 4.496 kg ha-1, 4.611 kg ha-1, 3.721 kg ha-1 e 3.449 kg ha-1 em Montividiu-GO, 

Mamborê-PR, Castro-PR e Primavera do Leste-MT, respectivamente. O alto rendimento nos 

municípios pode estar associado ao potencial das cultivares e as praticas de manejo adotadas.  

 

Palavras-chave: análise foliar, CESB, Glycine max. 

 

Apoio financeiro: CAPES e CESB. 
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13 - BIOESTIMULANTES APLICADOS NO SULCO DE PLANTIO NA CULTURA 

DA SOJA 
 

Juliany Barbosa de Pinho1, Josilaine Gonçalves da Silva1, Milton Ferreira de Moraes2, Rômulo 

Caique Gonçalves Felleti1, Bruna Nogueira Marques1. 

 
1UFMT, Cuiabá, MT juliany_pinho@hotmail.com; 2UFMT, Barra do Garças, MT.  

 

A semente de soja tem sido o veículo do tratamento com diversos produtos, incluindo 

fungicidas, inseticidas, nematicidas, micronutrientes, bioestimulantes, hormônios, reguladores de 

crescimento e inoculantes. Muitos desses produtos têm sido comercializados sem o aval da pesquisa 

oficial, sendo muitos deles nem sempre apresentando os efeitos e as vantagens para os quais foram 

vendidos. O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos do tratamento de sementes de soja com 

bioestimulantes aplicados no sulco de plantio. Foram avaliados em experimento de campo as 

variáveis: altura, matéria seca e o índice de clorofilas (SPAD) em plantas de soja. O experimento foi 

instalado no município de Campo Verde-MT, na safra 2015/16, com a cultivar NS 7490 e o 

delineamento foi em blocos ao acaso com 4 repetições e 5 tratamentos. Os tratamentos avaliados 

foram: T1= Testemunha (Sem uso de produto comercial); T2= Produto comercial contendo Zinco e 

Molibidênio (3,5% Zn + 2,5% Mo + composto hormonal) + Produto comercial contendo 30% de 

Magnésio + Produto comercial contendo 40% de Cálcio, com dosagens de 2,5; 0,4; 0,8 L ha -1 

respectivamente; T3= Produto comercial contendo cepas de Bradyrhizobium elkani e 

Bradyrhizobium japonicum, sendo uma única dosagem de 500 mL; T4= Produto comercial 

contendo 30% de Magnésio + Produto comercial contendo 40% de Cálcio, com dosagens de 0,4 e 

0,8 L ha-1 respectivamente; T5= Produto comercial contendo ácidos húmicos e fúlvicos. No estádio 

V5 avaliou-se a altura e peso de plantas. Em plena floração foi avaliado o índice de clorofila por 

meio do medidor SPAD-502. Os dados obtidos para cada característica avaliada foram submetidos à 

análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey. Os índices de SPAD variaram de 

acordo com os tratamentos, no entanto não houve diferenças significativas. Os maiores índices 

SPAD foram encontrados nos tratamentos T4 e T5, sendo os índices encontrados de 80,00 e 81,31 

unidades SPAD, respectivamente. Na altura de plantas houve diferenças significativas nos 

tratamentos, sendo o maior valor encontrado no T4, com 18,50 cm. O tratamento T1 apresentou o 

menor peso de plantas (3,80 g planta-1), seguido pelo T5 (3,90 g planta-1). O tratamento T3 

proporcionou acréscimo no peso das plantas obtendo valor de 5,95 g planta-1. A utilização de 

bioestimulantes proporciona incrementos em alguns caracteres agronômicos, no entanto, alguns 

destes caracteres parecem não responder ao uso destes produtos. Dessa forma, faz-se necessário 

novos experimentos a fim de observar sua eficiência. 

 

Palavras chave: nutrição mineral, índice de clorofilas, substâncias bioativas. 
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14 - BIOMETRIA DA CANA-SOCA SUBMETIDA A ADUBAÇÃO 

POTÁSSICA 

 
André Eduardo Xavier Guimarães1, Rilner Alves Flores1, Derblai Casaroli1, Dayanna Teodoro 

Quirino1, Nayara Marçal da Silva2, Hérica André da Silva1, Alan Rodrigues Alves1, Adão Wagner 

Evangelista1. 

 
1UFG, Goiânia, GO, andrefix9@hotmail.com; 2Uni-Anhanguera, Goiânia, GO. 

 

 A expansão do setor sucroalcooleiro, com crescimento na última década de 379% da área 

plantada na região Centro-Oeste, passou a exigir o desenvolvimento de tecnologias apropriadas ao 

manejo da cana-de-açúcar no Cerrado. O potássio atua de diferentes formas no metabolismo 

vegetal, tais como o transporte de carboidratos. Tendo em vista que a folha é o órgão responsável 

pela produção da maior parte dos carboidratos necessários ao crescimento e produção vegetal, 

torna-se imprescindível o conhecimento das dimensões do aparato foliar. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi recomendar a dose de adubação potássica capaz de promover o maior perfilhamento e 

área foliar da cana-soca. O experimento foi realizado com a primeira soqueira (safra 2015/16) em 

uma área experimental da Usina Centro Álcool, localizada no município de Santo Antônio de 

Goiás, GO, em um Latossolo. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco 

repetições. Os tratamentos foram compostos de doses de potássio: T0=zero (controle); T1=32,5; 

T2=65,0; T3=130,0; T4=195,0 kg ha-1 de K2O, na forma de KCl. Cada unidade experimental era 

constituída por cinco linhas de três metros de comprimento. Foram avaliados o número de perfilhos 

(número de perfilhos por metro linear, nas três linhas centrais) e a área foliar (relação entre o 

comprimento e largura do limbo foliar, na porção mediana da folha +3). A análise de regressão 

mostrou ajuste quadrático para a área foliar das plantas em função das doses de K2O (y = -0,0203x2 

+ 2,444x + 4112,1; R² = 0,58; F=7,28*), sendo a maior área foliar (4185,66 cm2) observada quando 

a dose foi de 60 kg ha-1 de K2O. Para a variável número de perfilhos, também houve ajuste 

quadrático (y = -0,0003x2 + 0,067x + 15,904; R² = 0,60; F=23,47**), sendo o maior valor (19,64 

perfilhos m-1) obtido na dose de 111 kg ha-1 de K2O. Contudo, os resultados demonstram a 

possibilidade de redução da recomendação da adubação potássica em pelo menos 11% da 

recomendada para a produção de cana-soca (130 kg ha-1 de K2O).  

 

Palavras-chave: Cerrado, nutrição mineral de plantas, Saccharum spp. 
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15 - CÁLCIO, MAGNÉSIO E pH DO SOLO EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DE 

SILICATO 

 

Aquiles Moreira Júnior1, Henrique Lino Flores², Suzana Pereira de Melo1. 

 

¹UFMT, Barra do Garças, MT, juniormoreira_27@hotmail.com; ²Engenheiro Agrônomo.  

 

O cultivo de uma boa pastagem apresenta bons resultados econômicos quando realizadas 

práticas adequadas no manejo de adubação. A aplicação de silício (Si) como elemento benéfico vem 

expressando bom efeito no solo. Com isso, objetivou-se avaliar o efeito de doses de Si nos teores de 

cálcio (Ca), magnésio (Mg) e no valor do pH do solo cultivado com capim-Marandu. O 

experimento foi instalado em uma pastagem de Urochloa brizantha cv. Marandu. O solo é um 

Latossolo Vermelho distrófico de textura areno-argilosa, típico da região do Cerrado. O 

delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com cinco tratamentos: 0, 200, 

400, 600 e 800 kg ha-1 de Si, a fonte de Si utilizada apresentava: 27,9% CaO; 8,2% MgO; 21,3% 

SiO2. Como adubação de base, foi aplicado 100 kg ha-1 de superfosfato simples em todas as 

parcelas. Os tratamentos foram aplicados ao solo, na superfície, em dezembro de 2011. Amostras do 

solo foram retiradas em quatro épocas (02/03/2012, 01/06/2012, 01/09/2012 e 01/12/2012) nas 

camadas 0-20 e 20-40 cm. Nesses solos foram analisados: pH em CaCl2, Ca+Mg por KCl 1mol L-1. 

Os resultados foram submetidos a análise de variância e, posteriormente análise de regressão 

polinomial, utilizando-se o programa estatístico Sisvar 4.0. Os teores de Ca+Mg no solo foram 

influenciados significativamente pelas doses de Si, apenas na segunda amostragem, para as duas 

profundidades. O teor inicial de Ca+Mg no solo, na camada 0-20 cm era de 0,70 cmolc dm-3 e na 

segunda amostragem, a adubação de Si elevou os teores de Ca+Mg para até 2,70 cmolc dm-3 na 

maior dose de Si (800 kg ha-1). Na camada 20-40 cm, os teores de Ca+Mg variaram de 1,13 cmolc 

dm-3 a 1,68 cmolc dm-3, respectivamente, para o tratamento controle e para a dose de Si de 800 kg 

ha-1. As variações dos valores de pH na camada 0-20 cm, para o tratamento controle e para a maior 

dose de Si (800 kg ha-1) foram: 4,06 e 4,38; 3,80 e 4,07; 3,70 e 4,30; 4,01 e 4,65, respectivamente, 

da primeira à quarta amostragem. Na camada 20-40 cm as variações dos valores de pH em CaCl2 na 

ausência da adubação de Si comparada com a maior dose de Si, foram: 3,96 e 4,16; 3,47 e 3,89; 

4,04 e 4,22; respectivamente, na primeira, terceira e quarta amostragem. As doses de silicato de 

cálcio e magnésio aplicado em superfície melhoraram as características químicas do solo em 

profundidade. 

 

Palavras-chave: Urochloa brizantha, silício, adubação. 
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16 - CARACTERÍSTICAS MORFOGÊNICAS E ESTRUTURAIS DO CAPIM 

PIATÃ SUBMETIDO À ADUBAÇÃO FOSFATADA E INTERVALOS DE 

UTILIZAÇÃO 

 
Marcelo Barcelo Gomes1, Luarley Lima Bailão2, André Soares Silva2, Lucas Mendes Rodrigues2, 

José Carlos da Silva2. 

 
1UFMT, Cuiabá, MT, marcelobg.mlv@gmail.com; 2UNIVAR, Barra do Garças, MT. 

 

 Em razão do fósforo ser limitante na produção e os solos do Cerrado serem bastante 

deficientes, infere-se que a prática de adubação é fundamental para o estabelecimento e a 

manutenção das pastagens, bem como, a compreensão do processo de desenvolvimento das 

forrageiras, sob distintas condições de utilização. Neste sentido, objetivou-se avaliar as 

características morfogênicas e estruturais do capim Piatã (Brachiaria brizantha) submetido à 

adubação fosfatada e intervalos de utilização. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado em arranjo fatorial 4x4: quatro doses de fósforo na semeadura (50, 100, 150 e 200 kg de 

P2O5 ha-1) e quatro intervalos de utilização (35, 45, 55 e 65 dias após a emergência - DAE) com três 

repetições. As variáveis morfogênicas e estruturais foram avaliadas utilizando-se três perfilhos por 

vasos. Foram calculadas as taxas de aparecimento de folhas - TApF (folhas perfilho-1 dia-1), taxa de 

alongamento foliar - TAlF (cm perfilho-1 dia-1), taxa de senescência foliar - TSF (cm perfilho-1 dia-

1), taxa de alongamento de colmo - TAlC (cm perfilho-1 dia-1), número de folhas vivas - NFV 

(folhas perfilho-1), duração de vida das folhas - DVF (dias), comprimento final das folhas - CFF (cm 

folha-1) e Filocrono (dias). Observou-se efeitos isolados das doses de fósforo e intervalos de 

utilização para a TAlF, TAlC e CFF. Já para a TSF, Filocrono, TApF, NFV e DVF houve efeito da 

interação entre doses e intervalos. Houve resposta quadrática negativa para TAlF e respostas 

lineares positivas para TAlC e CFF para os intervalos. Já para as doses houve resposta quadrática 

negativa para TAlC e respostas lineares positivas para TAlF e CFF. Na interação houve respostas 

do Filocromo e da TApF para as quatro doses e intervalos. Para a TSF houve resposta linear 

positiva para os intervalos dentro da dose de 50 kg de P2O5 ha-1 e respostas quadráticas positivas 

para as demais doses. Com relação às doses dentro dos intervalos houve efeito aos 55 e 65 DAE, 

apresentando resposta linear positiva e quadrática negativa, respectivamente. O NFV apresentou 

respostas lineares negativas para os intervalos dentro das doses de 100, 150 e 200 kg de P2O5 ha-1. 

A DVF apresentou respostas lineares positivas para os intervalos dentro das doses de 50 e 100 kg de 

P2O5 ha-1 e resposta linear negativa para as doses de fósforo aos 65 DAE. A associação de fósforo 

com os intervalos exerceu efeitos positivos sobre o capim Piatã, indicando possibilidades de 

estratégias de manejo. 

 

Palavras-chave: Brachiaria brizantha, corte, fertilizante. 
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17 - COMPARAÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIOMASSA DO CAPIM 

ELEFANTE COM UROCHLOA RUZIZIENSES, MILHETO E CAPIM PIATÃ, 

NO SISTEMA DE PLANTIO DIRETO 

Hiltons Santos Sousa1, Milton Ferreira Moraes1, Marcelo Raphael Volf2. 

 
1UFMT, Barra do Garças, MT, hiltonis.sousa@hotmail.com; 2UNESP, Botucatu, SP. 

 

 O sistema de plantio direto (SPD) constitui-se em um dos mais eficientes sistemas de 

prevenção e controle de erosão, além de apresentar ainda outros benefícios de natureza diversa. 

Porém a alta precipitação pluviométrica e as altas temperaturas, predominante do Cerrado, que 

favorecem a proliferação dos micro-organismos decompositores da matéria orgânica, podem ser 

fatores limitantes para o sucesso do SPD. O estudo de espécies vegetais para uso como cobertura do 

solo e formação de palha, adaptadas ao clima tropical, se faz necessário. Este trabalho adjetivou 

analisar a produção de biomassa de capim elefante cultivar Carajás Matsuda (Pennisetum 

purpureum), em comparação com outras espécies, conhecidas e já utilizadas por produtores, para a 

formação de cobertura vegetal. O experimento foi desenvolvido na área experimental pertencente à 

Dalcin Serviços Agropecuários, no município de Nova Xavantina, estado de Mato Grosso, Brasil, 

localizada a 14° 40' 22" S e 52° 21' 10" O. Foi adotado o delineamento em blocos ao acaso, com 

espaçamento 5m x 5m, com cinco repetições. As parcelas foram constituídas pelas coberturas 

vegetais de capim elefante cultivar Carajás Matsuda (Pennisetum purpureum), capim Piatã 

(Urochloa Brizantha), Milheto (Pennisetum glaucum), Urochloa ruzizienses e pousio. O 

experimento foi instalado em semeadura de soja. A semeadura foi realizada manualmente e 

incorporada com o auxílio de um rastelo de dente, dia 10/03/2015. A quantidade de semente em 

cada parcela foi: 0,038 kg de capim elefante; 0,03 kg de capim Piatã; 0,03 kg da Urochloa 

Ruzizienses; 0,038 kg de milheto e no pousio foi passado apenas o rastelo. No dia 31/10/2015, 

coletou-se duas amostras de 50 cm x 50 cm de área de cada parcela, para estimar a produtividade de 

matéria seca por hectare. A matéria seca foi obtida após secagem das amostras em estufa por 4 dias 

a temperatura de 63-65°C. As espécies que se destacaram foram a Urochloa ruzizienses, (19,38 t/ha 

de matéria seca), seguida pelo capim elefante cultivar Carajás Matsuda (19,38 t/ha de matéria seca). 

O capim Piatã também apresentou produção de massa considerável: 17,56 t/ha de matéria seca. O 

Milheto (11,40 t/ha de matéria seca) teve o pior desempenho se comparado com as outras espécies, 

e no pousio tivemos a emergência de plantas daninhas na cultura da soja e a matéria seca estimada 

foi de 3,90 t/ha. Observou-se que a produção de palhada pelo capim elefante, cultivar Carajás 

Matsuda, foi satisfatória se comparado com outras espécies atualmente utilizadas para este 

finalidade na região.  

 

Palavras-chave: Palhada, capim elefante Carajás, cobertura vegetal. 

mailto:hiltonis.sousa@hotmail.com
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18 – COMPOSTO ORGÂNICO DE DEJETOS DE SUÍNOS E AVES NO 

DESENVOLVIMENTO DA CENOURA 

 
Luciano Stephan Nascente1, Antônio José Pacheco Leão2, Lívia Maria Gonçalves Gusmão², 

Malaquias Pereira da Costa Júnior², Adriano Stephan Nascente3. 

 
1Bonasa Alimentos, Brasília, DF, luciano@bonasa.com.br; 2Instituto Federal de Brasília, Planaltina, 

DF, ³Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás, GO. 

 

 A produção brasileira de suínos e aves tem gerado acúmulo de dejetos nas propriedades, o 

que tem gerado preocupação dos órgãos ambientais, pois tais dejetos podem causar sérios danos 

ambientais, principalmente aos recursos hídricos. Com isso, busca-se alternativas que possibilitem a 

utilização mais eficiente do resíduo, como a adubação orgânica de hortaliças. A utilização de 

composto orgânico de origem de suínos e aves pode proporcionar incrementos significativos no 

diâmetro, comprimento e produção de raízes de cenoura. O trabalho teve como objetivo determinar 

o efeito de doses do composto orgânico no diâmetro, comprimento e na produtividade de raízes de 

cenoura. Para isso, foi instalado um experimento no Instituto Federal de Brasília num Latossolo 

Vermelho, sob condições de Cerrado. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com 

quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por cinco doses do composto orgânico, sendo 0, 

5, 10, 15 e 20 Mg ha-1. A semeadura da cenoura, cultivar Brasília, foi realizada no espaçamento de 

25 cm entrelinhas, no dia 21/10/2015, sendo realizado o desbaste 10 dias após, de modo a deixar o 

espaçamento de 10 cm entre plantas. Uma semana antes da semeadura da cenoura foi feita uma 

aplicação à lanço de 200 gramas m-2 do adubo mineral formulado 4-14-8, mais o composto 

orgânico, de acordo com o tratamento. Logo em seguida, fez-se a incorporação dos fertilizantes 

com o uso de enxada rotativa. A colheita do experimento foi realizada no dia 27/01/2016, 

coletando-se 40 plantas por parcela. Avaliou-se o diâmetro, comprimento e a produção de massa 

fresca das raízes da cenoura. A utilização de doses crescentes de adubo orgânico proporcionou 

incrementos significativos no diâmetro médio das raízes (25,48 + 0,317x – 0,003x2, R2 = 0,69*), 

comprimento de raízes (13,73 + 0,289x – 0,013x2, R2 = 0,80*), e massa fresca de raízes (19,08 + 

1,17x – 0,045x2, R2 = 0,71*) da cenoura. Assim, a dose de 20 Mg ha-1 proporcionou o maior 

diâmetro de raízes (30,8 mm). No comprimento de raízes, a dose de 10 Mg ha-1 proporcionou o 

maior valor (15,4 cm). Com relação a produção de massa fresca de raízes, a dose de 13,7 Mg ha-1, 

proporcionou a produtividade de 26,2 Mg ha-1 de cenoura. Pelos dados obtidos, verifica-se que a 

tecnologia de se utilizar o composto orgânico de origem de dejetos de suínos e aves pode ser viável, 

pois proporcionou aumentos significativos no diâmetro e comprimento médio e na produção de 

massa fresca da cenoura.  

 

Palavras-chave: Cerrado, adubação orgânica, Daucuscarota L. 
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19 – CONCENTRAÇÃO DE NITROGÊNIO NAS PARTES AÉREAS DO 

CAPIM-BRAQUIARÃO 
 

Alisson Murilo Carneiro Rezende Figueiredo1, Marianne Nascimento², Suzana Pereira de Melo1. 

 

¹UFMT, Barra do Garças, MT, murilomll@hotmail.com; ²Engenheira Agrônoma. 

 

A pecuária é uma das principais atividades econômicas do Estado do Mato Grosso, no 

entanto uma grande parcela das áreas de pastagem apresenta algum nível de degradação, sendo 

essencial a busca de técnicas que auxilie na recuperação dessas áreas. A adubação do solo tem sido 

uma alternativa, no sentido de potencializar a produção de forragem. Mediante o exposto, objetivo 

deste trabalho foi avaliar a influência de doses de nitrogênio (N) e fósforo (P) na concentração foliar 

de N do capim-braquiarão. O experimento foi realizado sob um Latossolo Vermelho-Amarelo. O 

delineamento utilizado foi em blocos ao acaso, composto por três repetições, com fatorial de 3x3. 

Sendo três doses de N: 0, 40 e 80 kg ha-1 combinadas com três doses de P2O5: 0, 50 e 100 kg ha-1, 

com três repetições. Cada parcela foi constituída de uma área total de 20 m² e uma área útil de 12 

m². Como fonte de N foi utilizada o nitrato de amônio (34% de N), a dose de 80 kg ha-1 foi 

parcelada em duas épocas, metade durante a instalação do experimento e o restante após 20 dias, 

visando maior eficiência da adubação. A fonte de P foi o superfosfato triplo (41% de P2O5) aplicado 

todo no início do experimento. Para avaliação, foram realizados três cortes com intervalos de três 

meses, com auxílio de 1 m² de tubo de PVC, onde se cortou o capim a 20 cm de altura. O material 

foi pesado e separado em quatro partes, FE: folhas emergentes; LR: lâminas de folhas recém-

expandidas (folha diagnóstica); LM: lâminas de folhas maduras; CB: colmo + bainhas. 

Posteriormente, foram secas em estufa de circulação forçada a 65 ºC, até atingir peso constante, 

depois pesadas para obtenção da massa seca. Em seguida foi feita moagem do material vegetal e 

determinado a concentração de N em cada parte da planta. A digestão empregada foi à sulfúrica e o 

método analítico foi o Kjeldahl. Os resultados das concentrações de N em função das doses de N e 

P2O5 foram: 6,91 g kg-1, 7,37 g kg-1, 4,95 g kg-1 e 4,84 g kg-1 para o primeiro corte; 7,84 g kg-1, 8,26 

g kg-1, 7,47 g kg-1 e 5,33 g kg-1 no segundo corte; e 9,18 g kg-1, 8,96 g kg-1, 7,94 g kg-1 e 6,02 g kg-1 

no terceiro corte, respectivamente, para FE, LR, LM e CB. As maiores concentrações de N foram 

obtidas na parte LR. 

Palavras-chave: Urochloa brizantha, fósforo, absorção. 
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20 - CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES NAS LÂMINAS FOLIARES DA 

CANA-DE-AÇÚCAR EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DE LODO DE 

CURTUME 

 
Stephanie Vicente de Bessa1, Alessandro José Marques Santos1, Yago Magalhães Franco1, Lorena 

Marques Pereira1, Jéssica Caroline Dutra Sobrinho1, Hugo Caetano Gonçalves Souza1. 

 
1UEG, São Luís de Montes Belos, GO, stephaniebessa86@gmail.com. 

 

O uso de resíduos para fins agrícolas é uma alternativa que apresenta grande potencial para 

auxiliar na fertilização do solo e destinação ambiental de subprodutos derivados da indústria. O 

lodo de curtume tem sido avaliado no sentido de ser utilizado na agricultura, condicionando o 

incremento da matéria orgânica e o aporte nutrientes ao solo. Neste contexto, objetivou-se avaliar o 

efeito de doses de lodo de curtume na concentração de nutrientes nas lâminas foliares da cana-de-

açúcar. O experimento foi conduzido na unidade experimental da UEG, Câmpus São Luís de 

Montes Belos (GO), sob um Latossolo Vermelho Distrófico, de textura argilosa. Onde foi cultivado  

cana-de-açúcar variedade IAC86-2480, para fins de produção de forragem. O delineamento 

experimental foi em blocos ao acaso, com quatro repetições, com tratamentos constituídos de cinco 

doses de lodo de curtume (0, 4.500, 9.000, 13.500 e 18.000 kg ha-1). Os tratamentos que receberam 

o lodo de curtume foram adubados com as mesmas quantidades de fósforo e potássio. 

Aproximadamente quatro meses após a brotação foi realizada a coleta das folhas diagnósticas (30 

por parcela) para a determinação dos nutrientes. A aplicação de doses de lodo de curtume 

influenciaram as concentrações de N, P, Ca e Mg nas lâminas foliares da cana-de-açúcar. Para N, P 

e Ca houve efeito quadrático. Para o N, mesmo com o efeito quadrático, o máximo valor foi 

observado com a maior dose de lodo aplicada. Para P e Ca a dose estimada de 15.000 kg ha -1 

proporcionou os máximos valores. O efeito positivo para N e Ca era esperado já que o resíduo 

apresenta estes nutrientes em sua composição. Com a máxima dose aplicada foi adicionado ao solo 

63 e 65 kg ha-1 de N e Ca. Para a concentração de Mg nas laminas foliares o efeito foi linear, com a 

maior dose de lodo de curtume proporcionando o máximo valor. Houve influência das doses do 

lodo de curtume nas concentrações de Mn e Na nas folhas da cana. Para Mn o efeito foi quadrático, 

com a dose estimada de 13.000 kg ha-1 proporcionando o máximo valor. Os teores de Na 

aumentaram com o aumento das doses. A aplicação de lodo de curtume proporcionou aumento das 

concentrações de N, P, Ca, Mg, Mn e Na nas folhas de cana-de-açúcar, podendo ser utilizado como 

fonte de nutrientes, desde que observadas as questões ambientais.  

 

Palavras-chave: nutrição mineral de plantas, resíduos, Saccharum spp. 

 

Apoio financeiro: FAPEG. 
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21 - CULTIVO DE SOJA EM SUCESSÃO A COBERTURAS VEGETAIS NA 

REGIÃO DO CERRADO DE BAIXA ALTITUDE 

 
José Roberto Portugal1, Orivaldo Arf1, Salatiér Buzetti1, Amanda Ribeiro Peres1, Nayara Fernanda 

Siviero Garcia1, Flávia Constantino Meirelles1. 

 
1UNESP, Ilha Solteira, SP, jrp.agrunesp@gmail.com. 

 

A inserção de plantas de cobertura adaptadas à região de Cerrado propicia maior adição de 

resíduos no solo, ciclagem de nutrientes e apresentam grande potencial de melhoria do ecossistema 

agrícola.  No território nacional, a cultura da soja abrange grandes áreas, a qual é cultivada 

principalmente no sistema de sucessão soja/milho. Este sistema não favorece a manutenção de 

resíduos no solo, pois a soja produz pouco resíduo e apresenta relação C/N baixa, favorecendo a 

uma rápida decomposição. Diante do exposto, o objetivo da pesquisa foi verificar o efeito de 

plantas de cobertura (gramíneas, leguminosas e consorcio) na produtividade da soja no Cerrado de 

baixa altitude. O estudo foi realizado na estação experimental da UNESP, sediada no município de 

Selvíria – MS, em Latossolo Vermelho Distrófico típico, argiloso, que apresenta na camada de 0,0 – 

0,20 m: 534 g kg-1 de areia, 80 g kg-1 de silte e 386 g kg-1 de argila. A área vem sendo cultivada no 

sistema plantio direto há 18 anos, com histórico de culturas anuais e plantas de cobertura, sendo que 

nos dois últimos anos, a área foi cultivada com milho no verão (2012/13 e 2013/14), feijão no 

inverno de 2012/13 e trigo no inverno de 2013/14. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados com seis plantas de cobertura [milheto (Pennisetum americanum), crotalária 

(Crotalaria juncea), guandu (Cajanus cajan), milheto + crotalária, milheto + guandu e pousio] 

semeadas na primavera (dia 05/09/2014). O manejo químico das plantas de cobertura foi realizado 

50 dias após a emergência (DAE) e após sete dias foi realizado o manejo mecânico com rolo faca. 

Antes da semeadura da soja foram coletadas amostras das plantas de cobertura para quantificar a 

massa seca. As parcelas de soja foram constituídas por sete linhas de 12 m de comprimento, com 

espaçamento entrelinhas de 0,45m. No dia 14/11/2014 foi semeada a soja (BMX Potência) com 250 

kg ha-1 de 00-20-20. O fornecimento de água, quando necessário foi realizado por um sistema fixo 

de irrigação por aspersão, com lâmina de aproximadamente 10 mm e turno de irrigação de três dias. 

Foram avaliados: população final de plantas, número de vagens por planta, massa de mil grãos e a 

produtividade de grãos. As plantas de crotalária propiciaram acúmulo de 65% de biomassa em 

relação ao pousio. No entanto, a população final de plantas, o número de vagens por planta, a massa 

de mil grãos e a produtividade não apresentaram diferenças. 

 

Palavras-chave: Glycine max (L), plantas de cobertura, sistema plantio direto. 

 

Apoio financeiro: FAPESP, CAPES, CNPq. 
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22 - DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL EM ALGODOEIRO: EFEITO NA 

PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA E ÍNDICES BIOMÉTRICOS 

 
Luiz Cláudio Nascimento dos Santos1, Edilaine Istefani Franklin Traspadini1, Cibele Mantovani1, 

Francini Ludmila Tulini1, Renato de Mello Prado1 

 
1FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, luizclaudio_agro@hotmail.com. 

 

A deficiência de nutrientes pode limitar a nutrição, o crescimento e a produção do 

Algodoeiro. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento, a produção de 

matéria seca em plantas de algodão em solução nutritiva, submetidas à omissão de macronutrientes. 

O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação, Unesp - Câmpus de Jaboticabal, por meio 

de sistema hidropônico de cultivo. Utilizou-se delineamento experimental inteiramente casualizado, 

com oito repetições, a cultura do algodoeiro cultivar Acala 90, e sete tratamentos, completo (N, P, 

K, Ca, Mg, S, B, Mn, Zn, Cl, Cu, Fe e Mo), omissão de nitrogênio (-N), omissão de fósforo (-P), 

omissão de potássio (-K), omissão de cálcio (-Ca), omissão de magnésio  (-Mg), omissão de enxofre 

(-S). Até os sete dias após o transplantio, as plantas foram cultivadas em solução nutritiva proposta 

por Hoagland e Arnon, com todos os nutrientes, com modificação da fonte de ferro para Fe-

EDDHMA, diluída a 25% da concentração recomendada, e de 7 a 14 dias, a solução nutritiva 

apresentava diluição de 50% da força iônica. Aos 15 dias após o transplantio, as plantas receberam 

100% da força iônica da solução nutritiva, sendo que cada tratamento foi preparado com a omissão 

dos respectivos nutrientes, sendo que a solução foi trocada semanalmente, até o final do 

experimento (42 dias). Utilizou-se água deionizada e cada vaso foi mantido em arejamento contínuo 

por meio do sistema de compressão de ar. Diariamente, foram aferidos os valores do pH, mantidos 

entre 5,8 e 6,0 por meio de soluções de HCl  ou NaOH, ambos na concentração de 1,0 mol L-1. 

Após 42 dias de cultivo foram avaliados a altura de plantas, diâmetro do caule, comprimento da raiz 

principal e a matéria seca das plantas (raiz, parte aérea e total). Os dados foram submetidos à 

análise de variância, seguindo-se da aplicação do teste de Tukey a 5% de probabilidade para 

comparação das médias entre os tratamentos. As omissões causaram sintomas típicos aos 

observados em outras espécies. A matéria seca, tanto das raízes como da parte aérea foram mais 

limitadas pelo N, P, Ca e S, sendo que o Ca e Mg restringiram mais o comprimento da raiz 

principal, entretanto nas omissões de N, P e K observou-se maior crescimento radicular na omissão 

destes nutrientes. A ausência de N, P, Ca e S reduziram o diâmetro do caule, o que demonstra a 

importância dos elementos para o algodoeiro. 

 

Palavras-chave: nutrição mineral de plantas, deficiência nutricional, Gossypium hirsutum L. 
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23 - DESEMPENHO DE CULTIVARES DE MILHO CRIOULO E HÍBRIDOS SOB 

DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO  

 

Mônica Mendes Andrade Caixeta1, Wilian Henrique Diniz Buso1, Jéssica Maria Israel de Jesus1, 

Aline de Souza Silva1. 
 

1IF Goiano, Campus de Ceres, GO, wilian.buso@ifgoiano.edu.br. 

 

 A disponibilidade de nitrogênio (N) é um dos principais fatores limitantes no 

desenvolvimento do milho (Zea mays L.). Em condições que é empregada baixa tecnologia de 

cultivo, as variedades comerciais podem apresentar baixo desempenho, quando comparado às 

variedades crioulas.  Neste contexto, objetivou-se avaliar o desempenho cultivares de milho híbrido 

comercial e cultivares crioulas submetidas a diferentes doses de N com adubação de cobertura. O 

experimento foi conduzido na área experimental do IF Goiano – Câmpus Ceres, sob um Latossolo 

Vermelho, textura argilosa. O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema 

fatorial 4x4, quatro cultivares (BM207, AGN20A78, Maya e Cayena) e quatro doses de N (0, 50, 

100 e 150 kg ha-1, na forma de uréia), com quatro repetições. Cada parcela foi constituída por 

quatro linhas de 5,0 m, espaçadas 0,5 m. No qual foram utilizadas as duas linhas centrais de cada 

parcela, mantendo 0,5 m das extremidades. O plantio foi realizado no dia 23/11/2013, com 

aplicação de 400 kg ha-1 de NPK 08-28-16. Em 12/12/2013 foram realizadas as adubações de 

cobertura, as plantas espontâneas foram controladas com Atrazina na dose de 3 L ha -1 em 

27/12/2013. As variáveis avaliadas foram: altura das plantas, altura da inserção da espiga e 

produtividade (kg ha-1). Não ocorreu interação significativa entre cultivares e doses de N para as 

variáveis analisadas. Houve diferença significativa para altura de plantas, em que as variedades 

crioulas foram mais altas (Maya: 3,28 m, Cayena: 3,12 m, BM207: 2,38 m e AGN20A78: 2,40 m); 

para altura da espiga as variedades crioulas apresentaram maiores alturas cujos valores foram 1,78; 

1,65; 1,10 e 1,09 m para Maya, Cayena, BM207 e AGN20A78. As cultivares híbridas apresentaram 

maiores produtividades e diferiram estatisticamente das variedades crioulas, cujos valores foram de 

4184,2 kg ha-1 para a variedade Maya, 4158,6 kg ha-1 para a Cayena, 8990,5 kg ha-1 para a BM207 e 

8427 kg ha-1 para a AGN20A78. No entanto, a cultivar BM207 apresentou resposta quadrática 

(y=7442,4+30,56x-0,15x²) à adubação nitrogenada, cuja dose de maior produtividade foi de 101,87 

kg ha-1 de N. A cultivar AGN20A78 apresentou crescimento linear com a adição do N, 

y=7967,5+13,64x. A variedade Maya apresentou resposta linear com o aumento das doses de N 

(y=4163,1+0,28x) e a cultivar Cayena apresentou resposta positiva com o aumento das doses de N 

aplicadas, com acréscimo na produtividade y=3155,8+13,37x. As variedades crioulas apresentaram 

maior altura de plantas e tamanho de espigas, enquanto os híbridos foram mais produtivos. 

 

Palavras-chaves: cultivares, nutrição mineral de plantas, Zea mays. 
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24 - DESEMPENHO DE MILHO UTILIZANDO FONTES E DOSES DE 

NITROGÊNIO EM PLANTIO DIRETO 

 
Wilian Henrique Diniz Buso1, Leandro Lopes Gomes1, Luciana Borges e Silva1, Julio Canhete2, 

Fernanda Cabral Pontes Santaniel3. 

 
1IF Goiano, Campus Ceres, GO, wilian.buso@ifgoiano.edu.br; 2Compo do Brasil Ltda, Goiânia, 

GO; 3Compo do Brasil Ltda, Sumaré, SP. 

 

 O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais produzidos no Brasil, sendo o nitrogênio (N) o 

nutriente exigido em maior quantidade por esta cultura, e desempenha papel importante para o 

alcance de altas produtividades. No plantio direto, as taxas de mineralização da matéria orgânica do 

solo são reduzidas, o que resulta na liberação lenta e gradual do N na fase inicial de 

desenvolvimento das culturas. Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito de fontes e doses de 

nitrogênio na produtividade de milho.  O experimento foi realizado na Fazenda Córrego do Oriente, 

no município de Nova Glória - GO, em plantio direto sobre palhada de soja em Latossolo 

Vermelho-Amarelo (37% argila). O delineamento experimental foi em blocos casualizados em 

esquema fatorial (2x6), com duas fontes (ureia e Novatec Solub 45), seis doses de N (60, 120, 180, 

240, 300 e 360 kg ha-1) e quatro repetições. A dessecação foi realizada em 25/11/2014 com 

glifosato (3 L ha-1). Utilizou a cultivar AG7098 com semeadura mecanizada (30/11/2014), a 

adubação foi de 500 kg ha-1 da fórmula NPK 04-30-10. No dia 20/12/2014 aplicou-se glyphosate 3 

L ha-1 para controle de plantas invasoras. Em 21/12/2014 foi aplicado às doses de N em cobertura. 

Cada parcela foi constituída por quatro fileiras de 5 m e espaçamento de 0,50 m. A parcela útil foi 

as duas fileiras centrais, eliminando-se 0,50 m das extremidades. Colheu-se em 14/05/2015, sendo 

as espigas debulhadas em debulhador tratorizado, pesado em balança digital para determinação da 

produtividade e corrigiu a umidade para 13%. Ocorreu interação significativa entre fontes e doses 

de N quanto a produtividade. A dose de 180 kg ha-1 de N quando utilizou ureia e Novatec Solub 45 

diferiu de todas as outras doses com produtividade de 11.078 kg ha-1 e 14.292 kg ha-1 de grãos. 

Quando adubado com Novatec Solub 45 nas doses de 120 e 180 kg ha-1 de N a produtividade foi 

superior a da uréia, possivelmente em decorrência da disponibilidade de N na forma de NH4
+ por 

maior período de tempo, deste modo,  a maior quantidade de N disponível na solução, proporcionou 

o aumento de produtividade. As duas fontes de N se comportaram de forma quadrática com a 

variação das doses de N (ureia: y = 13920 + 15,15x – 0,043x2, Novatec Solub 45: y = 10460 + 

91,73x – 0,246x2. A fonte Novatec Solub 45 proporciona maior produtividade de grãos na dose 

191,10 kg ha-1 de N. 

 

Palavras-chave: nutrição mineral de plantas, produção, Zea mays. 
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25 - DESENVOLVIMENTO DE CULTIVARES DE ARROZ EM FUNÇÃO DE 

FÓSFORO E NITROGÊNIO 
 

Matheus Davi Lopes1, Rafael Renan Dos Santos2, Suzana Pereira de Melo1. 
 

1UFMT, Barra do Garças, MT, matheusdavi19@gmail.com; 2Engeheiro Agrônomo. 

 

A baixa fertilidade dos solos do Cerrado faz com que o macronutriente fósforo (P) seja o 

nutriente que mais limita a produtividade do arroz, seguido pelo nitrogênio (N) e potássio (K).  

Objetivou-se avaliar a massa de matéria seca (MMS) de duas cultivares de arroz em função de duas 

fontes de nitrogênio (N) combinadas com cinco doses de fósforo (P). O experimento foi conduzido 

em casa de vegetação, na Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do 

Araguaia, Barra do Garças – MT. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 5x2x2, com cinco doses de P (50, 100, 150, 200 e 250 mg dm-3) 

utilizando o superfosfato triplo como fonte, duas fontes de N: Cloreto de amônio e Ureia, e duas 

cultivares de arroz: BRS Monarca e BRS Sertaneja, com quatro repetições. O total de N para todas 

as parcelas foi de 200 mg dm-3. Como fonte de micronutrientes utilizou-se: Ácido Bórico (H3BO3): 

5,0 mg dm-3 de B; Cloreto de Cobre (CuCl2): 5,0 mg dm-3 de Cu; Cloreto de Zinco (ZnCl2): 10,0 mg 

dm-3 de Zn; Heptamolibdato de Amônio ((NH4)6Mo7O24
.4H2O): 1,0 mg dm-3 de Mo. As fontes de 

macronutrientes foram: Cloreto de Cálcio (CaCl2): 50,0 mg dm-3 de Ca; Cloreto de Potássio (KCl): 

250,0 mg dm-3 de K; Cloreto de Magnésio (MgCl2): 50,0 mg dm-3 de Mg; Enxofre elementar (S):  

50 mg dm-3 de S. Os resultados foram submetidos à análise de variância através do programa 

Sisvar, avaliando a influência da interação do N e P na produtividade dos cultivares, a influência 

desses nutrientes separadamente, a resposta dos próprios cultivares. Significativo pelo teste F usou-

se teste de Tukey a 5% de significância. Aos 112 dias após a semeadura efetuou-se os cortes, 

separando: grãos, colmo, folhas e raízes. Posteriormente foram colocadas em estufa até peso 

constante a 65oC. A MMS total foi obtida com a soma da MMS de todas as partes. O maior 

incremento de MMS total foi obtido com o cloreto de amônio, média de 140,08 g vaso-1, os 

tratamentos com ureia a média foi de 117,54 g vaso-1. O cultivar que apresentou maior ganho de 

MMS total foi o BRS Sertaneja com peso médio de 185,02 g vaso-1, o peso médio do cultivar BRS 

Monarca foi de 72,6 g vaso-1. O cloreto de amônio proporciona maiores incrementos no 

desenvolvimento dos cultivares de arroz quando comparado a ureia. 

 

Palavras-chave: ureia, cloreto de amônio, Oryza sativa. 
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26 - DESENVOLVIMENTO DO CAPIM-MARANDU EM RESPOSTA A 

APLICAÇÃO DE SILÍCIO E GESSO 

 
Felype Augusto Alves Melo1, Thiago Pinheiro de Oliveira2, Suzana Pereira de Melo1. 

 

¹UFMT, Barra do Garças, MT, felype_guerra@hotmail.com; ²Engenheiro Agrônomo. 

 

O estabelecimento de uma pastagem de qualidade pode representar resultados econômicos 

significativos à pecuária, pois fará com que haja maior produção de carne, proporcionando maior 

destaque do Brasil no cenário mundial. Deste modo, objetivou-se avaliar o efeito de doses de 

siligesso 70® na recuperação do capim-marandu.  A pastagem onde se instalou o experimento era 

de Urochloa cv. Marandu. O delineamento experimental utilizado foi do tipo blocos casualizados, 

composto por cinco tratamentos (0; 200; 400; 600 e 800 kg ha-1 de Si) e quatro repetições, 

totalizando 20 parcelas. O siligesso 70® aplicado nos tratamentos continha: Ca = 22,60%, Mg = 

4%, S= 4,9% e Si = 7%. Foram realizadas quatro avaliações da pastagem com intervalos de 90 dias. 

Sendo avaliadas a altura e a massa seca. A altura foi medida a partir de uma trena, da base da planta 

até a ponta da última folha esticada, enquanto que as plantas foram coletadas em 1m2 e cortada a 10 

cm da superfície do solo, em seguida pesadas para obtenção de massa fresca (kg m-2). 

Posteriormente foram retiradas sub-amostras de aproximadamente 500 g, as quais foram separadas 

em: folhas emergentes (FE), lâminas de folhas recém expandidas (LR), lâminas de folhas maduras 

(LM) e colmos e bainhas (C+B). Em seguida, foram submetidas a estufa de circulação forçada a 65º 

C até atingir peso constante. Após este período, foram pesadas para quantificação de massa seca, e 

os dados foram extrapolados para kg ha-1. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 

e comparação de médias pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. As plantas apresentaram altura de 

aproximadamente 100 cm e produção de 4.273,4 kg ha-¹ de massa seca, no período referente ao 

primeiro corte, neste período a precipitação pluviométrica foi de 706 mm. No terceiro corte período 

com precipitação de 11 mm, a altura média das plantas foi de 43 cm, e produção de 801,5 kg ha -1 de 

massa seca. Deste modo, o capim-marandu respondeu a aplicação de siligesso, no entanto essa 

resposta foi mais evidente quando a precipitação pluviométrica não foi limitante. 

 

Palavras-chave: Urochloa brizantha, altura, massa de matéria seca. 
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27 - DESENVOLVIMENTO DO FEIJOEIRO-COMUM DE CICLO 

SUPERPRECOCE AFETADO PELO MANEJO DE NITROGÊNIO 

 
Adriano Stephan Nascente1, Maria da Conceição Santana Carvalho1, Paulo Holanda Rosa2. 

 
1Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás, GO, adriano.nascente@embrapa.br; 2Uni-

Anhanguera, Goiânia, GO. 

 

 A utilização de cultivares irrigadas de ciclo superprecoces de feijoeiro comum que permita 

alcançar rendimentos elevados de grãos no menor tempo, proporcionará também economia de água 

para irrigação e energia e, consequentemente, redução no custo de produção. A Embrapa Arroz e 

Feijão desenvolveu genótipos de ciclo mais precoces para atender a essa demanda. Estes genótipos 

têm ciclo de vida de 65-75 dias, enquanto que as cultivares tradicionais têm ciclo de 90-100 dias. 

Por conseguinte, o manejo do nitrogênio (N) nesses genótipos tem que ser validado, uma vez que 

estes genótipos têm ciclos de vida menores do que dos cultivares tradicionais e podem não ter 

tempo hábil para absorver o N, se este nutriente for colocada no mesmo período das cultivares de 

ciclo mais tardio. Assim, é fundamental se fazer o ajuste das recomendações de adubação para o uso 

eficiente desse nutriente. O objetivo deste estudo foi determinar o efeito da época de aplicação de 

nitrogênio nos componentes de produção e na produtividade de grãos de genótipo superprecoce do 

feijão comum. O experimento de campo, conduzido na safra agrícola 2014/15, foi realizado na 

região Central do Brasil, com delineamento experimental de blocos ao acaso em parcelas 

subdivididas com quatro repetições. As parcelas foram os genótipos de feijoeiro comum (IPR 

Colibri - controle, CNFC 15873, CNFC 15874 e CNFC 15875) e as subparcelas foram as épocas de 

aplicação de nitrogênio (90 kg de N na semeadura, 90 kg de N na adubação de cobertura; 45 kg de 

N na semeadura e 45 kg em cobertura), também foi incluído um tratamento sem aplicação de N. A 

fonte de N foi a ureia. A época de aplicação de nitrogênio não proporcionou incremento no número 

de vagens por planta, número de sementes por vagem, massa de 100 sementes e produtividade do 

feijoeiro comum com ciclo superprecoce. Isto pode ter ocorrido devido à área apresentar 3,99 g kg-1 

de matéria orgânica no solo. Esta quantidade de matéria orgânica pode ter fornecido o N necessário 

para as plantas. Nesse sentido, pode-se inferir que em solos com altos teores de matéria orgânica no 

solo, não ocorre respostas na aplicação de nitrogênio para os genótipos superprecoce de feijão 

comum. Os genótipos de ciclo superprecoce CNFC 15873 (2379 kg ha-1) e CNFC 15875 (2340 kg 

ha-1) produziram mais do que o controle (IPR Colibri - 1910 kg ha-1). 

 

Palavras-chave: Cerrado, adubação nitrogenada, Phaseolus vulgaris. 

 

Apoio financeiro: CNPq (Processo 471812/2013-7). 
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28 - DESENVOLVIMENTO INICIAL DA SOQUEIRA DE CANA-DE-

AÇÚCAR EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO POTÁSSICA  

 
Alan Rodrigues Alves1, Rilner Alves Flores1, Derblai Casaroli1, Dayanna Teodoro Quirino1, André 

Eduardo Xavier Guimarães1, Nayara Marçal da Silva2, Hérica André da Silva1, José Alves Júnior1. 

 
1UFG, Goiânia, GO, alanrodriguesalves@gmail.com; 2Uni-Evangélica, Goiânia, GO. 

 

 O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, e o Estado de Goiás é o segundo 

maior produtor nacional. A busca por energias alternativas é crescente, visando maior 

sustentabilidade, deste modo, torna-se impressindível estudos a cerca da cana-de-açúcar, que 

corresponde a principal matéria prima para a produção do etanol. No sentido de potencializar a 

produtividade da cultura, é necessário que seja realizada uma fertilização adequada. A adequada 

nutrição potássica favorece o transporte de carboidratos através da membrana e mantém o potencial 

osmótico das plantas. Ainda, favorece a absorção de nitrogênio (N), tendo reflexo direto no 

desenvolvimento do vegetal. Mediante o exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a dose de 

adubação potássica para a cana-soca (safra 2015/2016) em condições do Cerrado. O experimento 

foi realizado com a primeira soqueira em uma área experimental da Usina Centro Álcool, localizada 

no município de Santo Antônio de Goiás-GO, sob um Latossolo Vermelho. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados, com cinco repetições. Os tratamentos foram compostos de 

doses de potássio: T0=zero (controle); T1=32,5; T2=65,0; T3=130,0; T4=195,0 kg ha-1 de K2O, na 

forma de cloreto de potássio (KCl). Cada unidade experimental foi constituída por cinco linhas de 3 

m de comprimento. No qual, foram avaliadas a altura da planta (medida de comprimento do colmo 

desde a sua inserção na superfície do solo até a inserção da última folha no colmo) e o diâmetro do 

colmo (medidos com o auxílio de paquímetros digitais, logo após a inserção do primeiro nó a partir 

da base do colmo). A análise de regressão mostrou ajuste quadrático para a altura das plantas em 

função das doses de K2O (y = -0,0015x2 + 0,2739x + 1,2275; R² = 0,99; F=62,87**), sendo a maior 

altura (1,25 m) observada quando a dose foi de 91 kg ha-1 de K2O. Para a variável diâmetro, o maior 

valor (28,21 mm) foi obtido para a dose 195 kg ha-1 de K2O, a qual foi a maior dose. Contudo, 

mesmo não atingindo o ponto de máxima para o diâmetro, os incrementos obtidos com o uso da 

maior dose aplicada não ultrapassam 2% em relação ao tratamento sem adubação potássica. Assim, 

a recomendação da adubação potássica para a cana-soca (130 kg ha-1 de K2O) poderá ser reduzida 

em até 30%, sem prejuízo para o desenvolvimento vegetativo da cultura. 

 

Palavras-chave: Cerrado, nutrição mineral de plantas, Saccharum spp. 
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29 - DESENVOLVIMENTO INICIAL DE GRAMÍNEAS SOB 

DIFERENTES CONDIÇÕES DE UMIDADE 

 
Paulo Irineu Maldaner Junior1, Nelci Miranda de Azevedo2, João Lauro Bihain de Mattos3, Maria 

Eliza Pereira Batista1, Alexssandro Rocha de Jesus1, Milton Ferreira Moraes1. 

 
1UFMT, Barra do Garças, MT, paulo_maldaner_jr@hotmail.com; 2UNEMAT, Nova Xavantina, 

MT; 3Agropecuária Carpa Serrana, Barra do Garças, MT. 

 

 Tendo em vista a precipitação irregular e limitada disponibilidade hídrica no Cerrado, o 

estabelecimento de espécies visando à manutenção de palhada principalmente na entressafra, tem 

sido entrave em algumas regiões. Desta forma, tem se buscado o cultivo de espécies que 

apresentam elevada capacidade de produção de fitomassa em condições de déficit hídrico. Dentre 

as espécies utilizadas para a formação de palhada na entressafra destaca-se a Urochloa ruziziensis 

que, apesar do baixo desenvolvimento inicial, apresenta boa capacidade de rebrota e ganhos 

expressivos de fitomassa no final da entressafra. A variedade forrageira Urochloa brizantha cv. 

Piatã vem ocupando espaço em áreas reservadas ao cultivo de pastagens, por ser produtiva e 

apresentar maior tolerância a solos com má drenagem. Portanto, este trabalho teve por objetivo 

verificar o desenvolvimento inicial de gramíneas sob diferentes condições de umidade do solo. O 

experimento foi realizado em casa de vegetação da UFMT - Campus do Araguaia. O solo utilizado 

foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo de textura franco arenosa. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 4 x 2, sendo 4 

disponibilidades hídricas (25, 50, 75, 100% da capacidade de retenção de água), 2 gramíneas (U. 

ruziziensis e U. brizantha cv. BRS Piatã) e 4 repetições. O teor de água no solo foi mantido a fim 

de respeitar as disponibilidades hídricas por meio de manutenção da massa do solo úmido. Aos 30 

dias após a emergência (DAE) foram avaliadas as variáveis: altura de plantas (AP), massa fresca 

parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA) e teor de clorofila através de leitura 

SPAD. Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste de Scott-Knott para variáveis 

qualitativas e regressão para variáveis quantitativas, a nível de 5% de probabilidade. Houve 

diferenças significativas para as variáveis produção de biomassa, dentro e entre as espécies. Para 

AP não houve diferença entre as disponibilidades hídricas e observou-se efeito linear negativo 

para MFPA, MSPA e teor de clorofila. As duas espécies apresentaram maior produtividade de 

massa fresca e seca da parte aérea na disponibilidade hídrica de 25 %. Porém, a U. ruziziensis 

apresentou maior produtividade que a U. brizantha. Por outro lado, foram observadas maiores 

leituras SPAD para a U. brizantha. O aumento da umidade ocasionou decréscimo da produção de 

massa fresca, seca e leitura SPAD para as duas espécies. Os resultados mostram que essas 

gramíneas são boas opções para as condições climáticas do Cerrado. 
 

Palavras-chave: disponibilidade hídrica, Urochloa ruziziensins, Urochloa brizantha cv. BRS 

Piatã. 
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30 - DIAGNOSE NUTRICIONAL DE PORTA-ENXERTOS E MUDAS 

CITRÍCAS EM GOIÁS 

 
Cláudia Fabiana Alves Rezende1, Juliano Magalhães Barbosa2, Eliana Paula Fernandes Brasil2, 

Wilson Mozena Leandro 2, Joaquim José Frazão2, Thiago Rodrigues Ramos Farias1. 

 
1Uni-Evangélica, Anápolis, GO, claudia7br@msn.com; 2UFG, Goiânia, GO. 

 

A formação de mudas cítricas em cultivo protegido permitiu um novo e desafiador campo de 

trabalho para os viveiristas. O estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional de porta-

enxertos (PE) e mudas cítricas (MC) por meio das concentrações de nutrientes determinadas por 

análise foliar e interpretadas pelo método das faixas de concentração. Foram analisadas plantas de 

dois PE Limão Cravo e Citrumelo Swingle e duas combinações de MC Laranja Pera/Limão Cravo e 

Laranja Natal/Citrumelo Swingle. As amostra foliares foram compostas por três mudas, coletadas 

três folhas por muda, no total de nove folhas por amostra, totalizando sessenta amostras de cada PE 

e MC. O Swingle apresentou altura, em média, 17,59% maior e a Natal/ Swingle apresentou altura, 

em média, 16,83% menor. O Cravo apresentou maior diâmetro no ponto de enxertia e a 

Natal/Swingle apresenta maior diâmetro final. Sendo que, da enxertia até o fim da formação da 

muda o diâmetro médio do Cravo pouco alterou, de 8,20 mm para 8,67 mm. Já o Swingle foi de 

7,41 mm para 10 mm. O crescimento da copa não está diretamente associado ao maior crescimento 

do diâmetro do porta-enxerto. As concentrações de macro e micronutrientes dos PE e MC 

apresentaram diferenças para a maioria dos nutrientes, com concentrações mais elevadas de P, K, Ca, 

S, Cu, Mn e Zn para o Cravo e de N, Mg e Fe para o Swingle. Nas MC observou-se concentrações 

mais elevadas de P, K, Ca, S, Mn e Zn para a Pera/Cravo e de N, Mg, Fe e Cu para o Natal/Swingle. 

Nas análises foliares os nutrientes mais limitantes foram K, S e Zn, enquanto por excesso, o N, P, 

Mg e Fe. Para o Cravo os nutrientes mais limitantes por deficiência foram Mg e Zn e por excesso P 

e Fe. Para o Swingle limitante por deficiência K, S, Mn, Cu e Zn e por excesso N e Fe. Para a 

Pera/Cravo a limitação por deficiência Zn, K, S, Mn e Cu e, por excesso de P, Fe, Mg, N e Ca. Para a 

Natal/Swingle a limitação por deficiência K, S, Zn, Cu, Mn e Ca, por excesso P, Fe, Mg e N. O Zn 

apresentou maior frequência de deficiência e o Fe de excesso entre os PE e as MC. A absorção de 

nutrientes no Cravo é superior e na muda cítrica a combinação Pera/Cravo é superior. 

 

Palavras-chave: cultivo protegido, níveis críticos, diagnose nutricional. 

 

Apoio financeiro: CNPQ, Viveiro Suíço. 
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31 - DISPONIBILIDADE DE FÓSFORO PARA O CAPIM-BRAQUIARÃO 

 
Inocêncio Neto Borges Silva¹, Marianne Nascimento2, Osvaldo Henrique Gunther Campos2, Suzana 

Pereira Melo1. 

 

¹UFMT, Barra do Garças, MT, inocencioagronomo@outlook.com; 2Engenheiro Agrônomo. 

 

A prática da adubação do solo exerce efeitos significativos no incremento da biomassa das 

forrageiras, diante da grande dimensão das áreas de pastagem que se encontra em algum nível de 

degradação, esta prática pode ser uma alternativa na recuperação de pastagens degradadas. 

Mediante o exposto, p objetivo deste trabalho foi avaliar a interação do nitrogênio (P) e do fósforo 

(P) na disponibilidade de P para o capim-braquiarão. No qual foi utilizado o delineamento 

experimental do tipo blocos casualizados, composto por três repetições, num esquema fatorial 3x3 

com dois nutrientes (N e P) e três doses: 0,40 e 80 kg ha-1 de N e 0,50 e 100 kg ha-1 de P2O5, com 

três repetições. Antes da instalação do experimento a área foi roçada a 20 cm de altura. Em seguida 

realizada a correção do solo com a aplicação de 670 kg ha-1 de calcário (PRNT 100%) a fim de 

elevar a saturação por bases a 45%. Os tratamentos foram aplicados em superfície, sendo a fonte de 

N o nitrato de amônio aplicado em duas épocas, 40 kg ha-1 na primeira aplicação, e 40 kg ha-1 na 

segunda, após 20 dias. A fonte de P foi o superfosfato triplo aplicado no inicio do experimento. Os 

dados foram analisados a partir do software SISVAR, avaliando a interação do N e P, bem como a 

influência desses nutrientes separadamente; quando significativos pelo teste F, foram propostos 

modelos de equação de regressão para as doses. As análises químicas de P no solo na ocasião do 1º 

corte não foram significativas. No entanto, houve variação significativa nos teores disponíveis de P 

no solo na profundidade 0-10 cm, sendo de 5,7 a 12,3 mg dm-3, 4,1 a 7,2 mg dm-3 e 3,3 a 7,2 mg 

dm-3, respectivamente para o 2º, 3º e 4º corte. Já para a camada de 10-20 cm, os valores foram 3,3 a 

7,2 mg dm-3, 3,1 a 6,1 mg dm-3 e 2,2 a 4,2 mg dm-3. Houve diminuição dos teores de P quando 

comparado em profundidade e no decorrer dos cortes, isso devido à baixa mobilidade do elemento 

no perfil do solo, a alta reação do mesmo junto à mineralogia formando complexos estáveis e pela 

absorção do nutriente pela planta, indicando que os melhores teores de P disponível estão na 

camada 0 a 10 cm do solo.   

 

Palavras-chave: adubação fosfatada, adubação nitrogenada, Urochloa brizantha.  

 

Apoio financeiro: Agrisus. 

mailto:inocencioagronomo@outlook.com
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32 - DISPONIBILIDADE DE FÓSFORO PARA O CAPIM-MARANDU 
 

Thiago Mendes Rodrigues¹, Osvaldo Henrique Gunther Campos², Suzana Pereira de Melo1. 

 

¹UFMT, Barra do Garças, MT, thiago_mendes_rodrigues@hotmail.com; ²Engenheiro Agrônomo.  

 

 A recuperação de pastagem bem como a produção é bastante efetiva quando se adiciona 

fósforo (P) ao solo. Com isso, objetivou-se avaliar o efeito de doses de superfosfato simples na 

disponibilidade de P para Urochloa Brizantha CV. Marandu. O delineamento experimental 

utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos foram: 0, 50, 100, 150 

e 200 kg ha-1 de P2O5 na forma de superfosfato simples (SS) (18% de P2O5, 16% de cálcio - Ca e 

8% de enxofre – S). Inicialmente a área foi vedada para impedir a entrada de animais e no dia 

06/10/2010 foi instalado o experimento. Foram efetuadas cinco avaliações nos dias: 05/01/2011; 

01/04/2011; 01/07/2011; 30/09/2011 e 10/01/2012 fechando um ciclo de um ano de avaliação. Em 

cada avaliação realizaram-se amostragens do solo, retirando-se cinco subamostras dentro de cada 

parcela, nas profundidades 0-10 e 10-20 cm, utilizando-se sonda metálica. Foram realizadas 

análises de P-Mehlich nas duas camadas. Os resultados foram submetidos à análise de regressão e, 

quando significativos pelo teste F, foram propostos modelos de equações de regressão, em função 

das doses de P2O5. As doses de P2O5 foram significativas para os teores de P no solo na primeira, 

segunda e terceira amostragem, nas profundidades 0-10 e 10-20 cm. O teor inicial de P-Mehlich no 

solo na profundidade 0-20 cm era de 1,2 mg dm-3. A maior dose (200 kg ha-1 de P2O5) foi 

responsável pelos maiores teores: 5,45, 33,2 e 6,98 mg dm-3 de P e 1,47, 22,34 e 5,46 mg dm-3 de P, 

nas profundidades 0-10 e 10-20 cm, na primeira, segunda e terceira amostragem, respectivamente. 

A maior disponibilidade de P no solo de maneira geral seguiu a seguinte ordem: 

segunda>terceira>primeira amostragem, fato ocorrido nas duas profundidades estudadas, as doses 

de P2O5, acompanhadas de Ca e S, aplicadas em superfície e sem incorporação influenciaram no 

teor de P até os 20 cm de profundidade. 

  

Palavras-chave: Urochloa brizantha, superfosfato simples, adubação. 

 

Apoio financeiro: FAPEMAT. 
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33 - DISPONIBILIDADE DE SILÍCIO E ENXOFRE NO SOLO 

 
Jéssica Bezerra de Oliveira1, Thiago Pinheiro de Olivira2, Suzana Pereira de Melo1. 

 
1UFMT, Barra do Garças, MT, jessicabezerradeoliveira@hotmail.com; ²Engenheiro Agrônomo. 

 

A grande quantidade de solos em condições de degradação é o resultado do manejo 

inadequado, principalmente na fertilidade do solo. Com isso, objetivou-se avaliar o efeito de doses 

de Siligesso 70®, aplicadas em superfície, nos teores de silício (Si) e enxofre (S) no solo. O 

delineamento utilizado foi em blocos ao acaso, sendo constituído de quatro blocos com cinco 

tratamentos (0; 200; 400; 600 e 800 kg ha-1 de Si), totalizando 20 parcelas. O siligesso 70® aplicado 

nos tratamentos apresentava: Ca = 22,60%, Mg = 4%, S= 4,9% e Si = 7%. Foram feitas quatro 

coletas de solo nas profundidades 0-20 e 20-40 cm com intervalos de 90 dias entre cada. Foram 

avaliados os teores de Si extraído com CaCl2 0,01mol L-1 e de S-SO4
2- extraído com ácido acético, 

ambos quantificados por espectrofotometria. Os resultados obtidos foram submetidos a análise de 

variância e posteriormente análise de regressão polinomial, utilizando-se o programa estatístico 

Sisvar4.0. Os teores de Si disponíveis no solo foram significativos para as doses de Si na terceira e 

quarta avaliação na camada 0-20 cm e, apenas para a quarta avaliação na camada 20-40 cm. Os 

teores de Si no solo, na terceira avaliação, foram 7,18 mg dm-³ e 8,1 mg dm-³, respectivamente, para 

o tratamento controle e para a maior dose. Para a quarta avaliação, a dose estimada de 750 kg ha -1 

foi a responsável pelo maior valor de Si no solo 10,55 mg dm-³. Os teores de sulfato no solo foram 

significativos para todas as avaliações nas duas profundidades avaliadas, em função das doses de Si 

aplicadas. O tratamento controle foi responsável pelos menores valores de SO4
2- no solo: 0,13 cmolc 

dm-3; 0,12 cmolc dm-3; 0,07 cmolc dm-3 e 0,12 cmolc dm-3, respectivamente, da primeira a quarta 

avaliação. Os maiores valores de SO4
2- no solo foram obtidos com o maior tratamento (800 kg ha-1) 

0,22 cmolc dm-3; 0,16 cmolc dm-3; 0,13 cmolc dm-3 e 0,20 cmolc dm-3, respectivamente, da primeira a 

quarta avaliação. O aumento dos teores de Si e SO4
2- no solo, tanto na superfície quanto em 

subsuperfície, comprovam a eficiência do produto na melhoria química do solo. 

 

Palavras-chave: solos degradados, silicato, gesso. 
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34 - EFEITO DA ADUBAÇÃO COM ESTERCO BOVINO E UTILIZAÇÃO 

DE COBETURA MORTA NO DESENVOLVIMENTO DA ALFACE  

 
Eduardo Pradi Vendruscolo1, Angélica Pires Batista Martins1, Luiz Fernandes Cardoso Campos1, 

Alexsander Seleguini1. 

 
1UFG, Goiânia, GO, angelicapires.agro@gmail.com. 

 

 A utilização de esterco bovino como adubo orgânico e a proteção do solo são práticas 

corriqueiras na produção de hortaliças. Para a cultura da alface, estudos têm demonstrado que doses 

crescentes de adubação orgânica tendem a melhorar as condições de desenvolvimento das plantas. 

Coberturas de solo também melhoram o desempenho da cultura, influenciando na sanidade e na 

produtividade. Esses manejos estão ligados, principalmente, ao condicionamento do solo e a 

otimização da utilização de recursos hídricos e insumos. Neste contexto, objetivou-se avaliar o 

efeito de doses crescentes de esterco bovino curtido e cobertura do solo com palhada no 

desenvolvimento da alface. A condução do experimento foi feita em ambiente protegido, modelo 

arco, com comprimento de vinte e um metros, largura de sete metros e altura de quatro metros, 

coberta com lona transparente e tela antiafídica branca em suas laterais. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial 4x2, referente às quatro 

doses de esterco (0 (controle), 6, 12, e 18 Mg ha-1), com ou sem palhada de Zoysia japonica na 

superfície do solo, com quatro repetições. Cada repetição foi constituída por um vaso com volume 

de 1,3 dm-3 contendo a combinação dos tratamentos. Em cada vaso foram transplantadas duas 

mudas de alface, cultivar “Babá de verão”, e após cinco dias foi realizada a eliminação de uma das 

mudas, mantendo-se uma planta por vaso. Trinta e três dias após o transplantio as plantas foram 

avaliadas quanto ao número de folhas, diâmetro de parte aérea (medida entre as extremidades 

laterais das plantas) e o índice relativo de clorofila - IRC (leitura realizada com clorofilômetro). Os 

dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey a 5% de probabilidade para o 

fator qualitativo e a regressão para o fator quantitativo. Observou-se que as doses de esterco bovino 

utilizadas não surtiram efeito sobre as características avaliadas. No entanto, a presença de palhada 

incrementou o IRC nas folhas. Concluiu-se que, nas condições em que o presente estudo foi 

desenvolvido, a utilização de palhada na superfície do solo é benéfica aos teores de IRC nas plantas 

de alface. 

 

Palavras-chave: Lactuca sativa L., adubação de plantio, palhada. 
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35 - EFEITO DA APLICAÇÃO DE GESSO AGRÍCOLA NO 

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR DO CAPIM-MARANDU 

 
Lucas Matheus Rodrigues1, Byanka Bueno Soares1, Hyago Thalles Barbosa de Andrade1, Lorranny 

Pricilla Costa Santos1, Nara Lopes Vieira1, Alessandro José Marques Santos1. 

 
1UEG, São Luís de Montes Belos, GO, lucasmrzoo@gmail.com. 

 

O gesso agrícola tem-se sido uma alternativa em áreas de pastagem já estabelecidas 

possibilitando melhorias do subsolo, ambiente que geralmente é pouco explorado pelo sistema 

radicular. Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito da aplicação do gesso agrícola no 

desenvolvimento do sistema radicular do capim-marandu. O experimento foi conduzindo em uma 

área de pastagem estabelecida de Urochloa brizantha na unidade experimental da UEG, Câmpus 

São Luís de Montes Belos (GO), sob um Latossolo Vermelho Distrófico, de textura argilosa. O 

delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os 

tratamentos foram constituídos por cinco doses de gesso (0, 450, 900, 1800 e 3600 kg ha -1), seguido 

de um tratamento com adubação química. Foi realizada a coleta de raízes nas camadas de 0,0-0,20 e 

0,20-0,40 m em duas épocas (maio de 2013 e abril de 2014). No primeiro ciclo de avaliação houve 

influencia das doses de gesso no desenvolvimento do sistema radicular do capim-marandu nas duas 

profundidades. De acordo com a equação ajustada, a dose estimada de 1.469 kg ha-1 de gesso 

proporcionou a máxima quantidade de raízes. Na camada de 0,20-0,40 m a dose que proporcionou 

maior desenvolvimento do sistema radicular foi de 1.207 kg ha-1. No segundo ciclo também foi 

verificada a influencia das doses de gesso. De acordo com as equações ajustadas, as doses 

estimadas de 2.102 e 1.558 kg ha-1 de gesso proporcionaram as máximas quantidades de raízes 

(13.598 e 3.665 kg ha-1) nas camadas de 0,0-0,20 e 0,20-0,40 m. Quando considerada a adubação 

química, no primeiro ciclo, na camada de 0,0-0,20 m, as menores quantidades de raízes foram 

obtidas no tratamento controle e na adubação química. Doses altas de gesso também 

proporcionaram menor desenvolvimento do sistema radicular tanto na camada de 0,0-0,20 como na 

de 0,20-0,40 m. No segundo ciclo verificou-se que na camada de 0,0-0,20 m o tratamento controle 

proporcionou menor volume de raízes. Na camada de 0,20-0,40 m as doses de gesso de 450, 900 e 

1.800 proporcionaram melhores resultados, com incrementos de 39, 36 e 35% quanto ao volume de 

raízes. A aplicação do gesso agrícola promoveu o aumento do volume de raízes, o que pode permitir 

que às plantas tolerem melhor as estiagens e utilizem com maior eficiência os nutrientes do solo. 

 

Palavras-chave: condicionador de solo, pastagem, Uroclhoa brizantha. 
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36 - EFEITO DA APLICAÇÃO DE LODO DE CURTUME NOS ATRIBUTOS 

QUÍMICOS SOLO CULTIVADO COM CANA-DE-AÇÚCAR 

 
Clarice Backes1, Lucas Rodrigues Damasceno1, Paulo Rogério Silva Santos1, Nikole Maria 

Pereira1, Jackson Rocklley Gomes da Silva1, Lanna Maryana Costa Pereira1. 

 
1UEG, São Luís de Montes Belos, GO, clarice.backes@ueg.br.  

 

O lodo de curtume apresenta grande potencial para ser utilizado na agricultura, sendo uma 

fonte de nutrientes no solo. Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito de doses de lodo de 

curtume nas alterações dos atributos químicos de um solo cultivado com cana-de-açúcar. O 

experimento foi conduzido na unidade experimental da UEG, Câmpus São Luís de Montes Belos 

(GO), sob um Latossolo Vermelho Distrófico, de textura argilosa. Onde foi cultivada cana-de-

açúcar variedade IAC86-2480, para produção forrageira. O delineamento experimental foi em 

blocos ao acaso, com quatro repetições, com tratamentos constituídos de cinco doses de lodo de 

curtume (0, 4.500, 9.000, 13.500 e 18.000 kg ha-1). Todos os tratamentos receberam as mesmas 

quantidades de fósforo e potássio. Aproximadamente seis meses após a aplicação do lodo foi 

realizada a coleta de solo nas profundidades de 0,00-0,20 e 0,20-0,40 m, para a análise química. 

Houve efeito das doses de lodo de curtume nos teores de matéria orgânica (MO), cálcio (Ca), 

enxofre (S) e sódio (Na) nas camadas de 0,00-0,20 e 0,20-0,40 m do solo. Para a MO houve efeito 

quadrático na camada de 0,00-0,20 m, onde a dose estimada de 12.500 kg ha-1 proporcionou os 

maiores valores. Na camada de 0,20-0,40 cm o efeito foi linear, alcançando teor de 31 g dm-3 na 

maior dose aplicada. Maiores valores observados na camada mais profunda (0,20-0,40 m) podem 

ser justificadas pela forma de aplicação do resíduo (via sulco de plantio). Para os teores de Ca foi 

observado efeito quadrático nas duas camadas. Sendo que, para a camada de 0,00-0,20 m a dose 

estimada de 15.000 kg ha-1 de lodo de curtume proporcionou o máximo teor. Na camada de 0,20-

0,40 m, mesmo tendo apresentado efeito quadrático, o máximo teor foi obtido com a dose de 18.000 

kg ha-1. Para os teores de S foi observado incremento com o aumento das doses de lodo. Na maior 

dose houve acréscimo de 17 kg ha-1 deste nutriente no solo. De modo geral, o lodo proporcionou 

aumento nos teores de Na no solo. Não foi verificada a influência das doses de lodo na quantidade 

de metais pesados no solo. Com base na maior dose de lodo aplicada (18.000 kg ha -1), foi 

adicionado aproximadamente 11,30; 0,49; 0,53 e 16,02 g ha-1 de Ba, Cr, Pb e Zn. Sendo que, a 

aplicação de lodo proporcionou incremento nos teores de MO, Ca, S e Na.  

 

Palavras-chave: nutrientes, resíduo, metais pesados. 

 

Apoio financeiro: FAPEG. 
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37 – EFEITO DA NUTRIÇÃO COM SILÍCIO NO ÍNDICE RELATIVO DE 

CLOROFILA NA CULTURA DO GIRASSOL  

 
Cinthya Freitas da Costa1, Rilner Alves Flores1, Everton Martins Arruda1, Nicolas Gomes 

Pedreira1, Amanda Sasamoto Aragão1, Ana Carla Alves dos Santos1, Jonas Pereira de Souza 

Junior2, Renato de Melo Prado2. 

 
1UFG, Goiânia, GO, cinthyafreitas_costa@hotmail.com; 2FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP.  

 

 O silício (Si) não é um elemento essencial às plantas, porém é considerado benéfico para 

algumas espécies cultivadas, proporcionando incrementos na produção e na qualidade dos produtos, 

e principalmente em relação à tolerância ao estresse hídrico. Ainda, pode reduzir a incidência de 

doenças e pragas, aumentando a resistência ao ataque de insetos, bactérias, fungos e nematoides. 

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito da aplicação de Si via foliar no índice 

relativo de clorofila (IRC) na cultura do girassol. O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação, na Escola de Agronomia da UFG. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, sendo utilizado cinco doses de uma solução contendo silicato de potássio, sendo: [0 

(1,904 g L-1 de KCl), 50% (6,8 ml L-1 de silicato + 1,428 g L-1 de KCl), 100% (13,6 ml L-1 de 

silicato + 0,952 g L-1 de KCl), 150% (20,4 ml L-1 de silicato + 0,476 g L-1 de KCl) e 200% (27,2 ml 

L-1 de silicato) da concentração padrão indicada como silicato de potássio, com quatro repetições. 

Cada unidade experimental foi constituída por um vaso com capacidade de 4 dm3, preenchido com 

3,5 dm3 de amostras da camada de 0-20 cm provenientes de um Latossolo Vermelho, textura 

argilosa. Após a análise química do solo, foram realizadas as correções e adubações conforme 

recomendado para a cultura. Foram utilizados sementes de híbrido de girassol “Altis 99”. O plantio 

foi realizado com cinco sementes por vaso, e após 10 dias da emergência, foi feito o desbaste 

mantendo-se 2 plantas por vaso. As aplicações dos tratamentos foram realizadas via foliar, 

utilizando água deionizada para compor a solução. As concentrações de potássio dos tratamentos 

foram equilibradas empregando KCl em pulverizações isoladas. As pulverizações foram realizadas 

em volume de calda suficiente para cobrimento da área foliar da planta, em três vezes, 1/3 do 

estágio  vegetativo, metade do estádio vegetativo e no final do estádio vegetativo (pré-florada). 

Foram recobertos os vasos com plático impermeável para evitar escorrimento da solução 

pulverizada para o solo. A avaliação do ICR foi realizada aos 20 dias após a germinação, a partir de 

duas folhas completamente desenvolvidas partindo do ápice, em cada planta por unidade 

experimental. A aplicação de Si não afetou o IRC nas plantas de girassol, os quais apresentaram os 

valores médios de 31, no entanto, esses resultados são considerados adequados pela literatura para 

atingir altos índices de produtividade. 

 

Palavras-chave: Helianthus annuus, adubação foliar, nutrição mineral. 
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38 - EFICIÊNCIA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS ANIMAIS COMO FONTE 

DE NUTRIENTES  

 
Alexssandro Rocha de Jesus1, Paulo Irineu Maldaner Junior1, Milton Ferreira Moraes1, Maria Eliza 

Pereira Batista1. 

 
1UFMT, Barra do Garças, MT, alexssandroj.rocha@gmail.com. 

 

 O aproveitamento de resíduos orgânicos de origem animal na agricultura tem sido uma 

prática utilizada na busca de alternativas para reciclar nutrientes e reduzir custos com adubos 

minerais. Esses resíduos podem ser usados como fontes de nutrientes, principalmente nitrogênio e 

fósforo e como condicionadores do solo, melhorando suas características químicas, físicas e 

biológicas. Em adição, tem se utilizado fosfatos naturais com o objetivo de enriquecer esses 

materiais orgânicos e reduzir custos com fertilizantes minerais, além de melhorar práticas 

operacionais de aplicação dos resíduos orgânicos. Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito de 

doses de resíduos orgânicos (enriquecidos ou não) em comparação com superfosfato triplo, na 

produção de matéria seca em plantas de arroz de terras altas, cultivar BRS Sertaneja. O experimento 

foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Araguaia, 

Barra do Garças-MT, no ano de 2016. Foi utilizado um Latossolo Vermelho Amarelo, textura 

franco arenosa. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), utilizando três 

fontes: esterco bovino, esterco bovino enriquecido com fosfato natural e super fosfato triplo (SPT), 

com cinco doses: D1= zero (controle); D2= 6,44; D3= 12,44; D4= 19,32; D5= 25,76 mg dm-3 de P e 

três repetições por tratamento. Todas as fontes passaram por processo de moagem com a finalidade 

de deixar suas granulometrias homogêneas. As plantas foram coletadas 65 dias após a emergência 

(DAE), colocadas para secar e pesadas. Os valores de matéria seca das plantas (g) foram avaliados 

por meio de regressão. Observou-se que houve incremento nos valores de biomassa em razão dos 

tratamentos, mostrando que a cultura do arroz de terras altas responde positivamente à aplicação de 

doses de todas as fontes. As maiores produções de biomassa da parte aérea foram obtidas nos 

tratamentos com esterco bovino (6,94) e o SPT (3,86). A maior produtividade de biomassa da parte 

aérea ocorreu na dose D5= 25,76 mg dm-3 de P (tratamento esterco bovino). Os tratamentos com 

menor correlação no ganho de biomassa foram observados quando utilizou-se o esterco bovino 

enriquecido com fosfato natural. Isso pode ocorrer devido à baixa solubilidade em ácidos fracos que 

estes fosfatos possuem. Nota-se que o uso de resíduos orgânicos provenientes da pecuária podem 

ser utilizados na agricultura como fonte de nutrientes para as culturas, permitindo o aproveitamento 

dos mesmos e reduzindo os custos com adubação mineral, visto que o fósforo é um dos nutrientes 

utilizados em grande quantidade na adubação. 
 

Palavras-chave: esterco bovino, adubação fosfatada, Oryza sativa. 
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39 - ÉPOCA DE APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO AFETANDO GENÓTIPOS 

DO FEIJOEIRO-COMUM DE CICLO SUPERPRECOCE 

 
Adriano Stephan Nascente1, Maria da Conceição Santana Carvalho1, Paulo Holanda Rosa2. 

 
1Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás, GO, adriano.nascente@embrapa.br; 2Uni-

Anhanguera, Goiânia, GO. 

 

 A utilização de cultivares superprecoces com alta produtividade pode proporcionar melhor 

uso da terra, como a condução de duas culturas durante o período das chuvas, ou o cultivo de até 

três culturas durante o mesmo ano em áreas irrigadas. Nesse contexto, existem linhagens elites de 

feijoeiro comum próximas do lançamento, em fase de valor de cultivo e uso (VCU), que vêm sendo 

desenvolvidas dentro do Programa de Melhoramento Genético de Feijão na Embrapa Arroz e Feijão 

e que possuem alto potencial na produtividade de grãos e ciclo em torno de 65-70 dias, enquanto as 

cultivares tradicionais têm ciclo de 90-95 dias. O manejo do nitrogênio (N) nessas cultivares super 

precoces precisa ser validado, uma vez que possuem ciclo 40% inferior ao das cultivares 

tradicional. O objetivo desse trabalho foi de determinar o efeito da época de aplicação de nitrogênio 

nos teores de N, P e K das folhas e grãos, bem como na produtividade de grãos de genótipo super 

precoce de feijoeiro comum. O experimento de campo foi conduzido na safra de inverno no ano de 

2014, na fazenda Capivara da Embrapa Arroz e Feijão em Santo Antônio de Goiás, GO. O 

delineamento experimental foi o de blocos ao acaso em esquema de parcelas subdivididas, com 

quatro repetições. Nas parcelas estavam os genótipos de feijoeiro-comum (IPR Colibri – controle, 

linhagem CNFC 15873, CNFC 15874 e CNFC 15875) e nas subparcelas as épocas de aplicação do 

nitrogênio (90 kg de N na semeadura; 90 kg de N em cobertura; 45 kg de N na semeadura e 45 kg 

em cobertura e zero de aplicação de N). A aplicação de N proporcionou incrementos na 

produtividade de grãos do feijoeiro-comum de ciclo super precoce (produtividade de 2790 kg ha-1 

no tratamento sem N e de 3097 kg ha-1 na média dos tratamentos com N). Por outro lado, não houve 

diferenças entre os tratamentos com aplicação de N em relação ao controle (sem N) nos teores de N, 

P e K nas folhas e grãos do feijoeiro-comum. A época de aplicação de N não afetou aos teores de N, 

P e K nas folhas e grãos e nem a produtividade de grãos do feijoeiro-comum de ciclo superprecoce. 

As linhagens de feijoeiro-comum de ciclo super precoce apresentam valores dos teores de N, P e K 

nas folhas e grãos e produtividade semelhantes ao da cultivar controle IPR Colibri. 

  

Palavras-chave: Cerrado, nutrição mineral de plantas, Phaseolus vulgaris. 

 

Apoio financeiro: CNPq (Processo 471812/2013-7). 
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40 - EXTRAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MACRONUTRIENTES PELO 

MILHO APÓS SUCESSIVAS APLICAÇÃO DE DEJETOS DE SUÍNOS 
 

Rafaella Guimaraes Peres Freire1, Felipe Pelizon Pianezzola1, June Faria Scherrer Menezes1, 
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  Com o fornecimento de nutrientes pelos dejetos de suínos e os efeitos químicos que estes 

proporcionam ao solo, objetivou-se quantificar o quanto de nutrientes dos dejetos de suínos o milho 

exporta em função das adubações. Para verificar a exportação implantou-se um experimento na área 

experimental destinada ao projeto de monitoramento ambiental com o uso de resíduos orgânicos na 

agricultura, durante a safra 2013/2014. A área experimental foi constituída por três blocos, sendo 

cada bloco dividido por sete tratamentos: T1- controle, sem adubação química e orgânica, T2- 

adubação mineral conforme a análise do solo e exigência nutricional da cultura do milho (200 kg 

ha-1 de P2O5 na forma de DAP + 120 kg ha-1 de K2O na forma de KCl e 100 kg ha-1 de N em 

cobertura na forma de uréia), T3- adubação com 25 m3 ha-1 com dejetos líquidos de suínos, T4- 

adubação com 50 m3 ha-1 com dejetos líquidos de suínos, T5- adubação com 100 m3 ha-1 com 

dejetos líquidos de suínos e T6- adubação com 200 m3 ha-1 com dejetos líquidos de suínos. Cada 

parcela experimental possuía a dimensão de 10,5 m x 15 m, perfazendo um total de 157,5 m2. Os 

dejetos líquidos de suínos foram analisados quimicamente no laboratório de análises de solos, 

folhas e resíduos orgânicos da Universidade de Rio Verde. Pela análise química, o dejeto continha 

0,32% de N, 0,21% de P, 0,22% de K e 1.012 g cm-3 de densidade. A aplicação do dejeto líquido 

suíno (DLS) foi realizada no dia 25 de outubro de 2013, por volta de 20 dias antes do plantio, a fim 

de esperar a reação do adubo orgânico e este disponibilizasse nutrientes ao solo para 

posteriormente, serem posteriormente absorvidos pelas plantas. A semeadura da cultura do milho 

foi realizada dia 14 de novembro de 2013, utilizando-se um híbrido de alta produtividade e 

recomendado para a Região o CD 3590 Hx, com espaçamento de 50 cm e população de 60 mil 

plantas ha-1. Com os resultados verificou-se que os teores de cada nutriente nos grãos são 

semelhantes independentes da adubação. Os nutrientes mais exportados pelo milho são N e K. As 

maiores doses de dejetos proporcionaram os maiores teores residuais de K no solo. A maior 

produtividade de grãos é com a dose de 138 m3 ha-1 de DLS. 

 

Palavras-chave: adubação orgânica, nutrientes, resíduos animais, zea mays. 

 

Apoio financeiro: UniRV e BRF. 
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41 – FÓSFORO FOLIAR NO CAPIM TIFTON ADUBADO COM DEJETO DE 

SUÍNOS 

 
Flabiele Soares da Silva1, Alexandra de Paiva Soares2, Oscarlina Lúcia dos Santos Weber1, Diogo 

Pinto de Souza1, Mateus de Moraes Fonseca1. 

 
1UFMT, Cuiabá, MT, flabiele.soares@gmail.com; 2IFMT, Campus São Vicente, Santo Antônio do 

Leverger, MT.  

 

Uma prática que vem sendo adotada pelos pecuaristas é a substituição dos fertilizantes 

industriais por resíduos orgânicos como fonte de nutrientes para as pastagens, trazendo economia e 

sustentabilidade ao setor agropecuário, além de promover melhorias na produtividade, nos atributos 

físicos, biológicos e químicos do solo. Mediante o exposto, o trabalho teve como objetivo avaliar a 

capacidade nutricional do dejeto de suíno (DLS) quanto aos teores de fósforo (P) foliar. O 

experimento foi conduzido na área experimental da Fundação Rio Verde, localizada no município 

de Lucas do Rio Verde – MT. O delineamento experimental foi em blocos casualizados comporto 

por 5 tratamentos e 4 repetições, definidos em volumes de DLS: 0, 10, 20,30 m³ ha -1, e um 

tratamento com adubação mineral correspondente a 50 kg ha-1 de N (fonte de uréia), neste 

tratamento foram aplicados P e K utilizando as fontes superfosfato simples e cloreto de potássio, 

todas as quantidades foram definidas de acordo com recomendação para cultura. Foram realizados 7 

cortes nos meses de março, abril, maio, outubro, novembro, dezembro e janeiro (2014/2015), 

estabelecidos a 15 cm de altura com intervalo de 30 dias e todos receberam as doses descritas 

acima. Após cada corte o material vegetal foi secas em estufa de circulação forçada de ar a 60°C até 

a completa secagem, depois foram pesados e moídos para a determinação das concentrações de P 

pelo método de digestão nitro-perclórica. Os teores foliares de P no Tifton em foram submetidos à 

análise de variância, em seguida foi realizado o teste de Duncan entre os cortes e o teste de Dunnet 

entre as fontes a 5% de probabilidade. De acordo com os resultados obtidos nos 7 cortes, todos os 

tratamentos utilizando o DLS alcançaram valores considerados adequados para a cultura (1,5 a 3 g 

Kg-1 P) testada. No 1°, 2° e 6° cortes (março, abril e dezembro) os teores foliares de P foram 

maiores e isso pode estar relacionado a variação das concentrações de nutrientes contidos no DLS, e 

as condições climáticas que podem implicar em maior ou menor absorção de P pela planta. Desta 

forma, pode-se concluir que o capim Tifton respondeu de forma satisfatória a adubação com DLS e 

mineral quanto aos níveis de P foliares, sendo os resultados obtidos entre as duas fontes de 

nutrientes iguais estatisticamente.   

 

Palavras-chave: adubação fosfatada, Cynodon dactylon, fertilização. 

 

Apoio financeiro: BRFoods, CAPES, CNPQ, FAPEMAT, UFMT. 
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Nayara Marçal da Silva1, Rilner Alves Flores2, Derblai Casaroli2, Dayanna Teodoro Quirino2, 
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 A cultura da cana-de-açúcar é submetida a diferentes condições ambientais e de manejo, 

durante o seu desenvolvimento, a rigor, podendo afetar diretamente o seu rendimento produtivo. O 

conhecimento da dinâmica do K no sistema solo-planta é muito importante para a cultura da cana-

de-açúcar, uma vez que, o nutriente é o mais extraído pela cultura, principalmente em soqueiras.  

Assim, o monitoramento do índice relativo de clorofila (IRC) é importante, uma vez que o K pode 

levar ao maior tranporte e acúmulo de carboidratos, beneficiando a produção de compostos 

orgânicos estruturais, dentre eles a clorofila. Assim, o objetivo deste trabalho foi recomendar a dose 

de adubação potássica para a cana-soca (safra 2015/16) capaz de promover o maior IRC da cultura 

cultivada no Cerrado goiano. O experimento foi realizado com a primeira soqueira em uma área 

experimental da Usina Centro Alcool, localizada no município de Santo Antônio de Goiás, GO, em 

um Latossolo. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco repetições. Os 

tratamentos foram compostos de doses de potássio: T0=zero (controle); T1=32,5; T2=65,0; 

T3=130,0; T4=195,0 kg ha-1 de K2O, na forma de KCl. Cada unidade experimental era constituída 

por cinco linhas de três metros de comprimento. Foram avaliados o IRC (avaliado aos quatro meses 

após o brotamento da soqueira, com o auxílio de um clorofilômetro portátil, obtendo-se medidas na 

primeira folha completamente desenvolvida, Folha +1). A análise de regressão mostrou ajuste 

quadrático para o IRC das plantas em função das doses de K2O (y = -0,0004x2 + 0,0884x + 45,182; 

R² = 0,60; F=71,43**), sendo o maior IRC (50,07 µg cm2) observada quando a dose foi de 110 kg 

ha-1 de K2O. Portanto, os resultados indicam a possibilidade de redução da recomendação de 

adubação em até 15% para a produção da cultura da cana-soca em relação à recomendada para a a 

cultura (130 kg ha-1 de K2O). 

 

Palavras-chave: Cerrado, nutrição mineral de plantas, Saccharum spp. 
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 A cultura do algodoeiro produz a mais importante fibra têxtil do mundo e a segunda maior 

fonte de óleo vegetal, e tem prestado uma significativa contribuição para agricultura brasileira. 

Entretanto, alguns aspectos relacionados à nutrição mineral devem ser avaliados. O conhecimento 

do estado nutricional constitui um subsídio para descrição de critérios essenciais à identificação de 

fatores limitantes da produtividade. O boro apresenta absorção rápida no solo, porém com 

translocação lenta, é um micronutriente essencial para a formação dos tecidos meristemáticos, está 

relacionado à síntese de bases nitrogenadas, como a uracil. Desta forma, espera-se que a nutrição 

borratada seja capaz de afetar a síntese destes compostos, e consequentemente com o metabolismo 

do nitrogênio na planta. Mediante o exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da aplicação 

de boro no solo quanto ao índice relativo de clorofila (IRC) na cultura do algodoeiro. O 

experimento foi conduzido em casa de vegetação, na EA/UFG. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, sendo utilizado cinco doses de boro na forma de Boráx (0 (controle), 50, 

100, 150 e 200% da dose recomendada para a cultura (2 kg ha-1), com 4 repetições. Cada unidade 

experimental foi constituída por um vaso com capacidade de 4 dm3, preenchido com 3,5 dm3 de 

amostras da camada de 0-20 cm provenientes de um Latossolo Vermelho, textura argilosa. Após a 

análise química do solo, foram feitas as correções e adubações minerais conforme as 

recomendações dos manuais atualmente empregados na região do Cerrado para a cultura, sendo 

aplicado 65, 80 e 50 kg ha-1 de N, P2O5 e K2O. A variedade de algodão utilizada foi a “FiberMax® 

904GLT”. O plantio foi realizado com cinco sementes por vaso, e após 10 dias da emergência, foi 

feito o desbaste mantendo 2 plantas por vaso. A irrigação foi feita pelo método de pesagens dos 

vasos, mantendo a umidade correspondente a 60% da capacidade de campo. A avaliação do ICR foi 

realizada aos 30 dias após a germinação, a partir de duas folhas completamente desenvolvidas 

partindo do ápice, em cada planta por unidade experimental, com auxílio de um clorofilômetro. Os 

resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F, em seguida, aplicou-se a 

análise de regressão polinomial. O uso de doses de boro não afetou o IRC na cultura do algodão à 

5% de probabilidade pelo teste F, apresentando o valor médio de 43,82. 

 

Palavras-chave: Gossypium hirsutum, micronutriente, nutrição mineral. 
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 A cultura do feijão comum (Phaeseolus vulgaris L.) apresenta grande importância 

socioeconômica para o agronegócio nacional. No entanto, com a busca por aumento da 

produtividade da cultura, a sua exigência nutricional também aumenta. Neste sentido, o uso de 

micronutrientes de forma adequada é fundamental para a sustentabilidade produtiva desta cultura. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de fontes e doses de boro no índice relativo de clorofila 

da cultura do feijão comum cultivado em sistema irrigado na região do Cerrado. O experimento foi 

conduzido na Escola de Agronomia da UFG, em sistema irrigado por aspersão com pivô central. O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 4x5, sendo quatro 

fontes de B (Boráx; Ácido Bórico; Borogram e FTE BR12) e cinco doses zero (controle), 50, 100, 

150 e 200% da dose recomendada (2 kg ha-1), com quatro repetições. Cada parcela foi composta por 

cinco linhas de cinco metros de comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,45 m, utilizou a 

cultivar BRS estilo. As aplicações dos tratamentos com boro foram no solo via sulco de semeadura 

da cultura e as adubações nitrogenadas em cobertura foram realizadas com 120 kg ha-1 de Uréia 

(45% de N), aplicados de forma parcelada com 40 e 80 kg ha-1, aos 20 e 40 dias após a germinação 

feijão. No início do florescimento, foi realizado controle químico de percevejo com o Engeo Pleno 

(com o princípio ativo lambda-cialotrina e tiametoxam) na dosagem recomendada. A avaliação do 

índice relativo de clorofila (IRC) foi realizada aos 28 dias após a germinação, com o auxílio de um 

clorofilômetro. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F, em 

seguida, utilizou-se a análise de regressão polinomial para os tratamentos que envolveram uso de 

doses. Não houve diferença entre as fontes contendo boro no IRC, os quais apresentaram os valores 

médios de 33,74 (Boráx), 33,68 (Ácido Bórico), 33,82 (Borogran) e 35,53 (FTE BR 12). De modo 

semelhante, a aplicação de doses crescentes em até 200% da dose recomendada não afetou o IRC, 

independente da fonte empregada. Os valores médios obtidos com os tratamentos são menores que 

os sugeridos na literatura atual, sendo indicados para a avaliação aos 28 dias após a germinação, 

valores variando de 43 a 46 para atingir pelo menos 90% da produtividade máxima. Nota-se, que o 

boro tem pouca influência na síntese de clorofila em plantas de feijão comum.  

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, nutrição mineral, micronutrientes. 
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45 - INDUÇÃO DE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS EM MUDAS DE 

MOGNO AFRICANO (Khaya ivorensis A. CHEV.) 
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O mogno africano é uma essência florestal de alto valor no comércio internacional e de 

grande potencial para substituir o mogno brasileiro (Swietenia macrophylla), que é uma das 

espécies de maior valor comercial do mundo, mas apresenta sérias dificuldades quanto a seu 

cultivo. No entanto, pouco se conhece a respeito das exigências nutricionais do mogno africano. 

Neste sentido, este trabalho teve como objetivo induzir sintomas de deficiências de macronutrientes 

(N, P, K, Ca, Mg e S) e micronutrientes (Fe, B, Cu, Mn, Zn e Mo), em seguida caracterizá-los 

através do diagnóstico visual e análises químicas em mudas maduras do mogno africano. Para isso, 

realizou-se um experimento utlizando diversas soluções nutritivas, no qual correspondem aos 

seguintes tratamentos: T1:solução completa; T2:omissão de N; T3: omissão de P; T4: omissão de K; 

T5: omissão de Ca; T6: omissão de Mg; T7: omissão de S; T8: omissão de Fe; T9: omissão de B; T10: 

omissão de Cu; T11: omissão de Mn; T12: omissão de Zn; T13: omissão de Mo e T14: testemunha 

(água deionizada). As avaliações foram realizadas a partir de mudas comerciais, retiradas dos 

tubetes de 180 cm3 e transferidas para tubetes com capacidade para 4,8 L, contendo como substrato 

areia grossa lavada. Essas mudas permaneceram em casa de vegetação por quinze dias, sendo 

irrigadas apenas com água deionizada. Após esse período iniciou-se o processo de rustificação das 

mudas, para posteriormente se iniciar a irrigação diária com 200 ml de solução nutritiva. O 

delineamento experimental utilizado foi blocos inteiramente casualizados composto por quatorze 

tratamentos e dez repetições. Os dados dendrológicos e os sintomas visuais foram descritos e 

fotografados a cada quinze dias, desde o estágio inicial da planta até 220 dias. Aos quarenta dias 

após o início da irrigação com as soluções nutritivas, os primeiros sintomas visuais começaram a ser 

evidenciados, com fácil visualização e caracterização. As plantas tiveram o desenvolvimento 

afetado apenas pela omissão de N, exibindo sintomas de deficiência e baixo teor foliar do nutriente. 

As omissões dos demais nutrientes chegaram a induzir sintomas leves a planta, seguido de menor 

teor foliar de Ca e Fe. 

 

Palavras-chave: macronutrientes, micronutrientes, essências florestais. 
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 A cultura do girassol (Helianthus annuus L.) corresponde a umas das três maiores culturas 

produtoras de óleo, apresentando grande importância na economia mundial, sobretudo, é uma 

espécie que carece de demanda cuidados quanto ao aspecto de nutrição mineral. Dentre os 

nutrientes, o boro (B) é de grande importância, pois desempenha funções relacionadas ao 

crescimento do tubo polínico e germinação do grão de pólen. Dessa forma, o objetivo desta 

pesquisa foi avaliar o efeito de doses de B aplicadas via solo no índice relativo de clorofila (IRC) no 

girassol. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na Escola de Agronomia da UFG. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo utilizado cinco doses de B na forma 

de Boráx (0 (controle), 50, 100, 150 e 200% da dose recomendada para a cultura (2 kg ha-1), com 4 

repetições. Cada unidade experimental foi constituída por um vaso com capacidade de 4 dm3, 

preenchido com 3,5 dm3 de amostras da camada de 0-20 cm provenientes de um Latossolo 

Vermelho, textura argilosa. Após a análise química do solo, foram realizadas as correções e 

adubações conforme as recomendações para a cultura, sendo aplicado 40, 60 e 40 kg ha -1 de N, 

P2O5 e K2O. Foi utilizado sementes do híbrido “Altis 99”, enquanto os tratamentos foram 

constituídos de doses de B foram aplicados na superfície do solo e incorporados a 10 cm de 

profundidade na época da emergência das plantas, mais especificamente no dia 08 de janeiro de 

2016. O plantio foi realizado com cinco sementes por vaso, e após 10 dias da emergência, foi 

realizado o desbaste, mantendo-se 2 plantas por vaso. A irrigação foi realizada pelo método de 

pesagens dos vasos, mantendo a umidade correspondente a 60% da capacidade de campo. A 

avaliação do ICR foi realizada aos 46 dias após a germinação, a partir de duas folhas 

completamente desenvolvidas partindo do ápice, em cada planta por unidade experimental, com 

auxílio de um clorofilômetro. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo 

teste F, em seguida aplicou-se a análise de regressão polinomial. O uso de doses de Boráx não 

influenciou no IRC das plantas, os quais apresentaram valores médios de 32,5, que são 

considerados adequados. Assim sendo, mesmo o boro fazendo parte da síntese de bases 

nitrogenadas como a uracil, não há interferência significativa no metabolismo do nitrogênio nos 

tecidos vegetais, apresentando pouca influência no IRC das plantas. 

 

Palavras-chave: Helianthus annuus, micronutriente, nutrição mineral. 
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 O feijoeiro comum (Phaeseolus vulgaris L.) pode ser cultivado desde sistemas agrícolas 

intensivos irrigados, altamente tecnificados, até aqueles com baixo uso tecnológico, principalmente 

de subsistência. Entretanto, a nutrição mineral adequada é fundamental para garantir altos índices 

produtivos, independente do sistema de manejo adotado. Neste sentido, dentre os micronutrientes, o 

boro (B) é um elemento essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas, estando 

presente em diversas reações metabólicas do vegetal, podendo afetar diretamente a produtividade de 

grãos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de fontes e doses de boro no índice relativo de 

clorofila (IRC) da cultura do feijoeiro comum cultivado em sistema irrigado na região do Cerrado. 

O experimento foi conduzido na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, em 

sistema irrigado por aspersão em pivô central. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, em esquema fatorial 4x5, sendo quatro fontes de B (Boráx; Ácido Bórico; Borogram e 

FTE BR12) e cinco doses zero (controle), 50, 100, 150 e 200% da dose recomendada (2 kg ha -1), 

com quatro repetições. Cada parcela foi composta por cinco linhas de cinco metros de 

comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,45 m, utilizou a cultivar BRS Estilo. As 

aplicações dos tratamentos com B foram no solo via sulco de semeadura da cultura e as adubações 

nitrogenadas em cobertura foram realizadas com 120 kg ha-1 de Ureia (45% de N), aplicados de 

forma parcelada com 40 kg ha-1, aos 20, 40 e 60 dias após a germinação. No início do 

florescimento, foi realizado controle químico de percevejo com o Engeo Pleno (com o princípio 

ativo lambda-cialotrina e tiametoxam) na dosagem recomendada. A avaliação do IRC foi realizada 

aos 28 dias após a germinação, com o auxílio de um clorofilômetro. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância pelo teste F, em seguida, utilizou-se a análise de regressão 

polinomial para os tratamentos que envolveram uso de doses. Não houve diferença entre fontes para 

o IRC, os quais apresentaram os seguintes valores médios: Bórax (35,74), Ácido Bórico (36,27), 

Borogran (36,43) e FTE BR 12 (35,38). Enquanto a aplicação de boro no solo não afetou o IRC, 

independente da fonte utilizada. Nota-se que o manejo adotado para a nutrição boratada tem pouca 

influência sobre o metabolismo do N no vegetal, mesmo fazendo parte de sínteses de bases 

nitrogenadas como a uracil. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, nutrição mineral, micronutrientes. 
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48 - INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE SILÍCIO FOLIAR NO ÍNDICE 

RELATIVO DE CLOROFILA DA CULTURA DO ALGODOEIRO 

 
Nicolas Gomes Pedreira1, Rilner Alves Flores1, Everton Martins Arruda1, Amanda Sasamoto 

Aragão1, Cinthya Freitas da Costa1, Ana Carla Alves dos Santos1, Jonas Pereira de Souza Junior2, 

Renato de Melo Prado2. 
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 O algodão (Gossypium hirsutum) é considerado cultura de expressiva importância 

socioeconômica e ambiental, sendo ainda, considerada cultura “trina” por fornecer fibra, óleo e 

energia. A aplicação de silício (Si) promove diversos efeitos indiretos na planta do algodão, dentre 

os quais se destacam o aumento na capacidade fotossintética, redução da transpiração e aumento da 

resistência mecânica das células. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito da 

aplicação de Si via foliar no índice relativo de clorofila (IRC) na cultura do algodoeiro. O 

experimento foi conduzido em casa de vegetação, na Escola de Agronomia da UFG. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo utilizado cinco doses de uma 

solução contendo silicato de potássio, sendo: [0 (1,904 g L-1 de KCl), 50% (6,8 ml L-1 de silicato + 

1,428 g L-1 de KCl), 100% (13,6 ml L-1 de silicato + 0,952 g L-1 de KCl), 150% (20,4 ml L-1 de 

silicato + 0,476 g L-1 de KCl) e 200% (27,2 ml L-1 de silicato) da concentração padrão indicada 

como silicato de potássio, com quatro repetições. Cada unidade experimental foi constituída por um 

vaso com capacidade de 4 dm3, preenchido com 3,5 dm3 de amostras da camada de 0-20 cm 

provenientes de um Latossolo Vermelho, textura argilosa. Após a análise química do solo, foram 

feitas as correções e adubações recomendado para a cultura. A variedade de algodão utilizada foi a 

“FiberMax® 904GLT”. O plantio foi realizado com cinco sementes por vaso, e após 10 dias da 

emergência, foi feito o desbaste mantendo 2 plantas por vaso. As aplicações dos tratamentos foram 

realizadas via foliar, utilizando água deionizada para compor a solução. As concentrações de 

potássio dos tratamentos foram equilibradas empregando KCl em pulverizações isoladas. As 

pulverizações foram realizadas em volume de calda suficiente para cobrimento da área foliar da 

planta, em três vezes, 1/3 do estágio  vegetativo, metade do estádio vegetativo e no final do estádio 

vegetativo (pré-florada). Foram recobertos os vasos com plástico impermeável para evitar 

escorrimento da solução pulverizada para o solo. A avaliação do ICR foi realizada aos 30 dias após 

a germinação, a partir de duas folhas completamente desenvolvidas partindo do ápice, em cada 

planta por unidade experimental. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância 

pelo teste F. A aplicação de Si não afetou o IRC na planta do algodoeiro, o qual apresentou um 

valor médio de 45, valor considerado baixos segundo a literatura para a garantia de altas 

produtividades (>70). 

Palavras-chave: Gossypium hirsutum, adubação foliar, nutrição mineral. 
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49 – INFLUÊNCIA DA NUTRIÇÃO BORATADA NO ÍNDICE RELATIVO 

DE CLOROFILA EM FEIJOEIRO COMUM CULTIVADO EM SISTEMA 

IRRIGADO NA REGIÃO DO CERRADO GOIANO 

 
Raissa Alves Rodrigues1, Rilner Alves Flores1, Patrícia Pinheiro da Cunha1, Everton Martins 

Arruda1, Mayara Cardoso Donegá1, Silas Ferreira de Queiroz1, Luiz Raimundo Garcias Neto1, 

Fernando Nascimento Olímpio da Silva1, Ricardo Gomes da Silva1, Fabrício de Jesus Rodrigues1. 

 
1UFG, Goiânia, GO, raissaagronomia94@gmail.com. 

 

 A adoção de práticas eficientes de manejo nos diferentes sistemas de produção, dentre elas a 

nutrição mineral, tem contribuído para o aumento do rendimento produtivo da cultura nos últimos 

anos. Para isso, o monitoramento do estado nutricional do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) 

é imprescindível, pois é frequente a ocorrência de desordens nutricionais, principalmente de B em 

solos da região do Cerrado. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito de fontes e 

doses de boro no índice relativo de clorofila (IRC) em feijoeiro comum cultivado em sistema 

irrigado na região do Cerrado goiano. O experimento foi conduzido na Escola de Agronomia da 

Universidade Federal de Goiás, em sistema irrigado por aspersão em pivô central. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 4x5, sendo quatro fontes de B 

(Boráx; Ácido Bórico; Borogram e FTE BR12) e cinco doses zero (controle), 50, 100, 150 e 200% 

da dose recomendada (2 kg ha-1), com quatro repetições. Cada parcela foi composta por cinco linhas 

de cinco metros de comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,45 m, utilizou a cultivar BRS 

Estilo. As aplicações dos tratamentos com boro foram no solo via sulco de semeadura da cultura e 

as adubações nitrogenadas em cobertura foram realizadas com 120 kg ha-1 de Ureia (45% de N), 

aplicados de forma parcelada com 80 e 40 kg ha-1, aos 20 e 40 dias após a germinação feijão. No 

início do florescimento, foi realizado controle químico de percevejo com o Engeo Pleno (com o 

princípio ativo lambda-cialotrina e tiametoxam) na dosagem recomendada. A avaliação do IRC foi 

realizada aos 28 dias após a germinação, com o auxílio de um clorofilômetro. Os resultados obtidos 

foram submetidos à análise de variância pelo teste F, em seguida, utilizou-se a análise de regressão 

polinomial para os tratamentos que envolveram uso de doses. O uso das distintas fontes não 

interferiu no IRC, os quais apresentam os seguintes valores médios: Bórax (38,35), Ácido Bórico 

(39,14), Borogran (39,29) e FTE BR 12 (38,32). De modo semelhante, a aplicação de doses de boro 

no solo também não afetou o IRC da cultura, independente da fonte utilizada. Estes resultados 

demonstram que, independente do tipo de fonte e da dose aplicada no solo o boro não afeta o 

metabolismo do nitrogênio de forma significativa, mesmo fazendo parte da síntese de bases 

nitrogenadas como a uracil. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, nutrição mineral, micronutrientes. 

 

Apoio financeiro: FAPEG. 
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50 – INFLUÊNCIA DO MANEJO NA ESTABILIDADE DE AGREGADOS EM 

SOLOS DA REGIÃO DO CERRADO GOIANO 

 

Andreza Caroline Andrade Ferreira1, Jean Henrique dos Santos1, Julia Machado Santos1, Karoline 

Nascimento Siqueira1, Quezia Cavalcante Oliveira1, Rafael Fernandes dos Santos1, Rilner Alves 

Flores1. 
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A crescente expansão da atividade agropecuária na região Centro-Oeste do Brasil tem 

levado a questionamentos quanto à qualidade dos sistemas de manejo do solo utilizados. Os solos 

naturalmente apresentam diferenças estruturais que derivam da pedogênese, decorrentes 

principalmente da textura, mineralogia e conteúdo de matéria orgânica, sendo esse último mais 

alterado pelo manejo. A agregação corresponde a um dos principais atributos relacionado à 

porosidade e movimento de água no solo, influenciando significativamente no desenvolvimento de 

plantas. Este atributo, corresponde a um dos principais atributos de qualidade do solo, além de 

apresentar um relação direta com a matéria orgânica. Desse modo, esse estudo teve como objetivo 

avaliar a estabilidade de agregados em áreas com diferentes sistemas de uso. O estudo foi realizado 

No campo experimental da Universidade Federal do Goiás (UFG), sob Latossolo Vermelho 

Distroférrico, no qual a amostragem do solo foi realizada nas camadas de 0-20 cm e de 20-40 cm de 

profundidade, em áreas sob sistema de plantio convencional, pastagem plantada e mata nativa. Em 

cada área, foram retiradas três amostras indeformadas de solo, aleatoriamente. A determinação da 

distribuição das classes de agregados foi realizada por meio do tamisamento via úmida, com a 

utilização do Yoder, durante 15 minutos de agitação, em um jogo de peneiras. Após esse período, a 

amostra, ainda úmida, é levada à estufa de circulação forçada de ar, com temperatura de 105°C por 

um período de 24 horas. Em seguida a amostra é pesada, e calculado o diâmetro médio ponderado 

(DMP). A área de mata nativa apresentou os maiores valores absolutos de DMP, sendo 2,64 e 

2,59mm nas camadas de 0-20 e 20-40 cm de profundidade, respectivamente. Para a área de 

pastagem e de plantio convencional os valores foram de 2,24 e 1,97 mm nas camadas de 0-20 e 20-

40 cm e 2,52 e 2,54 mm nas camadas de 0-20 e 20-40 cm de profundidade. No entanto, não houve 

diferença estatística entre os sistemas de manejo empregado no solo. De forma geral, os valores 

obtidos são considerados baixos, o que demonstra baixa capacidade de resistência à erosão dessas 

áreas. 

 

Palavras-chave: classe de agregados, agregação, densidade. 
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51 – INFLUÊNCIA DO MANEJO NA RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO EM 

SOLOS DA REGIÃO DO CERRADO GOIANO 
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Flores1. 
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O tipo de manejo do solo pode ocasionar alterações de suas propriedades físicas. Portanto, a 

compreensão e a quantificação do efeito do manejo do solo são fundamentais no desenvolvimento 

de sistemas agrícolas. A resistência do solo à penetração (RP) é um importante atributo indicador da 

qualidade do solo, no qual apresenta uma relação direta com a densidade do solo, influenciando 

diretamente o desenvolvimento radicular das plantas. Nesse contexto, este estudo teve como 

objetivo avaliar a resistência a penetração de Latossolo Vermelho Distroférrico sob diferentes usos 

no campo experimental da Universidade Federal do Goiás (UFG). Para a avaliação da resistência à 

penetração em três áreas distintas, sob sistema de plantio convencional, pastagem plantada e mata 

nativa. Foi utilizado um penetrômetro de impacto, modelo IAA/Planalsucar-Stolf, as áreas foram 

amostradas aleatoriamente, sendo realizados três pontos amostrais, até 70 cm de profundidade. 

Após essa avaliação, foi realizada a classificação da resistência à penetração conforme estabelecido 

pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América (USDA). A área com pastagem 

apresentou a maior resistência à penetração do solo (8-17 MPa), seguido pela área de mata nativa 

(2-8 MPa), e por último a área com o sistema de plantio convencional (2-5 MPa). A explicação para 

a menor resistência à penetração do solo no sistema de plantio convencional, se dá pelo fato do 

preparo do solo ter sido feito a duas semanas anteriores à avaliação, através de uma gradagem na 

área. A maior resistência à penetração do solo na área de pastagem se deve ao pisoteio animal, 

sobretudo, esta área se encontra em um estágio avançado de degradação, onde o solo está 

parcialmente exposto. Quanto a área de mata nativa, apresentou uma maior resistência a penetração, 

possivelmente condicionada pela maior concentração de raízes das espécies arbóreas, servindo de 

impedimento no processo de avaliação.  

 

Palavras-Chave: manejo do solo, compactação, qualidade do solo. 
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52 - MODO DE APLICAÇÃO E DOSES DE BORO NA PRODUÇÃO DE 

GRÃOS DO FEIJOEIRO COMUM CULTIVADO EM SISTEMA IRRIGADO 

NO CERRADO GOIANO 
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Fabrício de Jesus Rodrigues1, Raíssa Alves Rogrigues1, Silas Ferreira de Queiroz1, Mayara Cardoso 
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 Com o aumento da população, a demanda por alimentos, fibras e energia têm crescido. Para 

atender tal demanda, têm se buscado o aumento da produtividade das culturas, potencializando a 

produção agrícola. Desta forma, a produção sustentável do feijoeiro comum na região do Cerrado 

está relacionada com o aumento da eficiência dos nutrientes aplicado no solo. Dentre estes 

nutrientes, destaca-se o boro (B), por desempenhar funções ligadas diretamente com a 

produtividade do feijoeiro. Com isso, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito do modo de 

aplicação e doses de B na produtividade do feijoeiro comum cultivado em sistema irrigado na 

região do Cerrado. O experimento foi conduzido na área experimental da Escola de Agronomia da 

UFG, em sistema irrigado por aspersão em pivô central. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, em esquema fatorial 2x5, sendo duas fontes de boro (Ácido Bórico e FTE BR 12) e 

cinco doses: 0 (controle), 100, 200, 300 e 400% da dose recomendada (2 kg ha-1), com 3 repetições. 

Cada parcela foi composta por cinco linhas de cinco metros de comprimento, espaçadas em 0,45 m, 

sendo utilizada a cultivar Pérola. A aplicação do FTE BR 12 foi realizada via sulco de plantio, 

enquanto que a aplicação do ácido bórico ocorreu via foliar aos 30 dias após a germinação das 

sementes. Foram realizadas adubações nitrogenadas em cobertura com 80 kg ha-1 de N, aplicados de 

forma parcelada com 40 e 40 kg ha-1, aos 20 e 40 dias após a germinação do feijoeiro. Foi realizada 

a colheita de grãos do feijoeiro em outubro de 2015, sendo coletados dois metros nas três linhas 

centrais da área útil das parcelas, desprezando as bordaduras. Os resultados foram submetidos à 

análise de variância pelo teste F, em seguida, aplicou-se a análise de regressão polinomial para os 

dados quantitativos. O uso da fonte Ácido Bórico apresentou maiores valores médio de 

produtividade de grãos (3.761 kg ha-1) em relação ao uso de FTE BR 12 (3256 kg ha-1). A aplicação 

de doses de B afetou a produtividade da cultura de forma diferente, ou seja, houve ajuste quadrático 

quando aplicado o Ácido Bórico (-41,3265x2 + 372,4x + 3262), atingindo 4100 kg ha-1 com o uso 

de 4 kg ha-1 de B. No entanto, o fornecimento de doses crescentes de B via FTE BR 12 reduziu a 

produtividade em 21% (-94,65x + 3634) com a aplicação da maior dose (8 kg ha-1). 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, micronutrientes, nutrição mineral. 
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53 - MODOS DE APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES EM MILHO 

SAFRINHA 
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A região centro-sul é a maior produtora de milho do Brasil, sendo que seu plantio se 

concentra na segunda safra, também denominada de safrinha. O milho safrinha é cultivado sem 

irrigação e semeado nos meses de fevereiro a março em sucessão a cultura da soja. No entanto, 

ainda existem alguns aspectos relacionados à nutrição mineral destas plantas em condições do 

Cerrado que devem ser elucidados, no sentido de potencializar a produção da cultura. Mediante o 

exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade do milho safrinha adubado com 

diferentes modos de aplicação de fertilizantes. Para isto foi conduzido um experimento na Fazenda 

Pindaíbas no município de Montevidiu-GO, sob um Latossolo Vermelho Distroférrico, em um 

sistema de plantio direto, devidamente corrigido. O delineamento experimental foi em blocos ao 

acaso, composto por três tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram: 1) aplicação dos 

fertilizantes 50% a lanço em pré-semeadura + 50% no sulco da semeadura; 2) aplicação dos 

fertilizantes 100% a lanço antes da semeadura e; 3) aplicação dos fertilizantes 100% no sulco de 

semeadura. As variáveis analisadas foram altura de plantas, comprimento do sistema radicular, 

estande de plantas, teores foliares de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), produtividade e 

massa de mil grãos e teores residuais de P e K no solo. De modo geral, não houve diferença 

significativa para nenhuma das variáveis analisadas. No entanto, sugere-se que em solos com 

condições análogas as do experimento, a adubação pode ser realizada 50% a lanço em pré-

semeadura + 50% no sulco da semeadura; 100% a lanço antes da semeadura ou 100% no sulco de 

semeadura. 

 

Palavras-chave: adubação antecipada, fertilidade do solo, produtividade, Zea mays. 

 

Apoio financeiro: GAPES, UniRV. 
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54 - NITRATO NA ÁGUA PERCOLADA EM LATOSSOLO VERMELHO 

CULTIVADO COM SOJA SOB APLICAÇÃO SUCESSIVA DE DEJETO DE 

SUÍNO 
 
Lenise Selaysim Salles1, Anny Kácia Ferreira Leite1, June Faria Scherrer Menezes1, Mariana Pina 

da Silva1. 

 
1UniRV, Rio Verde, GO, lselaysim@hotmail.com 

 

A região do Sudoeste de Goiás destaca-se pela alta produção de carne de suínos, resultando 

consequentemente em grandes quantidades de dejetos (DLS) geradas ao longo do processo 

produtivo. Estes dejetos podem ser utilizados na agricultura, no sentido de aportar nutrientes, assim 

como teores expressivos de materia orgânica no solo. No entanto, aplicações sucessivas de dejetos e 

em altas doses no solo, podem resultar em impactos ambientais indesejáveis, como desbalanço 

nutricional pelo acúmulo de nutrientes e poluição de águas subterrâneas.  Em decorrência do 

problema com as perdas de nitrogênio (N) para o lençol freático é importante monitorar onde se 

aplica dejeto líquido de suínos, devido aos altos teores de nitrato (N-NO3
-) percolados a fim de 

evitar contaminação. O objetivo deste trabalho foi avaliar os teores de nitrato lixiviados durante o 

cultivo da soja, com base nas precipitações e adubações (adubação mineral, 25 e 100 m3 ha-1 de 

dejetos líquidos de suínos), de modo a fornecer resultados que aperfeiçoem o manejo de dejetos 

líquidos de suínos, de forma satisfatória, reduzindo custos e evitando possíveis impactos 

ambientais. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso (DBC), constituído de três 

tratamentos com três repetições, sendo que cada parcela experimental foi constituída por um 

lisímetro. Os tratamentos aplicados foram: T1 - 25 m3 ha-1 de dejeto líquido de suíno; T2 - 100 m3 

ha-1 de dejeto líquido de suíno; e T3 - adubação com fertilizante mineral na dose (188 kg/ha P2O5 na 

forma MAP mais 80 kg/ha de K2O na forma de KCl). A variedade utilizada de soja foi a 7300 

Intacta IPRO2. As avaliações foram realizadas ao longo do período chuvoso (outubro de 2014 a 

maio de 2015). Após a coleta da amostra foi realizada a análise química no Laboratório de Análises 

de Solo da Universidade de Rio Verde, determinando os teores de nitrato (N-NO3
-) conforme a 

metodologia preconizada pela Embrapa. Foi observado que os teores de nitrato na água percolada 

são maiores na adubação de 100 m3 ha-1 de dejetos, e 38% estão acima dos níveis aceitáveis de 

potabilidade da água (10 mg L-1), e o teor médio de nitrato no lixiviado em todo o ciclo da cultura 

da soja é de 5,0 mg L-1, abaixo do nível máximo de potabilidade da água. 

 

Palavras-chave: adubação orgânica, lisímetro e monitoramento ambiental. 
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55 - NITROGÊNIO FOLIAR NO CAPIM TIFTON ADUBADO COM DEJETO 

DE SUÍNOS 
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Leverger, MT.  

 

A suinocultura tem crescido no cenário econômico mundial, trazendo como consequência à 

produção de grandes volumes de dejetos, que é um resíduo orgânico e pode ser utilizado como 

fertilizante, tanto em lavouras quanto em pastagens. Mediante o exposto, o objetivo deste estudo foi 

avaliar a capacidade nutricional do dejeto de suíno (DLS) quanto aos teores de N foliares. O 

experimento foi conduzido na estação experimental da Fundação Rio Verde, localizada no 

município de Lucas do Rio Verde – MT. O delineamento experimental foi em blocos casualizados 

composto por 5 tratamentos e 4 repetições, definidos em volumes de DLS: 0, 10, 20,30 m³ ha-1, e 

um tratamento com adubação mineral correspondente a 50 kg ha-1 de N (ureia como fonte), neste 

tratamento foram aplicados P e K utilizando as fontes superfosfato simples e cloreto de potássio, 

todas as quantidades foram definidas de acordo com a recomendação para cultura. Foram realizados 

7 cortes nos meses de março, abril, maio, outubro, novembro, dezembro e janeiro (2014/2015), 

estabelecidos a 15 cm de altura com intervalo de 30 dias e todos receberam as doses descritas 

acima. Após cada corte o material vegetal foi colocado em estufa de circulação forçada de ar a 60°C 

até secagem completa, em seguida foram pesados e moídos para a determinação das concentrações 

de N, realizada a partir de digestão sulfúrica, posteriormente o N foi determinado por destilação 

pelo método de Kjeldahl. Os teores foliares de N no Tifton em cada corte foram submetidos à 

análise de variância, foi realizado o teste de Duncan entre os cortes e teste de Dunnet entre as 

fontes, ambos a 5% de probabilidade. De acordo com os resultados obtidos, observou se no 1° e 2° 

cortes, teores foliares adequados de N em todos os tratamentos para a cultura (20 a 26 g kg-¹ de N), 

nestes cortes o tratamento que recebeu adubação mineral produziu resultados semelhantes aos 

teores proporcionados pela maior dose de DLS. Nos cortes subsequentes, a deficiência deste 

nutriente foi expressiva, sendo mais evidente à medida que avançava os cortes, não corroborando 

com o recomendado para a cultura, demonstrando que as reservas do solo foram se esgotando, e que 

as doses fornecidas não foram suficientes para manter a nutrição da planta quanto aos teores de N. 

Desta forma, concluímos que o capim Tifton necessita de teores mais elevados de N seja na forma 

de DLS ou via adubação mineral.  

 

Palavras-chave: adubação orgânica, chorume, Cynodon dactylon. 

 

Apoio financeiro: BRFoods, CAPES, CNPQ, FAPEMAT, UFMT. 
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56 - NUTRIÇÃO BORATADA NO FEIJOEIRO COMUM C.V. PÉROLA 

 
Ademir Rodrigues Silva Junior1, Emília Rezende Prado1, Cláudio Eduardo1, Rilner Alves Flores1. 

 
1UFG, Goiânia, GO, arsjquimico@hotmail.com. 

 

A pesquisa teve o objetivo de avaliar a influência da nutrição borratada em suas diferentes 

concentrações, no cultivo de feijão carioca. O experimento foi realizado em casa de vegetação, com 

ciclo produtivo de 90 dias. Em primeiro momento, preparou-se a terra advinda de Latossolo 

Vermelho-Amarelo, em camada de 0-20 cm. O experimento foi realizado em DBC, sendo 5 doses 

de boro (0, 50, 100, 200 e 300% da dose recomendada de 2 kg ha-1, e quatro repetições. Aos 14 dias 

realizou-se o desbaste, e aos 20 e 40 dias foi feito aplicação de cobertura com N na forma de ureia 

(50 kg ha-1). Nos dias 28 e 46, após a germinação, fez-se leitura do IRC (índice relativo de clorofila) 

com o auxílio do clorofilômetro. Foram realizadas as análises do estado nutricional em boro no 

ínicio do florescimento, e aos 90 dias após a germinação, realizou-se a colheita dos tratamentos. 

Todos os resultados obtidos foram submetidos à análise de regressão polinomial. Nota-se que a 

adubação boratada afetou o IRC aos 28 dias após a germinação, no entanto, a redução não passou 

de 1%. Já a avaliação realizada aos 46 dias após a germinação não foi afetada pela adubação 

boratada. A produção de matéria seca da parte aérea e de raízes também foram afetadas com a 

adubação boratada, reduzindo em até 2% a produtividade da cultura. Nota-se contudo, que mesmo 

em maiores doses (6 kg ha-1) a produção de matéria seca do feijoeiro comum reduziu apenas em 2% 

em relação ao tratamento controle. Durante a condução do estudo, foram verificados sintomas 

característicos de deficiência e toxicidez por boro nas plantas, como morte das brotações apicais e 

redução do sistema radicular quanto em deficiência, e encarquilhamento das folhas mais velhas com 

aplicado as maiores doses de adubação boratada. 

 

Palavras-chave: nutrição mineral de plantas, feijoeiro, boro. 

 

Apoio financeiro: CAPES. 
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57 - NUTRIÇÃO DO CAPIM MARANDU ADUBADO COM DEJETO DE 

SUÍNO  

 
Alexandra de Paiva Soares1, Flabiele Soares da Silva2, Rodrigo Martinelli Slomoszynski1, Janáine 

Vieira da Silva Donini1, Oscarlina Lúcia dos Santos Weber2. 

 
1IFMT, Santo Antônio do Leverger, MT, alexandra.soares@svc.ifmt.edu.br; 2UFMT, Cuiabá, MT. 

 

O dejeto de suíno é um resíduo orgânico gerado em grandes quantidades que pode ser 

utilizado como fertilizante alternativo, tanto em lavouras como em pastagens, visando fornecer os 

nutrientes essenciais a uma nutrição adequada das culturas. Neste contexto o objetivo deste trabalho 

foi avaliar o potencial fertilizante do dejeto de suíno através da nutrição do capim Marandu 

(Urochloa brizantha cv Marandú). O experimento foi realizado no setor de Agricultura III do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT - Campus São Vicente) 

localizado na BR 364, Km 329, município de Santo Antônio do Leverger-MT, no ano de 2013. O 

solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico de textura 

argilosa. As doses de dejeto de suíno utilizadas foram definidas os seguintes volumes: 0, 50, 100, 

150, 200, 250, 300 m³ ha-¹. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 

sete tratamentos e três repetições. Quarenta dias após o plantio as plantas foram cortadas a 10 cm do 

solo e o material foi seco em estufa de circulação forçada de ar a 65°C, até peso constante e moído 

para a determinação dos nutrientes N, P, K, Ca, Mg e S. Nos dados foi realizado análise de 

variância e teste de Duncan a 5% de probabilidade. De acordo com os resultados dos teores foliares 

dos nutrientes no capim Marandu, verificou-se que os teores de N estiveram adequados (13-20 g kg-

¹) assim como os teores de P (0,8 a 3,0 g kg-¹) em doses de dejeto de suíno maiores que 50 m³ ha-¹, 

entretanto os teores foliares de K se apresentaram deficientes (<12,0 g kg-¹) na maior parte dos 

tratamentos. Quanto aos teores foliares de Ca a nutrição foi adequada (3-6 g kg-¹) a partir da dose 

de 200 m³ ha-¹, para o nutriente Mg a partir da dose de 100 m³ ha-¹ os teores foliares estiveram 

adequados (1,5-4,0 g kg-¹) e para o nutriente S todos as doses apresentaram teores considerados 

adequados (0,8- 2,5 g kg-¹). O dejeto de suíno apresenta potencial fertilizante, proporcionando 

nutrição adequada a partir da dose de 200 m³ ha-¹ com exceção do K que deve ser monitorado e 

complementado via adubação mineral para uma nutrição equilibrada do capim Marandu. 

 

Palavras-chave: água residuária de suinocultura, biofertilizante, nutrição de pastagens.  

 

Apoio financeiro: CNPQ, FAPEMAT. 
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58 - PARCELAMENTO DA ADUBAÇÃO DE COBERTURA NA PRODUÇÃO 

DA ALFACE CRESPA 

 
Jaqueline Fátima Rodrigues1, Janaine Myrna Rodrigues Reis2, Marcelo de Almeida Reis3. 

 
1UFG, Jataí, GO, jakerodrigues_mg@yahoo.com.br; 2UNIPAM, Patos de Minas, MG; 3FCC, 

Coromandel, MG. 

  

  A demanda por nitrogênio (N) e potássio (K) pela cultura da alface (Lactuca sativa L.) é 

alta, sendo comum a aplicação de doses elevadas de fertilizantes para suprir essas necessidades. 

Devido ao lento crescimento do sistema radicular da alface após o transplantio, assim como o 

comportamento do N no solo, são necessários vários parcelamentos desse nutriente visando evitar 

perdas, mas onerando o custo de produção. O mesmo acontece com o K dependendo da dose 

recomendada. Este trabalho teve como objetivo verificar a influência do manejo da adubação 

nitrogenada e potássica de cobertura na produção da alface crespa, cultivar Verônica. O estudo foi 

conduzido na cidade de Patos de Minas - MG, em delineamento experimental em blocos 

casualizados, com quatro tratamentos, cinco repetições e cada parcela constituída por canteiros de 

1,2 m por 6,0 m, com quatro fileiras de plantas, com 16 plantas no total, considerando-se as 8 

plantas centrais para fins de avaliações. Os tratamentos foram: ausência de adubação de cobertura, 

três adubações de cobertura conforme preconiza a literatura (15, 30 e 40 dias após transplantio - 

DAT), duas adubações de cobertura (15 e 30 DAT) e uma adubação de cobertura (15 DAT). As 

adubações de plantio foram iguais em todas parcelas e utilizou-se muda comercial com 20 dias. Aos 

50 dias após o transplantio das mudas, as plantas da área útil de cada canteiro tiveram a biomassa 

fresca da cabeça (BFC), biomassa seca da raiz (BSR) e a circunferência da cabeça comercial (CCC) 

avaliadas. A análise de variância mostrou influência significativa do manejo da adubação de 

cobertura nas três variáveis. Para a produção de biomassa seca de raiz uma única cobertura 

proporcionou a maior média. Para as variáveis ligadas ao aspecto comercial da alface (BFC e CCC), 

a realização de duas coberturas (15 e 30 DAT) proporcionou as maiores médias, possivelmente 

porque a terceira e última cobertura não foi eficientemente aproveitada por estar próxima da 

colheita, indicando assim, a possibilidade de redução do número de parcelamentos da adubação, 

sem o comprometimento do valor comercial da alface crespa. 

 

Palavras-chave: Lactuca sativa L, nitrogênio, potássio. 
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59 - PERFILHAMENTO DO CAPIM-MARANDU EM FUNÇÃO DA 

FERTILIZAÇÃO COM NITROGÊNIO E ENXOFRE 

 
Isabel Rodrigues de Rezende1, Byanka Bueno Soares1, Lucas Rodrigues Damasceno1, Kahena 

Lagares de Mendonça Milhomem1, Fernanda Letícia de Almeida Moreira1, Alessandro José 

Marques Santos1. 

 
1UEG, São Luís de Montes Belos, GO, isabel.r.rezende@gmail.com. 

 

O fornecimento de enxofre (S) é extremamente vantajoso para pastagens estabelecidas na 

região do Cerrado, aumentando a resposta da planta forrageira ao nitrogênio (N) aplicado. Neste 

contexto, objetivou-se avaliar o efeito da aplicação de doses de N e S no perfilhamento de uma 

pastagem estabelecida de Uroclhoa brizantha cv. Marandu. O experimento foi conduzido em São 

Luís de Montes Belos, GO, em um Latossolo Vermelho distrófico argiloso. O delineamento 

utilizado foi de parcelas subdivididas, onde as parcelas foram constituídas pelas doses de S (0, 65, 

130, 195 e 260 kg ha-1) e as subparcelas pelas doses de N (0, 100 e 200 kg ha-1), com quatro 

repetições. Não houve interação entre as doses de S e N no primeiro ciclo. Houve influência das 

doses de S para as três épocas, onde as doses estimadas de 241, 149 e 181 kg ha-1 de S 

proporcionaram as máximas quantidades de perfilhos m-2, sendo 369, 422 e 532, respectivamente. 

No segundo ciclo houve interação entre doses de S e N para o número de perfilhos. Nas doses de 

100 e 200 kg ha-1 de N houve ajuste quadrático e de acordo com as equações as doses estimadas de 

158 e 139 kg ha-1 de S, proporcionaram os maiores valores. No segundo e terceiro crescimento 

houve ajuste quadrático nas três doses de N. Nas doses de 100 e 200 kg ha-1 de N as doses 

estimadas de 156 e 140 kg ha-1 de S no segundo crescimento e 155 e 141 kg ha-1 de S no terceiro 

crescimento proporcionaram os maiores números de perfilhos, respectivamente. Os máximos 

números de perfilhos nos três crescimentos para as doses de 0, 100 e 200 kg ha-1 de N foram de 389, 

601 e 624 no primeiro crescimento, 442, 607 e 651 no segundo crescimento e 446, 624 e 659 no 

terceiro crescimento, respectivamente. No desdobramento do N dentro do S, nas três épocas 

avaliadas, os melhores resultados foram obtidos quando associadas às doses de 100 e 200 kg ha-1 de 

N às doses de S. As plantas que não foram adubadas com N quase não perfilharam (404, 334 e 389 

no 1º, 2º e 3º crescimento). Houve efeito positivo do N no aumento do número do número de 

perfilhos e também efeito do S na melhoria da planta forrageira ao N. 

 

Palavras-chave: nutrição mineral, pastagem degradada, Uroclhoa brizantha. 
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60 - PRODUÇÃO DO FEIJOEIRO COMUM CULTIVADO EM SISTEMA 

IRRIGADO EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DE FONTES E DOSES DE 

BORO NO SOLO 

 
Silas Ferreira de Queiros1, Rilner Alves Flores1, Patrícia Pinheiro da Cunha1, Everton Martins 

Arruda1, Fabrício de Jesus Rodrigues1, Raíssa Alves Rodrigues1, Mayara Cardoso Donegá1, Luiz 

Raimundo Garcias Neto1, Fernando Nascimento Olímpio da Silva1, Ricardo Gomes da Silva1. 

 
1UFG, Goiânia, GO, sillas.queiros@gmail.com. 

 

 A adoção do sistema de irrigação para produção do feijoeiro comum (Phaeseolus vulgaris 

L.) é fundamental durante o período de estiagem na região do Cerrado. Com isso, o manejo da 

adubação tem papel importante para ganhos em produtividade, e dentre os micronutrientes, o boro 

(B) se destaca devido sua atuação no metabolismo vegetal podendo afetar significativamente a 

produtividade da cultura. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de fontes e doses de B na 

produtividade do feijoeiro comum cultivado em sistema irrigado na região do Cerrado. O 

experimento foi conduzido na Escola de Agronomia da UFG, em sistema irrigado por aspersão em 

pivô central. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 4x5, 

sendo quatro fontes de B (Boráx; Ácido Bórico; Borogram e FTE BR12) e cinco doses zero 

(controle), 50, 100, 150 e 200% da dose recomendada (2 kg ha-1), com quatro repetições. Cada 

parcela foi composta por cinco linhas de cinco metros, com espaçamento entre linhas de 0,45 m, 

utilizou a cultivar BRS Estilo. As aplicações dos tratamentos foram no solo via sulco de semeadura 

da cultura e as adubações nitrogenadas em cobertura foram realizadas com 120 kg ha-1 de Ureia 

(45% de N), aplicados de forma parcelada com 40 kg ha-1, aos 20, 40 e 60 dias após a germinação. 

A colheita de grãos do feijoeiro foi realizada em outubro de 2015, sendo coletados dois metros nas 

três linhas centrais da área útil das parcelas, desprezando as bordaduras. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância pelo teste F, em seguida, utilizou-se a análise de regressão 

polinomial. O uso de Ácido Bórico apresentou os maiores valores de produtividade de grãos de 

feijoeiro (4.098 kg ha-1), porém sem diferir do uso de Boráx (4.064 kg ha-1) e Borogram (3.937 kg 

ha-1). O Ácido Bórico foi superior apenas ao uso do FTE BR12 (3.968 kg ha-1). A utilização de 

doses crescentes de B proporcionou incrementos significativos na produtividade de feijoeiro 

comum pelo uso de Bórax (y: -136,0x2 + 368,1x + 4143), Ácido Bórico (y: -70,28x2 + 230,9x + 

4057), Borogran (y: -138,6x + 4214) e FTE BR 12 (y: -74,64x2 + 275,8x + 3864). Contudo, na 

maioria das fontes, a produção máxima obtida foi uma quantidade menor (~1,5 kg ha-1 de B) em 

relação à recomendada para a cultura (2 kg ha-1 de B), sugerindo possível redução na dose 

empregada para as mesmas condições de manejo adotado no presente estudo. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, micronutrientes, nutrição mineral. 
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61 - PRODUTIVIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR SOB PERÍODOS DE APLICAÇÃO DE 

FERTIRRIGAÇÃO COM VINHAÇA 
 

Dione Aparecido Castro¹, Milton Ferreira de Moraes2, Josilaine Gonçalves da Silva¹, Juliany 

Barbosa de Pinho¹, João Antônio Santos Batista1. 

 
1UFMT, Cuiabá, MT, diocastro.agro@gmail.com; 2UFMT, Barra do Garças, MT. 

 

O Brasil vem se destacando nas atividades de produção sucroalcooleira. Dentre essas 

atividades, se destaca a produção do álcool, gerando a vinhaça como subproduto. A mesma é 

utilizada na agricultura, por ser bem sucedida em relação a físico-química do solo, devida a sua alta 

carga orgânica e por ser rica em nutrientes, sendo a mais econômica forma de adubação.  Diante 

disso, esse trabalho teve o objetivo de avaliar a produtividade da cana-de-açúcar em um Latossolo 

Vermelho-Amarelo sob períodos de fertirrigação a base de vinhaça. Este estudo foi conduzido na 

Fazenda Vale do Sonho, localizada entre as coordenadas geográficas a 15º04'21" de latitude Sul e a 

57º10'52" de longitude Oeste. O experimento foi instalado em delineamento em blocos ao acaso 

(DBC) contendo 5 tratamentos, sendo eles: T1= 0 anos; T2= 2 anos, T3= 4 anos; T4= 6 anos e T5= 

8 anos de fertirrigação com vinhaça, com 4 repetições.  Foram analisadas a produtividade de colmo 

de cana-de-açúcar em Mg ha-¹ e o Açúcar Total Recuperável (ATR) em Mg ha-¹. Sendo os 

resultados obtidos em laboratório: a testemunha (sem vinhaça) obteve valor de 134,217 Mg ha-¹, 

sendo este valor inferior os demais tratamentos. Com 8 anos de fertirrigação com vinhaça foi 

possível obter um acréscimo de 142 Mg ha-¹ em relação a testemunha, e para 4 e 6 anos os 

resultados encontrados foram de 137 e 137,6 Mg ha-1, respectivamente. A produção de ATR 

diminuiu conforme aumentava o período de fertirrigação na área e foram encontrados os valores de 

137,47; 134,35; 131,63; 129,30 e 127,36 Mg ha-1, para os tratamentos T1; T2; T3; T4 e T5, 

respectivamente. De acordo com os resultados, podemos concluir que a produtividade de colmos de 

cana-de-açúcar aumentou nas parcelas que receberam fertirrigação nos diferentes períodos em 

relação a testemunha (T1). Já a produção de ATR diminuiu conforme o aumento do período de 

fertirrigação na área. 

 

Palavras-chave: nutrição mineral de plantas, vinhaça, Saccharum spp. 

 

Apoio financeiro: CAPES e CNPQ. 
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62 - PRODUTIVIDADE DA CULTURA DA SOJA EM FUNÇÃO DE 

CULTURAS ANTECESSORAS  

 
Osvaldo Manoel Ferreira1, Gustavo Carvalho Guimarães1, Thiago Celestino dos Santos1, Darly 

Geraldo de Sena Junior1, Simério Carlos Silva Cruz1, Marcelo Marques Costa1. 

 
1UFG/REJ, Jataí, GO, osvaldo-manoel@hotmail.com. 

 

 A prática de conservação do solo de caráter vegetativo conhecida como plantio direto na 

palha é utilizada por grande numero de agricultores no Brasil, principalmente nas propriedades que 

se encontram no bioma Cerrado. Neste sistema de cultivo a palha se mostra como essencial para 

proteção do solo, melhorando suas características físicas e químicas, mostrando-se assim de grande 

importância para viabilidade do sistema Entretanto, a quantidade e a qualidade da palha das culturas 

antecessoras podem influenciar a produtividade da soja.  Objetivou-se assim com este trabalho 

observar se há efeito sobre a produção de soja em função das culturas que a antecedem. O trabalho 

foi realizado em Jataí-GO, no campo experimental da Universidade Federal de Goiás – Regional 

Jataí com solo classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico, textura argilosa. O experimento 

foi conduzido durante a safra 2015/2016, sobre palhada de culturas semeadas na safrinha 

2014/2015. Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso com seis repetições e seis tratamentos 

(crotalária, braquiária, milho consorciado com braquiária, sorgo, milheto e milho). As parcelas 

foram constituídas de 5 linhas de 10 metros, onde foram coletadas a massa remanescente das 

culturas antecessoras a soja em duas épocas, logo após a colheita da safrinha e imediatamente antes 

da semeadura da soja para os diferentes tratamentos, estimando-se a produção de massa seca por 

área. Ao final do ciclo da soja foram colhidas as 3 linhas centrais de cada parcela e posteriormente 

trilhadas para obtenção da produtividade, e da massa de 100 grãos, submetendo estes valores a 

analise estatística. Neste ano agrícola, segundo ano de condução do experimento, observou-se 

diferença significativa para produção de massa seca de palhada por área e massa de 100 grãos. 

Entretanto, para a variável produtividade não observou-se diferença significativa. 

 

Palavras-chave: Palhada, plantio direto, Glycine max. 

 

Apoio financeiro: CNPq. 
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63 - PRODUTIVIDADE DA MAMONEIRA EM FUNÇÃO DE DOSES DE N, P 

E K 
 

Isaque Teixeira1, Julio César de Moraes Filho1, Fellipe Goulart Machado1, June Faria Scherrer 

Menezes1, Mariana Pina da Silva1. 

 
1UniRV, Rio Verde, GO, isaque.t@hotmail.com. 

 

  A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma espécie oleaginosa de alto valor 

socioeconômico, devido os vários produtos utilizados na indústria ricinoquímica e na agricultura, na 

qual o óleo que é extraído de suas sementes pode ser usado como biocombustível. A cultura da 

mamoneira passou a ser mais explorada no Brasil nos últimos anos e vem crescendo, 

principalmente na região Nordeste. Em Goiás, a introdução da mamoneira é recente e são escassas 

as informações sobre o comportamento agronômico e resposta à adubação num determinado tipo de 

solo. Deste modo, objetivou-se avaliar a produtividade de grãos da mamoneira, em função de doses 

de N, P e K em um Latossolo Vermelho. O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa 

Agrícola - CPA, Rio Verde (GO), durante o período de fevereiro a julho de 2015. Foram montados 

três ensaios para avaliar doses de N, P2O5 e K2O. Foi desenvolvido um ensaio para cada nutriente. 

Foram testadas as doses: 0, 50, 50 + 50 e 100 + 100 kg ha-1 de N; 0, 40, 80 e 160 kg ha-1 de P2O5 e 

0, 50, 100 e 200 kg ha-1 de K2O. Sendo utilizando o híbrido EV 701, com ciclo de aproximado de 

150 dias. Para análise estatística foi realizado o teste F e conforme a significância o teste de Tukey a 

5%. Não houve diferença estatística entre os tratamentos nos ensaios de N e K2O. No entanto, as 

maiores produtividades foram obtidas no ensaio de P2O5, em que se destacaram as doses superiores 

a 40 kg ha-1 de P2O5, com produtividade de 1.673 kg ha-1. A produtividade de grãos da mamoneira 

abaixo de 1.500 kg ha-1 é classificada como baixa de 1.500 a 2.000 kg ha-1, é classificada como 

média, de 2.001 a 3.000 kg ha-1 é alta e acima de 3.000 kg ha-1 é tido como muito alta. Deste modo, 

a produtividade observada da mamoneira (híbrido EV 701) nesta região, situa-se entre baixa e 

média, com produtividades inferiores à média esperada de 2.000 kg ha-1 de grãos, porém acima da 

média nacional. Recomenda-se a adubação: 40 kg ha-1 de P2O5, 100 kg ha-1 de K2O e 100 kg ha-1 de 

N, sendo o N e K aplicados em duas coberturas, aos 21 e aos 36 dias após a semeadura. 

 

Palavras-chave: Ricinus communis L., oleaginosa, biocombustível, híbrido. 

 

Apoio financeiro: CPA. 
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64 - PRODUTIVIDADE DO CAPIM MOMBAÇA EM FUNÇÃO DA 

APLICAÇÃO DE FÓSFORO NA FORMA ORGÂNICA E INORGÂNICA 

 
Danilo Augusto Tomazello1, Diogo da Silva Belizário1, Fellipe Menezes Neves1, Hyago Thalles 

Barbosa de Andrade1, Stephanie Vicente de Bessa1, Raissa de Souza Luis1, Isabel Rodrigues de 

Rezende1. 

 
1UEG, São Luís de Montes Belos, GO. 

 

O uso da cama de frango como adubo orgânico é uma saída atrativa encontrada pelos 

produtores, por tornar a produção mais rentável em virtude da substituição de parte ou totalidade do 

adubo químico. O objetivo foi avaliar o efeito de combinações de fontes orgânica e inorgânica de 

fósforo na produção de matéria seca do capim Mombaça. O experimento foi conduzido na UEG, 

Câmpus São Luís de Montes Belos, em um Latossolo Vermelho distrófico, de textura argilosa. O 

delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com seis tratamentos (T1 - 100% de P na forma 

orgânica; T2 - 75% de P na forma orgânica e 25% na forma inorgânica; T3 - 50% de P na forma 

orgânica e 50% na forma inorgânica; T4 - 25% de P na forma orgânica e 75% na forma inorgânica; 

T5 - 100% de P na forma inorgânica; T6 - Controle (sem P)) e quatro repetições. A adubação 

nitrogenada foi feita após cada corte da forrageira, na dosagem de 50 kg ha-1, que ocorreu em 

intervalos de 28 dias, assemelhando ao uso do pastejo rotacionado. Para a determinação da matéria 

seca da parte aérea a planta foi coletada com auxílio de um quadrado de ferro de 1,0 x 1,0 m e 

cortada com tesoura de aço à altura de 35 cm da superfície do solo. Foram realizados três cortes, a 

cada 28 dias. Após cada corte de avaliação, foi realizado o corte de uniformização de toda a área 

experimental na mesma altura de corte das plantas avaliadas, sendo retirado da área o resíduo dessa 

uniformização. No primeiro corte, que ocorreu após 41 dias da semeadura, a testemunha (sem P) 

não alcançou 35 cm de altura, não sendo coletadas as plantas. Comparando os demais tratamentos, 

as plantas que receberam 100% de P na forma orgânica e 50%O/50%I proporcionaram os maiores 

valores de matéria seca, porém não diferiram dos demais tratamentos que receberam a cama de 

frango. No segundo e terceiro corte verificou-se que apenas a testemunha apresentou os menores 

resultados. Somando-se as matérias secas dos três cortes observou-se que proporções de P orgânico 

de 100, 75 e 50% resultaram em maiores quantidades de matéria seca (1107, 1030 e 976 g m-2, 

respectivamente). Os resultados parciais apontam maiores produções com o uso da cama de frango 

principalmente na antecipação de utilização do pasto o que retorna mais rapidamente o 

investimento. 

 

Palavras-chave: adubação, massa seca, Panicum maximum. 
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65 - PRODUTIVIDADE DO CAPIM PAIAGÚAS SUBMETIDO À DOSES DE 

NITROGÊNIO 

 
Arthur Gabriel Teodoro1, Danilo Augusto Tomazello1, Alexandre Alves Domingues1, Kesley 

Aparecido Santos Nunes1, Paulo Rogério da Silva Santos1, Pedro Henrique Gomes1. 

 
1UEG, São Luís de Montes Belos, GO, arthur_teodoro@hotmail.com. 

 

Por sua expressividade no cenário nacional as Uroclhoas têm sido alvo dos programas de 

melhoramento, que exploram a variabilidade genética dessas plantas dando origem a cultivares 

melhorados. Juntamente com o lançamento de novas cultivares vem a necessidade de estudos 

relacionados à exigência nutricional destas plantas melhoradas e a definição de doses 

recomendadas. O objetivo foi avaliar o efeito de doses de nitrogênio na produtividade do capim 

Paiaguás. O experimento foi conduzido na UEG, Câmpus São Luís de Montes Belos, GO, em um 

Latossolo Vermelho distrófico, de textura argilosa. O delineamento utilizado foi em blocos 

casualizados, com cinco tratamentos (doses de N na forma de sulfato de amônio: 0, 75, 150, 300 e 

600 kg ha-1, em três parcelamentos) e quatro repetições. A cada adubação nitrogenada, foi 

adicionada também ao solo a quantidade de 40 kg ha-1 de K2O, totalizando 120 kg ha-1 ao ano. Os 

dados de produtividade foram obtidos em três épocas durante o período das águas. Com os dados de 

massa seca da parte aérea e concentração de N nas plantas foi realizado o cálculo da Eficiência da 

Conversão de N e da Recuperação do N aplicado. Houve efeito das doses de N na produtividade do 

capim Paiaguás. Os melhores resultados foram obtidos nas doses estimadas de 123, 216 e 300 kg de 

N ha-1, alcançando produtividades de 5371, 6320 e 5652 kg ha-1, respectivamente. Vale ressaltar 

que as doses totais implementadas foram parceladas em três épocas, e desta forma, as doses 

máximas aplicadas no primeiro, segundo e terceiro corte foi de 200, 400 e 600 kg de N ha -1. 

Somando os valores obtidos nas três épocas avaliadas (período das águas) obteve-se uma 

produtividade total de 17343 kg ha-1, onde a dose média de 300 kg ha-1 foi a que proporcionou a 

máxima produtividade. As doses crescentes de nitrogênio proporcionaram aumento na produção de 

massa seca no período das águas, porém diminuíram a eficiência da conversão do N e a recuperação 

do N, ocasionando perdas de nitrogênio do ecossistema da pastagem para o ambiente. No primeiro 

ano de experimentação a dose nitrogênio de 75 kg ha-1 foi a que revelou a maior eficiência de 

conversão da adubação pelo capim Paiaguás com 174,5 kg MS / kg N. A dose de 300 kg ha-1 no 

período das águas para o capim Paiaguás proporcionou a máxima produção de massa, alcançando 

desta forma o seu patamar limite no período avaliado. 

 

Palavras-chave: adubação, massa seca, Uroclhoa brizantha. 
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66 - PRODUTIVIDADE DO FEIJOEIRO COMUM CULTIVADO EM PIVÔ 

CENTRAL SUBMETIDO À FERTILIZAÇÃO BORATADA NO SOLO 

 
Mayara Cardoso Donegá1, Rilner Alves Flores1, Patrícia Pinheiro da Cunha1, Everton Martins 

Arruda1, Raíssa Alves Rogrigues1, Silas Ferreira de Queiroz1, Luiz Raimundo Garcias Neto1, 

Fernando Nascimento Olímpio da Silva1, Ricardo Gomes da Silva1, Fabrício de Jesus Rodrigues1. 

 
1UFG, Goiânia, GO, mayara_donega@hotmail.com. 

 

 O cultivo de feijoeiro comum (Phaeseolus vulgaris L.) produzido na época de inverno em 

sistema irrigado condiciona produtividade superior ao cultivo convencional de verão. Entretanto, 

estes sistemas são mais exigentes em adubações, pois quanto maior a produtividade maior a 

exportação de nutrientes pela colheita. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito de fontes e 

doses de boro na produtividade do feijoeiro comum cultivado em sistema irrigado na região do 

Cerrado goiano. O experimento foi conduzido na área experimental da Escola de Agronomia da 

UFG, em sistema irrigado com pivô central. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, em esquema fatorial 4x5, sendo quatro fontes de boro (Boráx; Ácido Bórico; 

Borogram e FTE BR12) e cinco doses com B: zero (controle), 50, 100, 150 e 200% da dose 

recomendada (2 kg ha-1), com 4 repetições. Cada parcela foi composta por cinco linhas de cinco 

metros de comprimento, espaçadas em 0,45 m, sendo utilizada a cultivar BRS estilo. As aplicações 

dos tratamentos com boro foram feitas no solo via sulco de semeadura e as adubações nitrogenadas 

em cobertura com 120 kg ha-1 de Ureia (45% de N), aplicados de forma parcelada com 40 e 80 kg 

ha-1, aos 20 e 40 dias após a germinação do feijoeiro. A colheita dos grãos foi realizada em outubro 

de 2015, sendo coletados dois metros em cada uma das três linhas centrais das parcelas. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, em seguida utilizou-se a análise de 

regressão polinomial para os tratamentos que envolveram uso de doses. O uso da fonte de Ácido 

Bórico apresentou os maiores valores de produtividade (3.831 kg ha-1), enquanto o uso de Borogran 

apresentou as menores produtividades (3.488 kg ha-1). O uso de Bórax (3.650 kg ha-1) e FTE BR 12 

(3.649 kg ha-1) apresentaram rendimentos intermediários. A aplicação de doses de B proporcionou 

incrementos na produtividade, os quais apresentaram as seguintes equações de regressão: Bórax (-

64,42x2 + 457,9x + 3120), Ácido Bórico (-45,5x2 + 358,3x + 3386), Borogran (197,2x + 3093) e 

FTE BR 12 (-80,85x2 + 236,8x + 3714). Contudo, a fonte mais solúvel, o Ácido Bórico, foi a mais 

indicada para o sistema de produção empregada neste estudo, sendo a dose de 4 kg ha-1 de B a que 

promoveu maior incremento na produtividade, 4.091 kg ha-1 de grãos. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, micronutrientes, nutrição mineral. 
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67 - PRODUTIVIDADE DO FEIJOEIRO COMUM EM FUNÇÃO DA 

APLICAÇÃO DE BORO VIA FOLIAR CULTIVADO EM SISTEMA 

IRRIGADO 

 
Ricardo Gomes da Silva1, Rilner Alves Flores1, Patrícia Pinheiro da Cunha1, Everton Martins 

Arruda1, Luiz Raimundo Garcias Neto1, Fernando Nascimento Olímpio da Silva1, Raíssa Alves 

Rodrigues1, Silas Ferreira de Queiroz1, Mayara Cardoso Donegá1, Fabrício de Jesus Rodrigues1. 

 
1UFG, Goiânia, GO, ricardo.cerrado@hotmail.com. 

 

 Com o crescente aumento da população, a demanda por alimentos vem aumentando 

significativamente. Com isso, a pressão por aumento da produtividade segue a mesma tendência. 

Em sistemas de produção intensiva, o uso eficiente de fertilizantes é fundamental para a 

sustentabilidade produtiva da maioria das culturas. Para a cultura do feijoeiro comum não é 

diferente, principalmente por ser altamente exigente em nutrientes. Neste sentido, as adubações 

foliares é uma alternativa viável para a aplicação de micronutrientes, especialmente o boro. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da adubação foliar na produtividade do feijoeiro comum 

cultivado em sistema irrigado por pivô central na região do Cerrado goiano. O experimento foi 

conduzido em área experimental da Escola de Agronomia da UFG, em sistema irrigado por 

aspersão com pivô central. O delineamento foi blocos casualizados em esquema fatorial 2x5, sendo 

duas fontes de boro (Ácido Bórico e Boráx) e cinco doses: 0 (controle), 100, 200, 300 e 400% da 

dose recomendada (2 kg ha-1), com três repetições. Antes da instalação do experimento, foi 

realizada amostragem de solo e em função do resultado, o solo foi corrigido com 300 kg ha-1 de 

calcário calcítico, e incorporado posteriormente. Cada parcela foi composta por cinco linhas de 

cinco metros de comprimento, espaçadas em 0,45 m entre as linhas de plantio. O plantio foi 

realizado com a cultivar BRS Estilo no dia 23 de junho de 2015. No momento da semeadura foram 

aplicados 20, 110 e 60 kg ha-1 de N, P2O5 e K2O. A adubação de cobertura com nitrogênio foi 

parcelada em duas aplicações de 40 kg ha-1 de N aos 20 e 40 dias após a germinação. As aplicações 

de boro foram feitas via foliar aos 30 dias após germinação. A colheita de grãos do feijoeiro foi 

realizada em outubro de 2015, sendo coletados dois metros nas três linhas centrais da área útil das 

parcelas, desprezando as bordaduras. A aplicação de Ácido Bórico promoveu produtividade de 

grãos superior (3.782 kg ha-1) em relação ao uso de Boráx (3.471 kg ha-1). No entanto, ao avaliar o 

efeito das doses aplicadas a aplicação de doses B via foliar na forma de Boráx incrementou em 17% 

a produtividade de grãos da cultura (74,8x + 3.483), enquanto que a aplicação de Ácido Bórico 

reduziu a produção em 15% (-66,85x + 3.738), ambos com o uso da maior dose aplicada. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, micronutriente, adubação foliar. 
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68 - RENDIMENTO DE GRÃOS EM FEIJOEIRO COMUM EM FUNÇÃO DE 

FONTES E DOSES DE BORO APLICADO VIA SOLO CULTIVADO EM 

SISTEMA IRRIGADO NA REGIÃO DO CERRADO 

 
Raissa Alves Rodrigues1, Rilner Alves Flores1, Patrícia Pinheiro da Cunha1, Everton Martins 

Arruda1, Mayara Cardoso Donegá1, Silas Ferreira de Queiroz1, Luiz Raimundo Garcias Neto1, 

Fernando Nascimento Olímpio da Silva1, Ricardo Gomes da Silva1, Fabrício de Jesus Rodrigues1. 

 
1UFG, Goiânia, GO, raissaagronomia94@gmail.com. 

 

 A produção do feijoeiro comum (Phaeseolus vulgaris L.) em sistema de cultivo irrigado é 

de grande importância socioeconômica no Estado de Goiás. No entanto, neste sistema, pode haver 

perdas de nutrientes por lixiviação, dentre eles o boro (B). Assim, o manejo adequado da adubação 

boratada poderá aumentar a eficiência produtiva da cultura neste sistema. Desta forma, o objetivo 

desta pesquisa foi avaliar o efeito de fontes e doses de boro no rendimento de grãos do feijoeiro 

comum cultivado em sistema irrigado na região do Cerrado goiano. O experimento foi conduzido 

na Escola de Agronomia da UFG, em sistema irrigado por aspersão com pivô central. O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 4x5, sendo quatro 

fontes de B (Boráx; Ácido Bórico; Borogram e FTE BR12) e cinco doses: zero (controle), 50, 100, 

150 e 200% da dose recomendada (2 kg ha-1), com quatro repetições. Cada parcela foi composta por 

cinco linhas de cinco metros de comprimento, com espaçamento entre linhas de 0,45 m, utilizou a 

cultivar BRS Estilo. As aplicações dos tratamentos com B foram no solo via sulco de semeadura da 

cultura e as adubações nitrogenadas em cobertura realizadas com 120 kg ha-1 de Ureia (45% de N), 

aplicados de forma parcelada com 80 e 40 kg ha-1, aos 20 e 40 dias após a germinação feijão. A 

colheita de grãos do feijoeiro foi realizada em outubro de 2015, sendo coletados dois metros nas 

três linhas centrais da área útil das parcelas, desprezando as bordaduras. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância pelo teste F, em seguida, utilizou-se a análise de regressão 

polinomial para os tratamentos que envolveram uso de doses. O uso do Ácido Bórico promoveu os 

maiores valores de rendimentos de grãos (4.319 kg ha-1), enquanto que o uso de Borogran 

promoveu os menores rendimentos (3.934 kg ha-1). A aplicação do boro no solo proporcionou 

incrementos significativos no rendimento de feijoeiro comum pelo uso de Bórax (234,1x + 3713), 

Ácido Bórico (-51,71x2 + 140,0x + 4349), Borogran (-116x2 + 267,8x + 4094) e FTE BR 12 

(121,5x + 3904). Nota-se que, o Ácido Bórico e o Borogran tiveram ajustes quadráticos, atingindo 

as máximas produções, 4.444 e 4.249 kg ha-1, com doses entre 1,35 e 1,15 kg ha-1. Para as fontes 

Boráx e FTE BR 12, houve ajuste linear, os quais as máximas produções, 4.649 e 4.390 kg ha -1 

foram atingidas com a maior dose aplicada. 

 

Palavras-chave: nutrição de plantas, adubação boratada, Cerrado. 

 

Apoio financeiro: FAPEG. 
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69 - SILÍCIO COMO MITIGADOR DA TOXICIDADE DE NH4 EM 

EUCALYPTUS SPP.: EFEITO NO DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE 

DAS MUDAS 

 
Jonas Pereira de Souza Junior1, Thaís Chagas Barros1, Renato de Mello Prado1. 

 
1FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, jonas.psj@hotmail.com. 

 

 O nitrogênio (N) pode ser absorvido pelas plantas na forma amoniacal (NH4
+), promovendo 

assim redução na demanda de energia metabólica por dispensar as fases de redução do nitrato, 

entretanto, concentrações elevadas induzem as plantas à toxicidade diminuindo seu potencial 

produtivo. Uma possível alternativa para amenizar o efeito da toxicidade de amônio nas plantas é a 

utilização de silício como agente mitigador. Diante deste contexto, objetivou-se avaliar a atuação do 

silício como agente mitigador da toxicidade de NH4
+, bem como o efeito das doses crescentes de 

amônio, através de seu efeito no desenvolvimento e qualidade das mudas de eucalipto. Foi instalado 

experimento em casa de vegetação em esquema fatorial inteiramente casualizado composto por 

cinco doses de amônio (5, 15, 30, 60 e 120 mmol L-1), presença e ausência de silício (0 e 2 mmol L-

1), 6 repetições e 2 mudas por repetição, totalizando 120 mudas. Sendo conduzido em tubetes de 50 

cm³ de capacidade contendo vermiculita média. Os tratamentos foram aplicados via solução 

nutritiva (sem presença de N) a 25% por duas semanas, e posteriormente a 50% até o final do 

período experimental. Com o desenvolvimento dos sintomas de toxicidade por excesso de NH4
+ o 

experimento foi finalizado. A dose mais alta de NH4
+ (120 mmol L-1) não possibilitou avaliação 

devida severidade dos sintomas. Os parâmetros analisados foram: altura, diâmetro de colo, massa 

seca total e índice de qualidade de Dickson. Não houve interação entre as doses de amônio e a 

presença de silício para as variáveis observadas. As doses de amônio apresentaram efeito 

significativo para a variável altura (cm) (y = -0,0007x2 + 0,018x + 23,654) e massa seca (g) (y= -

0,0002x2 + 0,0049x + 3,638), sendo o maior valor observado para altura (24,5 cm) na dose de 12,85 

mmol  L-1, e para a variável massa seca (4,00 g) na dose de 12,25 mmol L-1 de NH4
+. Não houve 

efeito das doses de amônio no diâmetro do colo e no índice de qualidade. Não houve efeito 

significativo da presença de silício na altura, no diâmetro de colo, na massa seca das mudas de 

eucalipto e no índice de qualidade. A dose de amônio que proporcionou maior crescimento das 

mudas de eucalipto foi de 12,25 a 12,85 mmol L-1. O silício não mitigou o efeito tóxico de altas 

concentrações de amônio nas mudas de eucalipto.  

  

Palavras-chave: Desordem nutricional, elemento benéfico, nitrogênio. 

 

Apoio financeiro: CAPES. 
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70 - SILÍCIO E FÓSFORO NO CAPIM-MARANDU APÓS APLICAÇÃO DE 

SILIGESSO 

 
Gustavo Henrique de Paula1, Thiago Pinheiro de Oliveira2, Suzana Pereira de Melo1. 

 

¹UFMT, Barra do Garças, MT; gustavodepaula-ng@hotmail.com; ²Engenheiro Agrônomo. 

 

A degradação de pastagens na região do Cerrado tem sido grande problema, principalmente 

devido à inexistência ou falta de manejo adequado. Nesse contexto, objetivou-se fazer a 

recuperação de uma pastagem degradada de Urochloa brizantha cv. Marandu com o uso de 

siligesso 70®. Realizou-se o experimento em uma pastagem degradada cultivada em um Latossolo 

vermelho. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, sendo constituído de 

quatro blocos com cinco tratamentos (0; 200; 600 e 800 kg ha-1 de Si), totalizando 20 parcelas. O 

siligesso 70® aplicado nos tratamentos continha: Ca = 22,60%, Mg = 4%, S = 4,9% e Si = 7%. 

Todas as parcelas receberam adubação corretiva com 100 kg ha-1 de P2O5, levando em consideração 

a exigência da Urochloa brizantha cv. Marandu, utilizando como fonte o superfosfato simples. 

Foram feitas quatro avaliações da pastagem com intervalos de 90 dias entre cada. A parte aérea foi 

coletada em 1m2 e cortada a 10 cm de distância do solo. Das amostras coletadas foram retiradas 

sub-amostras de aproximadamente 500 g as quais foram separadas em: Folhas Emergentes (FE), 

Lâminas de folhas Recém expandidas (LR), Lâminas de folhas Maduras (LM) e Colmos mais 

Bainhas (C+B). Essas partes foram colocadas em sacos de papel e levados para estufa de ventilação 

forçada de ar a 65º C, até peso constante. Após esse período, as amostras foram moídas em moinho 

tipo Willey e, posteriormente avaliadas quanto a concentração de Si e de P. Os dados obtidos foram 

submetidos a análise de variância e, quando houve diferença significativa pelo teste de F, procedeu-

se ao teste Tukey, a 5% de probabilidade. Houve diferença significativa na concentração de Si entre 

as partes do capim-Marandu, nos quatro cortes. A concentração de Si foi maior nas lâminas de 

folhas maduras (LM) em todos os cortes, sendo 6,03; 5,86; 5,18; 4,91 g kg-1, respectivamente. Para 

a concentração média de P foliar houve significância entre as partes das plantas apenas nos três 

primeiros cortes. As concentrações foliares médias de P nas folhas em expansão foram de 0,084; 

0,047 e 0,098 g kg-1. As folhas da Urochloa brizantha cv. Marandu absorveram Si do solo 

proveniente da fonte Siligesso 70®, essa absorção foi diferente entre as partes, sendo mais 

significativa nas partes velhas da planta, mostrando a baixa redistribuição do elemento Si na planta.  

 

 

Palavras-chave: concentração foliar, silicato, Urochloa brizantha. 
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71 - SILÍCIO E FÓSFORO NO CAPIM-MARANDU EM FUNÇÃO DA 

APLICAÇÃO DE SILICATO 

 
José Ricardo Marques Santos1, Henrique Lino Flores1, Suzana Pereira de Melo1. 

 

¹UFMT, Barra do Garças, MT; josemarques3366@gmail.com. 

 

Na agropecuária brasileira, o gênero Urochloa tem sido considerado como um instrumento de 

inclusão do Cerrado no processo produtivo. Objetivou-se  avaliar a absorção de Silício (Si) e de 

fósforo (P) pelo capim-marandu, em função da aplicação de doses de silicato de cálcio e magnésio. 

O experimento foi com pastagem de Urochloa brizantha CV. Marandu, cultivada em um Latossolo 

Vermelho distrófico de textura areno-argilosa. O delineamento utilizado foi o de blocos 

casualizados, com cinco tratamentos: 0; 200; 400; 600; 800 kg ha-1, onde aplicou-se a lanço o adubo 

AgroSilício® granulado (27,9% CaO; 8,2% MgO; 21,3% SiO2), sem incorporação sobre a 

pastagem. Foram realizadas quatro cortes na parte aérea da pastagem: aos 90, 180, 270 e 360 dias 

após a aplicação do produto. Todas as plantas dentro do 1 m² foram cortadas a 20 cm do solo. Desse 

material foram retiradas 500 gramas e o restante foi descartado. Esses 500 g foram separados em 

folha em expansão (FE), lâmina de folha recém expandida (LR), lâmina de folha madura (LM) e 

colmo + bainhas (C+B), os quais foram colocados em sacos de papel para secagem em estufa de 

ventilação forçada a 65ºC até peso constante. Após a secagem, o material vegetal foi moído e 

analisado quanto a concentração de P e Si. Utilizou-se a digestão úmida com HNO3 + HClO4 na 

proporção (3:1) para extração de P, para a extração de Si, foi utilizada a digestão seca pelo método 

da fusão de cinzas de material vegetal, ambos foram determinados via espectrofotometria. Os dados 

foram submetidos a análise de variância e, quando significativo pelo teste de F, entre as partes da 

planta, procedeu-se ao teste Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico 

SISVAR 4.0 (Ferreira, 2003). A maior concentração de Si foi observado na LM no quarto corte (5,3 

g kg-1) e o menor valor na FE no primeiro corte (3,7 g kg-1). As menores concentrações de P 

ocorreram no período do terceiro corte, ou seja, no período de seca (setembro), variando entre 1,26 

g kg-1 nas FE a 1,13 g kg-1 no C+B, e as maiores concentrações ocorreram no quarto corte, ou seja, 

no período das chuvas (dezembro), variando entre 1,65 g kg-1 nas FE a 1,77 g kg-1 no C+B. Houve 

eficiência na absorção de Si pelo capim-Marandu provindo da aplicação do silicato.  

 

Palavras-chave: concentração foliar, Urochloa brizantha, adubação. 
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  No Brasil, as tentativas de se cultivar mogno brasileiro (Swietenia macrophylla) para fins 

comerciais têm dado resultados negativos, devido à sua alta suscetibilidade ao ataque e danos 

provocados por Hypsipyla grandella (Zeller). Uma alternativa no cultivo de madeira nobre nos 

países da América Tropical é a utilização de meliáceas exóticas, como as espécies do gênero Khaya, 

conhecidas comumente por mogno africano que produzem madeira de ótima qualidade. A espécie 

Khaya ivorensis é uma essência florestal de alto valor no comércio internacional e de grande 

potencial para substituir o mogno brasileiro, que é uma das espécies de maior valor comercial do 

mundo. Atualmente, pouco se conhece a respeito das exigências nutricionais do mogno africano. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem o objetivo de induzir o aparecimento de sintomas visuais de 

deficiências de micronutrientes (ferro, boro, cobre manganês, zinco e molibdênio) em mudas de 

mogno africano. Para isso, realizou-se um experimento com solução nutritiva, com os seguintes 

tratamentos: T1-Solução completa; T2-Solução completa, com omissão de ferro; T3-Solução 

completa, com omissão de boro; T4-Solução completa, com omissão de cobre; T5-Solução completa, 

com omissão de manganês; T6-Solução completa, com omissão de zinco; T7-Solução completa, com 

omissão de molibdênio e T8-testemunha (água deionizada). As sementes foram colocadas para 

germinar em areia grossa lavada e irrigadas com água deionizada até os sessenta dias após a 

semeadura, passando, então, a receber diariamente 200 ml de solução nutritiva. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos e dez repetições. Os 

sintomas visuais foram descritos e fotografados a cada quinze dias desde o estágio inicial até 

tornarem-se bem definidos, aos 210 dias. Aos quarenta dias após o início da irrigação com as 

soluções nutritivas, os primeiros sintomas visuais começaram a aparecer, sendo de fácil 

visualização e caracterização. As omissões isoladas dos micronutrientes induzem respectivos 

sintomas visuais de deficiência associados a menores teores foliares, mas somente as ausências de 

Fe, B e Cu afetam significativamente o desenvolvimento das plantas. 

 

Palavras-chave: mogno africano, deficiência visual, nutrição mineral de plantas. 
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73 - SUBSTÂNCIAS HÚMICAS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE 

TOMATEIRO  
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  A produção de mudas é uma etapa importante da cadeia produtiva, influenciando o posterior 

desenvolvimento da cultura no campo. A utilização de substratos adequados é importante pilar na 

busca de mudas de qualidade e dentre os vários materiais que podem ser usados ou adicionados aos 

substratos estão os orgânicos e as substâncias húmicas (ácidos fúlvicos e húmicos). Mudas de 

tomateiro têm demonstrado crescimento precoce com o uso de ácidos húmicos. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar o uso de substâncias húmicas associada a substrato comercial, no crescimento 

de mudas de tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill). O trabalho foi desenvolvido em casa de 

vegetação, na cidade de Patos de Minas - MG. O experimento foi inteiramente casualizado, com 

cinco tratamentos (0; 0,64; 0,96; 1,28; 1,60 mL de Codahumus 20®) e quatro repetições, totalizando 

20 parcelas representadas por 16 mudas cada. Utilizou-se o híbrido Carmem que foi semeado (três 

sementes por célula) em bandejas de poliestireno expandido preenchidas com o substrato comercial 

Plantmax® Hortaliças. Aos 14 dias após a semeadura, realizou-se o desbaste deixando-se somente 

uma planta por célula, ocasião em que foi feita a aplicação dos tratamentos através de pulverização. 

As mudas foram conduzidas por 30 dias quando tiveram as variáveis: altura da parte aérea, 

comprimento da raiz, biomassa seca da parte aérea e da raiz avaliados. A aplicação dos tratamentos, 

promoveu incrementos na altura da parte aérea (y= 3,29215x2 + 1,624707x -0,20689; R2= 0,97**), 

biomassa da parte aérea (y= -0,7977x2 + 1,016546x -1,120554; R2= 0,95**) e biomassa da raiz (y= 

0,1726x2 + 0,0497861x -0,002214; R2= 0,97**). Para variável comprimento de raiz não houve 

ajuste de modelo de regressão, tendo a maior média para essa variável alcançada na aplicação da 

dose de 0,96 mL de Codahumus 20®. Os resultados obtidos estão de acordo com trabalhos citados 

na literatura, que demonstram correlação positiva entre o desenvolvimento das plantas e a presença 

de substâncias húmicas, pois possivelmente alteraram o metabolismo bioquímico das plantas. Os 

resultados sugerem a viabilidade do uso do Codahumus 20® na produção de mudas de tomate.  

 

Palavras-chave: ácidos húmicos, substratos, Lycopersicon esculentum Mill. 
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Um dos maiores problemas no estabelecimento e na manutenção de pastagens nos solos do 

Cerrado reside nos teores extremamente baixos de P disponível. Com isso, objetivou-se avaliar o 

desenvolvimento vegetativo do capim-Marandu submetido a doses de superfosfato simples, 

aplicadas superficialmente. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 

cinco doses: 0; 50; 100; 150; 200 kg ha-1 de P2O5, na forma de superfosfato simples (18% de P2O5, 

16% de cálcio - Ca e 8% de enxofre - S), com quatro repetições. Inicialmente rebaixou a pastagem a 

20 cm de altura e aplicou-se os tratamentos. Efetuou-se cinco cortes da parte aérea da pastagem: nos 

dias 05/01/2011, 01/04/2011, 01/07/2011, 30/09/2011 e 10/01/2012. A área útil da parcela foi de 1 

m2. Em todas as avaliações amostrou-se a pastagem, retirando-se todo o material vegetal em 1 m2, 

sendo cortado a 20 cm de altura do solo. Desse total retirou-se 500 g de material vegetal fresco, 

separando-se nas seguintes frações: FE (folhas em expansão), LR (lâminas de folhas recém-

expandidas), LM (lâminas de folhas maduras) e C+B (colmo mais bainha). Essas foram colocadas 

em estufa de circulação forçada de ar a 65oC, até peso constante. Após esse período obteve-se a 

massa seca das frações, sendo somadas apresentaram a produção de massa de matéria seca total 

(PMSt), sendo os valores transformados para kg ha-1. Os dados foram analisados com o auxílio do 

programa estatístico Sisvar 4.6. As doses estimadas, responsáveis pelas máximas PMSt foram de 

132,68 kg ha-1 de P2O5 e 182,64 kg ha-1 de P2O5, respectivamente para o primeiro e segundo cortes, 

com produção de 1.435,09 kg ha-1 e 1.266,33 kg ha-1 de massa de matéria seca (MS), 

respectivamente. No terceiro corte a dose 200 kg ha-1 de P2O5 produziu a maior quantidade de MS 

(1.138,15 kg ha-1). O quarto e o quinto corte não foram influenciados pelas doses de P2O5 e as 

máximas PMSt foram de 125,56 kg ha-1 e de 1.540,04 kg ha-1, respectivamente O primeiro, segundo 

e quinto corte apresentaram comportamento semelhante PMS das frações, nesses três cortes a MS 

da fração colmo mais bainha (C+B) diferiu estatisticamente das demais frações, produzindo 

2.013,53; 2.358,76 e 2.550,50 kg ha-1, respectivamente. O P é altamente responsivo no acúmulo de 

MS, principalmente pelas plantas forrageiras com metabolismo C4. Dessa forma, a eficiência de 

utilização do P pela pastagem foi diferente de acordo com a época de avaliação, bem como pela 

parte da planta. 

 

Palavras-chave: fósforo, crescimento vegetativo, Urochloa brizantha. 
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O suprimento adequado de enxofre (S) no solo aumenta a resposta da planta forrageira ao 

nitrogênio (N) e pode melhorar a eficiência de uso de N-fertilizante. Neste contexto, objetivou-se 

avaliar o efeito de doses de N e S na taxa de cobertura verde (TCV) da pastagem de capim-

marandu, obtida pela imagem digital. O experimento foi conduzido em São Luís de Montes Belos, 

GO em um Latossolo Vermelho distrófico argiloso. O delineamento utilizado foi o de parcelas 

subdivididas, onde as parcelas foram constituídas pelas doses de S e as subparcelas pelas doses de 

N, com quatro repetições. Foram utilizadas cinco doses de S (0, 65, 130, 195 e 260 kg ha-1) e três 

doses de N (0, 100 e 200 kg ha-1). No primeiro ciclo a taxa de cobertura verde foi influenciada pelas 

doses de S no terceiro crescimento e pelas doses de N nas três épocas, não ocorrendo interação entre 

as fontes de variação. Foi verificada influência das doses de enxofre no primeiro e terceiro 

crescimento e das doses de nitrogênio no primeiro, segundo e terceiro crescimento. No primeiro 

ciclo, para as doses de S houve ajuste quadrático e de acordo com a equação ajustada a dose 

estimada de 193 kg ha-1 de S promoveu maiores taxas. Maiores doses de S promoveram redução da 

taxa de cobertura verde da forrageira. No segundo ciclo nas duas épocas a TCV ajustou-se de forma 

quadrática às doses de enxofre e de acordo com as equações as doses estimadas de 153 e 204 kg ha -

1 proporcionaram os máximos valores no primeiro e terceiro crescimento, respectivamente. Essa 

maior taxa de cobertura verde do solo está associada a maior cobertura do solo com a pastagem e 

consequentemente maior produção de massa. Quando considerada as doses de N, nos dois ciclos, 

verifica-se que nas três épocas as parcelas que não receberam adubação nitrogenada 

proporcionaram as menores taxas em função do menor crescimento da forrageira. Na média os 

valores foram de 97, 90 e 87% para o primeiro, segundo e terceiro crescimento, respectivamente. 

Com o rebaixamento da forrageira houve exportação de N da área. Essa redução ainda pode ser 

explicada pelas condições climáticas da região que influenciam na disponibilidade de forragem e 

não permitem que as plantas forrageiras tenham crescimento uniforme durante o ano. Para a TCV 

não houve interação entre o N e S. Doses de S maiores que 204 kg ha-1 promoveram redução da 

TCV. 

 

Palavras-chave: nutrição mineral, imagem digital, Uroclhoa brizantha. 
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 O feijoeiro comum é uma das espécies mais cultivadas no Cerrado brasileiro, possui ciclo 

curto, é uma cultura exigente em nutrientes. Sendo o boro (B) o micronutriente mais exigido, sua 

deficiência pode causar abortamento dos botões florais, resultando em perdas de produtividade. 

Desta forma, a nutrição adequada, é fundamental para o aumento da produtividade da cultura. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da adubação foliar na nutrição do feijoeiro comum 

cultivado em sistema irrigado por aspersão na região do Cerrado goiano. O experimento foi 

conduzido em área experimental da Escola de Agronomia da UFG, em sistema irrigado por 

aspersão em pivô central. O delineamento foi blocos casualizados em esquema fatorial 2x5, sendo 

duas fontes de boro (Ácido Bórico e Boráx) e cinco doses: 0 (controle), 100, 200, 300 e 400% da 

dose recomendada (2 kg ha-1), com três repetições. Antes da instalação do experimento, foi 

realizada amostragem de solo e em função do resultado da análise, o solo foi corrigido com 300 kg 

ha-1 de calcário calcítico, sendo incorporado posteriormente. Cada parcela foi composta por cinco 

linhas de cinco metros de comprimento, espaçadas em 0,45 m entre linhas. O plantio foi realizado 

com a cultivar BRS Estilo no dia 23 de junho de 2015. No momento da semeadura foram aplicados 

20, 110 e 60 kg ha-1 de N, P2O5 e K2O. A adubação de cobertura com nitrogênio foi parcelada em 

duas aplicações de 40 kg ha-1 de N aos 20 e 40 dias após a germinação. As aplicações dos 

tratamentos com boro foram realizadas via foliar aos 30 dias após germinação. A amostragem foliar 

foi realizada no início do florescimento, e os resultados obtidos foram submetidos à análise de 

variância pelo teste F, em seguida, aplicou-se a análise de regressão polinomial para os tratamentos. 

O uso de Boráx promoveu maior absorção de B pela cultura do feijoeiro (82,54 mg kg -1) em relação 

ao uso de Ácido Bórico (75,34 mg kg-1). O uso de doses de boro foliar incrementou o teor deste 

nutriente na folha com ajuste quadrático (0,4152x2 + 2,0221x + 64,489; R2: 0,96; F=5,67*) para o 

Boráx e linear (4,0975x + 58,952; R2=0,94; F=98,83**) para o Ácido Bórico. Nota-se que a 

aplicação da fonte menos solúvel promoveu as maiores absorções de boro quando aplicado via 

foliar, independente da dose aplicada, quando cultivado em um sistema irrigado. 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, micronutriente, adubação foliar. 
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A produção brasileira de suínos vem aumentando significativamente a cada ano, resultando 

no acúmulo de dejetos nas propriedades rurais, gerando preocupação quanto a aspectos ambientais. 

Desse modo, têm-se buscado alternativas que possibilitem o uso mais eficiente destes resíduos na 

forma de “fertilizantes”, substituindo parcial ou totalmente a adubação química, pois ao serem 

aplicados ao solo, fornecem nutrientes que favorecem o desenvolvimento da planta. Os dejetos 

podem apresentar grandes variações na sua composição, principalmente quanto ao conteúdo de 

água e teores de nutrientes. Mediante o exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

disponibilidade de micronutrientes no solo em diferentes profundidades, em áreas que receberam 

diferentes doses de dejeto de suíno, bem como avaliar se o teor de micronutrientes acumulado pode 

chegar ao nível crítico. O experimento foi conduzindo na área experimental da Universidade de Rio 

Verde-UniRV, localizada na Fazenda Fontes do Saber, município de Rio Verde-GO, em uma área 

que tem recebido dejetos líquidos de suínos por 13 anos. O experimento foi constituído de seis 

tratamentos, composto por testemunha, sem adubação química ou orgânica; adubação química 

conforme análise do solo e exigência nutricional da cultura (milho ou soja); adubação com 25, 50, 

100 e 200 m3 ha-1 de dejetos líquidos de suínos. O experimento consistiu nos seis tratamentos, e 

quatro repetições, em um delineamento experimental do tipo blocos casualizados, totalizando uma 

área de 157,5 m2. As amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0-10; 10-20; 20-40; 40-

60; 60-90; 90-120 cm, todas realizadas com pá de corte. As análises de micronutrientes (cobre - Cu, 

zinco - Zn e manganês - Mn) foram realizadas no Laboratório da UniRV. De modo geral, observou-

se que o acúmulo de Cu, Zn e Mg no solo com aplicação sucessiva de dejetos de suínos as maiores 

doses de dejetos líquidos suínos (100 m3 ha-1 e 200 m3 ha-1) promoveram maiores teores destes 

micronutrientes nas menores profundidades. Sendo que, os teores destes micronutrientes 

apresentaram-se abaixo dos níveis críticos considerados como tóxicos no solo. 
 

Palavras-chave: cobre, manganês, zinco. 

 

Apoio financeiro: UniRV, BRF. 
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A maioria das cultivares de mamão (Carica papaya L.) utilizado no mundo pertence ao 

grupo “Solo”. No Brasil, a cultivar Sunrise Solo popularmente conhecida como mamão Papaya 

pertence a este grupo e está entre as mais cultivadas. Devido à importância do mamoeiro no cenário 

da fruticultura nacional, torna-se necessário o constante desenvolvimento pesquisas, principalmente 

em relação à formação de mudas, devido à constante renovação dos plantios, e para que sejam 

produzidas mudas de qualidade, torna-se necessária a utilização de um substrato adequado, que 

atenda às necessidades para um bom desenvolvimento das plantas. Com isso, objetivou-se com este 

trabalho avaliar os efeitos de substratos orgânicos de origem animal na produção de mudas de 

mamão ‘Sunrise Solo’. O experimento foi conduzido em viveiro em delineamento em blocos ao 

acaso, composto por quatro tratamentos: T1: solo (100%), T2: Solo + areia + esterco bovino (65%; 

10%; 25%), T3: Solo + areia + cama de frango (65%; 10%; 25%), T4: Solo + areia + húmus de 

minhoca (65%; 10%; 25%), e quatro repetições. Utilizou-se areia grossa peneirada com 

granulometria de 0,50 mm. O solo utilizado foi Latossolo Vermelho Distroférrico, textura argilosa, 

coletado em subsuperfície. Avaliou-se porcentagem de emergência de plântulas, índice de 

velocidade de emergência, tempo médio de emergência, altura de plantas, diâmetro de caule, 

número de folhas e comprimento de raiz. A semeadura foi feita utilizando três sementes de mamão 

por recipiente. Ao atingirem aproximadamente 3 cm de altura, foi efetuado o desbaste das plantas, 

levando-se em consideração características de vigor e sanidade das mesmas, deixando-se uma 

planta por recipiente. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as variáveis 

comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Os substratos não afetaram a emergência 

de plantas de mamão, porém foi evidenciado que o substrato que continha cama de frango (T3), 

resultou em maior altura das plantas, diâmetro de caule, número de folhas e comprimento de raiz, 

permitindo um rápido estabelecimento de mudas com vigor e características desejáveis na formação 

de um estande apropriado. Para produção de mudas de mamão Sunrise Solo, recomenda-se a 

combinação solo, areia e cama de frango, que resultou num desenvolvimento maior das mudas de 

mamão Sunrise Solo. 

 

Palavras-chave: Carica papaya, fonte orgânica, mamoeiro. 
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Dentre as técnicas que existem para avaliar indiretamente a deficiência de nitrogênio na 

cana-de-açúcar é a mensuração do índice de clorofila nas folhas. Utilizando esta tecnologia, é 

possível fazer a identificação da deficiência de nitrogênio (N), na qual gera mudanças no 

comportamento espectral da radiação refletida pelas folhas das plantas, em razão das alterações 

sofridas em virtude da falta do nutriente, sendo possível por meio da mensuração destas alterações, 

fazer a recomendação e aplicação da adubação nitrogenada. Mediante o exposto, o objetivo deste 

trabalho é avaliar a capacidade de um sensor ótico em identificar a resposta da cana-de-açúcar a 

doses de N, em um experimento de cana-de-açúcar, variedade RB867515, no 4º corte na safra do 

ano 2015, na fazenda Tamboril, município de Bom Jesus de Goiás – GO. O delineamento 

experimental foi em blocos ao acaso, composto por cinco tratamentos e quatro repetições, 

totalizando 25 parcelas. Os tratamentos foram: T1= 0 kg ha-1 de NPK (controle), T2 = 250 kg ha-1 

de NPK, T3 = 500 kg ha-1 de NPK, T4 = 750 kg ha-1 de NPK, T5 = 1000 kg ha-1 de NPK. A dose de 

500 kg ha-1 de NPK era a dose padrão da fazenda, sendo utilizada a formulação 20-05-20. Cada 

parcela teve cinco linhas espaçadas de 1,5 m e 50 m de comprimento, perfazendo uma área de 375 

m² e o experimento com 8.662,5 m². Foram realizadas leituras do NDVI (índice de vegetação por 

diferença normalizada – “normalized difference vegetation index”) através do sensor portátil Green 

Seeker aos 30 e aos 60 dias após a adubação realizada manualmente. Em cada leitura o gatilho do 

sensor ficou apertado durante 10 segundos possibilitando uma média de cada leitura, em cada 

parcela foram realizadas 15 leituras, os valores utilizados foram obtidos a partir da média destas 

leituras. Sendo observado que a adubação nitrogenada de 117,5 kg ha-1 proporciona maior NDVI 

aos 30 dias. O sensor óptico foi eficiente apenas para leitura de 30 dias após a adubação 

nitrogenada. As adubações nitrogenadas não interferem no NDVI aos 60 dias, quanto a diâmetro de 

colmo, peso médio por planta, produtividade e açúcar total recuperável. 

 

Palavras-chave: Adubação nitrogenada, fertilização, sensoriamento remoto. 

 

Apoio financeiro: Fazenda Tamboril, UniRV. 
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