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PREFÁCIO 

Resumo é resumo, artigo é artigo 

 

O III Seminário Matriz de Análises Estatísticas Multivariadas reúne os trabalhos 

apresentados ao final da disciplina Estatística Experimental II, do Programa de Pós-

Graduação em Agronomia/PPGA, da Universidade Federal de Goiás/UFG. Os 

trabalhos resultaram das análises estatísticas estudadas na disciplina e os autores, 

preferencialmente, utilizaram parte dos dados brutos que irão analisar em suas 

dissertações e teses acadêmicas. Desta forma, a disciplina cumpre o seu objetivo 

principal, que é auxiliar aos mestrandos e doutorandos no desenvolvimento dos seus 

trabalhos científicos, assistindo-os a enxergar os dados com uma visão 

multidimensional e conferindo a eles a segurança necessária para poder escolher 

apropriadamente a técnica e o método de análise dos dados, para produzir 

conclusões válidas, respaldadas pelos resultados. 

Os resumos publicados envolvem, em sua maioria, uma análise específica, didática, 

feita para a disciplina. Desta forma, acredito que compõem a base para um artigo 

científico, onde, certamente, será feita uma abordagem mais ampla trabalho, 

discutindo-o à luz da ciência e no contexto nacional/internacional. 

Considero que publicar um resumo simples nestes Anais não compromete um 

trabalho acadêmico de alto nível de relevância científica. Anais de eventos são muito 

procurados por publicarem rapidamente uma informação relevante para a Ciência. 

Anais publicam resultados preliminares... e mostram o caminho que está se 

seguindo, dando chance para uma avaliação prévia, inclusive dos orientadores. 

Anais são como uma vitrine para um projeto cujos resultados e discussão serão 

publicados no futuro próximo. 

Quem faz Ciência tem competência suficiente para escrever diferentes artigos a 

partir de um mesmo conjunto de dados. Acredite nisso e escreva um bom artigo! 

Inclusive, cite o seu resultado preliminar, publicado em Anais. 

Veja como ficará interessante o seu artigo! 

Saudações TreeDimensionais, 

 

 

Prof. Dr. Fábio Venturoli 

Universidade Federal de Goiás 

Março de 2017 
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ANALYSIS OF GENETIC DIVEGENCY OF PROCEDURES OF THE 

GERMOPLASMA UFG´S COLLECTION OF JATOBÁ-DO-CERRADO (Hymenaea 

stigonocarpa Mart. ex Hayne)  

Lamartine Nogueira Gonzaga¹ 

 

ABSTRACT 

 

Genetic divergence analysis can be applied in the differentiation of provenances 

based on data from individuals. This is done by quantifying measures of similarity or 

dissimilarity. The present study had as objective to perform an analysis of genetic 

divergence of provenances of the germplasm collection of Hymemaea stigonocarpa 

of the UFG. The experimental material consisted of 336 accessions of 120 maternal 

families, of 24 provenances sampled in the Brazilian Cerrado. Readings of the 

growth and morphological variables were performed. The analysis of group 

divergence showed a formation of two different groups that corroborates a population 

study previously carried out with molecular markers. There are, based on the studied 

variables, the structuring of the genetic variation between provenances. The 

variables petiole length (CP) and final stem diameter (DF) were the most determinant 

in the discrimination of provenances. 

 

Keywords: Hymemaea stigonocarpa; genetic divergence. 

 

¹Engenheiro Agrônomo da UFG (lngonzaga@bol.com.br) 
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USE OF LINEAR DISCRIMINAT ANALYSIS AS A TOOL FOR THE 

FORECASTING OF SEVERITY OF CONVECTIVE EVENTS 

 

João Rodrigo de Castro1, Mateus da Silva Teixeira2, Wilian Silva Barros3 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to apply Linear Discriminant Analysis to meteorological 

data sets recorded in hail and flood events with the purpose of promoting a correct 

prediction of the different events. The discriminant functions were adjusted with 

environmental data regarding hail and flood events recorded in the years 2008 to 

2010 in the state of Rio Grande do Sul. The validation of the method was performed 

using an independent set of environmental data recorded in hail events and floods 

occurred in 2007, for the same study area. The Linear Discriminant Analysis correctly 

classified 86% of the flood events and 52% of the hail events. Particular attention 

should be given to dynamic variables such as wind shear, which is the main variable 

that allows the distinction between favorable environments for the occurrence of hail 

and floods. 

Keywords: Fisher, hail, floods. 

 

1 Aluno Doutorado do Programa de Pós Graduação em Agronomia – Universidade Federal de Goiás 

2 Professor Doutor do Curso de Meteorologia – Universidade Federal de Pelotas 

3 Professor Doutor do Departamento de Matemática e Estatística – Universidade Federal de Pelotas 
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ANÁLISE MULTIVARIADA DE ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO DE 

DIFERENTES AMBIENTES 

José Arnaldo de Castro Netto1, Tiago Camilo Duarte2 

 
 

RESUMO 
 

Os sistemas agroflorestais são considerados como uma das alternativas de uso dos 

recursos naturais que normalmente causam pouca ou nenhuma degradação ao meio 

ambiente, possuindo maior resiliência. O estudo teve como objetivo abordar de 

forma multivariada os atributos químicos do solo, de forma a identificar diferenças 

entre sistemas de produção e uma área de Reserva Legal. A área de estudo está 

localizada no município de Cachoeira Dourada, GO, na Fazenda Boa Vereda. Foram 

coletadas amostras de solo, em três profundidades, nos diferentes tratamentos: ILPF 

1 com 8 anos de idade e espaçamento de 3 (3 m x 2 m) + 14 m; ILPF 2 com 4 anos 

de idade e espaçamento de 4 (3 m x 3 m) + 22 m; culturas anuais; pastagem e área 

de Reserva Legal (mata). O uso da análise multivariada possibilita observar 

diferentes ordenações dos ambientes quanto aos atributos químicos do solo, 

mostrando-se uma ferramenta adequada. A mata é superior aos diferentes sistemas 

de produção, dos quais o ILPF 2 se destaca com melhores índices de qualidade 

química do solo, concentrados na camada superficial. 

Palavras-chave: ILPF, qualidade química do solo, PCA, sistemas produção. 

1 Mestrando no Programa de Pós Graduação em Agronomia, área de concentração solo e água, da 
Universidade Federal de Goiás – EA/UFG (jcastronetto@uol.com.br), Goiânia – Brasil.  
2 Doutorando no Programa de Pós Graduação em Agronomia, área de concentração solo e água, da 
Universidade Federal de Goiás – EA/UFG (tiagocamiloduarte@gmail.com), Goiânia - Brasil. 
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SOIL PHYSICAL ATTRIBUTES IN MAIZE INTERCROP MODES WITH 

UROCHLOA BRIZANTHA CV. XARAÉS AND NITROGEN DOSES, COMPARED 

TO SINGLE MAIZE 

Leonnardo Cruvinel Furquim¹ 

 

ABSTRACT 

Considering the sustainability of the agricultural sector, highly productive systems 

with the use and occupation of soil in permanent time are desired. In this context, 

crop-livestock integration is highly valuable by providing besides the production of 

fibers and grains in the crop, also the pasture production in the dry season. However, 

due to the wide range of integrated systems, studies for the correct use of each 

system are necessary. Therefore, the objective was to find the most appropriate 

timing for forage sowing (xaraés grass), in intercrop with the maize crop, and the 

influence of topdressing N doses, on evaluate the soil physical properties, both in 

consortium and non - consortium (single maize), and verify the effects of soil physical 

attributes on grain yield of the successor crop to the system (soybean). The 

experiment was conducted in irrigated area in Selvíria, MS, between 2014 and 2016. 

The experimental design was a randomized complete block with three replications in 

a factorial scheme 2x4x3, composed by: two forms of xaraés grass sowing 

(concomitantly with corn - MUL, or post-emergence - MUC); four topdressing N 

doses in maize (0, 50, 100, and 150 kg ha-1 of N as urea) and three layers of soil 

evaluated (0.00 to 0.10, 0.10 to 0.20, and from 0.20 to 0.40 m). Also, to verify the 

influence of the intercrop, another evaluation mode was used: a 3x3 factorial 

scheme, composed by three forms of xaraés grass sowing (MUL; MUC, and with the 

absence of intercrop); and three layers of soil evaluated (0.00 to 0.10, 0.10 to 0.20, 

and from 0.20 to 0.40 m). The intercropping system provided improvement in soil 

physical quality in relation to non-intercropping - being the MUL system the one with 

higher efficiency; topdressing N doses in the maize provided a small interference in 

the soil physical attributes; the main modifying attribute of the system was the 

Macroporosity of the soil. 

Keywords: Agronomic efficiency, crop-livestock integration, soil management, no 

tillage system, crop succession. 

¹ PPGA/UFG (leonnardolp@hotmail.com) 
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AVALIAÇÃO DE CARVÃO E BRIQUETES DAS ESPÉCIES DE TAUARI (Couratari 

sp.) E CAIXETA (Simarouba sp.) EM COMPARAÇÃO COM EUCALIPTO 

(Eucalyptus sp.) 

Luanna Elis Guimarães¹ 

 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o aproveitamento dos resíduos da madeira de 

uso comercial - Caixeta (Simarouba sp.) e Tauari (Couratari sp.) com a finalidade 

para energia, e se há diferença entre as duas espécies. As espécies foram 

selecionados, cortados e moídos para a produção a 120ºC. Foram avaliadas as 

características da biomassa (poder calorífico) e dos briquetes (densidade aparente, 

densidade energética, estabilidade dimensional e resistência mecânica). A espécie 

utilizada para a produção de briquetes não influencia o poder calorífico, a densidade 

aparente e energética. Os briquetes de bambu apresentaram menores valores de 

expansão volumétrica e maiores valores de resistência a tração por compressão 

diametral e durabilidade se comparados aos de eucalipto, indicando o seu potencial 

para uso energético na forma de material densificado. A utilização de temperatura na 

compactação da biomassa de bambu e de eucalipto melhorou as propriedades 

físicas e mecânicas dos briquetes. A inexistência de diferença estatística entre as 

propriedades para as duas temperaturas utilizadas no processo indica que os 

briquetes das espécies estudadas podem ser produzidos com temperaturas 

menores sem que ocorra o comprometimento da sua qualidade, reduzindo os custos 

energéticos na produção do briquete. 

Palavras-chave: Biomassa; Material densificado; Potencial energético, Madeiras 

¹ - Doutoranda do PPGA/UFG (luanna.meioambiente@gmail.com) 


