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RESUMO 

O milho possui origem na região central da América e, além do grande valor 

econômico, é um dos cereais mais relevantes no planeta. O alagamento em 

plantações é um fator de grandes perdas e impactos na produtividade agrícola, 

sendo necessário um melhor planejamento de toda cadeia produtiva. O objetivo do 

estudo foi avaliar as respostas fisiológicas dos híbridos Agroceres® (Híbrido AG 

8780) e Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) em situação de estresse hídrico por 

alagamento no estádio vegetativo. Para isso, o presente estudo foi concretizado no 

período entre 7 de outubro e 9 de novembro de 2019, no campus do Gragoatá da 

Universidade Federal Fluminense, localizado em Niterói-RJ. As sementes de milho 

utilizadas foram: Agroceres® (Híbrido AG 8780) e Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) e 

com elas foram realizados dois ensaios: no Ensaio I verificou-se o Índice de 

Velocidade de Germinação de ambas as variedades, onde foi constatada maior taxa 

e velocidade de germinação para a variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) em 

relação a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR). No Ensaio II, as plantas 

oriundas do Ensaio I foram impostas a situação de alagamento. A partir dos 3 dias 

após o alagamento (DAA) foram avaliados: fluorescência da clorofila a, o 

“Normalized Difference Vegetation Index” (NDVI), altura e diâmetro do colo e, ao 

final do Ensaio II foram avaliados parâmetros de crescimento: área foliar total, altura, 

diâmetro do colo, massa fresca e massa seca e NDVI. Na análise da clorofila a, a 

variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) teve respostas mais extremas ao 

alagamento, principalmente quanto à dissipação de energia, se mostrando menos 

resistente a esse tipo de estresse quando comparada a variedade Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR). Para os parâmetros número de folhas, massa fresca de folhas, massa 

fresca do caule obtiveram maior investimento na variedade Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR), já para os parâmetros massa fresca e seca de raiz, e área foliar 

tiveram maior investimento na variedade Agroceres® (Híbrido AG8780). Com a 

introdução do alagamento nas plantas, foi possível observar em campo e em 

análises posteriores que a variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) apresentou 

mudanças mais acentuadas do que a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR), 

mostrando que a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) pode ser melhor 



 
 

recomendada para situação de alagamento, no Rio de Janeiro, nessas condições 

climáticas.  

PALAVRAS – CHAVE: Zea mays; estresse abiótico; fluorescência da clorofila a.   



 
 

 

ABSTRACT 

 

Corn has its origin in the central American region, and besides its economic value, is 

the most sold cereal in the planet. Flooding in plantations is a factor of big losses and 

impacts, being necessary a better planning on all the chain of production. The 

objective of the study was to evaluate physiological responses of the hybrids 

Agroceres® (Hybrid AG 8780) and Pioneer® (Hybrid 30F53VYHR) in a situation of 

stress by flooding in the vegetative stage. For that, the present study was made in 

the period between October 7th and November 9th in the Gragoatá Campus on 

Universidade Federal Fluminense, located in Niterói-RJ. The corn seeds used were: 

Agroceres® (Hybrid AG 8780) and Pioneer® (Hybrid 30F53VYHR) and with them 

were made two trials, in the Trial I it was analyzed the Germination Speed Index for 

both varieties, were it was obtained a higher tax and germination velocity for the 

Agroceres® (Hybrid AG 8780) variety when compared to the Pioneer® (Hybrid 

30F53VYHR) variety. On Trial II, the plants that came from Trial I, were imposed to 

flooding with the objective of finding out which variety is most recommended for this 

scenario. Starting in the 3 DAF growth parameters were analyzed: total leaf area, 

height, stem diameter, fresh and dry mass and NDVI. In the Chlorophyll a analysis, 

the Agroceres® (Hybrid AG8780) variety had more extreme answers towards the 

flooding, especially on energy dissipation, showing lower resistance to flooding when 

compared to the Pioneer® (Hybrid 30F53VYHR) variety. The parameters number of 

leafs, fresh leaf mass and fresh stem mass had more investment in the Pioneer® 

(Hybrid 30F53VYHR) variety, the fresh and dry root mass and leaf area had more 

investment I the Agroceres® (Hybrid AG8780). With the introduction of flooding in the 

plants, it was possible to observer in situ and in posterior analysis that the 

Agroceres® (Hybrid AG8780) variety presented more accentuated changes than the 

Pioneer® (Hybrid 30F53VYHR) variety, showing that the Pioneer® (Hybrid 

30F53VYHR) variety can be a better recommended for flooding situations, in the 

climatic condition found in Rio de Janeiro. 

 

KEY WORDS: Zea mays; abiotic stress; chlorophyll a fluorescence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O milho é de origem da região central da América, sendo um grande iniciador 

da agricultura ancestral. Depois de muitos anos de seleção e modificação genética, 

obteve-se o milho que conhecemos hoje. Segundo García-Lara e Serna-Saldivar 

(2019), além do grande valor econômico atual, o milho é um dos cereais mais 

relevantes no planeta com uma produção de, aproximadamente, 1 bilhão de 

toneladas métricas.  

Devido às mudanças climáticas, o alagamento tem se tornado um evento 

mais recorrente, principalmente em regiões com falta de planejamento do uso do 

solo (PALOM et al., 2017; LÖSCHNER E NORDBECK, 2019). O excesso de água 

no solo tende a preencher os poros existentes nele, induzindo a planta à uma 

situação de hipóxia (quando se tem 10% ou menos de oxigênio disponível no solo) 

ou anoxia (não há concentração de oxigênio), o que causa desordens metabólicas 

como por exemplo, a menor produção de Adenosina Trifosfato (ATP), podendo 

prejudicar drasticamente todo o seu desenvolvimento (LI X et al., 2018). 

O alagamento em plantações no geral, não somente na cultura do milho, é um 

fator de grandes perdas e impactos, o que gera inúmeros estudos na área sobre 

segurança alimentar (ILIC et al., 2017; KAKANI et al., 2018; MADUREIRA et al., 

2019; KUMAR et al., 2020) sendo necessário, um melhor planejamento, não só por 

parte do agricultor, mas de toda cadeia produtiva em que envolvem a produção de 

alimentos. 

Muitos estudos são realizados para verificação de respostas à falta de água 

para as culturas (déficit hídrico) (LEITE et al., 2019; MARINHO et al., 2019; LOBATO 

et al., 2020; MOHAMMADI et al., 2020),  já que, no Brasil, é mais comum que ocorra 

períodos de seca do que períodos chuvosos (AWANGE et al., 2016), porém, alguns 

estudos apontam a importância da análise do alagamento e a falta de atenção dada 

ao assunto (SHRESTHA et al., 2016; ZHOU et al., 2020). 

Dependendo do estresse imposto ao milho, seu primeiro sinal de injuria pode 

ser visto nas folhas e, posteriormente na dificuldade de assimilação de CO2 podendo 

alterar seu desenvolvimento radicular que, quando mal desenvolvido, pode diminuir 

a área de contato da planta com o solo e, logicamente, com os nutrientes nele 

presentes (MAO et al., 2017), podendo causar a morte celular e de órgãos, 
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dependendo da duração do fator estressante. Várias são as alterações que podem 

ocorrer com plantas sob estresse (DOVRAT et al., 2019; YAMADA e OSAKABE, 

2018; NABI et al., 2019), e as plantas podem ser mais sensíveis na fase reprodutiva 

ou vegetativa, dependendo da espécie (ABDULMAJEED e QADERI, 2019). 

Assim, o presente trabalho, avaliou respostas fisiológicas dos híbridos 

Agroceres® (Híbrido AG 8780) e Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) em situação de 

estresse hídrico por alagamento no estádio vegetativo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar as respostas fisiológicas de variedades de milho ao estresse 

hídrico por alagamento no estádio inicial de desenvolvimento. 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Avaliar o índice de velocidade de germinação, por meio de 

contagem diária das plântulas; 

2.2.2 Analisar a atividade fotoquímica da fotossíntese durante o 

período do estresse 

2.2.3 Determinar os efeitos do alagamento do solo sobre alguns 

parâmetros de crescimento como: altura, área foliar total, massa 

fresca, seca; 

2.2.4 Verificar teor de pigmentos nos diferentes tratamentos; 

2.2.5 Usar a ferramenta NDVI para confirmar atividade fotossintética 

nas plantas ao final do experimento em campo; 

2.2.6 Verificar dados meteorológicos que compreendem o período do 

experimento. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O agronegócio no Brasil, é um setor que, no terceiro trimestre de 2019, 

colaborou com 79.681 milhões de reais no PIB (Produto Interno Bruto), e segundo a 

CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) para a quarta estimativa da safra 

2019/20 apontou um crescimento na produção brasileira de grãos em comparação à 

temporada passada (CORDER, 2020). O indicativo atual é de um volume total na 

ordem de 248 milhões de toneladas, para 64.176 milhões de hectares, sinalizando 

incremento de 2,5% ou 6,1 milhões de toneladas em relação a 2018/19. Muito desse 

valor do PIB é representado pela produção de culturas como o milho, representando 

25.985.997 toneladas para a primeira safra e 74.580.128 toneladas para a segunda 

safra da área cultivada no país, em 2019, devido principalmente ao clima tropical.  

Segundo o Censo Agro de 2017(IBGE, 2020) no Rio de Janeiro foi produzida 

uma quantidade de 71.699 toneladas de milho forrageiro, tendo maior produção no 

município de Duas Barras com 8.596 toneladas. Ainda segundo o Censo Agro de 

2017 (IBGE, 2020), o milho foi a 4° cultura com maior valor de produção no Brasil 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Representação gráfica do valor de produção de alguns produtos agrícolas no Brasil  

Fonte: IBGE, 2020 
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Deste milho produzido no Brasil grande parte é destinada para exportação, 

segundo a Camex (Câmara de Comercio Exterior, 2019) com 7.344.021.499 

toneladas sendo exportadas em 2019, além da produção de alimentos derivados do 

mesmo, porém o milho tem valor além da simples nutrição, podendo prevenir 

doenças e causar bem-estar físico (ILLANES e GUERRERO, 2016), devido à 

produção de zeaxantina é um carotenoide, com propriedades antioxidantes e de 

prevenção contra doenças relacionadas ao envelhecimento (ZHANG et al., 2018), 

dentre outros. 

Assim, devido a sua importância econômica e nutricional, muitos estudos ao 

longo dos anos foram sendo realizados e ainda são, principalmente no aspecto de 

melhoramento das variedades, além da produção de novas cultivares com essa 

espécie (CABRESA-PONCE et al., 2019), o que proporcionou a  produção de 

plantas híbridas, que são plantas modificadas geneticamente para melhorar o 

desempenho ou da produção de interesse, como por exemplo, podendo aumentar a 

geração de carotenoides, antioxidantes e outros metabólitos na planta (CHEN et al., 

2016; KLJAK e GRBESA, 2015; OTANI et al., 2019). 

Além disso, várias variedades de milho foram produzidas por empresas do 

setor do agronegócio para que o cultivo fosse possível em diferentes regiões do país 

e também em situações de estressantes em que a cultura poderia passar durante o 

seu crescimento e desenvolvimento, tanto fatores abióticos como bióticos (fontes), 

inclusive nos diferentes estádios fenológicos da cultura, pois  este  apresenta dois 

estádios fenológicos principais, o vegetativo e o reprodutivo, sendo o primeiro 

dividido em letra V (vegetativo e números como V1, V2, V3 até V(n), sendo “n” a 

última folha que surge antes do pendoamento e  o estágio reprodutivo (R) vai do R1 

ao R6 onde a planta atinge maturidade fisiológica (MAGALHÃES E DURÃES, 2006)  

(Figura 2).  
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Figura 2: Estádios fenológicos do milho 

Fonte: Fancelli, 2015. 

 

Devido ao clima tropical, na maioria das regiões do país, é possível o cultivo 

dessa cultura, pois apresenta metabolismo fotossintético C4 (folha armazena ácidos 

com 4 carbonos), que requer condições menos exigentes que planta C3 (folha 

armazena ácidos com 3 carbonos), já que possui maior eficiência no uso de água 

(EUA), cerca de 2 a 5 g CO2/Kg H2O, além de apresentar maior eficiência no uso do 

N e suportar elevadas temperaturas (LONG, 1999; SAGE et al., 1999; BELTRÃO E 

OLIVEIRA, 2008; DICKINSON, 2012; WESELAKE, 2016),  no entanto, mesmo com 

o desenvolvimento de cultivares adaptadas à situações estressantes, sempre há a 

necessidade  de se verificar como alguns híbridos que foram modificados para 

tolerância e melhoria de outros fatores, podem responder a situações em que não 

foram melhoradas, mas que podem estar sujeitos quando em cultivo no campo.  

Assim, o milho híbrido da Agroceres® (Híbrido AG 8780) segundo 

informações da empresa, promete alta produção, precocidade, qualidade de grãos e 

tolerância a doenças, no entanto, os meses mais recomendados para a semeadura 

plantio por semeadura não abrangem o estado do Rio de Janeiro (somente os 

estados vizinhos, Minas Gerais e São Paulo), pertencentes a região sudeste, mas 

sendo a região Sul, com meses ideais para julho, agosto e setembro (AGROCERES, 
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2019). Já o milho híbrido da Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) é relatado pelas 

informações do fabricante, como tendo elevado potencial de produção, com 

proteção contra insetos e presença do gene Roundup Ready™ Milho 2, possuindo 

alta qualidade de grãos, e adaptabilidade e estabilidade de produção, além de ser 

responsivo ao manejo e precocidade. A área para cultivo desse híbrido abrange o 

estado do Rio de Janeiro para a safra de verão, recomendada para o plantio, sem 

indicação dos meses ideais para plantio por semeadura na região sudeste 

(PIONEER, 2019).  

A região sudeste possui diferentes regimes hídricos em relação a outras 

regiões do país, com alta concentração de chuvas no verão e seca ocorrendo com 

maior frequência no inverno (Fundação CEPERJ, 2010; NASCIMENTO et al., 2018; 

SANTOS et al., 2018), sendo que isso pode influenciar o cultivo de plantas. Em 

condições de estresse, plantas sofrem constantes mudanças, a fim de manter o 

equilíbrio entre suas funções de crescimento, reprodução e sobrevivência, sendo o 

estresse de origem biótica ou abiótica, nesse tipo de cenário, plantas tendem a 

alocar sua maior parte de energia para os mecanismos defesa e menos para 

produção de biomassa (PRASCH e SONNEWALD, 2015).  

Adaptação das plantas é uma característica que quando adquirida é passada 

para as seguintes gerações, já a tolerância ao estresse da planta é a capacidade da 

mesma de se aclimatar às condições de estresses diversos durante seu tempo de 

vida (KRASENSKY e JONAK, 2012). 

Déficit hídrico, alta salinidade e baixa temperatura são fatores que podem 

causar perda de turgor nas células da planta (KRASENSKY e JONAK, 2012), além 

de poder haver uma reorganização das células a fim de diminuir danos maiores à 

planta. Como consequência das alterações causadas, as plantas podem inibir por 

completo a fotossíntese, reduzir fertilidade, alterar crescimento e dentre outras 

modificações (KRASENSKY e JONAK, 2012; PRASCH e SONNEWALD, 2015).   

O déficit hídrico na planta, pode causar diminuição de água presente nas 

folhas, modificando o regime de abertura e fechamento dos estômatos além de 

diminuir a disponibilidade de CO2 na planta (OSAKABE et al., 2014). É estimada 

uma perda de 95% de água pela transpiração da planta através dos estômatos 

assim, para o controle do turgor da célula, em situação de seca, é comum observar, 

em momento inicial, o fechamento dos estômatos (PRASCH e SONNEWALD, 2015).  
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Em muitas situações o déficit hídrico pode levar ao desencadeamento de 

outro estresse, devido ao aquecimento foliar, como o estresse causado por altas 

temperaturas (38°C ou mais), que pode gerar na planta diferentes reações como: 

redução de fotossíntese, degradação de células, perda de integridade de 

membranas ou até mesmo senescência, podendo ser esse considerado um dos 

estresses mais impactantes na planta (CIAIS et al., 2005; QU et al., 2013). 

Juntamente com altas temperaturas, é comum a ocorrência da exposição de 

excesso de luz na planta, outro fator que pode agravar o estresse na planta incluindo 

foto-oxidação que pode provocar aumento na produção de oxigênio reativo, em 

condições extremas, esse fator pode causar ampla diminuição na produção da 

planta (OSAKABE et al., 2014).  

Baixas temperaturas também podem afetar o crescimento da planta, diminuir 

sua produção, alterar fertilidade e entre outros, o estresse por baixas temperaturas 

podem ser dividido em: temperaturas baixas, porém, acima de 0°C e em 

temperaturas abaixo de 0°C, ou seja, temperatura de congelamento, muitas plantas 

são sensíveis às baixas temperaturas, entre elas se encontra o milho, esse tipo de 

estresse pode acarretar grandes perdas financeiras (HAO et al., 2018; RAJU et al., 

2018). 

A salinidade é um problema de grande relevância em áreas irrigadas 

compreendendo cerca de 30% do mundo, o excesso de sais na água ou solo pode 

alterar o potencial de absorção de água da planta, mudar as atividades das células, 

inibir enzimas e outros efeitos que ao final da produção resultaram em menor 

desempenho da planta (BLASCO et al., 2013). 

Outro possível problema que pode ser encontrado em culturas como o milho é 

a ocorrência de níveis tóxicos de alumínio no solo, fator este que pode modificar 

crescimento e produção da planta, com alterações na parte aérea e raiz da mesma, 

como foram observados por Colombo (2014).  

Deficiência nutricional também é um fator de grande influência na 

produtividade de culturas no geral, podendo observar mudanças nas plantas como 

mudanças na produção de matéria seca e diferenças no crescimento, segundo 

Frazão (2010) o nutriente de maior influência, em plantas de bastão-do-imperador, 

foi o Boro, seguido pelo Potássio, Nitrogênio, Fósforo, Enxofre, Magnésio e Cálcio.  
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Dentre deficiências nutricionais uma que pode ocorrer em plantas de milho é 

a deficiência do nutriente fósforo, fator que pode causar coloração arroxeada nas 

folhas da planta, sintoma esse que pode ser agravado quando o solo se encontra 

úmido e frio, como é o caso em situação de alagamento (COELHO et al., 2019; 

YARA, 2019). Além da deficiência nutricional, o excesso de nutrientes no solo 

também pode alterar o crescimento e formação de plantas como foi observado por 

Santos (2012) com cultura de alface e aplicações de nitrogênio.  

Segundo Netto (2006), o confinamento radicular com variação do volume dos 

recipientes, em plantas de Coffea canéfora, pode acarretar diferentes sínteses de 

fotoassimilados podendo levar à uma diferença no desenvolvimento da planta, 

verificando assim a importância da relação entre volume de raiz e taxa de 

fotossíntese.    

Devido às alterações climáticas causadas pelo aquecimento global, não é 

incomum a ocorrência de inundações em regiões Brasileiras, segundo Paiva (2017), 

no dia 12 de dezembro de 2017 choveu em torno de 147 milímetros em 24 horas, 

valor este tomado como referência nos ensaios. Além disso, outro fator que pode 

também facilitar a ocorrência do alagamento é a compactação do solo assim como 

visto por Alaoui (2017), fator relevante no campo devido à passagem de máquinas 

agrícolas.   

Quanto ao alagamento, muitas espécies de planta são sensíveis a este tipo 

de estresse podendo resultar em grandes perdas para o produtor, várias mudanças 

podem ser observadas, dependendo da intensidade e permanência do alagamento, 

podendo haver mudança na concentração de oxigênio disponível, dióxido de 

carbono e dentre outros parâmetros que podem prejudicar o crescimento da planta 

(LORETI, 2016; PERBONI, 2011; PERATA et al., 2011). 

Dentre as mudanças que o alagamento pode causar no solo é possível 

verificar, segundo Kozlowski e Pallardy (1997), redução do potencial redox, 

alteração do pH do solo, variando com o tipo de solo e, diminuições nos processos 

de decomposição de matéria orgânica que, normalmente ocorrem por bactérias 

aeróbias e, em condição de alagamento, passam a ser realizada por bactérias 

anaeróbias. 

  A condição de hipóxia por alagamento se caracteriza pelo fechamento dos 

poros no solo e redução da concentração de oxigênio no mesmo, quando se tem 
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10% ou menos de oxigênio disponível, podendo gerar uma condição de anoxia onde 

não há concentração de oxigênio (THORP e ROGERS, 2015). A hipóxia pode 

acarretar a diminuição da biomassa, causar mudanças na anatomia das raízes, caso 

ultrapasse um período de dois a quatro dias, tem efeitos mais extremos (NAZARI et 

al., 2019). Em condições controladas, a hipóxia pode gerar aumento de produção de 

sementes, podendo variar com a planta analisada (TANG et al., 2014). 

Tanto em condições de hipóxia quanto anoxia, é possível verificar mudanças 

nas expressões dos genes das plantas como a indução da fermentação, mecanismo 

que permitirá à planta utilizar glicólise para a produção de ATP, a fim de compensar 

a redução da produção de ATP, porém, a produção de ATP por fermentação 

anaeróbica é mais ineficiente, produzindo apenas 2 moléculas de ATP por molécula 

de glicose (DAT et al., 2004; LORETI et al., 2016). Além disso, outra modificação 

observada em situação de hipóxia é a formação de aerênquima, como forma de 

obtenção de oxigênio (DANTAS et al., 2001). 

Segundo Loreti (2016), em situações de alagamento, o etileno é um gás que 

foi naturalmente produzido pela planta (hormônio), como forma de promover o 

transporte de oxigênio na planta e que, normalmente, não foi capaz de sair da 

mesma resultando em seu acúmulo já que, em situação de estresse, a atividade 

estomática da planta pode ser alterada, podendo também influenciar na absorção de 

CO2 pela planta que impacta diretamente no processo fotossintético (SHIONO et al., 

2008; OSAKABE et al., 2014, KHAN et al., 2020).  

Segundo Posso et al. (2020), a aplicação de nitrato em plantas sob condição 

de alagamento, mostrou efeitos positivos no crescimento de plantas de feijão 

comum, já que se constatou que auxiliou a planta a manter o processo fotossintético, 

outros estudos abordando o uso do nitrato também mostram sua eficiência na 

manutenção do crescimento de plantas (Thomas e Sodek, 2005; Oliveira et al., 

2013; Wany et al., 2019)    

 Algumas medidas externas podem ser tomadas para melhorar a tolerância da 

planta a adversidades, como visto por Posso et al. (2020), quando aplicado nitrato 

em plantas de feijão sob hipóxia, como apontado acima. 

Por fim, compreende-se que o alagamento em plantas pode acarretar 

situação de hipóxia com mudanças nas concentrações de oxigênio e CO2, podendo 

resultar em situação de anoxia condição essa que altera expressões genéticas na 
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planta, modificando a eficiência dos fotossistemas, pode também ocasionar 

surgimento de aerênquima e acúmulo de etileno na planta (DANTAS et al., 2001; 

DAT et al., 2004; THORP e ROGERS, 2015; LORETI et al., 2016) 

O índice de Vegetação por Diferença Normalizada está diretamente ligado à 

quantidade de biomassa, ou seja, a atividade vegetativa presente no local escolhido, 

podendo avaliar, dentre outros fatores, área foliar (JUNGES et al., 2019). Além da 

atividade fotossintética da planta, outro fator que pode influenciar no valor do NDVI é 

a quantidade de água presente na planta (BUSTAMANTE et al., 2012). 

Uma das análises que podem auxiliar na verificação de situações 

estressantes nas plantas é a análise da fluorescência da clorofila, que inclusive já 

possuem inúmeros instrumentos no mercado para tal análise, por se tratar de um 

método não destrutivo, de fácil manuseio, muito importante para verificação de 

situação de estresse, antes mesmo que os sintomas sejam aparentes na planta 

(STRASSER E STRASSER, 1995; TSIMILLI-MICHAEL, 2019). 

Para melhor entendimento da análise de clorofila a na planta, é importante 

compreender os fotossistemas e intersistemas presentes na planta, para tal é 

preciso saber que o fotossistema II procede o fotossistema I e que o intersistema se 

encontra entre o fotossistemas II e I, sendo o último responsável pela geração de 

NADPH, principal fonte de energia para a planta (TAIZ et al., 2017) , segue figura 

com o caminho percorrido dentro do tilacoide da planta (Figura 3). 
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Figura 3: Esquema Z para emissão de O2 e produção de energia em organismos fotossintéticos 

(BROWN, 1973) 

É importante destacar também as análises de crescimento da planta, como 

altura, área foliar, diâmetro da base e entre outros parâmetros que podem ser 

utilizados para acompanhar a relação de biomassa da planta (URCHEI et al., 2000).  

Outro parâmetro comumente analisado em plantas é o teor de pigmentos. 

Nas plantas temos comumente 3 pigmentos Clorofila a, b e carotenoides que estão 

envolvidos na absorção luminosa. Cada um desses pigmentos absorve diferentes 

comprimentos de onda (Figura 4). Alterações nos pigmentos podem ser indicativos 

de possíveis estresses na planta, podendo ter seu teor alterado dependendo do 

nível de oxidação dos pigmentos, fator esse que pode modificar o desempenho da 

planta já que altera a absorção de luz na mesma (NASCIMENTO e MARENCO, 

2010). 
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Figura 4: Espectro luminoso de absorção pelos pigmentos Clorofila a, b e carotenoides 

Fonte: Markos, 2006 

 

Em situação de estresse os pigmentos fotossintéticos podem apresentar 

diminuição (devido oxidação) como visto por Chavoushi (2020) em estresse por 

déficit hídrico em plantas de cártamo. 

Para verificar a resposta das plantas frente à fatores estressantes, diversas 

ferramentas podem ser utilizadas a fim de reconhecer pontos chave de tolerância ou 

suscetibilidade da planta ao estresse imposto, dentre as ferramentas que podem ser 

utilizadas tem-se o NDVI (Normalized Difference Vegetation), um índice muito 

utilizado em pesquisas de cunho agrícola, através do uso de imagens de satélite e 

analisando-se os níveis de reflectância, o NDVI pode estimar mudanças estruturais, 

na fisionomia e entre outros (SILVA et al., 2019). Entre os índices empregados para 

vegetação, o NDVI é o mais utilizado por se basear nos pigmentos que participam 

no processo da fotossíntese, além de ser prático de aplicar, podendo ser feito de 

forma remota (ALFACE et al., 2019).  
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado, no período entre 7 de outubro e 9 de 

novembro, no campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, localizado 

em Niterói-RJ. Climaticamente a região possui clima Aw, segundo a classificação de 

Köppen, ou seja, clima tropical com inverno seco e verão chuvoso, com temperatura 

média anual de 23ºC e precipitação média anual de 1200 mm. A localização possui 

latitude 22°54’00’ S, longitude 43°08’00’’ W e altitude de 8 metros.  

As sementes de milho Agroceres® (Híbrido AG 8780) e Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR) foram adquiridas em empresas agropecuárias, ambas as sementes 

têm como característica a precocidade de germinação. Ambas as variedades foram 

escolhidas por prometerem funcionar bem no verão e em climas quentes além de 

demonstrarem ter precocidade na germinação e alta resposta ao manejo 

(AGROCERES, 2020; PIONEER, 2020). Em adição, a variedade Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR) pode ser cultivada no Rio de Janeiro (PIONEER, 2020).  

O solo utilizado no experimento foi enviado para a realização da análise física 

e química no Laboratório de Análise de Solo, Tecido Vegetal e Fertilizante da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), classificado com textura argilosa (Quadros 1 

e 2). 

Quadro 1: Análise da física do solo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

N° 

Laboratório 

Areia 

grossa 

Areia 

fina 

Silte  Argila Classificação 

textural 

Tipo de 

solo 

kg/kg kg/kg kg/kg kg/kg 

2548 0,271 0,088 0,189 0,452 Argila 3 

  

Dois meses antes do início do experimento, foi realizada a correção do pH do 

solo com o auxílio do Manual de calagem e adubação do Estado do Rio de Janeiro 

(2013). A fonte de calcário utilizada continha 24% de CaO, 17,1% de MgO e 41,1%.  

 

Quadro 2: Análise química do solo realizada pela Universidade Federal de Viçosa 

N° pH H2O pH KCl pH P K Na  Ca²+ 



27 
 

 

Laboratório CaCl2 mg/dm³ mg/dm³ mg/dm³ cmol/dm³ 

4470 4,3 - - 1,4 6 - 0,37 

Mg²+ Al³+ H + Al SB t T V 

cmol/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³ % 

0,27 2,04 3,7 0,66 2,7 4,36 15,1 

m ISNa MO P-Rem 
   

% % dag/kg mg/L 
   

75,6 - - 24,4 
   

 

Em aproximadamente 1,5 m³ de solo, foi utilizado 4,5 kg de calcário. O solo 

foi disposto em parte de uma caixa d’água, sendo adicionado em camadas de 0,5 

m³. Em cada camada foi adicionado o calcário aos poucos, de modo a manter uma 

mistura homogênea (Figura 5), até alcançar os 1,5 m³ de solo. Após incorporação do 

calcário, o solo foi coberto com lona e permaneceu em repouso (incorporação) por 

60 dias. Na sequência foi realizado o enchimento dos vasos (8 litros), para posterior 

cultivo. 

 

 

Figura 5: incorporação do calcário em 1,5 m³ de solo 
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Os vasos foram preenchidos primeiramente com uma camada de pedras para 

evitar perda de solo na base e facilitar a drenagem. O solo foi adicionado até a linha 

de marcação interna, referente a capacidade de 8 L,  isso realizado em 09 de agosto 

de 2019 (Figura 6).  

 

   

Figura 6: Vasos de 8 litros preenchidos com pedra (A) e solo (B) 

 

Dois dias antes do início do experimento (semeadura) foi aplicado NPK 

(Nitrogênio; Fósforo; Potássio) e Ureia nos vasos, para correção da quantidade de 

nutrientes, requeridos pela cultura do milho, conforme dados da análise de solo. 

Para o cálculo foi utilizado como base o Manual de Calagem e Adubação do Estado 

do Rio de Janeiro (2013), sendo necessária a aplicação de: 

 

• 80 kg ha-1 de Fósforo 

• 40 kg ha-1 de Potássio  

• 80 kg ha-1 de Nitrogênio 

 

Foi utilizado o NPK, cuja composição 8-20-20 e, sabendo que a área 

aproximada dos vasos era de 1,83 m2, foi encontrada uma necessidade de utilização 

de 0,073 kg de NPK com adicional de 0,0196 kg de ureia para completar a 

quantidade de nitrogênio necessária para os 44 vasos. Cada vaso recebeu 1,66 

gramas de NPK e 0,45 gramas de ureia, para a aplicação do NPK uma parte do solo 

presente nos vasos era retirada (Figura 7), então era incorporado o NPK no solo e o 

solo retirado era reposto novamente, bem como realizada a irrigação, para facilitar a 

incorporação dos nutrientes.  

 

A B 
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Figura 7: Retirada de parte do solo para aplicação de NPK 

 

Depois, os vasos foram dispostos aleatoriamente, em pleno sol (Figura 8), 

mantendo o solo em capacidade de campo.  

 

Figura 8: Vasos dispostos aleatoriamente em pleno sol 

 

 

Após a realização dessa etapa inicial o referido trabalho foi dividido em dois 
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ensaios, para melhor compreensão. No Ensaio I: análise da germinação das 

sementes dos diferentes híbridos e no Ensaio II: alagamento das plantas oriundas 

do Ensaio I. 

 

ENSAIO I: GERMINAÇÃO DAS SEMENTES DE MILHO 

 

As sementes de milho Agroceres® (Híbrido AG 8780) e Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR) foram semeadas dois dias após aplicação do NPK, sendo duas   2 

sementes por vaso (vaso de 8 litros) (Figura 9), contendo no vaso o solo que foi 

analisado e realizado a correção, conforme descrito nas etapas anteriores. 

 

Figura 9: Profundidade das sementes nos vasos 

 

Cada unidade amostral (vaso) continha 2 sementes, sendo cada tratamento 

(2 híbridos), com 22 repetições (vasos para cada híbrido). 

 

Taxa de germinação e Índice de Velocidade de Germinação (IVG) 

 

A taxa de germinação foi aferida todos os dias e contabilizadas as sementes 

que se apresentavam visível acima do solo a emergência (BRASIL, 2009; MORAES 

et al., 2012; BORGES et al, 2018), sendo contabilizadas até o 12º dia após 

semeadura, quando todos os tratamentos já não apresentavam mais sementes 

germinando. 

Determinou-se a porcentagem de germinação e o Índice de Velocidade de 
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Germinação (IVG). A porcentagem de germinação foi calculada pela fórmula 

proposta nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) e o IVG de acordo 

com a fórmula proposta por MAGUIRE (1962) adaptado de MORAES et al. (2012).  

 

Verificação de dados meteorológicos 

 

Através de dados coletados pelo INMEP foi verificada as condições climáticas 

de temperatura média, umidade média e precipitação ao longo dos dias que 

compreendem o Ensaio I. 

 

ENSAIO II: ALAGAMENTO DAS PLANTAS DE MILHO 

 

Para a realização do Ensaio II, as plantas oriundas do Ensaio I, 

permaneceram nos seus respectivos vasos e distribuídos da mesma forma, 

aleatoriamente, conforme croqui do experimento (Figura 10) com aproximadamente 

40 cm de distância entre os vasos. As plantas foram cultivadas até chegarem entre o 

estádio V4 e V5, onde há quatro a cinco folhas completamente expandidas 

(HANWAY, 1966). Para que as plantas do tratamento com alagamento ficassem com 

água nos vasos a fim de proporcionar o alagamento do solo por 17 dias, foram 

adquiridos vasos maiores (18 L), sendo fechados os orifícios na parte inferior com 

Sikaflex® e fita adesiva (Figura 11) e posteriormente acondicionados os vasos de 8 

L internamente aos vasos de 18 litros.  
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AA7 AP6 -

CA2 CP3 AP3

AA10 AP9 CA11

CA4 CP2 AA5

AA11 CA6 AP2

CP7 AP11 CA3

CA9 AA1 AP10

CP8 CA10 AA8

AA2 AP4 CP5

CP6 CA7 AA3

AA9 CP11 AP5

CP1 AA6 CA5

AP7 CA8 AP3

CP9 AA4 CP4

CA1 CP10 AP1

POSICIONAMENTO DOS VASOS

40 cm

80 cm

588 cm

 

Figura 10: Croqui do experimento demonstrando o posicionamento dos vasos em campo (AA = 

Alagado Agroceres® (Híbrido AG 8780); AP = Alagado Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR); CA = 

Controle Agroceres® (Híbrido AG 8780); CP = Controle Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) 
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Figura 11: Vaso de 18 litros fechado com Sikaflex® e fita adesiva 

 

Primeiramente foi realizado o desbaste, deixando apenas uma planta por 

vaso (Figura 12). Cada tratamento (plantas controle e plantas alagadas, de ambos 

os híbridos) continham 11 repetições cada (unidade amostral 1 planta por vaso), 

totalizando 44 vasos.  

 Posteriormente, foi realizado o alagamento (acondicionados os vasos de 8 

litros) em que continham as plantas, encaixados em vasos de 18 litros, que continha 

água da torneira (água tratada, oriunda do grupo águas de Niterói), criando uma 

lâmina de 2,5 cm de água acima da camada de solo onde a planta de milho estava 

inserida (Figura 13 A), isso para o tratamento com as plantas com alagamento. Para 

as plantas controles, estas permaneceram em vasos de 8 litros, com irrigação em 

capacidade de campo (Figura 13 B).  
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Figura 12: Plantas de milho excedentes nos vasos e retiradas no dia 23 de outubro 

 

   

Figura 13: Exemplo de planta em condições de alagamento, em vaso com 2,5 cm de lâmina d’agua 

(A); Exemplo de planta do tratamento controle mantida na capacidade de campo (B) 

  

À medida que o nível de água nos tratamentos com alagamento baixava, 

devido a evapotranspiração, a água era reposta, sempre mantendo reposição de 

lâminas d’água. Dessa forma, se manteve o experimento por 17 dias após o início 

do alagamento, encerrando no dia 9 de novembro de 2019.  

A partir do terceiro dia de alagamento (3 DAA) foram avaliados: fluorescência 

da clorofila a, NDVI, altura e diâmetro do colo. As avaliações foram repetidas nos 

A B 
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dias 28/10 (5 DAA); 31/10 (8 DAA); 5/11 (13 DAA); 7/11 (15 DAA) e 9/11 (17 DAA), 

determinado em experimentos preliminares e, ao final do Ensaio II foram avaliados 

parâmetros de crescimento (área foliar total, altura, diâmetro do colo, massa fresca e 

massa seca), além da avaliação do NDVI. 

 

 

Análise da fluorescência da clorofila 

 

Na análise da emissão da fluorescência da clorofila a que foi medida em 

folhas jovens totalmente expandidas, foi utilizado um fluorômetro portátil (Handy-Pea 

ou M-PEA 2 - Hansatech Instruments Ltd, King’s Lynn, Northfolk, UK). As medidas 

foram realizadas no período da manhã em folhas previamente adaptadas ao escuro, 

por um período suficiente para a oxidação completa do sistema fotossintético de 

transporte de elétrons. A seguir, as folhas foram submetidas a um flash de luz 

saturante. As medidas tiveram uma duração de 1s da emissão de fluorescência em 

cada repetição, de modo a se obter os resultados da fluorescência rápida. Foram 

avaliadas as variáveis derivadas da curva de emissão de fluorescência rápida: 

fluorescência inicial ou basal (F0), medida a 50 µs; a fluorescência máxima (FM) e a 

fluorescência variável (FV), que representa a diferença entre FM e F0. As variáveis 

biofísicas que quantificam o fluxo de energia através do FSII foram analisadas 

segundo o teste JIP proposto por Strasser e Strasser (1995) e os dados foram 

normalizados em relação ao controle (TSIMILLI-MICHAEL, STRASSER, 2008). A 

lista de alguns parâmetros do Teste JIP encontra-se na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Resumo dos parâmetros de fluorescência, parâmetros extraídos e derivados (calculados 
pelo Teste JIP) com suas fórmulas e descrições 

Parâmetros da fluorescência  Descrição  

Parâmetros extraídos  

Ft Intensidade de fluorescência no tempo t após 
início da iluminação actínica 

F50 μs Intensidade de fluorescência mínima a 50 μs 

F100 μs e F300 μs Intensidade de fluorescência a 100 e 300 μs, 
respectivamente 

FJ e FI  Intensidade de fluorescência no passo J (2ms) 
e no passo I (30 ms), respectivamente  

FP (= Fm)  Fluorescência máxima no passo P  
Area 
 
OEC = 1 – (FI/FJ) 

Área complementar total entre a indução da 
curva de fluorescência e Fm 
Complexo de evolução do oxigênio 
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Continuação Tabela 1 

Parâmetros Derivados e Parâmetros OJIP  

                                    
F0 ≅ F50 μs Fluorescência mínima quando todos os 

centros de reação do FSII estão abertos  
Fm = FP  Fluorescência máxima quando todos os 

centros de reação do FSII estão fechados  
F0/FM Razão entre a fluorescência inicial e máxima, 

de folhas adaptadas ao escuro – rendimento 
quântico da dissipação 

FV/F0 Razão entre a fluorescência variável e a 
fluorescência mínima 

Rendimentos e razões de fluxo  

φP0 = TR0/ABS = 1 – F0/Fm = FV/Fm Rendimento quântico máximo fotoquímico 
primário em t = 0  

φE0 = φP0 * ψ0 = 1 – (FJ/FM) = ET0/ABS  Rendimento quântico de transporte de 
elétrons de QA- para o Inter sistema de 
aceptores de elétrons  

ψE0 = ET0/TR0 = 1 - VJ  Probabilidade (no tempo 0) que um éxciton 
capturado tem de mover um elétron na cadeia 
de transporte de elétrons após QA-  

δR0 = RE0/ET0 = (1 - VI)/(1 - VJ)  Eficiência com que um elétron pode mover 
dos aceptores de elétrons do Inter sistema 
reduzidos para os aceptores finais do FSI  

φR0 = RE0/ABS = φP0 × ψE0 × δR0 Rendimento quântico de redução dos 
aceptores finais de elétrons do FSI por fóton 
absorvido  

Fluxos específicos ou atividades expressas por centro de reação (RC)  

ABS/RC = M0 × (1/VJ) × (1/φP0)  Fluxo de absorção por RC  
DI0/RC Fluxo específico de dissipação do excesso de 

energia por centro de reação ativo com 
capacidade de redução da quinona A (QA) 

TR0/RC = M0/VJ  Fluxo de energia capturado por RC em t = 0  
ET0/RC = (M0/VJ) × ψE0 = (M0/VJ) × (1 - VJ)  Fluxo de transporte de elétrons além de QA

- 
por centro de reação ativo 

RE0/RC = (RE0/ET0) × (ET0/CR)  Fluxo específico de elétrons com capacidade 
de reduzir os aceptores finais de elétrons na 
porção aceptora de elétrons do FSI por centro 
de reação ativo 

Índice de Performance 

PIABS = (RC/ABS) × (φP0/(1 - φP0)) × (ψE0/(1 – 
ψE0))  

Índice de performance de conservação de 
energia dos fótons absorvidos pelo FSII até a 
redução do Inter sistema de aceptores de 
elétrons 

PITOTAL = (CR/ABS) × (φP0/(1 – φP0)) × (ψE0/(1 
– ψE0)) × (δR0/(1 – δR0))  

Índice de performance total, conservação de 
energia dos fótons absorvidos pelo FSII que 
foram utilizados para a redução do aceptor 
final de elétrons do FSI 

Fonte: PAN et al., 2011; TOUCHETTE et al., 2012; HÜTHER, 2014 

 

 

Parâmetros de crescimento 

 

Ao longo do experimento foi realizado o acompanhamento da altura das 
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plantas e do diâmetro do colo. Para a altura, foi utilizada uma régua graduada em 

centímetros, medindo-se da base da brotação do milho até seu ápice apical. Para o 

diâmetro do colo, foi utilizado paquímetro digital.  

Ao final do experimento foram realizados a determinação da massa fresca e 

seca de folhas e raízes, foi necessária à coleta de toda a planta. Para massa fresca, 

as folhas e raízes coletadas foram pesadas em uma balança, logo após a pesagem 

do material, foram dispostos em estufa com circulação de ar, à 65ºC, até atingirem 

massa constante para posterior pesagem da matéria seca. Também foi determinado 

ao final a área foliar total das plantas, foi utilizando do medidor LI-3100C Área Meter, 

Li-Cor Inc, que determinou sua área foliar total em cm2. 

Além disso, ao final do experimento também foi determinado o teor de 

pigmentos fotossintéticos foi feita espectrofotometricamente de acordo com ARNON 

(1949). Amostras de 0,15 g de tecido foliar proveniente das folhas foram maceradas 

na presença de acetona 80% e estimados pelas equações de HENDRY & GRIME 

(1993) e expressos em µmol gMF*1. As equações para determinação da 

concentração dos pigmentos cloroplástídicos com base na massa foliar de clorofila 

a, clorofila b e carotenoides nas plantas:  

 

✓ Clorofila a (μmol g-1) = (12,7 x A663 – 2,69 x A645) x 1,119 x V / 1000 x 

unidade de massa (g) 

✓ Clorofila b (μmol g-1) = (22,9 x A645 – 4,68 x A663) x 1,102 x V / 1000 x 

unidade de massa (g) 

✓ Carotenoides (μmol g-1) = (A450 + 0,114 x A663 – 0,638 x A645) x V /1000 x 

112,5 x unidade de massa (g) 

 

Nestas equações, A corresponde à absorbância no comprimento de onda 

indicado e V é o volume final do extrato clorofila-acetona (mL), no caso 20mL. 

 

Análise do índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) 

 

Para determinação do índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

(NDVI), foi realizada uma fotografia das plantas no final do experimento para 

verificação da ação vegetativa dos diferentes tratamentos. Para tal, foi utilizado o 
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conceito de NDVI e aplicação pelo ENVI® como descrito por Cho (2019). As fotos 

foram tiradas pela câmera de celular e, após carregamento das imagens no ENVI® 

4.5 foi utilizada a ferramenta NDVI escolhendo as bandas do vermelho e do verde, já 

que não foi possível adquirir a banda do infravermelho, a banda verde irá substitui-

la, pois assim como a banda do infravermelho próximo, esta também é refletida pela 

planta (PRASANNAKUMAR et al., 2014) Sabendo que, em situação ideal, o valor +1 

para NDVI apresenta maior produção de biomassa na planta, e -1 representa uma 

planta sem produção de biomassa, ou seja, morta, um exemplo de análise realizada 

demonstrou produção de biomassa média (Figura 14). Segundo Tucker (1979), a 

relação das bandas do vermelho com infravermelho e vermelho com verde são 

semelhantes, podendo ser uma alternativa para o NDVI. 

 

 

Figura 14: exemplo de imagem com medição de NDVI de aproximadamente 0,02 

 

 Com os dados coletados no ENVI®, foi realizada análise estatística dos 

valores juntamente com outros parâmetros de crescimento. 

 

 

Verificação de dados meteorológicos 
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Verificação de dados coletados pelo INMEP foi verificada as condições 

climáticas de temperatura média, umidade média e precipitação ao longo dos dias 

que compreendem o Ensaio II. 

 

 

Delineamento experimental e análise estatística  

 

O delineamento experimental utilizado na realização das análises foi 

inteiramente casualizado, onde os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA, p ≤ 0,05) e as médias comparadas através do teste de Tukey (p ≤ 0,05) 

quando houve significância pelo teste F, com auxílio do Software SISVAR® 

(FERREIRA, 2014), para cada um dos dias com dados coletados e, separadamente, 

para o último dia do experimento com 17 DAA.  

 . 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ENSAIO I: GERMINAÇÃO DAS SEMENTES 

 

A germinação das sementes de milho foram de 86% para a variedade 

Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) e 95% para a variedade Agroceres® (Híbrido 

AG8780), sendo que a germinação se estabilizou com 4 e 3 dias após o início da 

germinação e o primeiro dia de germinação foi após 5 e 4 dias após a semeadura 

(DAS) para o híbrido Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) e Agroceres® (Híbrido 

AG8780) respectivamente (Figura 15 e Figura 16).  

 

 

Figura 15: Porcentagem de germinação para as sementes de milho (-▲-) Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR) e (-•-) para Agroceres® (Híbrido AG8780) 
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Figura 16: Índice de velocidade de Germinação (IVG) para as sementes de milho (--) Pioneer® 

(Híbrido 30F53VYHR) e (--) para Agroceres® (Híbrido AG8780)  

 

Inicialmente, foi possível observar que a variedade Agroceres® (Híbrido 

AG8780) teve melhor desempenho quanto ao índice de velocidade de germinação 

(IVG), fator comprovado pelo cálculo do IVG, para ambos os híbridos (Quadro 3). 

  

Quadro 3: índice de Velocidade de Germinação dos híbridos Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) e 

Agroceres® (Híbrido AG 8780) 

Datas 
Dias após 
semeadura 

(DAS) 

Pioneer® 
(Híbrido 

30F53VYHR) 

Agroceres® 
(Híbrido 
AG8780) 

43745 0 0 0 

43746 1 0 0 

43747 2 0 0 

43748 3 0 0 

43749 4 0 0.5 

43750 5 2 6.6 

43751 6 3.166666667 1 

43752 7 0.714285714 0.142857143 

43753 8 0.375 0 

43754 9 0.111111111 0 

43755 10 0 0 

43756 11 0 0 

43757 12 0 0 

44124 13 -2.923076923 0.153846154 

Total   8.396703297 
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O cálculo do IVG confirmou que a variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) 

teve maior velocidade de germinação, mostrando pico de velocidade de germinação 

no quinto dia após semeadura. Já a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) 

mostrou maior velocidade de germinação no sexto dia após semeadura. Essa 

diferença na velocidade de germinação se deu devido à demora na germinação o 

que refletiu em menor porcentagem de germinação ocorrido na variedade Pioneer® 

(Híbrido 30F53VYHR), mostrando que a variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) 

teve melhor desempenho quanto a taxa e velocidade de germinação. Em campo foi 

possível confirmar visualmente que a variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) se 

desenvolveu mais rapidamente quando comparada com a Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR), promovendo um desenvolvimento mais acelerado nas plântulas.  

Para o período que compreende a análise de germinação, foi realizado o 

acompanhamento das condições meteorológicas (Apêndice A), onde verificou-se 

pouca influência dos fatores ambientais, como temperatura do ar, precipitação e 

umidade do ar sobre a germinação das sementes. 

Visto que, a semente do milho é fotoblástica neutra, ou seja, sua germinação 

ocorre em presença ou não de luz (RIBEIRO et al., 2012; REIS et al., 2014), o fator 

radiação, dentro dos parâmetros meteorológicos, não foi verificado.  

 

ENSAIO II: ALAGAMENTO DAS PLANTAS  

 

No 3 DAA foi possível observar alguns dos sintomas do alagamento nas 

plantas, como a perda de cor das folhas mais próximas ao solo, diminuição do 

crescimento, mudança de coloração das folhas e saída de raízes do solo, essas 

reações ao fator estressante ocorrem pois a absorção de nitrogênio e outros 

nutrientes presentes no solo é prejudicada já que a planta do milho é dependente de 

bactérias diazotróficas para tal, ocasionando a coloração roxa (em folhas jovens) ou 

amarela (para folhas mais velhas) devido a deficiência do nitrogênio observada no 

experimento (MARENCO e LOPES, 2013). 

Em situações de baixa concentração de nitrogênio, é comum a ocorrência de 

acúmulo de antocianina, um tipo de flavonoide que confere cores à planta, esse 

acúmulo de antocianina na planta aumenta a tolerância da planta à deficiência de 

nitrogênio (LIANG e HE, 2018; TRUONG et al., 2018; FALLAH et al., 2020).  
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Algumas mudanças ocorreram em maior número para a variedade 

Agroceres® (Híbrido AG 8780). A presença de folhas arroxeadas e raízes 

adventícias correram em maior número para a variedade Agroceres® (Híbrido AG 

8780) (Figura 17e Figura 18). 

 

 

Figura 17: Planta do tratamento Agroceres® (Híbrido AG 8780) alagado com folhas arroxeadas no 5 

DAA 

 

 

Figura 18: Planta do tratamento Agroceres® (Híbrido AG 8780) alagado com raízes adventícias no 5 

DAA 

 

 Também foi observado que, no 5 DAA, as plantas do tratamento Agroceres® 

(Híbrido AG8780) apresentaram maior número de raízes adventícias, resposta 

comum em situação de alagamento a fim de aumentar a disponibilidade de oxigênio 
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no sistema radicular e consequentemente aumentar a produção de ATP, altamente 

de pendente da presença de oxigênio na planta (HÜTHER et al., 2017), em 

comparação com as plantas do tratamento com Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR), 

mostrando possivelmente que a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) pode ter 

menor responsividade ou respostas mais lentas à situações de estresse. 

É possível constatar que, com alagamentos de pequena duração, 3-5 DAA, as 

duas variedades não apresentaram mudanças drásticas visuais, podendo mostrar 

que ambas as variedades podem ser indicadas para alagamentos de curta duração.  

Com o decorrer dos dias em estresse, no 15 DAA foi possível observar que, 

algumas das plantas do tratamento alagado Agroceres® (Híbrido AG8780), 

possivelmente estavam em situação de anoxia, visto que a planta buscou oxigênio 

através de fissura na base do colmo (Figura 19), resposta vista devido à formação 

de aerênquima na região do colo, na base da planta (FABBRI et al., 2005; WANG e 

CAO, 2012). 

 

 

Figura 19: Fissura (aerênquima) na base do colmo de planta alagada variedade Agroceres® (Híbrido 

AG 8780) com 15 dias após alagamento 

 

Como o alagamento proporciona efeitos logo no início do estresse, 

diferentemente no 17 DAA, foi possível constatar visualmente as variações entre 

tratamentos alagados e não alagados de Agroceres® (Híbrido AG8780) e Pioneer® 
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(Híbrido 30F53VYHR), mostrando diferenças em crescimento e coloração das 

raízes, com coloração mais escura e menor crescimento no tratamento alagado em 

ambas as variedades (Figura 20). 

 

   

Figura 20: Raiz da Variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) com alagamento e sem alagamento, 

respectivamente (A); Variedade Agroceres® (Híbrido AG 8780) sem alagamento e com alagamento, 

respectivamente(B) 

 

Análise da fluorescência da clorofila 

 

De modo geral, os resultados da análise da fluorescência da clorofila 

demonstraram que a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) obteve melhor 

desempenho quando comparado a variedade Agroceres® (Híbrido AG 8780), 

apresentando alterações menos bruscas para os parâmetros analisados e com 

aumento do índice de  performance da fase fotoquímica da fotossíntese aos  8 DAA, 

no entanto, ambos genótipos foram apresentando sintomas do estresse hídrico por 

alagamento na cadeia de transporte de elétrons, conforme maior tempo passavam 

sob condições de estresse. 

Em ambas as variedades é possível notar que os parâmetros tempo para 

atingir fluorescência máxima (t for Fm) e a fluorescência variável por fluorescência 

máxima (Fv/Fm) tiveram comportamento semelhante, com uma leve diminuição de 

ambos os fatores com o decorrer dos dias (Figura 21), caracterizando ambos os 

A B 

 

B 
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parâmetros com redução tempo-dependente. Essa redução demonstra uma menor 

eficiência na performance do fotossistema II (FSII) que interfere na performance da 

fotossíntese como um todo, ou seja, a diminuição desses parâmetros indica menor 

produção de energia pela planta no tratamento alagado para ambas as variedades 

(FALQUETO et al., 2008). 
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Figura 21: Parâmetros de Teste JIP, em relação ao respectivo controle, obtidos a partir da 

fluorescência transiente OJIP das clorofilas de plantas de milho cultivadas sob condições de 

alagamento e condição normal por diferentes períodos. (A) Pioneer® 30F53VYHR; (B) Agroceres® 

(Híbrido AG 8780). ( - ) controle, (-■-) 3 , (-○-) 5 , (-●-) 8 ,  (---), 13  (-♦-) 15 e  (-▲-) 17 dias de 

alagamento. 

  

A 

B 
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 Os parâmetros Área complementar total entre a indução da curva de 

fluorescência e Fm (Area) e Razão entre a fluorescência variável e a fluorescência 

mínima (Fv/F0) tiveram comportamento semelhante para ambas as variedades 

(Figura 21), com efeitos mais pronunciados ao final, sendo tempo-dependentes, com 

diminuição destes ao longo dos dias, confirmando a diminuição de atividade 

fotossintética na planta já que houve diminuição da área, porém houve diminuição 

da energia utilizada na etapa fotoquímica (Fv/F0). 

 O parâmetro fluorescência relativa variável no passo-J (Vj) em ambos os 

tratamentos demonstrou aumento significativo ao longo dos dias (Figura 21 A e B). 

Já o parâmetro de fluorescência variável relativa do passo I (Vi) mostrou pequena 

alteração, com leve aumento ao longo dos dias (Figura 21 A e B). As atividades 

fotossintéticas na planta entre os passos J e I que compreendem aos intersistemas, 

ou seja, estão entre o fotossistema II e fotossistema I, onde tal variação essa pode 

prejudicar o funcionamento do fotossistema I que é dependente das interações que 

ocorrem no intersistema (DIETZ, 2003).  

 Os parâmetros área complementar total normalizada da curva OJIP (Sm) e 

número de giros de redução, oxidação e re-redução de QA no tempo entre a luz ser 

ligada até atingir Fm (N) tiveram redução ao longo do tempo em ambos os 

tratamentos, com exceção do 15° DAA para a variedade Agroceres® (Híbrido 

AG8780) que obteve aumento em relação ao seu controle (Figura 21 A e B). O 

aumento destes parâmetros representa maior eficiência nos fotossistemas, porém, 

na maioria dos dias após alagamento observa-se sua diminuição, indicando assim, 

diminuição da eficiência fotoquímica. 

 O parâmetro fluxo de absorção por centro de reação (ABS/RC) obteve 

aumento em ambas as variedades com aumento mais acentuado para a variedade 

Agroceres® (Híbrido AG8780) para os últimos dias do experimento (13, 15 e 17 

DAA), devido ao aumento do sistema antena, responsável por captar energia da luz 

que chega a planta, como forma de compensar a perda de energia que normalmente 

ocorre em situações de estresse devido à desordens no fotossistema II 

(MARTINAZZO et al., 2011; PERBONI et al., 2012;LARRÉ et al., 2013; 

MARTINAZZO et al., 2013; JUNIOR et al., 2015). 

Para ambas as variedades, podemos observar que houve um aumento da 

dissipação do excesso de energia (DI0/RC), com relação ao controle, ao longo do 
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tempo, com maior perda de energia no tratamento com a variedade Agroceres® 

(Híbrido AG8780) (Figura 21 B), pode-se observar que apesar do aumento da 

absorção de energia (ABS/RC) houve aumento da dissipação de energia (DI0/RC), 

ou seja, apesar de absorver mais energia, as plantas alagadas não estavam sendo 

capazes de fazer uso da energia absorvida, precisando aumentar a dissipação da 

mesma, por calor (MARTINAZZO et al., 2011; PERBONI et al., 2012;LARRÉ et al., 

2013; MARTINAZZO et al., 2013; JUNIOR et al., 2015) 

O parâmetro fluxo de energia capturado por centro de reação em t=0 

(TR0/RC) teve reação semelhante em ambos os tratamentos, demonstrando leve 

aumento nos últimos dias (a partir do 13 DAA) e se mantendo à nível de controle no 

início do tratamento (entre 3 e 8 DAA) (Figura 21 A e B). 

O parâmetro fluxo de transporte de elétrons além de QA- por centro de reação 

ativo (ET0/RC) apresentou redução para a variedade Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR) principalmente no 8 DAA onde teve maior redução (Figura 21 A e B). 

Para a variedade Agroceres® (Híbrido AG8780), o mesmo parâmetro também 

obteve redução ao longo do tempo com exceção do 17° DAA onde o parâmetro 

apresentou aumento com relação ao tratamento controle (Figura 21 B). Com a 

redução do fluxo de transporte de elétrons no final do fotossistema II, há também 

diminuição da atividade fotossintética na planta já que os fotossistema I depende 

dos elétrons liberados no fotossistema II para funcionamento adequado (NELSON e 

YOCUM, 2006).   

O parâmetro fluxo específico de elétrons com capacidade de reduzir os 

aceptores finais de elétrons na porção aceptora de elétrons do FSI por centro de 

reação ativo (RE0/RC) apresentou leve diminuição para a variedade Pioneer® 

(Híbrido 30F53VYHR) alternando ao longo dos dias, com leves diminuições e 

aumentos abaixo do valor encontrado no tratamento controle (Figura 21 A). Para a 

variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) este parâmetro apresentou diminuição em 

relação ao controle, até o 13° DAA e apresentou leve aumento em relação ao 

controle no 15° e 17° DAA (Figura 21 B). 

Os parâmetros que descrevem os rendimentos: (i) rendimento quântico 

máximo fotoquímico primário em t = 0 (φP0); (ii) rendimento quântico de transporte de 

elétrons de QA- para o intersistema de aceptores de elétrons (φE0); (iii) probabilidade 

(no tempo 0) que um éxciton capturado tem de mover um elétron na cadeia de 
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transporte de elétrons após QA- (ψE0); e (iv) Rendimento quântico de redução dos 

aceptores finais de elétrons do FSI por fóton absorvido (φR0), apresentaram 

respostas semelhantes, tendo leve diminuição em ambas as variedades, com maior 

diminuição do parâmetro φE0 com 8 DAA para a variedade Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR) (Figura 21 A) e maior diminuição com 13 DAA para a variedade 

Agroceres® (Híbrido AG8780) (Figura 21 B), a diminuição desses fatores demonstra 

uma diminuição na eficiência da fotossíntese na planta, nos tratamentos alagados, o 

mesmo foi verificado para esses parâmetros em plantas alagadas de pêssego 

segundo Martinazzo et al. (2011) e em plantas alagadas de Erythrina crista-galli L. 

segundo Larré et al. (2013).  

O rendimento quântico de transporte de elétrons (δE0) teve diminuição em 

ambas variedades em relação ao controle, com acentuamento no 8 DAA para a 

variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) (Figura 21 A) e no 13 DAA para a 

variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) (Figura 21 B). 

Para os parâmetros índice de performance do fotossistema II (PI abs) e índice 

de performance total (PI total), foi possível verificar diminuição, principalmente nas 

últimas análises realizadas, confirmando a diminuição de atividade na planta em 

condições de alagamento, para as duas variedades, com maior modificação na 

variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) que chegou mais próximo do valor zero 

(Figura 21 B).   

Para a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) (Figura 21), com 8 dias 

após o início do alagamento, é possível identificar um aumento brusco de 

performance total dos fotossistemas, demonstrando uma possível tentativa de 

recuperação das condições em que a planta se encontrava, reação também 

observada por Hernandez et al. (2017), fator que não foi observado na variedade 

Agroceres® (Híbrido AG8780) (Figura 21B). 

A variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) (Figura 21 B) teve respostas mais 

extremas ao alagamento, principalmente quanto à dissipação de energia, se 

mostrando menos resistente a esse tipo de estresse, foi também a que mais 

apresentou mudanças visuais, como citado neste estudo. 

 Para compreender melhor as respostas das plantas, analisou-se de forma 

mais detalhada alguns parâmetros, em relação ao último dia de alagamento, 

análises que compreendem o 17 DAA. Observa-se que o parâmetro fluxo de 
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absorção por centro de reação (ABS/RC) obteve maiores valores nos tratamentos 

alagados em ambas as variedades (Tabela 2 e Tabela 3), mostrando uma tentativa 

de aumentar a eficiência do fotossistema.  

 

Tabela 2: Análise estatística de alguns parâmetros da fluorescência para o 17 DAA para a variedade 
Agroceres® (Híbrido AG8780) 

Tratamento  ABS/RC DI0/RC δr0 PI abs PI total 

  Controle  2.84 ± 0.18 b 0.74 ± 0.13 b 0.28 ± 0.01 a 1.85 ± 0.12 a 2.67 ± 0.16 a 

  Alagado 4.16 ± 0.18 a 1.58 ± 0.13 a 0.20 ± 0.01 b 0.62 ± 0.12 b 0.8 ± 0.16 b 

CV 17.38% 40.12% 9.24% 32.23% 31.44% 

* Valores seguidos por letras diferentes na vertical se diferenciam estatisticamente segundo teste de 

Tukey a 5% 

 

Tabela 3: Análise estatística de alguns parâmetros da fluorescência para o 17 DAA para a variedade 
Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) 

Tratamento  ABS/RC DI0/RC δr0 PI abs PI total 

Controle  2.65 ± 0.08 b 0.61 ± 0.06 b 0.25 ± 0.01 a 2.24 ± 0.13 a 2.46 ± 0.17 a 

Alagado 3.33 ± 0.08 a 1.09 ± 0.06 a 0.19 ± 0.01 b 0.83 ± 0.13 b 0.90 ± 0.17 b 

CV 8.75% 22.81% 14.52% 29.28% 36.06% 

* Valores seguidos por letras diferentes na vertical se diferenciam estatisticamente segundo teste de 

Tukey a 5% 

 

O parâmetro dissipação do excesso de energia (DI0/RC), também houve 

aumento da média, para ambas as variedades, no tratamento alagado (Tabela 2 e 

Tabela 3), demonstrando que, apesar de estar absorvendo mais por centro de 

reação, os centros de reação também estão dissipando mais energia.   

A eficiência com que um elétron pode mover dos aceptores de elétrons do 

Inter sistema (δr0), assim como o índice de performance do fotossistema II (PI abs) e 

índice de performance total (PI total), tiveram maior desempenho (maior média) nos 

tratamentos controle em ambas as variedades (Tabela 2 e Tabela 3), demonstrando 

a queda de eficiência da planta quando submetida ao alagamento com 17 DAA.  

 Em relação a análise entre variedades de milho, os parâmetros: fluxo de 

absorção por centro de reação (ABS/RC) e índice de performance total (PI total), 

não obtiveram diferença entre as variedades para o tratamento controle (Tabela 4). 

Para os parâmetros dissipação do excesso de energia (DI0/RC) e a eficiência 

com que um elétron pode mover dos aceptores de elétrons do Inter sistema (δr0) 

apresentaram maiores médias para a variedade Agroceres® (Híbrido AG8780), para 
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o tratamento controle (Tabela 4), demostrando que obteve maior média de 

rendimento quântico mas ao mesmo tempo dissipou mais energia.  

 

Tabela 4: Análise estatística no tratamento controle para as variedades Agroceres® (Híbrido AG8780) 
e Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) 

Tratamento  ABS/RC DI0/RC δr0 PI abs PI total 

Agroceres 2.84 ± 0.07 a 0.73 ± 0.03 a 0.28 ± 0.01 a 1.85 ± 0.12 b 2.67 ± 0.2 a 

Pioneer 2.65 ± 0.07 a 0.61 ± 0.03 b 0.25 ± 0.01 b 2.24 ± 0.12 a 2.46 ± 0.2 a 

CV 8.27% 13.94% 9.24% 20.81% 26.90% 

* Valores seguidos por letras diferentes na vertical se diferenciam estatisticamente segundo teste F a 

5% 

O índice de performance do fotossistema II (PI abs) apresentou maior média 

para a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR), demonstrando melhor 

desempenho em situação controle (Tabela 4). Em relação ao tratamento alagado, os 

parâmetros eficiência com que um elétron pode mover dos aceptores de elétrons do 

Inter sistema (δr0), índice de performance do fotossistema II (PI abs) e índice de 

performance total (PI total), as médias não apresentaram diferença significativa 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5: Análise estatística no tratamento alagado para as variedades Agroceres® (Híbrido AG8780) 
e Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) 

Tratamento  ABS/RC DI0/RC δr0 PI abs PI total 

Agroceres 4.16 ± 0.18 a 1.58 ± 0.14 a 0.20 ± 0.01 a 0.62 ± 0.13 a 0.80 ± 0.13 a 

Pioneer 3.33 ± 0.18 b 1.09 ± 0.14 b 0.19 ± 0.01 a 0.83 ± 0.13 a 0.90 ± 0.13 a 

CV 17% 37% 16% 60% 51% 

* Valores seguidos por letras diferentes na vertical se diferenciam estatisticamente segundo teste F a 

5% 

Os parâmetros: fluxo de absorção por centro de reação (ABS/RC) e 

dissipação do excesso de energia (DI0/RC) apresentaram maior média para a 

variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) (Tabela 5), demonstrando que mesmo com 

uma maior média de absorção por centro de reação, essa variedade teve maior 

média de dissipação de energia.  

 

Parâmetros de crescimento 
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Com a análise dos parâmetros de crescimento, foi possível verificar o melhor 

desempenho da variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) em ambos os 

tratamentos, com ressalva de alguns parâmetros abordados a seguir. 

É possível observar que inicialmente as plantas alagadas tiveram maior 

crescimento em comparação com as do controle, com maiores médias de diâmetro, 

altura e NDVI porém, a partir do 15 DAA as plantas pertencentes ao tratamento 

controle tiveram melhor desempenho em todos os parâmetros, ressaltando que na 

análise do NDVI as variedades já mostraram diferença estatística no 8 e 15 DAA, 

com melhor desempenho no tratamento controle, a partir do 8 DAA (Figura 22). 

  

 

Figura 22: Variação do diâmetro, altura e NDVI para as plantas da variedade Agroceres® (Híbrido 

AG8780) nos tratamentos alagado e controle. 

  

  Para a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) nos 3 DAA somente os 

parâmetros NDVI e a altura da planta tem maiores médias quando comparado ao 

tratamento controle e, a partir do 5 DAA os demais parâmetros apresentam maior 

média, porém, estatisticamente nenhum dos parâmetros analisados para essa 

variedade apresentaram diferença significativa entre os tratamentos controle e 

alagado (Figura 23).  
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Figura 23: Variação do diâmetro, altura e NDVI para as plantas da variedade Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR) nos tratamentos alagado e controle.  

   

 Para a variedade Agroceres® (Híbrido AG8780)  é possível constatar que, no 

geral, o tratamento controle teve melhor crescimento, com maior diâmetro, altura e 

maior produção de biomassa e diferença estatística para o parâmetro NDVI porém, 

visto que a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) não apresentou diferenças 

estatísticas no tratamento alagado, pode-se entender que, essa variedade tem maior 

resistência quando exposta à situação estressante, quando comparada com a 

variedade Agroceres® (Híbrido AG8780). 

É possível constatar que, com alagamentos de pequena duração, 3-5 DAA, as 

duas variedades não apresentaram mudanças drásticas de crescimento, mostrando 

que ambas as variedades podem ser indicadas para alagamentos de curta duração.  

 Os parâmetros número de folhas, massa fresca da folha, massa fresca e seca 

do caule, área foliar total e parte aérea/raiz obtiveram valores médios similares, sem 

diferença estatística significativa, nos tratamentos controle e alagado para a 

variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) (Figura 24).  
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Figura 24: Parâmetros de crescimento e Área foliar de plantas com 17 DAA para a variedade 

Agroceres® (Híbrido AG8780).  

 

 Para os parâmetros massa fresca da raiz, massa seca das folhas e massa 

seca da raiz obtiveram maiores médias no tratamento controle para a variedade 

Agroceres® (Híbrido AG8780) (Figura 24), demonstrando que o alagamento nas 

plantas teve impacto negativo significativo, modificando seu crescimento com 17 

DAA, com diferença estatística significativa. 

Para a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) é possível observar que os 

parâmetros número de folhas, massa fresca das folhas, massa fresca e massa seca 

do caule obtiveram desempenho semelhante em ambos os tratamentos controle e 

alagado (Figura 25), sem diferença estatística significativa. 

 Os parâmetros massa seca das folhas, massa fresca e seca da raiz, área 

foliar e razão da parte aérea por raiz obtiveram maiores médias, com diferença 

estatística significativa, para o tratamento controle para a variedade Pioneer® 

(Híbrido 30F53VYHR) (Figura 25), mostrando que o alagamento alterou 

significativamente o crescimento das plantas. 
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Figura 25: Porcentagem de investimento dos parâmetros de crescimento com 17 DAA para a 

variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR).  

 

 Para o tratamento controle é possível notar que todos os parâmetros de 

crescimento tiveram desempenho semelhante, sem diferença estatística significativa 

entre as variedades Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) e Agroceres® (Híbrido 

AG8780) (Figura 26). 

 

Figura 26: Parâmetros de crescimento com 17 DAA para as variedades Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR) e Agroceres® (Híbrido AG8780) no tratamento controle.  
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Já no tratamento alagado tem-se algumas variações de crescimento entre as 

variedades, com exceção dos parâmetros massa seca do caule e massa seca das 

folhas que obtiveram mesmo investimento em ambas as variedades (Figura 27).  

 Os parâmetros número de folhas, massa fresca de folhas, massa fresca do 

caule obtiveram maior investimento na variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) 

(Figura 27). Já o parâmetro massa fresca e seca de raiz, e área foliar tiveram maior 

investimento na variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) (Figura 27). Porém, 

mesmo com médias diferentes, os tratamentos não apresentaram diferença 

estatística significativa em nenhum dos parâmetros analisados, fator natural dado 

que as plantas analisadas se encontravam no estádio vegetativo, onde são menos 

vulneráveis aos fatores estressantes, plantas normalmente tem maior reação aos 

fatores estressantes quando em estádio reprodutivo (RUDNICK et al., 2017; 

SIEBERS et al., 2017; MOTAMEDI et al., 2019). 

 

Figura 27: Parâmetros de crescimento com 17 DAA para as variedades Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR) e Agroceres® (Híbrido AG8780) no tratamento alagado. 

 

 Por fim, entende-se que a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) teve 

maior investimento na parte aérea e a variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) teve 

maior investimento radicular (Figura 27) e que a variedade Pioneer® (Híbrido 

30F53VYHR), por não apresentar diferença estatística entre o tratamento controle e 
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alagado, apresentou melhor desempenho em situação de estresse hídrico por 

alagamento.  

 As tabelas contendo as médias e diferenças estatísticas encontradas através 

do SISVAR® se encontram no Apêndice B, referentes as figuras 22 a 27.  

 Em relação ao teor de pigmentos foliares foi possível constatar que não houve 

diferença significativa quando comparada as médias do teor de pigmentos 

fotossintéticos, em uma mesma variedade, entre os tratamentos controle e alagado 

(Tabela 6 e Tabela 7). Para o tratamento controle ambas as variedades Agroceres® 

(Híbrido AG8780) e Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) apresentaram médias 

semelhantes, sem diferença significativa entre si (Tabela 8). 

Tabela 6: Média do teor de pigmentos fotossintéticos em tratamentos controle e alagado para a 

variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) 

Tratamento 
Pigmento a 

(µmol g-1) 

Pigmento b 

(µmol g-1) 

Carotenoides 

(µmol g-1) 

Pigmentos 

totais (µmol g-1) 

Pigmentos 

a/b (µmol g-1) 

Controle 0.76 ± 0.08 a 0.28 ± 0.03 a 0.82 ± 0.08 a 1.03 ± 0.11 a 2.73 ± 0.06 a 

Alagado 0.83 ± 0.08 a 0.31 ± 0.03 a 0.83 ± 0.08 a 1.14 ±0.11 a 2.63 ± 0.06 a 

CV 21% 17% 19% 20% 5% 

* Valores seguidos por letras diferentes na vertical se diferenciam estatisticamente segundo teste de 

Tukey a 5% 

 

Tabela 7: Média do teor de pigmentos fotossintéticos em tratamentos controle e alagado para a 

variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) 

Tratamento 
Pigmento a 

(µmol g-1) 

Pigmento b 

(µmol g-1) 

Carotenoides 

(µmol g-1) 

Pigmentos 

totais (µmol g-1) 

Pigmentos 

a/b (µmol g-1) 

Controle 0.55 ± 0.13 a 0.2 ± 0.05 a 0.55 ± 0.14 a 0.75 ± 0.18 a 2.72 ± 0.05 a 

Alagado 0.48 ± 0.13 a 0.18 ± 0.05 a 0.50 ± 0.14 a 0.66 ± 0.18 a 2.65 ± 0.05 a 

CV 52% 52% 53% 52% 4% 

* Valores seguidos por letras diferentes na vertical se diferenciam estatisticamente segundo teste de 

Tukey a 5% 
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Tabela 8: Média do teor de pigmentos fotossintéticos para as variedades Agroceres® (Híbrido 

AG8780) e Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) no tratamento controle 

Tratamento 
Pigmento a 

(µmol g-1) 

Pigmento b 

(µmol g-1) 

Carotenoides 

(µmol g-1) 

Pigmentos totais 

(µmol g-1) 

Pigmentos 

a/b (µmol g-1) 

Agroceres 0.76 ± 0.13 a 0.28 ± 0.05 a 0.82 ± 0.13 a 1.03 ± 0.18 a 2.73 ± 0.07 a 

Pioneer 0.55 ± 0.13 a 0.2 ± 0.05 a 0.56 ± 0.13 a 0.74 ± 0.18 a 2.72 ± 0.07 a 

CV 40% 39% 39% 40% 5% 

* Valores seguidos por letras diferentes na vertical se diferenciam estatisticamente segundo teste F a 

5% 

Quando comparados os dois genótipos, apenas em condições de 

alagamento, é possível observar que houve diferença significativa para o teor de 

pigmentos a, b, carotenoides e pigmentos totais com maiores médias para a 

variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) (Tabela 9).  

Tabela 9: Média do teor de pigmentos fotossintéticos para as variedades Agroceres® (Híbrido 

AG8780) e Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) no tratamento alagado 

Tratamento 
Pigmento a 

(µmol g-1) 

Pigmento b 

(µmol g-1) 

Carotenoides 

(µmol g-1) 

Pigmentos totais 

(µmol g-1) 

Pigmentos 

a/b (µmol g-1) 

Agroceres 0.83 ± 0.09 a 0.31 ± 0.03 a 0.83 ± 0.09 a 1.14 ± 0.12 a 2.63 ± 0.04 a 

Pioneer 0.48 ± 0.09 b 0.18 ± 0.03 b 0.50 ± 0.09 b 0.66 ± 0.12 b 2.65 ± 0.04 a 

CV 27% 25% 26% 26% 3% 

* Valores seguidos por letras diferentes na vertical se diferenciam estatisticamente segundo teste F a 

5% 

 Demonstrando que, apesar de não apresentarem diferença significativa entre 

si no tratamento controle, quando submetido a estresse hídrico por alagamento a 

variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) apresentou maior degradação de 

pigmentos, como também pode ter ocorrido menor biossíntese de clorofila, além de 

possivelmente apresentado maior degradação de membrana por oxidação, pela 

geração de espécies reativas de oxigênio (MELO et al., 2017; SATO et al., 2018). 

Por fim, mesmo aparentando menor concentração de pigmentos clorofila a  e 

b, a variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) se mostrou superior à variedade 

Agroceres® (Híbrido AG8780), os pigmentos apresentaram mínima variação de 

média entre os tratamentos controle e alagado, com os demais parâmetros como 

área foliar total e massa fresca e seca se mostrando com médias superiores para a 
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variedade  Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR), novamente mostrando modificações 

menos acentuadas que a variedade Agroceres® (Híbrido AG8780).  

 

Verificação de dados meteorológicos 

 

Alguns parâmetros meteorológicos verificados foram: temperatura do ar, 

umidade do ar, ponto de orvalho e radiação. Para o período a partir do início do 

alagamento, temos a Figura 28 com os dados de temperatura média do ar, umidade 

média do ar e precipitação ao longo dos dias. Ressalta-se aqui que não houve 

registro de precipitação ao longo do Ensaio II.  

Foi possível observar que a média de temperatura do tempo analisado foi de 

25,9ºC e com Umidade Relativa média de 72,75%. As temperaturas máximas e 

mínimas ocorreram respectivamente no 5 DAA e no dia em que se deu início ao 

alagamento (0 DAA). Já para a Umidade Relativa, constatou-se uma máxima de 

84% no 3 DAA e mínima de 59% no 12 DAA, estes dados simplificados se 

encontram na Tabela 10.  

 

Figura 28: Variação de temperatura média do ar, umidade relativa média do ar e precipitação média 

durante o Ensaio II do experimento 
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Tabela 10: Resumo dos dados de temperatura, precipitação e umidade obtidos durante o Ensaio II do 

experimento 

  Média Máxima Mínima 

Precipitação Média  0 0 0 

Temperatura (°C) 25,9 29,05 (5 DAA) 23,25 (0 DAA) 

Umidade Relativa (%) 72,75 84 (3 DAA) 59 (12 DAA) 
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6.  CONCLUSÕES 

No Ensaio I conclui-se que, para as condições climáticas de Niterói e nas 

condições experimentais realizadas, a maior taxa e velocidade de germinação 

ocorre para a variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) em relação a variedade 

Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR). 

No Ensaio II, com a introdução do alagamento nas plantas, conclui-se que a 

variedade Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) apresentou melhor resposta ao 

alagamento no estádio vegetativo que a variedade Agroceres® (Híbrido AG8780) 

pois se manteve mais a nível de controle podendo ser melhor recomendada para 

situação de alagamento, nas condições climáticas do Rio de Janeiro. 

Para possíveis trabalhos futuros, pode-se verificar o comportamento do milho 

após o período de alagamento de 17 dias, com ou sem a presença do alagamento. 

Também pode-se averiguar como os milhos analisados se comportariam em 

diferentes regimes e períodos de alagamento.  
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APÊNDICE A – Figura 

 

 A Figura que representa a relação de temperatura, umidade e precipitação 

para o período do dia 07/10/2019 até 22/10/2019 se encontra abaixo (Figura 29): 

 

Figura 29: Variação de temperatura média do ar, umidade relativa média do ar e precipitação média 

durante o Ensaio I do presente experimento. 
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APÊNDICE B – Tabelas 

 

Tabela 11: Média dos parâmetros de crescimento para as variedades Agroceres® (AG 8780) e 

Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) no tratamento controle 

Tratamentos 
Número de 

folhas 

Massa fresca 

folhas 

Massa fresca 

raiz 

Massa fresca 

caule 

Massa seca 

folhas 

Agroceres 6 ± 0.36 a 13.18 ± 3.0 a 23.26 ± 2.14 a 5.77 ± 0.98 a 2.06 ± 0.44 a 

Pioneer 5.4 ± 0.36 a 7.88 ± 3.0 a 19.98 ± 2.15 a 4.43 ± 0.98 a 1.18 ± 0.44 a 

CV 14% 64% 22% 43% 60% 

Tratamentos 
Massa seca 

raiz 

Massa seca 

caule 
Área foliar 

Parte aérea/ 

raiz 

 
Agroceres 

2.14 ± 0.24 

a 
0.55 ± 0.08 a 

282.07 ± 49.03 

a 
1.16 ± 0.19 a 

Pioneer 
1.89 ± 0.24 

a 
0.41 ± 0.08 a 

249.84 ± 49.03 

a 
0.87 ± 0.19 a 

CV 27% 38% 37% 41% 

* Valores seguidos por letras diferentes na vertical se diferenciam estatisticamente segundo teste F a 

5% 

 

Tabela 12: Média dos parâmetros de crescimento para as variedades Agroceres® (AG 8780) e 

Pioneer® (Híbrido 30F53VYHR) no tratamento alagado 

Tratamentos 
Número de 

folhas 

Massa 

fresca 

folhas 

Massa fresca 

raiz 

Massa fresca 

caule 

Massa seca 

folhas 

Agroceres 5 ± 0.36 a 4.20 ± 1.04 a 9.13 ± 1.41 a 3.47 ± 0.74 a 0.75 ± 0.15 a 

Pioneer 5.4 ± 0.36 a 4.54 ± 1.04 a 6.35 ± 1.41 a 4.41 ± 0.74 a 0.61 ± 0.15 a 
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CV 16% 53% 41% 42% 50% 

Tratamentos 
Massa seca 

raiz 

Massa seca 

caule 
Área foliar Parte aérea/ raiz 

 Agroceres 0.88 ± 0.13 a 0.35 ± 0.08 a 207.50 ± 70.62 a 1.22 ± 0.17 a 

Pioneer 0.52 ± 0.13 a 0.29 ± 0.08 a 111.84 ± 70.62 a 1.65 ± 0.17 a 

CV 41% 54% 88% 27% 

* Valores seguidos por letras diferentes na vertical se diferenciam estatisticamente segundo teste F a 

5% 
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