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INTRODUÇÃO

A área cultivada com amendoim inclui regiões com distribuição irregular de

chuvas, englobando desde àquelas onde historicamente se registra ocorrência

de veranicos em alguma fase, até outras com acúmulos excedentes de

precipitação em uma fase e déficit hídrico em outras. Períodos de estiagens

prolongadas reduziram a produção nos anos de 2014 e 2019, bem como dos

volumes exportados, evidenciando o impactos destes fatores climáticos para a

cadeia produtiva do amendoim no Brasil.

Diante deste cenário, avaliamos uma abordagem não destrutiva para a

caracterização morfométrica em raízes de genótipos de amendoim, como uma

ferramenta a ser incorporada aos programas de melhoramento genético da

cultura.

MATERIAIS E MÉTODOS

As avaliações foram realizadas em uma estrutura do tipo rizhotrons, instalados

em casa de vegetação na sede da Embrapa Soja, em Londrina-PR. O

delineamento experimental empregado foi o inteiramente casualizado, com

três repetições. Foram analisados 10 genótipos, dos quais seis linhagens (17-

1253 OL, 18-2136 OL, 18-2101 OL, 18-2182 OL, 18-2133 OL e 18-1952 OL) e

três cultivares (BRS 421 OL, BRS 423 OL e BRS 425 OL) desenvolvidos pelo

programa de melhoramento do amendoim da Embrapa, além da cultivar

Granoleico.

Aos 25 dias após a emergência, a irrigação foi suspensa até atingir déficit

hídrico moderado, ou seja, quando a taxa de condutância estomática

monitorada diariamente, atingiu valores médios ao redor de 200 (mmol m-2 s-

1), mensurados entre 09 - 10:00 h da manhã, valores atingidos aos 13 dias

após a imposição do déficit hídrico. A aquisição de imagens ocorreu sob déficit

hídrico moderado. Para a aquisição das imagens do sistema radicular, utilizou-

se uma câmera fotográfica modelo Canon EOS 7D ISSO 100, lente 40 mm.

As imagens obtidas foram tratadas e posteriormente analisadas por meio do

software proprietário WinRhizo PRO (WinRhizo Pro 2013, Régent Instruments

Inc.). Foram mensurados o volume total de raízes, o seu comprimento total, o

diâmetro médio e a sua área superficial específica. Os dados estão

apresentados graficamente, contendo a média e as barras de seu erro padrão

associado.

Genótipos com sistemas radiculares robustos, são capazes de explorar

maiores profundidades no perfil do solo podendo manter um maior status

hídrico sustentando maiores rendimentos de grãos quando submetidos ao

déficit hídrico.

CONCLUSÃO

A abordagem não destrutiva proposta para a fenotipagem em raízes de

genótipos de amendoim permite a discriminação da variabilidade existente

entre genótipos, mostrando-se adequada às demandas do melhoramento

genético. A cultivar BRS 421 OL, apresentou o melhor equilíbrio entre,

diâmetro médio, comprimento total e volume de raízes, se destacando em

relação à média dos demais genótipos analisados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cultivar BRS 421 OL apresentou o melhor equilíbrio entre, diâmetro médio,

comprimento total e volume de raízes, se comparado à média dos demais

analisados (Figura 01). Evidenciou, nesta cultivar, uma maior densidade de

raízes secundárias e terciárias (mais finas) no terço inferior do seu sistema

radicular, potencialmente conferindo-lhes uma habilidade superior para

acessar água em camadas mais profundas do perfil do solo. Adicionalmente,

as cultivares BRS 423 OL e BRS 425 OL e a linhagem 18-2133 OL se

destacaram em relação à média e requerem uma caracterização adicional.

Figura 01. Diâmetro médio (A); volume total de raízes (B); área superficial

específica (C) e comprimento total de raízes (D) quantificados em diferentes

genótipos de amendoim ao ser submetidos ao déficit hídrico moderado a partir dos

25 DAE; média de três plantas por tratamento de cada genótipo; as barras de erros

indicam o erro padrão da média.

Imagem 1. A) rizhotron; B a C exemplo de imagens obtidas apara avaliação não

destrutiva de raízes de amendoim.
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