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APRESENTAÇÃO 

 

O Mestrado Profissional em Produção e Gestão Agroindustrial, da Universidade 

Anhanguera-Uniderp, pioneiro na região Centro-Oeste na Área de Ciências Agrárias I, possui 

duas linhas de pesquisas (Produção Agropecuária Sustentável e Gestão da Produção 

Agropecuária e Agroindustrial), sendo que a linha de Produção Agropecuária Sustentável 

visa desenvolver e/ou validar técnicas, tecnologias e inovações relativas às práticas de uso e 

manejo do solo; identificação de “novas” espécies/culturas adequadas para inclusão como 

componentes em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (sistemas 

agrossivilpastoril); fontes alternativas de nutrientes para utilização nos agroecossistemas de 

produção.   

 

Esta Coletânea é dedicada a difundir conhecimentos técnico-tecnológicos aplicados, 

visando a proposição e consolidação de estratégias de manejo sustentável de produção 

agropecuária. Os trabalhos apresentados contemplam a transferência de conhecimento 

dirigido não apenas à comunidade científica, mas, sobretudo aos profissionais atuantes na área 

de Produção e Gestão Agroindustrial e à sociedade em geral. Esta obra concretiza a 

qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos docentes e discentes do Mestrado Profissional 

em parceria com pesquisadores e setor produtivo da região de Campo Grande, Mato Grosso 

do Sul e reafirma o compromisso na formação para o exercício profissional e a promoção da 

interação da academia com a sociedade. 

 

As produções técnico-científicas que compõem essa obra foram organizadas conforme a 

relação alfabética e os tópicos elencados no sumário.  

 

 

 

 

Denise Renata Pedrinho 

Organizadora 
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CAPITULO 01  

Avaliação de Mistura Mineral Solidificada Fornecida Para Ovelhas a Campo 

 

Luiz Carlos Pereira1 

Marcos Barbosa Ferreira2 
 

1 Introdução  

A ovinocultura é uma atividade com crescimento constante no Estado de Mato Grosso 

do Sul, atualmente o estado possui o sétimo rebanho brasileiro com 497.631 cabeças (IBGE, 

2009). O Brasil, em 2009, apresentava consumo estável de carne ovina em torno de 600g/ 

habitante/ ano, com projeção de 700g até 2014. 

Quando criados a campo, os ovinos dificilmente conseguem obter das forrageiras todos 

os nutrientes essenciais a um bom desempenho produtivo e reprodutivo e, em geral 

apresentam déficits nutricionais que se intensificam à medida que as forrageiras amadurecem 

e envelhecem durante as estações do ano (CHAGAS et al., 2007). Para se obter o melhor 

desempenho animal há a necessidade de se repor as carências a campo por meio da 

suplementação alimentar. 

A suplementação mineral-proteica pode ser oferecida aos animais em diferentes formas, 

em pó, granulados, líquida em blocos, entre outras. O uso de blocos multinutricionais permite 

ao animal compensar a deficiência de nitrogênio em alimentos fibrosos, reforçando a sua 

disponibilidade, consumo e a digestibilidade de nutrientes, como alternativa para 

fornecimento de sais minerais e vitaminas, oferecendo vantagens de facilidade de 

armazenamento, transporte e uso, quando comparado às outras formas (FAO, 2007). 

A utilização de blocos medicamentosos contendo agentes antihelmínticos, tais como 

fenbendazole, fungos nematófagos (Duddingtonia flagranse, Arthrobototry soligospora) já foi 

testada para o controle de parasitas internos (FAO, 2007), um desses aditivos tem sido o pó de 

alho, que já é agregado à ração animal para o tratamento de nematódeos gastrintestinais de 

ruminantes (STRICKLAND et al., 2009). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da suplementação mineral-proteica 

                                                           
1 Universidade Anhanguera-Uniderp: Discente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 
Gestão Agroindustrial, MS, Brasil.  
2 Universidade Anhanguera-Uniderp: Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 
Gestão Agroindustrial, MS, Brasil. E-mail: marcos.barbosa@uniderp.com.br 
 



 
 

6 
 

na dieta de ovelhas com diferentes tipos de blocos multinutricionais, em pastagens distintas de 

Brachiaria brizantha cv. Marandu e sua influência no controle da infecção verminótica dos 

animais. 

 

2 Material e Métodos 

Utilizaram-se 60 ovelhas (peso vivo médio de 35kg ± 4,69) do grupo genético 

Pantaneiro, pertencentes à Fundação Manoel de Barros (FMB) criadas no Centro de 

Tecnologia em Ovinocultura da Universidade (CTO/Universidade Anhanguera-Uniderp) 

alojadas em piquetes cultivados com Brachiaria brizanta cv Marandu e silagem de milheto 

(Pennisetum glaucum) com acesso à água ad libitum, divididas em três grupos iguais e 

receberam, ad libitum, bloco multinutricional - BM (G1); BM com palatabilizante (G2) e BM 

com extrato de alho (G3). O BM utilizado foi um produto comercial mineral-proteico 

solidificado (Ovibloco® - LCB Nutrição Animal LTDA., Campo Grande, MS) com consumo 

estimado de 0,6%/Kg por kg de peso vivo (PV). 

No início do experimento, foram colhidas fezes, em três períodos, para teste de 

contagem de ovos por grama (GORDON; WHITLOCK, 1939) e verificação da FAMACHA® 

com o intuito de identificação de animais com anemia. Em todos os animais procedeu-se a 

everminação com o produto Zolvix® (monepantel 2,5%, Novartis saúde animal) reduzindo a 

zero o OPG. A homogeneização dos grupos se deu em função de OPG e pesos corporais 

semelhantes. Mensalmente estes parâmetros eram novamente aferidos. 

A pesagem dos animais foi realizada sempre no período matutino, entre 08 e 10h. A 

OPG foi realizada antes do início experimental, sete dias depois da aplicação, e a cada 30 dias 

consecutivos durante três meses. Os BMs foram pesados semanalmente verificando-se o 

consumo e colhidas amostras para análise de proteína bruta (PB), matéria mineral (MM) e 

matéria orgânica (MO) do montante fornecido nos cochos e suas sobras. O BM foi balanceado 

segundo normas do National Research Council (NRC, 1985) para nutrição de ovinos em 

regime de campo, com ingestão esperada de 0,6% /Kg PV. O fornecimento da silagem de 

milheto ocorreu na quantidade de 30 kg / dia para cada grupo experimental, estimando-se um 

consumo de 4% do peso vivo e calculando-se as sobras de silagem para determinar o consumo 

real para a determinação da qualidade nutricional da silagem e suas sobras. 

As análises químicas da dieta foram realizadas, no início da pesquisa e mensalmente, 

para avaliar a composição da matéria seca (MS), proteína bruta (PB), matéria mineral (MM), 
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matéria orgânica (MO) fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), 

segundo métodos de Van Soest (1994). 

Calcularam-se os seguintes índices zootécnicos: Consumo total e diário, ganho de peso 

médio diário (GPMD), ganho de peso médio total (GPMT); Índice de Conversão Alimentar; 

Índice de Eficiência Alimentar  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com três tratamentos 

(Grupos Controle; Palatabilizante; Alho), com cinco repetições (blocos), sendo que cada 

parcela foi constituída pela média de quatro animais, contabilizando 60 animais ao todo, 

respeitando os princípios básicos da experimentação: repetição, casualização e controle local 

(PIMENTEL GOMES, 1990). Os dados foram submetidos à ANOVA (P<0,05) e correlação 

de Pearson. No caso de ser observada diferença significativa, procedeu-se à análise 

multivariada conforme Levine, Berenson e Stephan (2000), utilizando-se o programa 

estatístico SPSS versão 6.0. Na análise de peso e GPM, consideraram-se os efeitos da 

suplementação durante o período experimental de 05 de outubro de 2012 a 14 de dezembro de 

2012. Apresentando diferenças significativas, não se consideraram as interações duplas entre 

os efeitos no modelo estatístico final. As diferenças entre tratamentos foram testadas pelo 

teste F (P<0,05%). A análise de variância foi realizada para cada uma das características, 

levando-se em consideração o seguinte modelo estatístico: 

Yij = μ + Gi + Bj + εij; Yij: Observação do tratamento i (Controle; Palatabilizante; 

Alho) no j-ésimo bloco; μ é a média geral; Gi é o efeito do i-ésimo tratamento; Bj é o efeito 

do j-ésimo bloco; εij é o erro aleatório, εij~NID (0, σ2). 

 

3 Resultados e Discussão 

Houve variações de consumo de BM dentro de cada grupo e ao longo do experimento 

(Quadro 1), entretanto, não houve diferença significativa entre os mesmos (P>0,05). As 

ovelhas apresentaram diferença significativa (ANOVA, P<0,05) no ganho de peso entre os 

grupos experimentais. Observou-se que o G2 obteve melhor desempenho (P<0,05) para a 

característica relacionada, com ICA de 0,105, revelando que os animais pertencentes ao G1 

(0,184) consumiram 75% a mais de dieta e os ovinos pertencentes ao G3 (0,218) consumiram 

107% a mais da mesma dieta, para obter o mesmo desempenho dos animais do grupo G2. Não 

era esperado GPM expressivo pelo motivo de os animais serem adultos, portanto, essa 

observação revela que os tratamentos realizados permitiram, junto com outros fatores 
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alimentares, o incremento na manutenção do rebanho desde o período experimental. 

 

 

Quadro 1 - Avaliação de consumo de Ovibloco® contendo diferentes formulações 

fornecidos para ovelhas em manutenção, durante o período de 64 dias 

Variáveis Grupos Experimentais 
G1 G2 G3 

Número de animais  20 20 20 
CMD (g) 14,90 ± 7,54 13,40 ± 4,65 15,30 ± 4,63 
CMT (kg)  1.044 ± 0,049 0,953 ± 0,029 1,064 ± 0,03 
Peso médio inicial (kg)  31,655 ± 1,56 32,400 ± 1,26 33,615 ± 2,90 
Peso médio final (kg)  36,035 ± 1,77 39,445 ± 1,87 37,320 ± 2,87 

GPMT (kg) 4,38 ± 1,94 7,045 ± 1,31* 3,705 ± 0,90 
GPMD (kg) 0,069 ± 0,03 0,111 ± 0,02 0,058 ± 0,01 
ICA  0,184 0,105 0,218 
IEA  5,448 9,521 4,592 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O IEA revela o desempenho nutricional em relação ao consumo da formulação 

minerais. Quanto maior o índice, maior o desempenho animal, assim, as ovelhas do G2 foram 

51,76% mais eficientes em aproveitamento da dieta do que as ovelhas do G3 e 42,77% mais 

eficientes que as ovelhas do G1. As outras variáveis avaliadas não apresentaram diferenças 

significativas entre si (P>0,05) possivelmente devido aos altos desvios padrões observados no 

consumo dos blocos. A avaliação do consumo de silagem de milheto não foi significativa 

(P>0,05).  

Os valores médios das análises bromatológicas das diferentes formulações de BM e de 

suas respectivas sobras no cocho foram significativas (ANOVA, P<0,009) para o equivalente 

proteico (EqP). Observou-se maior concentração de EqP no bloco do grupo G2 (20,43 ± 4,59) 

em todas amostras iniciais, sendo maiores que o nível de garantia do fabricante (13,038%), a 

menor taxa de EqP foi observada nas sobras provenientes do bloco controle, G1 (3,75 ± 1,10), 

como ilustrado na Figura 1. A ação ambiental pode ter tido influência para redução do EqP, 

possivelmente devido à volatilização da ureia na formulação do Ovibloco® (BM) que sofreu 

desintegração no ambiente. Os valores médios da matéria seca (80,03 ± 10,60), matéria 

mineral (69,68 ± 8,13) e matéria orgânica (30,32 ± 8,13) não diferiram entre os blocos 

provenientes de cada grupo (P>0,05). 
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Figura 1 - Valores médios de equivalebte proteico do Ovibloco® control, Ovibloco® + 

palatabilizante e Ovibloco® + alho, suas respectivas sobras amostrais durante o período 

experimental. Proteína (PB). 

 
Fonte: Os autores. 

 

Em ensaios de suplementação em pastejo, o consumo do suplemento pode induzir à 

substituição, por parte do animal, do consumo de forragem, melhorando a quantidade da dieta 

ingerida em razão da maior disposição de energia, que leva o animal a ser mais seletivo ao 

pastejar, ingerindo aquelas espécies ou as partes da forragem de melhor valor nutritivo 

(SANTOS et al., 2004). Nesse sentido, pode-se sugerir que o NNP presente no Ovibloco® foi 

vital para a melhor eficiência nutricional da dieta, uma vez que a maior quantidade de N 

fornecida favorece manutenção da microbiota ruminal, acarretando em maior digestibilidade 

da fibra vegetal e menor consumo de matéria vegetal. 

Com relação à avaliação da infestação verminótica por meio da Famacha® e pela OPG 

não houve relação com os tratamentos durante a pesquisa. Antes do início do experimento, 

todas as ovelhas foram tratadas com 2,5 mg/kg de monepantel 25mg/mL, (Zolvix®. Novartis 

Animal Health) para a uniformização sanitária do rebanho. Durante as avaliações de OPG 

observou-se que não houve reinfecção verminótica significativa dos animais em cada grupo. 

Entretanto, o monepantel não tem efeito residual (APVMA, 2010), portanto, o efeito 

inibitório da reinfecção pode estar relacionado a fatores conjuntos, sejam intrínsecos do 

animal da alimentação e da carga parasitária no ambiente (CHAGAS et al., 2007). 
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4 Conclusão 

Nas condições do presente experimento, conclui-se que o bloco multinutricional 

Ovibloco® não tem restrição de consumo e permite a inclusão de outros componentes que 

podem influenciar positivamente a nutrição de ovelhas a campo. 
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CAPÍTULO 02 

Características da Carcaça de Cordeiros do Grupo Genético Nativo Pantaneiro 

 

Tatiana Parreira De Oliveira Melo1 

Marcos Barbosa Ferreira2 

Luís Henrique Fernandes2 

 

1 Introdução  

Os ovinos, responsáveis por parte da produção pecuária, desempenham o seu papel 

produtivo nas mais distintas regiões do mundo, transformando plantas forrageiras inacessíveis 

à alimentação humana em proteína alimentar de elevado valor biológico. Dessa forma, 

contribuem para combater a fome, sendo esse um papel de extrema relevância diante do 

crescimento das populações nos grandes centros urbanos. 

A cadeia produtiva da carne de ovinos ainda não se encontra totalmente organizada. 

Grande número de produtores desconhece a necessidade de produzir carne de boa qualidade, 

colocando no mercado carcaças de animais com idade avançada, com péssimas características 

físicas, químicas e organolépticas, dificultando o estabelecimento do hábito de consumo. 

Destaca-se, ainda, uma oferta baixa e irregular, bem como a maneira de apresentação do 

produto ao consumidor; esses problemas devem ser solucionados com pelo menos um sistema 

de corte que venha valorizar a carcaça e a carne ovina (PÉREZ; CARVALHO, 2002; SILVA 

et al., 2008). O cordeiro é a categoria animal que oferece carne de maior aceitabilidade no 

mercado consumidor, com melhores características da carcaça e menor ciclo de produção e 

maior eficiência de produção devido à alta velocidade de crescimento. No entanto, o consumo 

de carne ovina com qualidade superior proveniente do abate de animais jovens ainda é 

relativamente baixo, mas tem aumentado no decorrer dos anos (VIDAL et al., 2011). 

Portanto, é preciso estabelecer padrões de qualidade da carne com o intuito de fidelizar 

o consumidor e conquistar mercado, ressaltando que o abate de animais terminados em idade 

jovem, resulta de carne com poucas variações qualitativas (SILVA et al., 2008; VIDAL et al., 

2011). O objetivo do estudo foi avaliar as características da carcaça de cordeiros do Grupo 

                                                           
1 Universidade Anhanguera-Uniderp: Discente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 

Gestão Agroindustrial, MS, Brasil.  
2 Universidade Anhanguera-Uniderp: Docentes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 

Gestão Agroindustrial, MS, Brasil. E-mail: marcos.barbosa@uniderp.com.br 
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Genético Nativo Pantaneiro sob dois tipos de fornecimento alimentar a pasto. 

 

2 Material e Métodos 

Foram utilizados 23 cordeiros, com aproximadamente 5 a 7 meses de idade do grupo 

genético denominado de Ovino Nativo Pantaneiro, divididos em dois tratamentos alimentares 

a pasto, recebendo parte aérea de mandioca (PAM, Manihot esculenta Crantz) ou não 

(Controle), com disponibilidade de água ad libitum. Os cordeiros foram abatidos no 

Laboratório de Carcaças da sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Após a 

insensibilização procedeu-se a esfola, evisceração, retirada da cabeça, patas e órgãos genitais. 

As carcaças foram identificadas e pesadas individualmente em balança de suspensão 

para obtenção do peso da carcaça quente. Antes de serem resfriadas, foi aferido o pH inicial 

(pH1h) da meia carcaça esquerda, através de potenciômetro digital portátil equipado com 

eletrodo para perfuração de vidro. O pH final foi aferido com o mesmo instrumento e na 

mesma meia-carcaça, após o resfriamento por 24 horas a 5ºC. Transcorrido o período de 

resfriamento e antes de serem encaminhadas para a desossa, partição e pesagem individual 

dos cinco cortes comerciais (paleta, carré, costela, lombo, pernil e pescoço) para que fossem 

calculados seus respectivos rendimentos através da razão entre o peso do corte e o peso da 

meia carcaça esquerda, expresso em porcentagem. 

Na carcaça foram avaliados o comprimento e perímetro da perna, espessura de coxão, 

comprimento de carcaça, perímetro de tórax, cor (1,0 = rosa claro até 5,0 = vermelho escuro), 

textura (1,0 = muito grosseira até 5,0 = muito fina), marmoreio (1,0 = inexistente até 5,0 = 

excessivo), espessura de gordura, comprimento carcaça, peso quente direito, peso frio direito, 

textura, colorimetria do músculo, colorimetria da gordura e área de olho lombo (AOL). 

Foi calculado o rendimento de carcaça fria, perda ao resfriamento e perda porcentual 

por resfriamento. A composição da carcaça foi estimada a partir das equações de Hankins e 

Howe (1946), pela dissecação da porção que compreende as 9ª, 10ª e11ª costelas, para 

obtenção das percentagens de osso, músculo e gordura, relação músculo/osso. Durante a 

operação de desossa, foi retirada uma amostra do músculo Longissimus dorsi, correspondente 

a três bifes de 2,5 cm de espessura, onde foram medidas a área de olho de lombo através de 

matriz plástica quadriculada Luchiari Filho (2005) e a espessura de gordura subcutânea com 

paquímetro digital posicionado na porção média do músculo. A determinação da cor 

instrumental foi realizada com colorímetro portátil (Miniscan XE – Hunterlab), em condições 

padronizadas (fonte de luz D65, ângulo de abertura de 10º e abertura da célula de medida de 
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30 mm), operando o sistema CIElab (CIE, 1986), onde L* indica luminosidade, a* a 

intensidade da cor vermelha e b* a intensidade da cor amarela. Foram realizadas três medidas 

por ponto, em três diferentes pontos do bife, tomando-se a média como valor determinado. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo 

método de Tukey (P<0,05) utilizando-se o procedimento GLM do programa estatístico SAS 

(SAS Institute, 1999). 

 

3 Resultados e Discussão 

Os resultados referentes ao peso no abate (PA) peso de carcaça quente (PCQ), peso de 

carcaça fria (PCF), rendimento de carcaça quente (RCQ), rendimento de carcaça fria (RCF), 

são apresentados no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Médias e respectivos erros padrões de peso ao abate, 

rendimentos de carcaça e área de olho de lombo de cordeiros pantaneiros 

Variáveis 
Grupos Experimentais 

PAM (n= 14) Pasto (n= 9) 

PVA (kg) 32,00 ± 0,33 46,50 ± 0,28* 

PCQ (kg) direito 7,91 ± 0,52 11,99 ± 0,49* 

PCF (kg) direito 7,94 ± 0,51 11,94 ± 0,51* 

RCQ (%) direito 49,43 51,75 

RCF (%) direito 49,62 51,35 

AOL (cm) 8,52 ± 1,85 11,33 ± 0,43* 

*Difere significativamente (P<0,05; Teste T não paramétrico). PVA: peso vivo 

ao abate; PCQ: peso carcaça quente; PCQ: peso de carcaça quente; PCF: peso 

de carcaça fria; RCQ: rendimento de carcaça quente; RCF: rendimento de 

carcaça fria; AOL: área de olho-de-lombo. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observou-se que os cordeiros que consumiram a PAM apresentaram pesos de abate 

inferiores (P<0,05) aos dos cordeiros criados a campo, refletindo a ineficiência da PAM sobre 

o ganho de peso apresentado. Apesar das diferenças entre os grupos, os valores de rendimento 

de carcaça desses cordeiros são maiores que os apresentados pelos cordeiros de outras raças. 

De maneira geral, a carcaça de ovinos pode representar de 40% a 50% do peso vivo 

(SANTOS, 2002). O rendimento de carcaça está diretamente relacionado à produção de carne 

que pode variar de acordo com fatores intrínsecos e/ou extrínsecos aos animais, como a base 

genética, o sexo, o peso e a idade do cordeiro, alimentação, tipo de jejum e transporte 

(SAÑUDO; SIERRA, 1993; SAÑUDO et al., 1994). 

Em relação à raça, é bem conhecido que os animais de base genética especializada para 
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a produção de carne apresentam rendimentos de carcaça superiores (OSIKOWSKI; BORYS, 

1976; BONIFACINO et al., 1979; OSORIO et al., 1996; VILLARROEL et al., 2006). Em 

vista desses resultados, os rendimentos de carcaça apresentados pelos cordeiros pantaneiros, 

independentemente do tratamento, revelam o potencial de produção de carne desse grupo 

genético, corroborando os achados de Pinto (2009) que sugere que esses resultados justificam 

a ampliação de criações de ovinos pantaneiros. 

Das características avaliadas na secção transversal da carcaça, observadas no músculo 

Longissimus dorsi, apenas a AOL apresentou significativa diferença (P<0,05). Os cordeiros 

provenientes do grupo que recebeu a parte aérea da mandioca apresentaram menor área de 

olho do que os animais a pasto revelando que a dieta utilizada não foi eficiente para o 

desempenho de ganho de peso. 

Não houve interações significativas (P>0,05) para os parâmetros textura (3,34 ± 0,56), 

marmoreio (2,17 ± 0,37), força de cisalhamento (7,03 ± 1,94) e conformação (3,78 ± 1,46). O 

mesmo foi observado anteriormente quando se estudaram as raças Merino, Texel, Oxford e 

Suffolk (BRAY; GRAAFHUIS; CHYSTALL, 1989), mostrando que os ovinos pantaneiros 

corroboram tais achados. Além disso, a comparação desses parâmetros entre os grupos 

experimentais revelou não haver diferença significativa (P>0,05). 

Os cordeiros pertencentes ao grupo que consumiu a parte aérea da mandioca 

apresentaram índices de avaliação de carcaça abaixo do esperado, quando comparados com os 

valores dos cordeiros do grupo controle. No momento do abate, os animais não apresentaram 

acabamento uniforme, características que podem ser explicadas pelo tipo de alimentação 

fornecida, em que a parte aérea de mandioca utilizada foi determinante para o ganho de peso 

ineficiente. Essa parte aérea utilizada foi proveniente de plantações comerciais onde se 

exploravam a mandioca para a produção de fécula, portanto, a idade das plantas, além da 

variedade, pode ser determinante ao fornecer ramas mais fibrosas e com menor valor nutritivo 

como observado por (RODRIGUES, 2012). 

 

4 Conclusão  

A suplementação com as ramas de mandioca não foi eficiente para aumento de 

produção de carne, entretanto não foi determinante para a alteração das características de 

qualidade de carne de forma geral. 
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CAPÍTULO 03 

Dano Econômico de Canjiqueira (Byrsonima cydoniifolia A. JUSS) em Pastagens Nativas 

no Pantanal da Nhecolândia, Mato Grosso do Sul 

 

Cleomar Berselli1 

José Antônio Maior Bono2 

 

1 Introdução  

A invasão de espécies arbóreas e arbustivas em áreas de campos limpos tem diminuído 

em grande parte a capacidade produtiva das fazendas no Pantanal, prejudicando os índices 

zootécnicos do setor pecuário da região. Essas variações podem ser causadas em 

consequência de distúrbios naturais (ciclos plurianuais de cheia e seca) e de manejo (fogo, 

taxa de lotação animal, método de controle/limpeza). Dentre as espécies arbustivas na planície 

pantaneira, onde predomina solos arenosos, destaca-se a canjiqueira (Byrsonima cydoniifolia 

A. Juss.) que vem se disseminando nos campos e áreas baixas, especialmente, durante os anos 

mais secos (SANTOS et al., 2006). 

Uma das principais estratégias para se prevenir a invasão de espécies arbustivas e 

herbáceas em pastagens nativas baseia-se na detecção precoce do problema. No entanto, o 

principal desafio refere-se à tomada de decisão de onde, quando e como efetuar o controle das 

invasoras de maneira econômica e ambientalmente correta. A identificação do limiar ou nível 

de dano econômico possibilita avaliar em qual densidade da invasora ou qual o percentual de 

dano o custo do controle é igual ao benefício do controle (VIDAL; KALSING; 

GHEREKHLOO, 2010).  

Esse estudo objetivou avaliar o nível de dano econômico para dois métodos de controle 

da canjiqueira (Byrsonima cydoniifolia A. Juss.) em áreas de campo limpo na região do 

Pantanal da Nhecolândia, Mato Grosso do Sul. 

 

2 Material e Métodos 

A partir de levantamento florístico em duas áreas na região do Pantanal da Nhecolãndia, 
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local do estudo, através do método da pirâmide identificando áreas de campo limpo com 

diferentes níveis de invasão de canjiqueira. Foram avaliadas áreas com as seguintes 

densidades: 0,015; 0,03; 0,045, 0,06, 0,075 e 0,09 plantas.m-2. Os percentuais de áreas 

cobertas (ha) com a canjiqueira e as pastagens foram realizados com imagens aéreas obtidas 

com o uso de VANT (veículo aéreo não tripulado – conhecido como DRONE, equipado com 

câmera GoPro).  O georeferenciamento das fotos foi realizado através do programa 

AUTOCAD. Neste programa também foram feitas a separação e quantificação das áreas 

invadidas e com pastagens.  

O nível de dano econômico (NDE) da canjiqueira foi determinado para dois métodos de 

controle: Um com a utilização de trator com lâmina e o outro, com uso de corrente (link) 

tracionada por dois tratores. Para determinar o NDE, utilizou-se do modelo estabelecido 

utilizado por Galon et al. (2007). 

O modelo é expresso pela equação; 

                                 Equação 1 

Onde: 

NDE = Nível de dano econômico (%); 

Custo = Custo R$ ha-1 (c-La custo com lâmina ou c-Li custo com link); 

R = Produtividade de bezerros ha-1; 

P = Preço do bezerro; 

i = perda da produtividade de bezerro por avanço da invasora  (%); 

H = eficiência de controle (%). 

Para calcular a produtividade de bezerros (R), tomou-se por base o perfil de uma 

fazenda de 10.000 ha, sendo, 2.000 ha de reserva legal (20%), com 3.096 animais e 

proporcionando uma lotação de 0,387 vacas de cria por hectare e com uma taxa de natalidade 

de 70%, gerando assim 0,27 bezerros por ha na comercialização anua. O preço médio obtido 

nos animais (macho e fêmea) foi de R$ 1.100,00, obtido nos leiloes da região. Na mesma 

fazenda, foi determinado a produção de matéria seca de pastagem (pastagem nativa) em área 

sem a canjiqueira, utilizando-se o valor médio obtido de 3.000 kg ha-1 de massa seca, com 

grau de utilização de 50%, com aproveitamento por pastejo pelo gado de 1.500 kg ha-1ano-1 de 

massa seca. 

A perda de produtividade (i) foi obtida a partir dos dados dos níveis de invasoras e a 
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produtividade de bezerros por ha que foi ajustado ao modelo de regressão não linear, com o 

uso do programa de computador SigmaPlot. O modelo escolhido foi aquele que apresentou a 

soma dos quadrados dos desvios das observações, em relação os valores ajustados serem a 

mínima. Assim o modelo ajustado foi o da hipérbole retangular (equação 2). 

                                                  Equação 2 

Onde: 

Perda da produtividade em de bezerros (i) (%); 

X = área da superfície do solo ocupada com a planta invasora (%);  

a e b = coeficientes do ajuste do modelo. A relação dos coeficientes (a/b) expressa a 

perda de produção de bezerro por percentagem de área coberta pela canjiqueira.  

O proporcional de perda de pastagens foi aplicado na redução da produtividade de 

bezerros. A perda da produtividade (i) é a perda de bezerros em função do avanço da planta 

competidora (canjiqueira) obtida através redução da matéria seca do pasto que por sua vez 

influencia a carga animal por hectare. 

O custo de hora/máquina para a limpeza com lâmina (c-la) foi calculado pelo software 

Scot Cunsultoria – Custo de hora/máquina e quilometragem. Tendo em vista que o modelo da 

máquina utilizada no trabalho de campo não é mais fabricado na composição da planilha do 

software, considerou-se o valor de mercado de um trator novo da marca Massey Ferguson, 

modelo 4283 equipado com lâmina, no valor de R$ 134.900,00.  

A depreciação foi calculada considerando uma vida útil de 12.000 horas com uso anual 

de 1.000 horas e valor de sucata de 10% do valor do novo, conforme dados preestabelecidos 

pelo software utilizado. A taxa de juros sobre o capital investido considerada para o cálculo 

foi de 6% ao ano, salário do operador de R$ 954,00/mês e encargos trabalhistas de 45,59%, 

conforme consulta ao Sindicato Rural de Campo Grande em novembro de 2014.  

Quanto aos custos de seguro e alojamento, foi considerado o percentual de 1% ao ano, 

manutenção anual de 5%, ainda segundo dados estabelecidos pelo software Scot Consultoria. 

O preço de lubrificante/litro considerado para o cálculo foi de R$ 0,63 e o preço do 

combustível foi de R$ 2,55/litro, conforme valores praticados nos postos de combustível em 

Corumbá no mês de novembro de 2014 e consumo de 5 l/hora para o serviço com lâmina, 

equivalente ao trator da marca Massey Ferguson modelo 4283. 

A partir do custo da hora/máquina obtido de R$ 53,45, calculou-se, o custo de limpeza 

por hectare nas infestações de 0,143; 321; 448, 607, 752 e 917 plantas.ha-1. Multiplicou-se, 
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assim, o tempo de limpeza pelo número de arbustos, resultando na quantidade de horas de 

serviço necessária para realizar o serviço e, consequentemente, o valor gasto por hectare nas 

diferentes densidades através da equação 3; 

      Equação 3 

Em que: 

c-la= custo de controle por ha  para o método com lâmina, 

t= tempo de limpeza por indivíduo em horas, 

n= número de plantas ha-1 e, 

h= custo da hora máquina 

O custo de controle por ha da limpeza da pastagem com link (c-li) foram calculados por 

meio da demarcação e aferição do tempo de limpeza de três áreas de 20 ha, dispostas em 

diferentes invernadas da Fazenda vizinha, nas dimensões de 100 m x 200 m. O rendimento 

aferido nas condições do Pantanal da Nhecolândia foi 2,5 ha para cada hora de uso do 

equipamento link. O link pode ser alugado na região a um valor de R$200,00 por dia, o que 

proporciona um valor médio de R$8,00 para cada hora. Com o preço médio da hora trator 

levantada no método com lâmina e o rendimento aferido a campo encontrou-se o custo da 

limpeza com link (c-li) através da equação 4; 

           Equação 4 

Em que: 

c-li = custo de controle por ha para o método com link, 

h = custo da hora de serviço (para dois tratores) e, 

r = rendimento em ha por hora de serviço e, 

li = aluguel pelo uso do link. 

Nas áreas, após 60 dias da limpeza com lâmina e link, realizou-se voo com VANT e as 

imagem obtidas (fotos) e através do programa Autocad georeferenciou-se as mesmas e 

identificou-se as invasoras remanescente e calculou-se sua respectiva superfície do solo 

coberta, determinando assim a eficiência de controle. As eficiências ficaram entre70 a 90%, 

para o controle com lâmina e 60 a 85% para o controle com link. 

 

3 Resultados e Discussão 

A eficiência de controle com o uso do link variou de 60% a 80% da densidade de 



 
 

21 

 

plantas de canjiqueira, refletindo no valor de NDE de 6,5 a 9,2% de cobertura da superfície do 

solo da espécie (Figura 1A). Andrade, Zaninetti e Ferreira (2015) trabalhando com diversos 

sistemas de controle químico da espécie goiabeira (Psidium guajava L.) em pastagens, 

verificaram eficiência de controle de 80% a 96%, valores próximos ao encontrado neste 

trabalho. 

 

Figura 1 - Nível de dano econômico para controle com link de Byrsonima cydoniifolia, 

Pantanal da Nhecolândia, Mato Grosso do Sul, em diversas densidades de plantas eficiência 

de controle. 
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Fonte: Os autores. 

 

Pellegrini et al. (2007) estudando controle químico e mecânico em invasoras de 

pastagens nativas, verificaram que eficiência de 76,2% para o químico e 27,9% para o 

mecânico, sendo este inferior ao obtido neste trabalho. A eficiência de controle no método 

com lâmina foi melhor que o link, variando de 70% a 90%, no entanto foi afetado pela 

densidade de plantas. O aumento da densidade de plantas também aumentou o NDE que 

variou de 5% a 30 % de cobertura da superfície do solo pela canjiqueira (Figura 1B). A 

melhor eficiência com lâmina pode ser atribuído ao fato que neste método, a canjiqueira é 

retirada com o seu sistema radicular e quando o mesmo não sai a lâmina corta a planta rente 

ao solo dificultando a rebrota 

 

4 Conclusão  

O método de controle da canjiqueira com lâmina é mais eficiente que o controle por 
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link, quando a cobertura da planta estiver entre 10 a 30%, enquanto que do link é 

recomendado quando a cobertura da superfície do solo pela canjiqueira é de 8%. 
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CAPÍTULO 04 

Determinantes da Teoria do Comportamento Planejado do Consumidor Relacionados a 

Hortaliças Orgânicas 

  

Anderson Susumu Kazama1 

José Francisco dos Reis Neto2,3 

Silvia Rahe Pereira4 

 

1 Introdução  

O mercado global de alimentos orgânicos representa uma indústria multibilionária que 

tem crescido continuamente ao longo das últimas décadas (LEE; GOUDEAU, 2014). Diante 

desse cenário, os fornecedores de produtos orgânicos e formuladores de políticas passaram a 

ter um interesse cada vez maior nas atitudes dos consumidores tanto em relação aos 

alimentos/agricultura orgânica, como à intenção de pagar a mais por esses produtos e, 

consequente, ao comportamento de compra (HOPPE et al., 2012; TUNG et al., 2012). Assim, 

diversos estudos vêm sendo realizados na área de comportamento do consumidor de produtos 

orgânicos (SHEPHERD et al., 2005; CHEN, 2009; HOPPE et al., 2012; BOYS et al., 2014).  

Contudo, poucos são os estudos que enfatizam as motivações, as crenças e os valores do 

consumidor de orgânicos (HOPPE et al., 2012), especialmente no Brasil. Uma nova 

abordagem psicológica que inclua atitudes, crenças e estilo de vida pode revelar um 

consumidor de produtos orgânicos diferente. Nesse sentido, os construtos propostos pela 

Teoria do Comportamento Planejado ou Theory of Planned Behaviour (TPB), proposta por 

AJZEN em 1985, podem auxiliar a enfatizar essa abordagem (RODRIGUES et al., 2009; 

HOPPE et al., 2012;). 

A TPB sugere que o comportamento humano se baseia em três pontos: (i) nas crenças 

comportamentais; (ii) nas crenças normativas, e (iii) nas crenças sobre o controle. As crenças 

comportamentais tratam das possíveis consequências do comportamento humano. Já as 
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crenças normativas referem-se às expectativas de comportamento percebido referentes às 

outras pessoas, como familiares e amigos (pressão social). Essas crenças normativas, 

combinadas com a motivação pessoal em obedecer a diferentes regras, determinam a norma 

subjetiva por trás da compra. Por último, as crenças sobre o controle se referem aos fatores 

que podem facilitar ou impedir o desempenho do comportamento. Assim, assume-se que o 

poder exercido pela atitude, pela norma subjetiva e pelo controle percebido determina a 

intenção do comportamento (AZJEN, 2005). As crenças comportamentais são antecedentes 

que levam a uma atitude comportamental favorável ou não favorável; as crenças normativas 

são antecedentes que resultam na pressão social percebida ou normas subjetivas; e as crenças 

sobre o controle são os antecedentes que induzem o controle sobre o comportamento 

percebido. Por sua vez, a intenção de comportamento será mais forte quanto maior for o 

controle percebido e quando as atitudes e normas subjetivas forem favoráveis (HOPPE et al., 

2012).  

Considerando a Teoria do Comportamento Planejado, o objetivo principal deste estudo 

foi o de avaliar a influência positiva da atitude, das normas subjetivas e do controle de 

comportamento percebido na decisão de compra de hortaliças orgânicas. 

 

2 Material e Métodos 

Para a coleta de dados, empregou-se um questionário aplicado a 472 entrevistados nos 

principais pontos de vendas (supermercados, mercados, feiras, sacolões e outras) em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. As medidas das variáveis latentes, ou sejam, para 

atitudes (AT), normas subjetivas (NS), controle de comportamento percebido (CP) e intenção 

de compra (IC), foram aquelas propostas por Ajzen (2002) e Hoppe et al. (2012). Para a 

sessão referente ao relacionamento ao consumo, itens correspondentes às variáveis 

observadas, foi empregada uma escala de Likert de concordância, de sete pontos variando de 

1 = discordo totalmente a 7 = concordo totalmente. Para a sessão do processo de compra, 

empregaram-se escalas de adjetivos bipolares de sete pontos, conforme sugeridas por Ajzen 

(2002) e Hoppe et al. (2012).  

Os resultados foram analisados empregando-se as técnicas de modelagem de equações 

estruturais com o método de mínimos quadrados parciais, utilizando o software SmarthPLS 

2.0 M3 (HAIR et al., 2014; RINGLE et al., 2014). O modelo estrutural ajustado foi testado 

empregando correlações (r) e regressões lineares. As hipóteses nulas são para as correlações 
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lineares Ho: r=0 e para os coeficientes de caminho Ho: Γ=0. Se p<0,05, a hipótese nula é 

rejeitada. Os valores aceitáveis de ajuste do modelo foram os recomendados por Hair et al. 

(2009), Hair et al. (2014) e Ringle et al. (2014). 

 

3 Resultados e Discussão 

Os valores e significâncias dos coeficientes de caminho são mostrados na Tabela 1. 

Todos os coeficientes de caminho são significativos ao nível de p<0,001, indicando 

consistência dos resultados. Analisando-se os resultados observa-se que a variável latente NS 

tem maior contribuição à IC.  Isto pode ser explicado considerando que a intenção de compra 

de hortaliças orgânicas é influenciada por crenças normativas antecedentes, decorrente da 

influência de comportamentos de grupos de pessoas, as quais exercem pressão social ao 

comprador; pela motivação pessoal em respeitar as regras inerentes; e de seu conhecimento 

aparente (AJZEN, 2005) à produção orgânica, indicando uma forma de contribuição à 

preservação do meio ambiente (HOPPE et al., 2012; GALLO et al., 2014). Ressalta-se, ainda 

referente à NS, que esta possui uma forte correlação com a AT e a IC, relações que também 

foram encontradas por Gallo et al. (2014) e Sheppard et al. (1988), cuja justificativa seria que 

as pessoas que adquirem hortaliças orgânicas o fazem por afetividade, gosto ou atração e por 

convicção de vantagens a sua saúde ou proteção do meio ambiente (SHEPHERD et al., 2005; 

ARVOLA et al., 2008; GABOKO; JERE, 2016). 

 

Quadro 1 - Coeficientes de caminho, desvio padrão e estatística t do modelo estrutural 

ajustado 

 Coeficiente 

de caminho 

Desvio 

padrão 
Estatística t 

Atitude (AT) → Intenção de compra (IC) 0,151 0,046 3,313*** 

Normas subjetivas (NS) → Intenção de compra (IC) 0,273 0,050 5,496*** 

Incertezas percebidas (IP) → Intenção de compra (IC) -0,212 0,040 5,268*** 

Controle percebido (CP) → Intenção de compra (IC) 0,263 0,046 5,713*** 

Legenda: Nível de significância bicaudal: *** p<0,001. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A variável latente CP também tem uma relação positiva e significativa com a IC, 

podendo ser explicada como a efetivação da compra, em função dos recursos e oportunidades, 

medidos pela facilidade e disponibilidade, ou não, das hortaliças orgânicas (AJZEN, 2005). 

Assim, a variável latente CP possui componentes mercadológicas importantes, conforme 
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relatados por Gallo et al. (2014), como local de venda, informações sobre os produtos, 

disposição a preço maior (LOPES et al., 2016), provocando maior controle do comprador e, 

em consequência, fazendo com que tenha diminuição das barreiras de compra, como 

acessibilidade do produto, diversificação de produtos e disponibilidade de informações 

adicionais sobre as vantagens de consumo, maior será a IC.  A relação da IP com a IC é 

negativa e significante, ou seja, com o aumento da incerteza, há uma diminuição da intenção 

de compra. A IP é uma variável latente relacionada ao conhecimento do comprador sobre 

hortaliças orgânicas. Ao reduzir os empecilhos identificados para a compra de hortaliças 

orgânicas, gera um novo panorama de percepção de conhecimento ao comprador, diminuindo 

a IP e aumentando a IC.  

 

4 Conclusão  

As variáveis latentes formativas da AT, NS e CP possuem uma contribuição positiva à 

IC, enquanto que a IP contribui negativamente com a IC. As relações indicadas pelo modelo 

implicações empresariais. Ao verificar as normas subjetivas e as incertezas percebidas, as 

quais afetam a intenção de compra, estas mostram evidências da importância do ponto de 

venda. Algumas barreiras à venda de hortaliças orgânicas podem ser minimizadas com a 

maior oferta e diversificação destas, como, também, aumentando os pontos de oferta e de 

informações sobre o produto orgânico e convencional, dando ao comprador mais opção e 

comparação entre eles. Tais ações gerenciais podem ser articuladas pelos empresários 

proporcionando apoio e fortalecimento da produção orgânica, como também com a utilização 

de ferramentas de marketing no estabelecimento de divulgação, promoção e preço. Esses 

procedimentos podem, também, atuar sobre a atitude do comprador, aumentando a frequência 

e o consumo de hortaliças orgânicas.  
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CAPÍTULO 5  

Fertilizante Nitrogenado Revestido de Liberação Controlada para a Cultura do Milho 

 

Herlones Wuilles dos Santos1 

José Antônio Maior Bono2  

 

1 Introdução  

No Brasil a cultura do milho é cultivada em duas épocas, denominadas de 1ª safra que a 

semeadura ocorre entre setembro e dezembro e a colheita durante os meses de janeiro a maio, 

que resulta em uma produção de 28,82 milhões de toneladas e a de 2ª safra que a semeadura 

ocorrer durante os meses de janeiro a março, e a colheita, nos meses de maio a agosto, que 

resulta em uma produção de 58,59 milhões de toneladas (CONAB, 2016/2017). 

Representando grande parte da safra de grãos no país, o milho tem sua produtividade 

ameaçada por inúmeros fatores, dentre eles destacam-se a fertilidade do solo, a 

disponibilidade hídrica, a população de plantas, a época de semeadura, as práticas culturais e a 

ocorrência de doenças, pragas e plantas daninhas (FANCELLI; DOURADO NETO, 2003). 

O nitrogênio (N) é considerado um elemento químico essencial às plantas exigido pela 

maioria das culturas de interesse econômico. O fornecimento deste elemento através dos 

fertilizantes nitrogenados tem apresentado um custo alto devido à baixa eficiência do uso do 

N, devido às perdas para o ambiente, atribuída normalmente as formas muito solúveis, 

facilitando as transformações que ocorrem no solo (CANTARELLA, 2007).  

Neste trabalho objetivou-se em avaliar as respostas de duas fontes de N, ureia comum e 

ureia revestida de liberação controlada, quanto a produtividade e ao custo benefício em milho 

de 2ª safra na fazenda Estância Maracaju na região de Maracaju-MS. 

 

2 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em solo classificado Latossolo Vermelho distroférrico, 

localizada no município de Maracaju (MS). O clima da região é do tipo tropical, com 

precipitação pluvial média anual de 1312,8 mm, temperatura média anual de 24°C e umidade 

relativa do ar média anual de 67%.  
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 Os tratamentos constituíram-se de 40 kg de N foram de ureia comum – T1: 60 kg de N 

de ureia comum– T2; 40 kg de N de ureia revestida -T3; 60 kg de N de ureia revestida-T4 e 

testemunha (sem aplicação N)-T5. As unidades experimentais foram constituídas por 48 

linhas de 0,5 metros entre linhas por 1000 metros de comprimento. Como área útil 

considerou-se as 30 linhas centrais (1,5 ha). Os tratamentos foram distribuídos no campo, 

segundo o delineamento experimental utilizado de blocos ao acaso com quatro repetições.  

Antes do plantio do milho, foi aplicado herbicida para dessecar a vegetação existente 

pós colheita de soja. Na palhada da dessecação foram semeadas sementes de milho da cultivar 

de milho híbrido simples (Agroceres 9040), na densidade de três sementes por metro linear. 

As unidades experimentais foram constituídas por 48 linhas de 0,5 metros entre linhas por 

1000 metros de comprimento. Como área útil considerou-se as 30 linhas centrais (1,5 ha). Os 

tratamentos foram distribuídos no campo, segundo o delineamento experimental utilizado de 

blocos ao acaso com quatro repetições 

Realizou-se a amostragem de folhas e submetido a análise de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, 

Fe, Zinco, Mn e amostra de solo de cada parcela na profundidade de 0-20 e 20-40 com trado 

holandês e submetido a análise de pH, MO, P, K, Ca, Mn, SSO4, Al, H+Al, B, Cu, Fe, Zn e Mn 

de acordo com metodologia na ocasião da colheita do milho Embrapa (2009).  A colheita foi 

realizada de forma mecanizada da área útil (1,5 ha). 

Os dados obtidos foram avaliados estatisticamente pela análise de variância. Quando a 

estatística no teste F foi significativa a 5% de probabilidade, as médias dos tratamentos foram 

comparadas entre si pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. 

 

3 Resultados e Discussão 

Os valores médios de pH observados foram de 4,7 na camada 0 a 20 cm e 4,9 na 

camada de 20 a 40 cm, os quais podem ser considerados ácidos para a cultura do milho. No 

manejo da fertilidade do solo, a calagem foi realizada antes da implantação da cultura da soja 

a lanço e sem incorporação, e não deve ter tido efeito corretivo em profundidade (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Valores médios dos parâmetros da fertilidade do solo nos tratamentos 

Trat. Dose 
MO pH 

CaCl2 

P K Ca Mg H+Al Al S-S04 

g kg-1 mg kg-1 ------------------mmol+ dm-3------------------ mg kg-1 

0 a 20 cm 

Testem 0 24,9 a 4,8 a 68,7 a 6,0 a 42,0 a 15,3 a 55,2 a 2,9 b 40,5 a 
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Ureia 
40 23,7 a 4,6 a 19,2 b 2,7 b 32,9 a 9,5 b 56,1 a 5,1 a 36,1 a 

60 25,9 a 4,7 a 24,0 b 4,1 b 30,2 a 9,8 b 49,4 a 4,1 a 33,7 a 

Ureia 

revestida 

40 28,0 a 4,7 a 12,7 b 3,0 b 37,1 a 11,7 b 45,1 a 2,9 b 33,6 a 

60 25,3 a 4,6 a 20,7 b 3,9 b 27,1 a 7,8 b 50,3 a 5,3 a 34,3 a 

20 a 40 cm 

Testem 0 17,2 a 5,0 a 9,4 a 3,1 a 27,8 a 6,9 a 42,0 a 2,8 a 47,7 a 

Ureia 
40 16,9 a 4,8 a 4,1 bc 1,5 b 24,3 a 6,3 a 42,3 a 3,8 a 48,5 a 

60 16,1 a 5,0 a 4,7 bc 2,3 a 25,5 a 6,0 a 37,5 a 3,1 a 50,3 a 

Ureia 

revestida 

40 17,8 a 4,9 a 6,1 b 2,4 a 27,5 a 7,0 a 41,8 a 3,1 a 45,8 a 

60 15,4 a 4,7 a 3,6 c 2,1 ab 24,0 a 5,3 a 36,2 a 3,6 a 52,4 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Embora os teores de P e K apresentaram diferenças entre os tratamentos, os teores no 

solo estão acima do nível crítico para estes nutrientes na camada de 0 a 20 cm, conforme 

(ROSCOE; GITTI, 2013). Assim, estes valores considerados adequados, não foram limitantes 

para a resposta do N pelos tratamentos. No entanto, na camada de 20 a 40 cm, os valores e 

Mg, Ca e P ficaram abaixo do nível crítico segundo Ribeiro, Guimarães e Alvarez (1999) 

considerando os mesmos autores acima citados, indicando que nesta camada a fertilidade do 

solo pode ter limitado o potencial de resposta da cultura.    

Nos teores de macro e micronutrientes na matéria seca foliar do milho (Quadro 2), o 

Boro em todos os tratamentos e Ca nos tratamentos Testemunha, 60 de ureia e 40 de ureia 

revestida, ficaram abaixo do nível crítico (EMBRAPA, 2009). 

 

Quadro 2 - Valores médios dos teores de macro e micronutrientes na matéria seca das folhas 

da planta de milho (2ª safra) nos tratamentos 

Tratamento Dose 
N P K Ca Mg S B Cu Fe Zn Mn 

g kg-1 mg kg-1 

Testem 0 30,9 a 2,5 a 13,9 b 0,7 c 1,4 b 1,5   b 7,1 a 11,9 a 256,8 a 32,0 b 62,6 a 

Ureia 
40 34,6 a 2,6 a 19,2 a 3,7 a 2,2 a 1,7 ab 7,6 a 14,0 a 254,5 a 34,7 b 57,8 a 

60 35,7 a 2,7 a 18,4 a 1,7 b 1,7 b 1,9   a 6,6 a 14,8 a 153,0 b 55,2 a 74,4 a 

Ureia  

Revestida 

40 35,1 a 2,5 a 19,1 a 2,0 b 1,8 b 2,0   a 6,5 a 14,8 a 138,8 b 38,0 b 65,0 a 

60 35,9 a 2,6 a 19,2 a 4,2 a 1,7 b 1,5   b 6,2 a 11,8 a 210,0 a 34,2 b 65,2 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os valores baixos de B encontrados no solo podem ser atribuídos a matéria orgânica 
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sendo que o valor médio de 25,5 g kg ha-1 encontrado neste trabalho, é classificado como 

médio. Coelho e Filho (2006) comentam que a disponibilidade de B está associada aos níveis 

de matéria orgânica do solo, assim estes valores não estariam limitando a produtividade da 

cultura. Os baixos níveis de cálcio na folha no tratamento testemunha, ureia 60 e ureia 

revestida 40, podem ser em função dos menores valores disponibilidade de Ca no solo 

(Quadro 1).  

À produtividade média do milho (Quadro 3) 6.816 kg ha-1 foi considerada adequada 

para a região de Maracaju - MS.  Pereira et al. (2009) trabalhando com diversas cultivares de 

milho safrinha na região de Lavras MG, em dose de fertilizante alta e baixa, verificaram 

produtividade média de 3.081,9 em 2005 e 4.711,4 em 2004, valores inferiores ao obtidos 

neste trabalho. 

 

Quadro 3 - Valores médios da produtividade e peso de 1000 grãos de milho 

(2ª safra) nos tratamentos 

Tratamento Dose 
Produtividade 

Kg ha-1 (sc ha-1) 

Teste 0 5.250 (87,50) b 

Ureia 
40 6.805 (113,42) a 

60 6.977 (116,29) a 

Ureia 

Revestida 

40 6.540 (109,59) a 

60 6.960 (116,00) a 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

4 Conclusão  

A cultura de milho de 2ª safra na região de Maracaju, responde aplicação de nitrogênio 

no plantio. 
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CAPÍTULO 06 

Identificação Histoquímica de Saponinas em Folhas de Brachiaria spp. E Panicum 

maximum 

Renato Nunes Toniasso1 

Marcos Barbosa Ferreira2 

Rosemary Matias3 

Bruno Carlos Feliciano de Lima Silva4   

 

1 Introdução 

As pastagens dos gêneros Brachiaria spp. e Panicum maximum, membros da família 

Poaceae (Gramineae) têm origem africana e foram introduzidas no Brasil a partir da década 

1950 (LORENZI, 2008). Tais plantas são importantes forrageiras de regiões tropicais como a 

África, Ásia, Austrália e América do Sul (FERRAZ, 2003), e se adaptam às mais variadas 

condições de solos (KISSMANN, 1997; ALVES et al., 2012). No Brasil elas são cultivadas 

em grande extensão territorial, possuindo importância econômica para a pecuária, 

principalmente a de corte, tornando-se base para produção animal (IBGE, 2006). 

Contudo, as Brachiaria spp. têm sido consideradas tóxicas, devido à ocorrência da 

intoxicação em ruminantes, causada pela presença de saponinas nos tecidos vegetais dessas 

forrageiras e identificadas como protodioscina por Brum et al. (2007), utilizando 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), em conjunto a um detector evaporativo de 

luz espalhada (DELE). Além de ruminantes, a enfermidade acomete equinos (BARBOSA et 

al., 2006). A protodioscina está presente em praticamente todo o tecido vegetal das 

Brachiaria spp., mas apresenta-se em maior concentração nas folhas jovens (BARBOSA-

FERREIRA et al., 2011), que são a parte principal ingerida durante o pastejo (SANTOS et al., 

2004). Quando ingerida ela ocasiona lesão hepática caracterizada histologicamente como 

colangite que, quando não é fatal, desencadeia um processo de hipersensibilidade à luz solar 
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(fotossensibilização hepatógena), caracterizado por queimaduras de segundo grau, que levam 

à perda da pele nas áreas mais gravemente lesionadas (BRUM et al., 2007; BARBOSA-

FERREIRA et al., 2011). 

Em relação aos cultivares de Panicum maximum cultivados no Brasil, existem autores 

que relatam a existência de saponinas em suas folhas (BURAKOVAS et al., 2007), mas em 

quantidades muito inferiores às encontradas nas Brachiaria spp. 

As saponinas são heterosídeos triterpernoides ou esteroides, produzidos durante o 

metabolismo secundário e de distribuição ampla e diferenciada no reino vegetal e de forma 

distinta nos vegetais que as contém (OLIVEIRA, 2011). Sua presença e concentração são 

restritas em termos tanto dentro da planta como entre diferentes espécies de plantas, que 

funcionam como sinalizadores químicos, permitindo a estas responderem a estímulos do 

ambiente, acionando mecanismos de defesa contra a ação de herbívoros e de patógenos ou em 

resposta à competição dentro do ecossistema, especialmente em situações de estresse 

(RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007). Em outras situações as saponinas podem 

desempenhar papel relacionado com a regulação hormonal (VERONKA et al., 2012). 

Não se conhece as estruturas foliares nas quais a protodioscina está armazenada na 

Brachiaria spp., o que revela uma lacuna em relação à sua identificação, espaço esse que 

merece ser investigado. Tal conhecimento poderá servir de base para a melhor compreensão 

do papel das saponinas nas plantas, bem como para lançar novas luzes sobre o saber atual da 

fisiologia desta classe de metabólitos secundários nas forrageiras mais utilizadas no Brasil, 

fornecendo subsídios para a seleção de novos cultivares menos tóxicos. 

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo geral a identificação de saponinas no 

tecido das folhas de Brachiaria spp. e em cultivares de Panicum maximum, bem como a 

descrição das estruturas histológicas que as contém.  

 

2 Material e Métodos 

As coletas das folhas verdes adultas foram feitas manualmente, em um campo 

experimental da EMBRAPA – Gado de Corte, Campo Grande - MS, região Centro-Oeste do 

Brasil, coordenadas sob a responsabilidade da Dra. Cacilda Borges do Valle, contendo 

canteiros cultivados em duplicata com dois cultivares de B. decumbens: cv. Basilisk (D62) e 

seu ecótipo BRA001996 (D70); cinco cultivares de B. brizantha: cv. BRS Arapoty, cv. 

Marandu, cv. BRS Paiaguás (B6), cv. BRS Piatã e cv. BRS Xaraés; um cultivar de B. 
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ruziziensis: cv. R124 e dois cultivares de B. humidicola cv. Comum e cv. BRS Tupi, e mais 

quatro cultivares de Panicum maximum: cv. Colonião, cv. Massai, cv. Mombaça e cv. 

Tanzânia, como grupo controle. 

Parte das folhas colhidas foi submetida ao protocolo de índice afrosimétrico (BRASIL, 

2010). A partir de cortes transversais das folhas, fixados em álcool etílico 70%, e obtidos pela 

técnica de corte à “mão-livre”, os tecidos foram corados pela técnica de histologia básica, 

para identificação anatômica pelo método adaptado de Kraus e Arduin (1997) e Brasil (2010). 

As folhas sofreram cortes histológicos em suas partes centrais e foram submetidas ao 

protocolo histoquímico para saponinas (MOMIM; KADAM, 2011), adaptado para o objeto do 

estudo. Todos os procedimentos foram realizados em ambiente de capela. 

 

3 Resultados e Discussão 

A espuma observada apresentou persistência em todas as concentrações para os 

exemplares de Brachiaria spp., exceto a B. humidicola cv Tupi, que produziu pouca (menor 

que 5cm) porém persistente espuma. Os exemplares do grupo Panicum maximum não 

apresentaram as mesmas evidências que possibilitassem o cálculo para o índice de espuma. 

O índice afrosimétrico da B. decumbens cv. Basilisk e o ecotipo BRA 001996 foram, 

respectivamente, de 1250 e 2500. Nas B. brizantha ele variou de 1000 a 3333,3; na B. 

ruziziensis cv. R124 foi de 3333,33; na B. humidicola cv. Comum foi de 1000 e no cv. BRS 

Tupi manteve-se menor do que 1000. Quanto à frequência de espuma, nas dez diluições do 

teste, observou-se que oito amostras de Brachiaria apresentaram espuma consistente e 

persistente (100%). As amostras de B. brizantha cv. Xaraés e B. humidicola cv. BRS Tupi 

alcançaram 90% de frequência, sendo que estas amostras apresentaram menor índice de 

espuma em relação às demais espécies. O índice afrosimétrico de Panicum maximum revelou 

concentrações muito baixas de espuma nas soluções, o que impossibilita a afirmação de que 

as saponinas estejam presentes nessas Poaceae. 

O índice afrosimétrico indica a menor diluição do extrato em água capaz de formar 1 

cm de espuma. Quanto maior a coluna de espuma em uma grande diluição, maior o índice e, 

consequentemente, maior a toxicidade (MATOS, 2009). 

Os resultados apresentados no presente trabalho corroboram os achados de Barbosa-

Ferreira et al. (2011), que observaram que as concentrações de protodioscina variam em uma 

mesma espécie ao longo do tempo, podendo haver altas concentrações nas B. brizantha e 
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baixas nas B. decumbens em um determinado momento, equiparando-as. Os índices 

afrosimétricos corroboram também o observado pelos mesmos autores, em que as B. 

brizantha podem se equivaler em toxicidade à B. ruziziensis. Além disso, as B. humidicola 

são as que apresentam as menores concentrações de saponinas.  

 

Figura 1 - Anatomia das folhas de B. decumbens (A); Reação histoquímica 

evidenciandoconteúdo amarelado de saponinas nas células do mesófilo e nas 

células da bainha de B. decumbens (B) e no ecótipo B. decumbens BRA001996 

(C). Desorganização celular e cristais de saponinas (em vermelho) após a reação 

com AgNO3, presentes na área de corte de B. decumbens (D) e B. decumbens 

BRA001996 (E). Os mesmos precipitados são observados em um tricoma (F), 

célula buliforme (G) e na célula da bainha (H) de B. decumbens BRA001996. 

 
Fonte: Os autores. 
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Os resultados da anatomia das folhas de B. decumbens estão apresentados na Figura 1. 

Em relação à coloração amarelada dos cloroplastos observada à histoquímica, pode-se sugerir 

que as saponinas estariam ligadas ao mesófilo e nas células da bainha, participando de parte 

do metabolismo C4, possivelmente na captação dos açúcares formados. Como as saponinas 

são formadas por uma porção sapogenina e uma porção glicona (SCHENKEL et al., 2007), a 

porção glicona representaria aquele carboidrato produzido ao final do metabolismo C4, que 

seria atraído pela sapogenina, formando a molécula de saponina. Desta maneira, além do 

armazenamento da glicose na forma de amido, a ligação dos carboidratos a uma sapogenina 

poderia se dar pela necessidade de transporte tecidual, tornando a saponina um transportador 

desses nutrientes às diferentes partes da planta para a produção de ATP e ou armazenamento. 

Apesar da reação com AgNO3 ter causado perda da estrutura celular em alguns tecidos, 

a presença de cristais de saponina precipitados no interior das células da bainha indica que as 

saponinas estariam contribuindo com os cloroplastos na acepção dos carboidratos. A presença 

dentro de estruturas excretoras como nas células buliformes e nas estruturas tubulares dos 

tricomas evidenciaria um caráter excretório das saponinas, que poderiam ser transudadas 

pelas folhas com funções diversas, sendo uma delas a alelopática, conforme sugerido por 

Veronka et al. (2012), permeando o solo ao redor da planta e impedindo o crescimento de 

outras plantas competidoras suscetíveis ao efeito tóxico das mesmas. 

 

4 Conclusão 

O teste histoquímico utilizado no trabalho mostrou-se eficiente na identificação e 

localização das saponinas nas células foliares, do mesófilo e da bainha do feixe dos cultivares 

das Brachiaria spp. estudadas. 
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CAPÍTULO 7  

Matéria Orgânica nos Agregados em Sistemas de Uso do Solo em um Latossolo 

Vermelho da Região do Cerrado 

José Antonio Maior Bono1 

Manuel Claudio Motta Macedo2 

Fabiano Bertolin3 

 

1 Introdução 

A agregação do solo tem importância por inferir no manejo do solo, por estar ligada a 

algumas das qualidades do solo, como a infiltração de água, porosidade e densidade do solo 

(CASTRO FILHO, 2001). Sistemas de manejo do solo que incluem espécies com 

diferentes tipos de sistemas radiculares, influenciam fortemente na estabilidade da estrutura 

do solo, principalmente na proporção dos agregados estáveis em água (REICHERT; 

REINERT; SILVA, 2004).  

O efeito benéfico das gramíneas sobre a agregação do solo é relatado no trabalho de 

Silva e Mielniczuk (1997), atribuído à densidade de raízes por promover a aproximação das 

partículas e pela constante absorção de água e liberação de exsudatos ao solo (STONE; 

MOREIRA; KLUTHCOUSKI, 2003). Solos sob pastagem por apresentarem maior densidade 

de raízes apresentam em relação a solo com lavoura, como conseqüência, maior capacidade 

de agregação do solo (AYARZA; VILELA; RAUSCHER, 1983).  

Salton et al. (1999) observaram que, áreas com pastagem apresentaram tamanhos de 

agregados na camada de 0 a 0,10 m maiores em relação á área com manejo de lavoura em 

sistema de plantio direto. Guedes et al. (1996) trabalhando com ambientes não perturbados 

(Cerrado, pastagem e eucalipto) e perturbados (plantio direto e solo preparo com arado de 

disco) verificaram que os agregados do solo mais alterados, foram aqueles com diâmetro 

acima de 2 mm. O objetivo do trabalho foi de avaliar os teores de matéria orgânica nas classes 

de agregados de um Latossolo Vermelho em diferentes usos na região do cerrado. 
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2 Material e Métodos 

A área utilizada para o experimento está localizada no Centro Nacional de Pesquisa de 

Gado de Corte – Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande – MS, nas seguintes 

coordenadas geográficas: latitude 20º 25’ 03”  e longitude 54º 42’ 20” a altitude de 559m.   

O solo foi descrito como Latossolo Vermelho Distrófico (Embrapa, 2006). O local foi 

desmatado no ano agrícola de 72/73, onde existia uma vegetação típica de cerradão. Em 

outubro de 1987, foi realizada uma gradagem pesada, retirada de raízes, calagem (1,0 t ha-1 - 

PRNT-100%) e adubação da área (350 kg ha-1 de superfosfato simples, 100 kg ha-1 de cloreto 

de potássio e 40 kg ha-1 de FTE), incorporados com grade niveladora e seu uso foi na 

manutenção geral do rebanho do Centro até agosto de 1993.  

Em julho de 1994 o solo foi preparado para a implantação dos tratamentos que 

ocorreram em outubro do mesmo ano em um delineamento experimental de blocos ao acaso,  

com quatro repetições. Este trabalho testou cinco tratamentos, constituídos pelos sistema de 

uso do solo: Natural (Solo com vegetação nativa de cerrado), Pastagem (Solo com uso de 

Pastagem continua de B. decumbens com adubação a cada dois anos e leguminosa, sob 

pastejo com 1,3-1,5 unidade animal (UA) por ha; Integração (Pastagem 4 anos de P. 

maximum cv Tanzânia e 4 anos de lavoura de soja, nos períodos de pastagem, pastejado com 

1,8-2,0 UA por ha); Lavoura (Lavoura continua no sistema de plantio direto); Pastagem 

Extensiva (Pastagem formada em 1972, em degradação, sem uso de adubação e sem 

leguminosa, pastejada com 0,6-0,8 UA por ha). As adubações e corretivos nas pastagens e na 

cultura da soja foram de acordo com análises de amostras de solos e a recomendação da 

Embrapa (2001).  

As parcelas apresentavam 50 m de largura e 140 m de comprimento e os tratamentos 

distribuídos em blocos ao acaso com 4 repetições. Em novembro de 2012, após 19 anos de 

uso do solo, foram coletadas nos respectivos tratamentos amostras de solo em quatro locais 

por parcela, e em duas profundidades 0 a 0,10 m e 0,10 a 0,20 m. As amostras, sob condições 

de friabilidade no campo, foram passadas em peneira com 8 mm de abertura de malha e 

coletadas na peneira de 4 mm, conforme Guedes et al. (1996). Em seguida, procedeu-se a 

análise de estabilidade de agregados em peneiramento por via seca, agitados conforme 

método proposto por Yoder e modificado por Kemper e Chepil (1965). Utilizou-se 100 g de 

agregados seco ao ar, colocando-os na parte superior de um conjunto de cinco peneiras com 

2,00; 1,00; 0,50; 0,25 e 0,105 mm, e agitando verticalmente com 46 oscilações por minuto 
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dentro da água, durante 10 minutos. Nas amostras dos agregados secos ao ar, determinou-se a 

umidade pelo método gravimétrico (Embrapa, 2011), para corrigir a umidade nos agregados 

submetidos ao agitamento. De acordo com as peneiras utilizadas, os agregados foram 

distribuídos nas seguintes classes: 8 a 2; 2 a 1, 1 a 05; 0,5 a 0,21 e 0,21 a 0,105 mm. Nos 

agregados separados em água determinou-se o teor de matéria orgânica do solo (MO) 

conforme Embrapa (2011). 

Nos valores obtidos de MO, foram interpretados utilizando-se da análise de variância e 

para comparar as médias entre os tratamentos aplicou-se o teste de Waller-Duncan a 5% de 

probabilidade.  

 

3 Resultados e Discussão 

O uso do solo, com pastagem, lavoura e integração, após 19 anos de uso, apresenta 

alterações significativas (P<0,01) no teor de matéria orgânica nos agregados, em relação ao 

solo com vegetação nativa, independente das profundidades estudadas. O sistema de uso do 

solo com pastagem 0 a 10 cm, apresenta valores inferiores ao solo de vegetação nativa, no 

entanto foi superior ao sistema de uso com integração, extensivo e lavoura (Quadro 1).   

 

Quadro 1-  Teores médios de matéria orgânica em classes de agregados (mm) de diferentes 

sistemas de uso do solo em um Latossolo Vermelho da região do cerrado, na camada de 0 a 

10 cm 

Sistema de Uso 
 8 a 2 mm 2 a 1 mm 1 a 0,5 mm 0,5 a 021 mm  0,21 a 0,105 mm 

g kg-1 

Natural 30,52 a 35,76 a 35,82 a 29,50 a 26,85 a 

Pastagem 27,64 b 30,48 b 30,45 b 24,78 b 23,05 b 

Integração 23,16 c 30,25 b 26,14 c 22,12 c 20,55 c 

Extensivo 24,18 c 27,37 c 16,21 e 17,44 d 18,20 cd 

Lavoura 17,20 d 23,01 d 21,52 d 16,92 d 20,41 cd 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem entre pelo Teste de Waller-Duncam a 5% de 

probabilidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Já na camada de 10 a 20 cm o sistema de uso com pastagem apresentou valores 

superiores aos demais sistemas, inclusive ao solo com vegetação nativa. Os agregados com 

tamanho de 2 a 1 mm foram os que apresentaram maiores teores de matéria orgânica.  Resck 

(1996) comenta que agregados maiores de 0,25 mm são fisicamente protegidos. O sistema de 

uso com pastagem favorece a agregação física do solo, sendo que em profundidade a ação da 
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pastagem é mais eficiente. O sistema de uso com integração na camada de 0 a 10 cm foi 

superior aos sistemas de uso extensivo e lavoura. superiores aos demais sistemas, inclusive ao 

solo com vegetação nativa (Quadro 2). Os agregados com tamanho de 2 a 1 mm foram os que 

apresentaram maiores teores de matéria orgânica.   

 

Quadro 2 - Teores médios de matéria orgânica em classes de agregados (mm) de diferentes 

sistemas de uso do solo em um Latossolo Vermelho da região do cerrado, na camada de 10 a 

20 cm 

Sistema de uso 
 8 a 2 mm 2 a 1 mm 1 a 0,5 mm 0,5 a 021 mm  0,21 a 0,105 mm 

g kg-1 

Natural 18,39 b 20,81 b 13,54 d 15,75 b 13,42 c 

Pastagem 20,06 a 22,89 a 22,55 a 18,73 a 18,74 a 

Integração 19,73 b 21,50 b 19,42 b 13,84 c 16,19 b 

Extensivo 15,65 c 16,63 d 16,17 c 10,05 e 11,38 e 

Lavoura 14,16 c 18,02 c 16,97 c 13,18 c 13,62 c 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem entre pelo Teste de Waller-Duncam a 5% de 

probabilidade 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

Resck (1996) comenta que agregados maiores de 0,25 mm são fisicamente protegidos. 

O sistema de uso com pastagem favorece a agregação física do solo, sendo que em 

profundidade a ação da pastagem é mais eficiente. O sistema de uso com integração na 

camada de 0 a 10 cm foi superior aos sistemas de uso extensivo e lavoura.  

 

4 Conclusão  

O uso do solo com pastagem, favorece a agregação do solo tanto na camada de 0 a 10 

cm como na de 10 a 20 cm.   
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CAPÍTULO 08 

Medidas Ultrassonográficas de Carcaças de Novilhas Nelore Comparadas com 

Avaliações Visuais de Escore Corporal 
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1 Introdução 

O rebanho bovino brasileiro abrange cerca de 212.797.824 milhões de cabeças, com a 

maior parte de gado zebuínos, animais de comprovada rusticidade e adaptação ao ambiente 

predominante no Brasil, cuja criação é a pasto com suplementação mineral. Dentre estas 

raças, destaca-se a Nelore (IBGE, 2011). 

Com o desenvolvimento da pecuária e a crescente demanda por carne de qualidade, há a 

necessidade da melhorar a competitividade comercialmente, buscando novos métodos de 

realçar as características de interesse econômico, como animais precoces sexualmente e em 

acabamento de carcaça (MONSALVES, 2008). As novilhas de melhor potencial genético 

devem permanecer no rebanho tornando-se futuras matrizes e resultando na produção de 

animais jovens, com maior peso e rendimento ao abate e melhor qualidade de carne. 

Visando à seleção por características relacionadas a precocidade sexual e de terminação, 

atuais programas de melhoramento genético propõem o sistema de Conformação, Precocidade 

e Musculatura (CPM), “desenhando” o biótipo do animal para saber a distribuição de seu peso 

vivo. É uma técnica de fácil mensuração, em um processo ágil e de baixo custo (KOURY 

FILHO, 2005). 

Outro método de seleção é a avaliação ultrassonográfica de carcaça, considerada uma 

tecnologia de precisão. Através dela é possível identificar medidas diretas e acuradas de 

musculosidade, de gordura e rendimento de carne à desossa (YOKOO, 2005). A utilização 

desta tecnologia pode alterar a curva de crescimento com resultados positivos em ganho nas 

precocidades de terminação e sexual, o que traduz numa pecuária de ciclo mais curto e ganho 
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em eficiência produtiva (SUGUISAWA, 2002; SANTOS, 2004). 

O objetivo do presente estudo foi comparar as medidas visuais de escore corporais de 

novilhas Nelore, obtidas aos 18 meses de idade, com medidas de ultrassonografia e ganho de 

peso corporal, avaliados aos 30 meses de idade, ambas utilizadas em avaliações de 

características de carcaça, com o intuito de se aferir as relações entre os dois métodos e 

avaliar como poderiam ser utilizados em programas de seleção de novilhas para reposição. 

 

2 Material e Métodos 

Foram utilizados os dados de 117 novilhas da raça Nelore, nascidas no ano de 2010, 

pertencentes à fazenda Novo Horizonte, Miranda – MS, criadas em regime de pastejo 

rotacionado com Brachiaria brizantha cv. Marandu, suplementadas com 

sal mineral e água ad libitum. 

As novilhas, com média de 18 meses, foram pesadas (P18) em balança digital, e 

avaliadas visualmente por um profissional treinado, atribuindo-se escores em uma escala de 1 

a 5 para cada animal para determinar as características referentes à conformação (C), 

precocidade (P) e musculatura (M), de acordo com Koury Filho e Albuquerque (2002). As 

notas menores (1 e 2) indicam animais abaixo da média, a nota 3 para animais na média e 

notas superiores (4 e 5) para animais excelentes, dentro da característica avaliada. Em 09 de 

fevereiro de 2013, os animais apresentaram média de 30 meses, sendo pesados novamente 

(P30) e avaliados quanto à caracterização da carcaça in vivo por um avaliador treinado e com 

auxílio do aparelho de ultrassonografia Piemedical® modelo Aquila PRO, utilizando-se um 

transdutor linear de 3,5 MHz de 18 cm possuindo acoplador acústico específico  

As imagens ultrassonográficas (US) foram obtidas a partir da área de olho de lombo 

(AOL) que compreende o perímetro do músculo Longissimus dorsi 27 com o transdutor 

posicionado transversalmente ao animal no espaço entre a 12ª e a 13ª costelas; espessura de 

gordura subcutânea (EGS), obtida com o transdutor posicionado paralelamente à espinha 

dorsal do animal, entre a 12ª e 13ª costelas; e espessura de gordura na garupa (EGP8), obtida 

com o transdutor posicionado na junção dos músculos Biceps femoris e Gluteus medium, entre 

o ísquio e o íleo, conforme Yokoo (2005), para posterior interpretação por meio do programa 

Echo Image Viewer 1.0 (Pie Medical Equipment B.V., 1996) com precisão de uma casa 

decimal. 

O ganho de peso total (GPT) foi obtido da subtração do peso aferido no dia da 

ultrassonografia em P30 do peso obtido no P18, bem como foi calculado o índice de 
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musculosidade - IM (YOKOO et al., 2008), para relacionar às medidas de AOL e peso vivo 

aos 30 meses, pela fórmula: . 

A análise estatística utilizada foi a correlação de Pearson (P<0,05) em análise 

multivariada, utilizando o procedimento GLM (General Linear Model) por meio do pacote 

SAS (2001) e análise de regressão (P<0,05) entre as variáveis GPT e US, além do GPT versus 

análises C, P e M. 

 

3 Resultados e Discussão 

As avaliações aos 18 e 30 meses que foram comparadas são apresentadas no Quadro 1. 

A média de P30 das novilhas foi superior ao encontrado por Vieira et al. (2006) que obteve 

valores de 309,3 ± 19,1 kg em novilhas Nelore criadas a pasto com idade média de 26 meses e 

de Corrêa et al. (2000) durante 5 anos consecutivos de pesquisa em novilhas Nelore antes do 

acasalamento, o que caracteriza a raça Nelore como uma raça de porte médio. O valor médio 

estimado de IM foi de 14,2 cm²/10g sendo semelhante ao obtido por Guedes et al. (2005) 

mensurados aos 23 meses de idade (14,82 e 19,60 cm²/10g) em progênies de vários touros 

Nelore. 

 

Quadro 1- Médias e desvios-padrão de 117 novilhas da raça Nelore avaliadas na 

fazenda Novo Horizonte, Miranda-MS  

Parâmetros Média ± DP Média± DP da raça Nelore1 

Peso – 18 meses (kg) 209 ± 23,90 269 ± 52,201 

Peso – 30 meses (kg) 342 ± 35,90 309,3 ± 19,12 

GPT – 13 – 30 meses (kg) 133,8 ± 39,30 - 

AOL – 30 meses (cm2) 48,5 ± 6,20 49,43 ± 8,703 

IM – 30 meses (cm2/10g) 14,2 ± 1,70 14,8 ± 1,904 

EGS – 30 meses (mm) 3,9 ± 1,60 2,8 ± 1,303 

EGP8 – 30 meses (mm) 6,3 ± 2,10 5,1 ± 1,903 

C – 18 meses 2,1 ± 0,9 3,8 ± 1,305 

P - 18 meses 2,3 ± 1,0 3,8 ± 1,405 

M – 18 meses 2,2 ± 1,0 3,6 ± 1,405 

GPT = ganho de peso total; AOL = área de olho de lombo; IM = índice de musculosidade; EGS = espessura 

de gordura subcutânea; EGP8 = espessura de gordura da garupa; C = conformação; P = precocidade; M = 

musculosidade; 1 Boligon et al., 2008; 2 Vieira et al., 2006; 3 Yokoo, 2005; 4 Guedes et al., 2005; 5 Koury 

Filho, 2006. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 ‘ 

Os valores de P30, AOL, EGS e EGP8 foram semelhantes aos encontrados por Yokoo 

(2005) com 2451 fêmeas Nelore (± 22 meses). Entretanto, valores maiores foram encontrados 

por em animais da raça Angus (WILSON et al., 2000, 2001) com ± 14 meses, indicando que 
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os animais zebuínos apresentam menor espessura de gordura subcutânea comparado aos 

taurinos (ARAÚJO, 2003), inclusive com a metade da idade dos animais da raça Nelore. 

Não houve correlação significativa (P>0,05) entre CPM e P30. Também não houve 

correlação significativa entre escores visuais e características de carcaça à US, resultados 

inversamente condizentes com dados de literatura em que os animais que apresentavam 

maiores valores de AOL, EGS e EGP8 deveriam ser os animais que apresentam maiores 

escores visuais (GORDO, 2010), assim, animais com bons resultados de CPM apresentariam 

bom rendimento de carcaça e boa cobertura de gordura na carcaça. 

Houve correlação média e positiva entre as características de carcaça e P30, porém não 

há correlação significativa entre AOL e EGP8. Tais características são descritas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Estimativa de correlação fenotípica entre características de carcaça medidas por 

ultrassonografia e o peso aos 30 meses de novilhas Nelore na fazenda Novo Horizonte, 

Miranda-MS 

Característica de 

Carcaça 
EGP8 P30 

AOL - 0,42* 

EGS 0,60* 0,25* 

EGP8 - 0,32* 

IM - -0,35* 

*(P < 0,05); AOL = área de olho de lombo; EGS =espessura de gordura subcutânea; EGP8 = espessura 

de gordura da garupa; P30 = peso aos 30 meses. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Não houve correlação significativa entre AOL e as espessuras de gordura, corroborando 

os dados de literatura com a raça Nelore (YOKOO, 2005; YOKOO et al., 2008; GORDO, 

2010) que obtiveram valores próximos de zero, indicando que o aumento da quantidade de 

músculo na carcaça não é acompanhado pelo aumento na deposição de gordura pois o 

crescimento muscular ocorre antes do tecido adiposo. Sendo assim a seleção para AOL não 

causará antagonismo no melhoramento genético das EGS e EGP8. Houve correlação alta e 

positiva (0,60) entre EGS e EGP8. Esses resultados indicam que os animais avaliados 

adquiriram gordura proporcionalmente ao crescimento, corroborando os achados de Yokoo 

(2005) que sugeriu que, quando a correlação genética entre duas características é abaixo de 

0,80; ambas devem ser levadas em conta em programas de seleção, mesmo porque, a gordura 

de cobertura apresenta pouca uniformidade na carcaça. 

A correlação de magnitude moderada e positiva entre as características de carcaça 

(AOL, EGS e EGP8) e P30 estão relacionadas ao ganho de massa muscular e tecido adiposo 
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dessas novilhas por terem atingido o pico de crescimento. Corroborando as correlações entre 

AOL e pesos encontrados por Yokoo (2005) e Yokoo et al. (2008), indicando que uma 

resposta mais rápida no aumento da AOL será obtida pela seleção direta dessa característica, 

sendo que a avaliação de peso somente não é um bom indicativo da qualidade da carcaça, 

mostrando a necessidade de mensuração das características de carcaça conjuntamente com o 

peso. 

A correlação entre IM e P30 teve magnitude alta e negativa. Essa medida condiz à 

musculatura do animal, uma vez que o IM é calculado pela razão entre AOL e peso. Dessa 

forma, os resultados do presente trabalho indicam que o peso que essas novilhas apresentaram 

não é um bom indicador de rendimento de cortes cárneos, pois não houve correlação 

significativa entre IM e AOL, sendo contrário ao descrito por Yokoo et al. (2008) que obteve 

resultado positivo e de magnitude elevada, indicando que animais com maior AOL têm maior 

indicativo de musculosidade na carcaça. 

O uso da mensuração da carcaça por meio da ultrassonografia na escolha de novilhas de 

reposição para futuras matrizes deve ser mais bem estudado em experimentos futuros. 

 

4 Conclusão 

Houve subjetividade na avaliação visual neste experimento, visto que podem ocorrer 

erros pelo fator “olho humano”, pois o ganho de peso total das novilhas foi considerável, o 

que não se explica pela classificação dos escores visuais. 

As avaliações de carcaça foram condizentes ao ganho de peso total das novilhas, 

indicando que o peso acompanha a taxa de crescimento dos animais. 

 

Referências 

ARAÚJO, F.R.C. The use of real-time ultrasound to estimate variance components for growth 

and carcass traits in Nelore cattle. Davis: University of California, 2003. 

 

CORRÊA, E.S. et al. Avaliação de um sistema de gado de corte. Desempenho reprodutivo. 

Rev. Bras. Zootec., v.29, n.6, p.2209-2215, 2000. 

 

GORDO, D.G.M. Estimativas de parâmetros genéticos de características de carcaça, medidas 

por ultrassonografia, e suas relações com escores visuais na raça Nelore. Jaboticabal: 

Universidade Estadual Paulista, 2010. 

 

GUEDES, C.F. et al. Características de carcaça da progênie de touros representativosda raça 

Nelore obtidas in vivo por ultra-sonografia. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE 

BRASILEIRADE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia. Anais... Goiânia, GO: SBZ, 2005. p.1-6. 

 



50 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção da Pecuária Municipal, v.39, 

p.1-63, 2011. Disponível em 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Pecuaria/Producao_da_Pecuaria_Municipal/2011/ppm2011.p

df> Acesso em: 3 dez. 2018. 

 

KOURY FILHO, W. Escores visuais e suas relações com características de crescimento em 

bovinos de corte. Jaboticabal: Universidade Estadual Paulista, 2005. 

 

KOURY FILHO, W.; ALBUQUERQUE, L.G. Proposta de metodologia para coleta de dados 

de escores visuais para programas de melhoramento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DAS 

RAÇAS ZEBUÍNAS, 5, 2002, Uberaba. Anais… Uberaba: ABCT, 2002. p. 264-266. 

 

MONSALVES, F.M. Valor econômico e impacto da seleção para precodidade reprodutiva de 

fêmeas na raça Nelore. Jaboticabal:  Universidade Estadual Paulista, 2008. 

 

SANTOS, A.R. Relações entre as medidas de carcaças pelo uso da ultra-sonografia e o início 

da puberdade em novilhas de reposição. 2004. Disponível em: 

http://www.beefpoint.com.br/radares-tecnicos/melhoramentogenetico/relacoes-entre-as-

medidas-de-carcacas-pelo-uso-da-ultra-sonografia-eo-inicio-da-puberdade-em-novilhas-de-

reposicao-19526/. Acesso em: 28 ago. 2018. 

 

SAS. Statistical Analysis Aystem – SAS. System for Microsoft Windows: release 8.2. Cary: 

2001.  

 

SUGUISAWA, L. Ultra-sonografia para predição das características e composição da carcaça 

de bovinos. Piracicaba: Universidade de São Paulo, 2002. 

 

VIEIRA, A. et al. Desenvolvimento e desempenho reprodutivo de novilhas Nelore criadas a 

pasto nos cerrados do Centro-Oeste brasileiro. Rev. Bras. Zootec., v.35, n.1, p.186-192, 2006. 

 

WILSON, D.E.; ROUSE G.H.; HAYS, C.L Adjustment factors for ultrasound measures in 

yearling Angus bulls and developing heifers. Ames: Iowa State University, 2000. (Beef 

Research Report A.S. Leaflet R1714). 

 

WILSON, D.E.; ROUSE G.H.; HAYS C.L. Carcass EPDs from Angus Heifer Real-time 

Ultrasound Scans. Ames: Iowa State University, 2001. (Beef Research Report A.S. Leaflet 

R1736). 

 

YOKOO, M.J.I. Estimativas de efeitos genéticos e ambientais para características de carcaça 

medidas pelo ultrassom em bovinos da raça Nelore. Jaboticabal:  Universidade Estadual 

Paulista, 2005. 

 

YOKOO, M.J.I. et al. Estudo de características de crescimento e de carcaça medidas por 

ultrassonografia em novilhas de dois grupos genéticos. Ciênc. Animal Bras., v.9, n.4, p.948- 

957, 2008. 

http://www.beefpoint.com.br/radares-tecnicos/melhoramentogenetico/relacoes-entre-as-medidas-de-carcacas-pelo-uso-da-ultra-sonografia-eo-inicio-da-puberdade-em-novilhas-de-reposicao-19526/
http://www.beefpoint.com.br/radares-tecnicos/melhoramentogenetico/relacoes-entre-as-medidas-de-carcacas-pelo-uso-da-ultra-sonografia-eo-inicio-da-puberdade-em-novilhas-de-reposicao-19526/
http://www.beefpoint.com.br/radares-tecnicos/melhoramentogenetico/relacoes-entre-as-medidas-de-carcacas-pelo-uso-da-ultra-sonografia-eo-inicio-da-puberdade-em-novilhas-de-reposicao-19526/


 
 

51 
 

CAPÍTULO 09 

Potencial de Uso de Bioestimulante no Cultivo de Milho em São Gabriel do Oeste 

            

Marlos Ferreira Dornas1 

Bianca Obes Corrêa2 

Denise Renata Pedrinho3 

 

1 Introdução  

O milho é o cereal de maior volume de produção no mundo, atingindo 

aproximadamente 960 milhões de toneladas. Os maiores produtores mundiais em mi ton. são: 

Estados Unidos 382.476, China 216.000 e o Brasil 83.078 representando 70% da produção 

mundial. No Brasil, a área cultivada levando em consideração a primeira e segunda safra no 

exercício 2016/2017 é de 17.592,1 mil hectares, representando um incremento de 10,5% se 

comparado com o plantio passado.  

As substancias presentes nos bioestimulantes como reguladores de crescimento, tem 

como função o fornecimento de fitohormonios como: auxinas, citocininas e giberilinas, que 

ativam rotas metabólicas que são importantes na divisão, no aumento do volume e 

diferenciação celular (TAIZ; ZEIGER, 2013). 

Dentre estes, os fertilizantes orgânicos, conhecidos como biofertilizantes, que são o 

resultado de um processo de fermentação, de micro-organismos sobre a matéria orgânica e 

mineral, que produzem carboidratos, lipídeos, aminoácidos, peptídeos, polipeptídios, 

proteínas (enzimas), vitaminas e outros dispersos em solução coloidal, que agem sobre o 

metabolismo secundário da planta, estimulando o crescimento vegetal bem como 

potencializam a sanidade vegetal (MEDEIROS; WANDERLEY; WANDERLEY, 2012). 

Diante do exposto, este trabalho objetivou avaliar a eficiência do biofertilizante Fert 

Bokashi® Premium ativado e do seu microfiltrado na produtividade de plantas de milho sob 

condições de campo. 
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2 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental CropSolutions, localizada no 

município de São Gabriel do Oeste MS, sob coordenadas geográficas 19º46´78,3´´ S 

54º61´61,5´´O; altitude 657 m; clima da região do tipo tropical Cwa. 

Os produtos utilizados neste ensaio foram o bioestimulante vegetal FertBokashi 

Premium® fornecido pela empresa Korin agropecuária Ltda., ativado a 10% a partir da 

recomendação da formulação, onde foram utilizados 10mL do produto, 100 gramas de açúcar 

e 1L de água torneiral e posteriormente o mesmo foi diluído para 1% para as aplicações. 

O microfiltrado foi obtido por meio da filtração, do produto ativado a 10%, por fluxo 

tangencial em uma unidade MinitamTMMicrofiltration\Ultrafiltration Systms. O fluxo foi 

realizado por uma bomba peristáltica que transferiu o produto à filtração de um reservatório 

até a unidade de filtração. As partículas maiores que 0,2 µm foram retidas na superfície das 

membranas e retornaram ao reservatório, e novamente bombeadas para a membrana. Água, 

sais minerais e outras partículas menores que 0,2 µm passaram pelas membranas e 

constituíram no permeado, também denominado extrato (microfiltrado), que foi armazenado 

em outro recipiente. 

O ensaio foi instalado, sob sistema de plantio direto, com semeadura em março de 2017, 

sendo utilizada a cultivar de milho DKB 290 Pro3, recomendada para a região conforme a 

Fundação Chapadão (2016). A adubação de base constou de 48 kg ha-1 N e 68 kg ha-1 P2O5. kg 

ha-1. Após 30 dias da semeadura, foi realizada adubação de cobertura onde foram aplicado 75 

kg ha-1 N e 50 kg ha-1 K2O. 

As aplicações dos tratamentos ocorreram via tratamento do solo, no plantio (Pla), os 

demais tratamentos, ocorreu no estádio de desenvolvimento vegetativo V4 (março de 2017) e 

no estádio V8 (abril de 2017). Para tanto, foi utilizado um pulverizador costal de pressão 

constante, pressurizado por CO2, com barra de 4 bicos com pontas do tipo leque 110.02  

espaçados em 0,5m, empregando-se uma pressão de 2,4 bar e volume de aplicação de 100 L 

ha-1. 

Para avaliação da produtividade, foi realizada colheita manual das espigas das linhas 

centrais de cada parcela, posteriormente o material foi levado para o laboratório, onde foi 

realizada a debulha, os grãos pesados e o resultado extrapolado por kg ha-1 e corrigidos para 

14% de umidade.  

Após verificar a homogeneidade de variâncias e normalidade e submetidos à análise de 
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variância. Quando significativo a 5% de probabilidade executou-se o teste para separar as 

médias por Tukey.  

 

3 Resultados e Discussão 

Analisando todos os resultados obtidos (Quadro 1), pode-se afirmar que o uso deste 

bioestimulante, tanto ativado quanto seu micro filtrado, influencia positivamente a 

produtividade na cultura do milho, pois de acordo com CropSoluctions (2017) a média da 

safra na região de São Gabriel do Oeste ficou em torno de 7502,42 Kg/ha-1 neste período, e no 

presente trabalho a média geral de produtividade para o produto ativado foi de 10577,25 e 

para o micro filtrado 10433,25 Kg/ha-1, comprovando seu efeito como estimulante do 

crescimento vegetal, além disso, cabe ressaltar que as condições meteorológicas durante a 

execução do experimento foram ideais para o cultivo. 

 

Quadro 1- Produtividade de plantas de milho oriundas da aplicação em 

diferentes períodos de aplicação com o microfiltrado do bioestimulante 

Fert Bokashi®  

Trat* 
Produtividade de grãos 

(kg/ha-1) 

Pla 10680,00 a 

PlaV4 10200,00 b 

PLaV4V8 10747,50 a 

PlaV8 10387,50 ab 

V4V8 10151,25 b 

DMS 524,0 

CV 12,47 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Um dos mecanismos que podem ter sido incrementados pelo uso deste produto foi à 

atividade microbiana nativa do solo, uma vez que os resultados superiores observados neste 

trabalho foram quando houve aplicação do produto sobre a palhada, ou seja, no plantio. Este 

fato já foi comentado por Malik et al. (2012) que indica que o uso de biofertilizantes pode 

aumentar a disponibilidade de nutrientes às plantas pelo processo de mineralização através da 

matéria orgânica do solo, e atuar indiretamente através do retorno dos nutrientes imobilizados 

pela massa microbiana. Bem como relata Ducatti (2002) que o uso destes produtos, 

proporcionam aumento das atividades metabólicas de habitantes nativos do solo, que 

influenciam as propriedades físicas que possibilitam a disponibilidade de oxigênio e água às 
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raízes das plantas, mobilizando nutrientes, interferindo na sua dinâmica para um incremento 

na fertilidade do solo. 

 

4 Conclusão  

O tratamento do solo, aplicação nos estádios vegetativos V4 e V8 com o Fert Bokashi 

Premium ativado a 10%, proporcionaram ganhos na produtividade de milho em condições de 

campo.  
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CAPÍTULO 10 

Potencial Nutricional de Purê Integral (Casca e Polpa) de Banana (Musa cavendishii 

Lamb.) Verde 
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1 Introdução  

A banana é um pseudofruto muito consumido no Brasil pelo sabor e acessibilidade. 

Possui grande importância, pelo alto valor nutritivo, contendo vitaminas (A, B e C), minerais 

(cálcio, potássio e ferro), carboidratos, proteínas, gordura, baixo teor calórico, e custo 

reduzido no varejo (RAMOS; LEONEL; LEONE, 2009; SOUZA et al., 2013; ABREU et al., 

2013). Em sua composição estão presentes também compostos fenólicos com reconhecida 

atividade antioxidante (AMORIM et al., 2011) e, taninos (MICHODJEHOUN-MESTRES et 

al., 2009). Todas essas propriedades conferem qualidade à fruta como alimento, 

proporcionando inúmeros benefícios para a saúde humana. 

No início da sua exportação, em 1904, ocorreu à transformação da bananicultura 

brasileira (MOREIRA; CORDEIRO, 2006), com adoção de técnicas agronômicas de manejo 

cultural, adubação e fitossanitárias, resultando no aumento da produção e produtividade. 

Contudo, ainda assim as perdas na cadeia produtiva de banana são significativas e resultam 

em 60% do total da produção (RANIERI; DELANI, 2014). Isto ocorre devido às técnicas 

inadequadas de colheita, transporte e armazenamento, falhas na distribuição, incidência de 
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patógenos, e a dificuldade de inserir o produto no mercado. Outro fator relevante é que devido 

ser um pseudofruto climatério tem um processo de amadurecimento rápido diminuindo seu 

tempo de vida útil. Este fato justifica a busca por métodos sustentáveis que reduzam as perdas 

e levem ao aproveitamento dos pseudofrutos verdes ou em estágio avançado de maturação. 

Sendo assim, objetivou-se avaliar os compostos primários e secundários por meio de 

análises físico-químicas e fitoquímica, na qualidade nutricional do purê de banana integral 

composto por casca e polpa de pseudofrutos verdes, com e sem tratamento térmico.  

 

2 Material e Métodos 

Os purês de pseudofrutos verdes, as pencas de banana foram imersas numa solução de 

água com detergente neutro por 5 minutos e depois enxaguadas em água corrente para a 

retirada das sujidades oriundas do campo. Em seguida as bananas foram soltas das pencas e 

direcionadas para o processo de higienização das cascas. Após o processo de corte das 

amostras dos pseudofrutos (3,87 kg), foram trituradas e homogeneizadas, em liquidificador 

industrial. Durante a trituração foi adicionado volumes de 6,13 L de água clorada gelada 

(NaClO2 mg/L), obtendo um volume total de 10 L de purê integral verde sem tratamento 

térmico. Este procedimento foi realizado para facilitar o processo de trituração e possibilitar 

melhor homogeneização do material até atingir a consistência de purê. 

O purê integral de pseudofruto verde sem tratamento térmico foi acondicionado em 

recipientes plásticos com tampas com capacidade de 150 mL. O produto foi embalado e 

destinado ao processo de congelamento, a temperatura de -10 à -20 °C, permanecendo por um 

período de tempo de 3 a 12 horas, sendo considerado um método de congelamento lento. 

Para a produção do purê integral com tratamento térmico, passou-se por cozimento sob 

pressão por cinco minutos a temperatura de 120 °C. Ao término do cozimento os pseudofrutos 

e a água de cozimento foram destinados ao processo de trituração e homogeneização, 

armazenados. 

As análises físicas e químicas, dos dois purês e da testemunha (purê comercial) foram 

submetidas as análises de: pH, acidez titulável, carboidrato, sólidos solúveis (grau brix), 

proteína, extrato etéreo, resíduo mineral fixo, matéria seca e umidade, seguindo as 

metodologias descritas em Lutz (2008). Para todas as análises foram utilizadas quatro 

repetições. 
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3 Resultados e Discussão 

As análises físico-químicas apresentam diferença significativa para as variáveis 

analisadas, para quase todos os parâmetros, com exceção do teor de extrato etéreo (Quadro 1). 

Teores superiores de proteínas foram obtidos para os dois purês, (6,15) e (5,15) 

respectivamente, ambos diferindo da testemunha (3,48).  

 

Quadro 1- Constituição físico-química para proteínas, extrato etéreo, sólidos solúveis (grau 

brix), acidez titulável, pH, resíduo mineral fixo, matéria seca e umidade do purê integral de 

banana verde com e sem tratamento térmico em relação ao purê comercial 

Compostos Primários Testemunha  
Purê sem  

Tratamento Térmico  

Purê com 

Tratamento Térmico  

Proteínas (%) 3,48 ± 0,17 b 6,15 ± 0,35 a 5,15 ± 0,37 a 

Extrato etéreo (%) 1,14 ± 0,03 ns 0,88 ± 0,27 ns 0,72 ± 0,16 ns 

Carboidratos (%) 77,78 ± 1,59 a 71,31 ± 1,47 ab 66,02 ± 3,08 b 

Sólidos Solúveis (%) 1,38 ± 0,01 c 2,00 ± 0,62 b 3,63 ± 2,24a 

Acidez Titulável (%) 7,60 ± 0,01 a 2,50 ± 0,01 b 2,80 ± 0,01b 

pH 5,93 ± 0,02 a 5,50 ± 0,50b 5,33 ± 0,02 c 

Resíduo Mineral Fixo (%) 1,19 ± 0,00 a 0,50 ± 0,01 b 0,47 ± 0,01b 

Matéria Seca (%) 22,79 ± 0,13 a 8,62 ± 0,31 c 10,40 ± 0,21 b 

Umidade (%) 77,21 ± 0,13 c 91,38 ± 0,31 b 89,50 ± 0,16 a 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. ns- não significativo.  

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Essa redução de valor de proteínas para o purê que recebeu tratamento térmico pode ter 

sido interferida por fatores como métodos de cozimento, as formas de transferência de calor, a 

temperatura, a duração do processo, e o meio de cocção que segundo Potter e Hotchkiss 

(1999) e Garcia-Arias et al. (2003) são alguns dos fatores responsáveis pelas alterações 

químicas e físicas que podem modificar o valor nutricional dos alimentos. Ainda assim, 

ressalta-se que no presente estudo não observou-se diferença entre os teores de proteínas no 

purê integral de banana verde sem e com tratamento térmico. Entretanto, para Steiner-Asiedu, 

Julshamn e Lie (1991), o cozimento altera os teores de proteína, gordura, cinzas e matéria 

seca, entre outros, devido à incorporação do meio de cocção e a perda de nutrientes e água 

para o mesmo. Mas com a utilização da água do cozimento durante a produção do purê com 

tratamento térmico estas perdas são minimizadas. Observa-se que nos resultados obtidos no 

presente trabalho o percentual de proteína no purê integral de banana verde com e sem 

tratamento térmico foi superior ao que se encontra na Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos-TACO (NEPA, 2011), onde para a banana nanica o teor é de 1,4 g 100 g-1. 



 
 

58 

 

Com relação ao teor de carboidratos, observa-se que valor superior na testemunha 

(77,78), porém não havendo diferença em relação teor de carboidratos do purê integral sem 

tratamento térmico (71,31), o menor percentual foi observado no purê de banana com 

tratamento térmico (66,02). Aquino (2014) quantificando os teores de carboidratos na polpa e 

na casca de 15 cultivares de banana observou uma variação de 16,09 a 26,37% nos 

pseudofrutos verdes, valores estes inferiores ao observados no presente estudo. Dentre as 

diversas funções atribuídas aos carboidratos, a principal é a energética, possuem importância 

biológica, e são matérias-primas para a indústria de alimentos (BRASIL, 2012).  

O maior Grau Brix (sólidos solúveis) foi observado no purê de banana verde integral 

com tratamento térmico (3,63) seguido pelo purê sem tratamento térmico (2,00), e o menor 

grau Brix observou-se para o purê testemunha (1,38). Nascimento Júnior et al., (2008) 

avaliando as características físico-químicas das bananas “Prata” e “Nanicão” verdes, 

observaram no processo de amadurecimento, estágio 2, que o grau Brix foi de 0,95 e 0,81, 

respectivamente inferiores aos encontrados no presente estudo, indicando excelência de 

qualidade dos purês desenvolvidos tanto com quanto sem tratamento térmico. Considerando 

que, Pinheiro et al., (1984), relataram que o Grau Brix é utilizado como indicador de 

qualidade dos frutos, sendo de grande importância tanto para o consumo “in natura”, como 

para o processamento industrial.  

Os valores pH dos purês integrais de banana verde com e sem tratamento térmico, 

foram inferiores ao da testemunha, demonstrando a qualidade do processamento. Observando, 

que a redução do pH auxilia a inativação enzimática, reduz o escurecimento do produto 

auxiliar na inativação enzimática, aumentando assim a vida de prateleira do. O resíduo 

mineral fixo (também chamado de cinzas) é o produto inorgânico que permanece após a 

queima da matéria orgânica da amostra, que é transformada em CO2, H2O e NO2 (MAPA, 

2014). As cinzas representam os minerais, importantes para a manutenção das funções 

essenciais ao organismo humano; atuam na rigidez do esqueleto, ossos e em tecidos moles, 

músculos e, ainda, como cofatores em diversos processos enzimáticos (FRANCO, 2005). 

Em relação à matéria seca dos purês, no purê com tratamento térmico obteve-se maior 

percentual (10,40) que o purê sem tratamento térmico (8,62). Entretanto, o maior percentual 

entre os três analisados foi observado para testemunha, com 22,79. A maior umidade foi 

observada no purê sem tratamento térmico (91,38), e a menor umidade para a testemunha 

(77,21). Oliveira et al. (2015) na produção de purê de banana verde (Musa cavendishii), 
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mesma espécie avaliada neste trabalho, observaram umidade de 61,08%. Esses resultados 

foram inferiores ao encontrados no presente estudo, esse fato se deve aos purês avaliados 

serem processados, através da utilização de água para trituração e homogeneização. 

 

4 Conclusão 

O purê integral de banana verde demonstrou através das análises físico-químicas 

elevado valor nutricional, independentemente da utilização do tratamento térmico, devido à 

presença de carboidratos, proteínas e sólidos solúveis. 
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CAPÍTULO 11  

Produtividade de Alface Americana “Lucy brown”, Cultivada Sobre Diferentes 
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1 Introdução  

A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta herbácea, pertencente à família Asteraceae, 

considerada a hortaliça folhosa mais consumida na alimentação do brasileiro, o que assegura a 

essa cultura expressiva importância econômica (HENZ; SUINAGA, 2009). No Brasil, a partir 

da década de 90, ocorreram significativas mudanças na cadeia produtiva de hortaliças com 

destaque para alface americana, o que se deve principalmente pela demanda por parte das 

redes de fast foods e por esta variedade apresentar um maior período de conservação pós-

colheita quando comparada aos outros tipos de alface (SALA; COSTA, 2012). 

A demanda do mercado consumidor por hortaliças, em quantidade e qualidade, tem 

exigido a utilização de sistemas de cultivo com alta tecnologia, como o plantio sobre a palha 

(plantio direto) (FURLANI; PURQUEIRO, 2010). A técnica de plantio direto é muito 

conhecida no Brasil para o cultivo de grãos, mas ainda pouco estudada para hortaliças 

(PURQUEIRO; TIVELLI, 2007). Baseado no revolvimento mínimo do solo, na rotação de 

cultura e na manutenção da cobertura do solo com resíduos vegetais, apresenta como 

vantagens, a melhoria da estrutura do solo, aumento da infiltração e retenção de água no solo, 
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melhoria do desenvolvimento do sistema radicular das plantas, controle de plantas invasoras, 

além de manter a temperatura do solo mais amena (MAROUELLI; ABDALLA; MADEIRA, 

2008; HENZ; SUINAGA, 2009). 

Para a cultura da alface, a cobertura morta ou palhada é comumente utilizada 

propiciando um microclima mais favorável ao desenvolvimento da cultura (HENZ; 

SUINAGA, 2009), pois a temperatura alta é um fator que interfere diretamente no 

desenvolvimento das plantas de alface levando a perdas de até 60%, além do pendoamento 

precoce (SALA; COSTA, 2012). No Estado de Mato Grosso do Sul, produtores enfrentam 

problemas com altas temperaturas e muitas vezes colhem as plantas de alface antes das 

mesmas atingirem o máximo desenvolvimento vegetativo, o que é prejudicial, por terem 

plantas com baixo peso. A cobertura vegetal visa diminuir as oscilações de temperatura do 

solo, reduzir a perda excessiva da água e, consequentemente melhorar o desempenho das 

culturas (SOUZA; RESENDE, 2003). 

Nos últimos anos, alguns pesquisadores vêm trabalhando, conduzindo com sucesso 

experimentos de hortaliças, cultivados sobre algum tipo de cobertura morta (PURQUEIRO et 

al., 2009; TIVELLI et al., 2010). A utilização de cobertura de solo no cultivo de alface tem se 

mostrado fator determinante no aumento da produção e na qualidade do produto (Andrade 

Júnior et al., 2005), de acordo com Carvalho et al. (2005) tornou-se uma prática indispensável 

para regiões de clima quente.  

Possibilitar o plantio e aumentar a produtividade de alface em regiões de clima quente é 

um desafio, principalmente em se tratando de alface americana. Este trabalho objetivou 

avaliar o desempenho agronômico da alface americana cv “Lucy Brown” cultivada no período 

de outubro a novembro sob diferentes coberturas vegetais dessecadas em plantio direto nas 

condições edafoclimáticas de Campo Grande – MS. 

 

2 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em Campo Grande – MS, no período de agosto a 

novembro de 2012, em solo classificado como Neossolo Quartizarênico Órtico (Areia 

Quartzosa) nas coordenadas geográficas de latitude 20°26’21” S e longitude 54°32’27” W, a 

uma altitude de 531,2 m do nível do mar. O clima na região, segundo classificação de 

Köppen, é considerado como tropical úmido, com uma estação de chuvas no verão e outra de 

seca no inverno. A temperatura média anual é de 26ºC e o índice de precipitação chega a 

1.500 mm por ano (BRASIL, 1992).  
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A área de instalação do experimento encontrava-se em pousio, por um período de 4 

meses, coberta por vegetação espontânea, onde anteriormente havia sido cultivado milho e as 

características químicas e físicas do solo foram determinadas segundo Embrapa (2006) e são 

descritas a seguir: pH em água 6,82, pH em CaCl2 (0,01 M) 6,22; Fósforo (P) 47 mg dm-3; 

Potássio (K+) 136 mg dm-3;  Cálcio (Ca+2) 3,40 cmol+ dm-3; (Mg+2) 1,30 cmol+ dm-3; (H+) 2,0  

cmol+ dm-3,  matéria orgânica (MO) 19,5 g kg-1, capacidade de troca de cátions (CTC) 6,7 

cmol+ dm-3,  saturação de bases (V) 71%, argila 115 g kg-1, silte 30 g kg-1 e areia total 855 g 

kg-1.  

O experimento foi composto por 5 tratamentos: T1 (Testemunha) - plantio da alface em 

solo sem cobertura vegetal, T2 - plantio da alface sobre palhada de milheto (Pennisetum 

glaucum L.), T3 - plantio da alface sobre palhada de aveia branca (Avena sativa L.), T4 - 

plantio da alface sobre palhada de nabo forrageiro (Raphanus sativus L.) e T5 - plantio da 

alface sobre palhada de crotalária (Crotalaria spectabilis Roth.). 

As parcelas experimentais foram de 2 m² (1m x 2m) com 6 repetições totalizando 30 

parcelas. O delineamento estatístico utilizado foi de blocos ao acaso. 

As coberturas vegetais foram escolhidas de acordo com adaptabilidade à região de 

Campo Grande - MS e a semeadura foi realizada em 27/08/2012 a lanço, respeitando a 

densidade recomendada pela Embrapa (2006). 

Não foi realizado manejo de adubação química para suprir as necessidades nutricionais 

das coberturas vegetais, apenas foi incorporado ao solo, na área experimental, antes da 

semeadura das coberturas, 7 kg/m2 (recomendação do fabricante) de composto orgânico 

comercial (Organoeste®) cujas análises demonstram aproximadamente, teor de matéria 

orgânica de 50%, fósforo (P) de 2% a 4%, nitrogênio (N) de 3% a 5%, potássio (K) de 0,7% a 

1,5% e relação carbono x nitrogênio (relação C/N) de 10/01. 

Aos 37 dias após a semeadura, em 03/10/2012, foram realizadas avaliações quanto à 

massa fresca das coberturas e 11 dias após a dessecação em 15/10/2012, avaliou-se a massa 

seca. Para tanto, utilizou-se uma armação quadrada de ferro de 20 cm de lado colocada no 

centro de cada parcela experimental descartando a bordadura, onde se cortou a massa fresca e 

seca na área delimitada pelo quadrado, pesou-se em balança de precisão e os valores 

extrapolados para kg/ha.  

As coberturas foram dessecadas 38 dias após a semeadura, em 04/10/2012, utilizando 

herbicida dessecante a base de glyphosate, 720g ha-1 de i.a. A aplicação foi realizada com um 

pulverizador costal pressurizado por CO2 com bico tipo leque (80.03) e realizada no período 
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entre 8 e 9 horas, com temperatura ambiente de 26 ºC, UR 55% e ventos praticamente 

ausentes.  

As mudas de alface foram produzidas em casa-de-vegetação em 17/09/12, utilizando-se 

sementes peletizadas de alface americana cultivar “Lucy Brown”, semeada (uma semente por 

célula) em bandeja de isopor de 128 células, previamente preenchidas com substrato 

comercial (Plantmax®), onde permaneceram por 29 dias. Para irrigação, foram utilizados, 

diariamente, 1000 mL de água por bandeja, distribuídos em 2 irrigações de 500 mL cada. 

O transplante das mudas de alface para os canteiros ocorreu em 16/10/12 (12 dias após a 

dessecação das coberturas vegetais). O espaçamento utilizado foi 25 x 25 cm, totalizando 24 

plantas por parcela. Na ocasião do transplante, foi realizada adubação de plantio, 

recomendada para alface, na dose de 200g de super fosfato simples (P2O5)/m
2 (RIBEIRO et 

al., 1999). 

As adubações de cobertura com N e K2O foram realizadas aos 10, 20 e 30 dias após o 

transplante das mudas para os canteiros, utilizando-se as fontes de uréia e cloreto de potássio, 

nas doses de 15g/m2 de N e 10g/m2 de K2O em cada aplicação.  

As parcelas foram avaliadas quanto a infestação de plantas daninhas, 20 dias após o 

transplante da alface, pelo método adaptado de Frans e Talbert (1997). Esse método propõe que 

à eficiência de controle sejam atribuídas notas de 0 a 100, onde: 100 (controle total - morte de 

todos os indivíduos da população); 90 a 99 (controle excelente); 80 a 89 (controle aceitável - 

80 é a nota mínima aceitável sob ponto de vista de eficiência Agronômica); 50 a 79 (controle 

não aceitável); 0 a 49 (controle insuficiente). 

Aos 35 dias após o transplante a alface foi colhida retirando-se toda a planta do solo 

(parte aérea e raiz). Foram avaliadas as seis plantas centrais de cada parcela. Após a colheita 

as plantas foram lavadas, removido o excesso de água com papel toalha e seccionadas, 

separando-se parte aérea e raiz e aferindo-se as seguintes variáveis: Massa fresca da parte 

aérea (MFPA) e raiz (MFR) onde cada planta (parte aérea e raiz) foi pesada separadamente 

em balança de precisão para determinação da massa fresca. Posteriormente cada parte da 

planta foi colocada, individualmente, em saco de papel e levada para a estufa de secagem com 

circulação forçada de ar a  65 ºC até peso constante, para obtenção da massa seca.  

O diâmetro da cabeça (DC) foi medido individualmente em duas posições, com o 

auxílio de uma régua graduada em cm, considerando apenas o miolo central compacto da 

planta de alface.   

Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de médias através do 
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procedimento de PROC GLM utilizando o programa SAS (SAS, 2001) e as médias separadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Avaliou-se ainda a influência das coberturas sobre 

a dinâmica de plantas daninhas. 

Efetuou-se também o contraste pelo teste F da análise de variância entre os tratamentos, 

crotalária (fabaceae), milheto e aveia (poaceas) e nabo forrageiro (brassicaceae). 

 

3 Resultados e Discussão  

O resumo da análise de variância e sua significância, em função do teste F, estão 

descritos no Quadro 1.  

 

Quadro 1- Indicadores estatísticos sobre as variáveis analisadas da alface americana 

“Lucy Brown” cultivada sobre diferentes coberturas vegetais dessecadas. Campo 

Grande, Anhanguera-Uniderp, 2013 

Causas de 

Variação 
MFPA MFR MSR MSPA DC MFC MSC PD 

                                              Valor de F     

Bloco 1,12ns 1,30ns 1,91ns 8,58** 2,00ns 1,47ns 1,39ns 1,62ns 

Tratamentos 3,96** 4,17** 6,79** 3,92** 3,42* 3,77** 3,81** 7,52** 

(C x M x A) 9,92** 14,25** 17,04** 3,09** 11,43** 5,31** 3,26* 2,75ns 

(NF x M x A) 1,63ns 0,06ns 0,01ns 0,08ns 0,63ns 4,36** 4,82** 7,44* 

(NF x C) 1,74ns 11,03** 12,61** 1,31ns 7,10** 8,32* 2,57ns 4,18** 

CV (%) 23,39 26,20 28,46 24,94 14,20 21,31 26,57 28,74 

MFPA= Massa fresca da parte aérea MFR= massa fresca da raiz MSR= massa seca da raiz DC= 

diâmetro da cabeça MFC= massa fresca das coberturas MSC= massa seca das coberturas PD= plantas 

daninhas. ns= não significativo; **  e  * = significativos a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente. 

C= Crotalária; M= Milho; A= Aveia; NF= Nabo Forrageiro.  

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

Houve efeito significativo nos tratamentos para todas as variáveis analisadas. Para os 

contratastes entre crotalária, milheto e aveia, foi significativo, exceto para PD. Já para o 

contraste entre nabo forrageiro, milheto e aveia, foi significativo apenas para MFC. MSC e 

ED. No contraste entre nabo forrageiro e crotalária as variáveis que apresentaram 

significância foram MFR, MSR, DC, MFC e PD. As médias dos tratamentos para as variáveis 

MFPA, MFR, MSR, MSPA e DC (Quadro 2).  
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Quadro 2- Avaliações biométricas de alface americana “Lucy Brown” 

cultivada sobre diferentes coberturas vegetais dessecadas. Campo Grande, 

Anhanguera-Uniderp, 2013 

Tratamentos MFPA MFR MSR MSPA DC 

                             g pl-1             cm pl-1       

Aveia 412,01 C 7,60 B 4,92 A 22,46 BC 15,08 B 

Crotalária 496,17 A 8,53 A 5,07 A 24,44 AB 16,40 A 

Milheto 422,32 BC 6,95 B 4,03 B 23,79 AB 15,18 B 

Nabo 430,30 BC 7,01 B 3,96 B 20,63 C 14,56 B 

Testemunha 463,82 AB 7,01 B 4,02 B 26,02 A 15,04 B 

MFPA=massa fresca da parte aérea MFR=massa fresca da raiz MSR=massa seca da raiz 

MSPA=massa seca da parte aérea DC= diâmetro da cabeça. Médias seguidas da mesma letra 

na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

Fonte: Dados dos autores.  

 

A cobertura vegetal com crotalária foi superior as coberturas com nabo forrageiro para 

todas as variáveis e na cobertura com milheto para as variáveis, MFPA, MFR, MSR e DC.  A 

cobertura com crotalária foi superior a cobertura com aveia para todas as variáveis, exceto 

para MSR. Em relação a testemunha a cobertura com crotalária foi superior para a MFR, 

MSR e DC. Para a variável MFPA houve diferença entre a testemunha e a cobertura com 

aveia, contrariando os dados de Maluf et al. (2004), que trabalhando com alface americana em 

plantio direto, verificou maior produtividade da massa fresca sobre palhada de aveia preta em 

relação ao solo descoberto.   

Diversos autores estudando o efeito de coberturas vegetais para produção de alface 

observaram melhores resultados para cultivos em solo com cobertura, destacando que as 

coberturas do solo promoveram melhor desenvolvimento da alface, confirmando os dados 

obtidos neste trabalho, para cobertura com crotalária, para as variáveis MFR, MSR e DC 

(MÓGOR; CÂMARA, 2007; CARVALHO et al., 2005). 

O MSR para a cobertura de aveia foi maior quando comparada com a cobertura de 

milheto e nabo forrageiro. Isso pode estar relacionado com a taxa de decomposição da aveia, 

que ocorre em até 40 dias (CRUSCIOL et al., 2008), dessa forma, mineralizando os 

nutrientes, no solo, mais rápido que o milheto e nabo forrageiro favorecendo o 

desenvolvimento radicular da alface. As coberturas vegetais foram avaliadas quanto a massa 

fresca e seca e as médias encontram-se na Figura 1(a) e Figura 1(b). 
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Figura 1- Médias das massas frescas e secas das coberturas vegetais. 

(Barras seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade). Campo Grande, Anhanguera-Uniderp, 2013. 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

O nabo forrageiro foi a cobertura que apresentou a maior produção de massa fresca e a 

crotalária a menor, Figura 1(a). Quanto à massa seca, o milheto foi superior às demais, Figura 

1 (b). 

A crotalária com a menor produtividade de massa fresca apresentou a maior 

produtividade de alface, evidenciando a falta de correlação positiva entre a massa fresca da 

cobertura vegetal com a produtividade da alface. Este fato pode ser explicado pela maior 

liberação de nutrientes da crotalária. No entanto no presente estudo a maior produtividade de 

massa seca por parte do milheto e aveia não proporcionou a maior produtividade para a 

cultura subsequente, no caso a alface “Lucy Brown”.  

Para o cultivo de berinjela em plantio direto, Castro et al. (2005), verificaram que a 

crotalária disponibilizou mais Ca, Mg e N em relação ao milheto. Em um estudo realizado por 
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Andreotti et al. (2008) o milheto também se sobressaiu na produção de matéria seca em 

relação a uma espécie de crotalária, no caso a Crotalaria juncea.  

Resultado semelhante foi encontrado por Oliveira et al. (2008) com a alface cultivar 

Regina, verificando que as leguminosas, utilizadas como cobertura vegetal, liberaram mais N 

para o solo quando comparado com as gramíneas, dessa foram influenciando positivamente o 

crescimento da alface.  

Quanto à infestação de plantas daninhas, nesse estudo foram identificadas Eleusine 

indica e Portulaca oleraceae, conhecidas como capim-pé-de-galinha e beldroega 

respectivamente (Quadro 3).   

 

Quadro 3- Eficiência de controle das plantas daninhas em diferentes 

coberturas vegetais dessecadas no cultivo de alface americana “Lucy 

Brown”. Campo Grande, Anhanguera-Uniderp, 2013 

Tratamentos Eleusine Indica Portulaca oleraceae 

Milheto 81,67 A 90,50 A 

Crotalária 78,33 A 85,00 A 

Aveia 77,50 A 85,83 A 

Nabo forrageiro 52,50 B 64,17 B 

Testemunha 10,83 C 18,33 C 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

As coberturas estudadas reduziram significativamente a densidade de plantas daninhas 

em relação ao solo descoberto (testemunha). A cobertura vegetal com milheto, mesmo não 

diferindo estatisticamente de crotalária e aveia, foi a que apresentou melhor controle para 

Eleusine indica (81,67) e para Portulaca oleraceae foi o milheto, crotalária e aveia. A 

cobertura com nabo forrageiro e a testemunha (solo descoberto) apresentaram maiores 

incidências de plantas invasoras. 

Resultados semelhantes foram encontrados por outros autores em trabalhos com 

cultivos de hortaliças sob palhada, entre eles pode-se citar, Rezende et al. (2005), onde 

verificaram que o uso de cobertura morta na produção de cenoura em cultivo de verão, foi 

eficiente no controle de Eleusine indica e Portulaca oleraceae, Carvalho et al. (2005), 

afirmam que a cobertura morta favoreceu o controle de plantas daninhas no cultivo alface cv. 

Regina.  

As coberturas de milheto, aveia e crotalária, não apresentaram diferenças significativas 
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no controle de plantas invasoras, corroborando com os dados de Oliveira et al. (2008), que 

trabalhando com diferentes coberturas vegetais na cultura de alface, verificaram que todas as 

coberturas utilizadas foram eficientes no controle de plantas invasoras. Já para Kieling et al. 

(2009), o cultivo de tomate em plantio direto, sobre diferentes palhadas, mostrou-se eficiente 

na supressão de plantas invasoras, sendo que, as coberturas de aveia e nabo forrageiro, não 

diferiram entre si. 

Este efeito no controle de plantas invasoras pode ser atribuído a alterações físicas e 

químicas no solo, proporcionadas pelas coberturas vegetais. Fisicamente, de acordo com 

Constantin (2001), a cobertura morta altera a umidade, luminosidade e temperatura superficial 

do solo. Segundo o mesmo autor, a palhada ainda constitui uma barreira mecânica ao 

desenvolvimento de plantas daninhas. Para Pires e Oliveira (2001), muitos resíduos vegetais, 

utilizados como cobertura vegetal, possuem a capacidade de produzir substâncias que tem 

efeito alelopático sobre as sementes de plantas invasoras, retardando e até inibindo sua 

germinação e crescimento. 

Nesse estudo, ao compararmos a crotalária (fabaceae) com o milheto e aveia (poaceas) e 

nabo forrageiro (brassicaceae), na produtividade da alface, observa-se que a primeira se 

destaca como cobertura de solo, exceto para MFPA que não difere do nabo forrageiro 

(brassicaceae) e MSPA em que as coberturas não diferem entre si (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Comparação de dados biométricos de alface americana “Lucy Brown” em 

função de coberturas vegetais de três famílias. Campo Grande, Anhanguera-Uniderp 

Tratamentos MFPA MFR MSR MSPA DC 

Fabaceae 496,17 A 8,53 A 5,07 A 24,44 A 16,40 A 

Poaceae 417,16 B 7,27 B 4,47 B 23,12 A    15,13 B 

Brassicaceae 430,30 AB 7,01 B 3,96 B 20,63 A 14,56 B 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo contraste do teste F da análise 

de variância a 5% de probabilidade 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Oliveira et al. (2008) trabalhando com coberturas vegetais verificaram resultados 

superiores de massa fresca e diâmetro da parte aérea de alface cultivar “Regina”, sob a 

cobertura de leguminosas, concordando com os resultados deste trabalho.  

As fabaceas são plantas que possuem decomposição mais rápida quando comparadas 

com as poaceas e brassicaceae, disponibilizando em menor tempo, nutrientes para o solo. 

Dentre os nutrientes, destaca-se o nitrogênio, proveniente principalmente da associação das 
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leguminosas com bactérias fixadoras. Essa associação potencializa o desempenho do 

nitrogênio no solo, favorecendo a próxima cultura. Já as gramíneas apresentam decomposição 

mais lenta imobilizando, de certa forma, os nutrientes para a cultura subsequente 

(BARRADAS et al., 2001; AITA; GIACOMINI, 2003; ESPÍNDOLA et al., 2006; 

OLIVEIRA et al., 2008). 

 

4 Conclusão  

Nas condições edafoclimáticas de Campo Grande – MS, para o plantio direto da alface 

americana cultivar “Lucy Brow” a crotalária (Crotalaria spectabilis Roth) é a cobertura 

vegetal mais indicada, seguida de milheto (Pennisetun glaucum L.) e nabo-forrageiro 

(Raphanus sativus L.).  
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