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PREFÁCIO 

Estatística multidimensional 

 

O IV 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. 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. 

 

Saudações, 

 

 

Prof. Dr. Fábio Venturoli 

Universidade Federal de Goiás 

Março de 2017 
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FORMAÇÃO DE FUSTE DO MOGNO AFRICANO (Khaya ivorensis A. Chev.) NO 

INÍCIO DA CULTURA 

Renan Krupok Matias¹ 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e desenvolvimento de fuste do 

mogno africano (Khaya ivorensis A. Chev.) nos primeiros cinco anos de plantio. A 

área de estudo está localizada em um plantio comercial de mogno africano no 

município de Piracanjuba, GO. Foram coletados dados dendrométricos (altura total e 

de fuste, DAP e diâmetro de copa) de 20 parcelas representativas da população, 

totalizando 600 árvores. O uso da análise de regressão multivariada possibilita 

observar qual o nível de relação entre as variáveis coletadas, sendo uma ferramenta 

adequada para o estudo. Com cinco anos de idade a porcentagem de árvores com 

fuste igual ou superior a 6 metros foi de 8,35%, mostrando que com essa idade parte 

da população já tem o fuste com altura desejada para o comércio. 

 

Palavras-chave: Dados dendrométricos; Fuste 

 

¹ - Mestrando do PPGA/UFG (renan.krupok@hotmail.com) 
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Desempenho de pontas de pulverização submetidas a diferentes taxas de 

aplicação na cultura do algodoeiro 

André Júnio Andrade Peres1 

 
Resumo 

 
A cotonicultura é uma atividade altamente rentável, porém, apresenta elevados 
custos de produção, devido principalmente ao período em que a cultura fica em 
campo chegando a 240 dias da semeadura até a colheita. Uma alternativa para 
redução deste período e consequentemente diminuição dos custos, é o 
adensamento da cultura por meio da redução do espaçamento entre linhas de 
semeadura, reduzindo este período para até 120. Porém, esta prática aumenta a 
cobertura vegetal da superfície dificultando o processo de pulverizações. Outra 
prática adotada para diminuição dos custos é utilização de volumes de aplicação 
menores, aumentando a capacidade operacional do pulverizador. Porém, com estas 
práticas, é necessário maior cuidado na escolha da ponta de pulverização com 
respectivo volume de aplicação. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi analisar 
duas pontas de pulverização submetidas a diferentes volumes de aplicação na 
deposição na cultura do algodoeiro adensado, procurando a configuração de 
aplicação (ponta + volume) mais apropriada.  O experimento foi realizado em área 
comercial em março de 2012. A cultura se encontrava em fase reprodutiva, 
apresentando máxima cobertura vegetal, com altura média das plantas de 1,10 m 
cujo espaçamento de semeadura era 0,45 m. As pontas utilizadas foram API 11004 
que produz jato leque padrão e a ponta ATR 3,0 que produz jato cônico. Estas 
pontas foram escolhidas por produzirem o tipo de jato de pulverização mais usual 
utilizado no campo. Os volumes adotados foram 50, 100 e 150 L/ha. Sendo assim, o 
delineamento experimental foi um fatorial 2 x 3, sendo montado em blocos 
casualizados, com cada parcela apresentando 50 m de comprimento x 18 m de 
largura (comprimento da barra de pulverização do pulverizador autopropelido). A 
calda de aplicação foi constituída por água e oxicloreto de cobre na concentração de 
2,5 g/L, sendo o cobre utilizado como marcador. Foram fixados, com auxílio de um 
grampeador, dez papéis filtros de 2 x 2 cm na parte superior e outros dez papéis de 
mesma dimensão na parte inferior das plantas. Foram colocados um papel na parte 
superior e um papel na parte inferior por planta. Após a pulverização, os papéis 
foram levados individualmente para laboratório para extração do marcador cobre em 
aparelho de espectrômetro de absorção atômica e a concentração transformada em 
µl/cm2. A ponta API 11004 no volume de 50 L/ha apresentou maiores depósitos 
tanto na parte superior quanto na parte inferior. Por meio de análise PCA pôde 
observar que a mesma ponta no volume de 150 L/ha ficou agrupada junto ao volume 
de 50 L/ha. Conclui-se, assim, que para alcançar as melhores qualidades na 
pulverização em algodoeiro adensado, recomenda-se utilizar a ponta API 11004 nos 
volumes de 50 ou 150 L/ha. 
 
Palavras-chave: Algodoeiro adensado, pulverização, pontas, deposição. 
 
1
 Doutorando do Programa de Pós gradução em Agronomia, área de concentração em Fitossanidade 

da Universidade Federal de Goiás – EA/UFG, Goiânia (andrejaperes@yahoo.com)  
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE POPULAÇÕES DE Heterodera glycines 

DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA ESTRADA DE FERRO NO ESTADO DE GOIÁS.  

Genetic characterization of Heterodera glycines populations from the 

municipalities of the region of the Estrada de Ferro in state of Goiás. 

MOREIRA, J.A.A.¹; TAVARES, M.C.²; MENDES, L.M.O.3; ARAÚJO, F.G.1; 

MENEZES, I.P.P.3. 

 
Estudar a diversidade genética do Nematoide de Cisto da Soja (NCS) é 
fundamental, pois esse nematoide apresenta alta variabilidade genética. O objetivo 
do trabalho foi a caracterização genética de populações de H. glycines provenientes 
de municípios, da região da Estrada de Ferro (Goiás) em raças e a caracterização 
molecular empregando marcadores de RAPD. No teste de raça o delineamento foi 
DIC com 30 (populações do NCS) x 6 (diferenciadoras de soja) com 10 repetições, 
sendo as diferenciadoras: Pickett, Pecking, PI 90763, PI 88788, Hartwig e Lee 74, 
inocularam as plantas com 4000 ovos e juvenis de segundo estádio de cada 
população de NCS. Após 30 dias da inoculação, avaliou o número de fêmeas de 
cada diferenciadora e calculou o índice de fêmeas (IF%) = número médio de fêmeas 
na diferenciadora / número médio de fêmeas na cultivar Lee 74)*100%. Na 
caracterização molecular utilizou 28 primers RAPD, a extração de DNA foi realizada 
pelo método CTAB 2%. Quantificou-se o DNA por comparações visuais das bandas 
geradas em gel de agarose corado com brometo etídio.  Reações de PCR foram 
feitas em termociclador e os produtos amplificados separados por eletroforese em 
gel de agarose contendo brometo de etídio e submerso em tampão TBE. Dados de 
RAPDs foram atribuídos com valores de 1 presença e 0 ausência da banda 
amplificada. A matriz binária foi usada para estimar a distância genética entre as 
populações com base na dissimilaridade de Jaccard. A análise de agrupamento com 
base na matriz de dissimilaridade genética calculada foi pelo método de Ward. 
Encontraram 8 raças: 1, 3, 4+, 6, 9, 10, 14 e 14+ distintas de H. glycines nos 
municípios. Dez primers foram polimórficos entre as populações do NCS. Cinco 
grupos foram geneticamente distintos entre as populações de H. glycines, ocorrendo 
variabilidade genética elevada. 
Palavras-chave: H. glycines; RAPD; Teste de raça. 
 
 
¹Doutoranda em Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Escola de Agronomia, Goiânia, GO. 
²Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, Urutaí, GO. 3 Laboratório de Genética Molecular, Instituto 
Federal Goiano, Campus Urutaí, Urutaí, GO. E-mail: mirianagro1@gmail.com 
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DIFERENTES EMBALAGENS na Qualidade Pós-Colheita de PITAIA 

VERMELHA: UMA ABORDAGEM MULTIVARIADA  

Raquel Cintra de Faria1; André José de Campos2; Fábio Venturoli1 

 

Resumo 

Apesar da importância, do crescente aumento da produção e consumo, dos 
benefícios nutritivos da pitaia de casca e polpa vermelha, há grande carência de 
informações sobre o comportamento pós-colheita dos frutos, em relação ao 
potencial e tecnologias de conservação. Nesse aspecto, objetivou-se avaliar de 
forma multivariada a qualidade pós-colheita de pitaia vermelha, H. costaricensis, 
submetida a diferentes condições de armazenamento, por meio de atributos físicos e 
físico-químicos. Os frutos foram adquiridos no pomar comercial na zona rural de 
Piracanjuba – Goiás, Fazenda do Dragão. Após a colheita, os frutos foram 
transportados até o laboratório, padronizados, higienizados e submetidos às 
diferentes condições de armazenamento. O experimento foi realizado em 
Delineamento Inteiramente Casualizado, em esquema fatorial 5x9, sendo cinco 
condições de armazenamento (polietileno expandido (EPE); cloreto de polivinila 
(PVC) + poliestireno expandido (EPS); PVC + EPS + sachê de permanganato de 
potássio (KMnO4); polietileno de baixa densidade (PEBD) e PEBD + sachê de 

KMnO4) e nove dias de análise (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 dias), armazenados sob 

refrigeração a 8±1°C e 80±5% de UR. As análises realizadas a cada dois dias foram: 
perda de massa fresca, relação polpa/casca, betalaínas na casca e polpa, acidez 
titulável, sólidos solúveis, potencial hidrogeniônico, carotenoides totais e coloração. 
Os dados obtidos das variáveis analisadas foram normalizados e posteriormente 
submetidos às análises de correlação de Pearson, de componentes principais (PCA) 
e de agrupamento (cluster). O dendograma foi obtido por meio de UPGMA, 
considerando-se a distância euclidiana como coeficiente de semelhança. Foi 
utilizado o software PAST 3.2. O uso da análise multivariada possibilitou verificar 
que a embalagem de polietileno de baixa densidade (PEBD), permitiu uma 
conservação mais adequada dos atributos de qualidade desses frutos, mantendo 
suas características físicas e físico-químicas durante a pós-colheita. 

 

Palavras-chave: Hylocereus costaricensis, embalagem, atmosfera modificada. 

1. UFG – Universidade Federal de Goiás, Escola de Agronomia. GO 462, Km 0, CEP: 74,690-900, 
Goiânia –GO, cfsraquel@hotmail.com, fabioventuroli@gmail.com 
2. UEG – Universidade Estadual de Goiás. BR 153, N° 3105, Km 99, CEP: 75,132-400, Anápolis –
GO, andre.jose@ueg.br 


