
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 544

ARTIGOS COMPLETOS ...............................................................................................................545 

RESUMOS SIMPLES .....................................................................................................................554 

RESUMOS DE PROJETOS ............................................................................................................583 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS....................................................................................................600 

 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 545

ARTIGOS COMPLETOS 
 

A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA: POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS 

PARA O ESPAÇO RURAL BRASILEIRO NO PERÍODO DE 1960 À 1996 ..............................546 

ANÁLISE DA VARIAÇÃO DE INSOLAÇÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP ................547 

CONTROLE BIOLOGICO E QUÍMICO DE NEMATÓIDES EM CANA-DE-ACÚCAR..........548 

EFEITO DA ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA E QUÍMICA NA DORMÊNCIA DA SEMENTE 

DE PANICUM MAXIMUM CV. MOMBAÇA .............................................................................549 

PRODUTIVIDADE DE MARACUJAZEIRO SOBRE DIFERENTES PORTA-ENXERTOS ECO 

RAIZ DUPLA..................................................................................................................................550 

RESPOSTA DO MILHO SAFRINHA A ADUBAÇÃO ORGANOMINERAL NO MUNICÍPIO 

DE MARACAJU-MS ......................................................................................................................551 

SELEÇÃO DE RIZOBACTÉRIAS PARA PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO DE 

ALGODOEIRO ...............................................................................................................................552 

UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA GPS NA AQUISIÇÃO DE DADOS PARA 

PLANEJAMNETO AGRÍCOLA ....................................................................................................553 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 546

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Agronomia  

 

A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA: POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS 
PARA O ESPAÇO RURAL BRASILEIRO NO PERÍODO DE 1960 À 1996  

 
ELIANE SILVA DOS SANTOS SANTOS

MUNIR JORGE FELÍCIO

       O presente artigo tem como objetivo discutir a ação do Estado como agente modernizante da
agricultura brasileira, a partir de 1960 promovendo a criação de política pública como o Sistema
Nacional de Crédito Rural (SNCR), que subsidiou a incorporação acelerada de insumos modernos
provenientes da indústria emergente e voltada para a produção de matérias primas para a indústria
interna e exportação de commodities. É importante discutir também que a distribuição destes
subsídios não ocorreu de forma homogênea entre os agricultores, contribuindo para a transferência
de renda dentro do próprio setor aumentando o grau de miséria dos pequenos produtores 
promovendo a exclusão social. No final dos anos 60 e inicio de 70, o país já apresenta um conjunto
de setores agrícolas e industriais interdependentes criando-se os complexos agroindustriais 
substituindo os complexos rurais, atrelando a indústria D¹ a agricultura e a agricultura a 
agroindústria. E somente a partir de 1990 a produção com base familiar ganha destaque no meio
político e acadêmico, passa a ter atenção do Estado pela notória importância econômico social,
contribuindo para o abastecimento dos mercados consumidores e agroindustriais. Política Pública
PRONAF (1996) procura garantir aos pequenos produtores rurais condições de crédito contribuiu
para o aumento da capacidade produtiva, geração de emprego e organização dos pequenos
produtores em associações.  
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ANÁLISE DA VARIAÇÃO DE INSOLAÇÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 
 

VAGNER CAMARINI ALVES
EDMILSON WILLIAM LOPES DA ROCHA
CARLOS EDUARDO SEAWRIGHT SILVA

PAULO DE MAGALHÃES

       Analisar a variação de insolação de Presidente Prudente-SP é importante para se ter 
conhecimento sobre as condições necessárias para implantação e desenvolvimento de culturas na
região. O presente trabalho analisou uma série de dados obtidos na Estação Meteorológica da
Universidade do Oeste Paulista entre os anos de 1989 e 2011, os quais foram analisados e
distribuídos em gráficos e tabelas que apresentam as médias e somatórias. Concluiu-se que os 
meses de janeiro e fevereiro são os com menor quantidade de insolação, apesar de que estes
apresentam os maiores números de horas de insolação, astronomicamente. 
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CONTROLE BIOLOGICO E QUÍMICO DE NEMATÓIDES EM CANA-DE-ACÚCAR  
 

RITA DE CÁSSIA LIMA MAZZUCHELLI
FABIO FERNANDO DE ARAUJO

       O controle biológico de nematoides através da aplicação de Bacillus subtilis no momento do
plantio da cana-de-açúcar proporcionou controle de nematoides de maneira semelhante ao controle
químico com Carbofuran. 
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MAYCON AMIM VIEIRA

NEIMAR ROTTA NAGANO

       O estudo de alternativas para a superação da dormência pode ser útil na avaliação da qualidade
fisiológica em laboratório, e, principalmente, contribuir para o desenvolvimento de métodos que, 
utilizáveis industrialmente, permitam a comercialização de sementes com dormência parcial ou
totalmente eliminada. O objetivo deste estudo foi avaliar diferentes métodos para superar a
dormência da semente de Panicum maximum cv. ‘MOMBAÇA’. O presente trabalho foi conduzido
no Laboratório de Análise de Sementes da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE em 
Presidente Prudente - SP. Os tratamentos utilizados foram escarificação mecânica, escarificação
química e testemunha (sem escarificação). Os resultados mostraram que houve diferença
significativa entre os tratamentos.  
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PRODUTIVIDADE DE MARACUJAZEIRO SOBRE DIFERENTES PORTA-ENXERTOS ECO 
RAIZ DUPLA 

 
DANILO RIBEIRO

       Esse trabalho teve por objetivoavaliar a produtividadede maracujazeiro amarelo enxertado
sobre porta-enxertos de Passiflora. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com cinco
repetições. Os tratamentos foram Passiflora adulis com sistema radicular duplo(o propio e o oriundo
de ennxertia lateral com P.giberti).as caracteristicas avaliadas foram produção de frutos por plantas,
numero de frutos produzidos por plantase peso medio dos frutos. Os tratamentos apresentaram 
diferenças nas três caracteristicas avaliadas. Mudas com raiz dupla apresentaram superior ou igual
produtividade, numero de frutos e tamanho de frutos que pé franco de P. edulis e P. edulis
enxertado sobre os porta-enxertos P. gibert e P. alata.E as plantas enxertadas apresenaram
semelhante produtividade e numero de frutos que pé-francode P. edulis.  
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RESPOSTA DO MILHO SAFRINHA A ADUBAÇÃO ORGANOMINERAL NO MUNICÍPIO 
DE MARACAJU-MS 

 
CARLOS SÉRGIO TIRITAN

DIEGO HENRIQUES DOS SANTOS

       O milho é um dos mais importantes cereais do mundo por ser base para a alimentação humana
e animal. O fertilizante organomineral, procedente de mistura ou combinação de fertilizantes
minerais e orgânicos, é um produto alternativo que apresenta como vantagem menor custo quando
comparado aos fertilizantes minerais. Sendo a adubação eficiente uma das formas de minimizar os
riscos da safrinha e elevar a produtividade, o presente trabalho teve por objetivo comparar a
produtividade do milho safrinha submetido a doses de fertilizantes mineral e organomineral. O
fertilizante organomineral foi obtido através da mistura de esterco de galinha com o formulado NPK 
04-30-10. Os tratamentos foram constituídos de doses do fertilizante organomineral, além de um
tratamento com adubação mineral e um tratamento testemunha. Ao final do ciclo da cultura,
realizou-se avaliação da massa de 100 grãos, pesagem e umidade das amostras, e a determinação da
produtividade. O fertilizante organomineral apresentou resultados próximos ao fertilizante químico,
portanto torna-se um adubo promissor, pois possui baixo custo e eficiência semelhante ao
fertilizante químico. 
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FABIO FERNANDO DE ARAUJO

ANTONIO EMILIO RODRIGUES MANRIQUE MANRIQUE
GRAZIELE CRISTINA DE OLIVEIRA

RITA DE CÁSSIA LIMA MAZZUCHELLI

       O presente trabalho teve como objetivo avaliar isolados de Bacillus spp., originários da
rizosfera de diferentes genótipos de algodoeiro, quanto ao antagonismo a fungos, produção de
auxinas e fosfatases e também sobre a promoção de crescimento das plantas em casa de vegetação.
Foram coletadas amostras de raízes de plantas adultas de algodoeiro em área de cultivo com 18
genótipos diferentes. No laboratório foi procedido o isolamento das bactérias da rizosfera e feita a 
caracterização bioquímica dos isolados. Para caracterizar os isolados bacterianos como promotores
de crescimento foi realizado um experimento com plantas com a finalidade de avaliar o
desenvolvimento inicial da cultura. O resultados demonstraram que 14 isolados promoveram o
crescimento radicular das plantas.  

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 553

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Agronomia  
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PLANEJAMNETO AGRÍCOLA 

 
CARLOS EDUARDO SEAWRIGHT SILVA
EDMILSON WILLIAM LOPES DA ROCHA

PAULO DE MAGALHÃES
JOSE GUSTAVO VIEIRA

       O presente trabalho de pesquisa intitulado "Utilização de tecnologia GPS na aquisição de dados
para planejamento agricola" teve como objetivo comparar duas tecnologias de posicionamento GPS
de diferentes precisões. O GPS - Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global) é
um sistema de radionavegação baseado em satélites desenvolvido e controlado pelo departamento 
de defesa dos Estados Unidos da América (U.S.DoD), sendo os mais acurados, com valores na casa
dos milímetros. O experimento foi realizado na Fazenda Bayte Porã no município de Rancharia -
SP. Foram utilizados dois receptores, GPS Garmim etrex 12 chanel (navegação), e o GPS Leica 
900cs (geodésico) em áreas de diferentes tamanhos (grande, médio e pequena). As quais foram
medidas em 3 vértices o lote 3 e o lote 2 e 3 com 4 vértices, com o método de coleta estático rápido
para ambos os receptores. O delineamento experimental foi no desenho fatorial 2x3 (2 receptores x
3 áreas de diferentes tamanhos) e 4 repetições. Os valores obtidos para área e parímetro não
apresentaram diferença significativa para ambos os fatores, concluindo que é possível a utilização
de receptores GPS de baixo custo para elaboração de projetos agropecuários. 
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CARLOS SÉRGIO TIRITAN
JULIO CESAR DOMINATO

TIAGO CATUCHI
ALEXANDRIUS BARBOSA

MURILO BRAZERO CACHEFFO
LEANDRO SERIGIOLI MOLINA

O milho é um dos mais importantes cereais do mundo, pois representa a base da alimentação 
humana e animal. O Brasil é o quarto maior produtor desta cultura, porém, sua produtividade é
baixa quando comparada com outros países produtores como Argentina, China e Estados Unidos. O
Fósforo (P2O5) é o nutriente que a planta mais necessita durante o seu desenvolvimento.  O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento da cultura do milho em função da adubação
fosfatada (Superfosfato Triplo 45% P2O5) e da adubação organomineral (torta de filtro).  O 
experimento foi conduzido no município de Narandiba/SP no período de fevereiro a julho de 2011.
O delineamento experimental utilizado foi em blocos cazualizados (DBC), no esquema fatorial 2 x
4: Duas doses de Fósforo: 0 e 100 kg/ha-1; e quatro doses de torta de filtro: 0, 4, 8 e 12 ton/ha-1. A 
parcela experimental teve o tamanho de 4 x 4 m e para cada tratamento utilizou-se quatro 
repetições. A adubação fosfatada foi realizada na linha de semeadura do milho e a torta de filtro foi
aplicada a lanço antes da semeadura. No final do experimento foi avaliado a produção de matéria
seca, análise bromatológica, peso da espiga com palha, peso da espiga sem palha, peso do sabugo,
massa de 1.000 grãos e produtividade. Os dados obtidos foram submetidos a ANAVA, sendo
ajustado para regressão linear e polinomial de segundo grau (p < 0,05).   A produção de matéria 
seca não foi influenciada pelos tratamentos estudados. Em relação a análise bromatológica,
percebeu-se que o teor de proteína bruta diminui quando se utiliza da adubação fosfatada, e não 
percebeu-se diferença no teor de proteína com o uso da torta de filtro. O peso da espiga com e sem
palha, peso do sabugo e massa de 1.000 grãos também não sofreu interferência da adubação
fosfatada e da torta de filtro. Porém percebeu-se que a produtividade da cultura do milho aumentou 
na presença da adubação fosfatada. Observou-se também que na presença da adubação fosfatada a
produtividade do milho aumentou com o uso da torta de filtro, na dose 0 de torta de filtro a
produtividade do milho foi de 179,2 sacas de milho por hectare e com a dose de 12 toneladas de
torta, a produtividade foi de 188,3 sacas de milho, diferença de 9,1 sacas por hectare. E na ausência
da adubação fosfatada o uso da torta de filtro proporcionou um aumento de 16,6 sacas de milho. 
 Concluiu-se que a adubação na cultura do milho com superfosfato triplo proporcionou o aumento
da produtividade. O uso da torta de filtro proporciona aumento na produtividade da cultura do
milho.         
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LUIS EDUARDO MAZETTI FEITOSA
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DIOGO CARDOSO ROJAS

O milho é uma das culturas mais exigentes em fertilizantes, especialmente os nitrogenados. O
suprimento inadequado de nitrogênio é considerado um dos principais fatores limitantes ao
rendimento de grãos do milho, pois o N exerce importante função nos processos bioquímicos da 
planta. O N determina o desenvolvimento das plantas de milho com aumento significativo na área
foliar e na produção de massa de matéria seca, resultando em maior produtividade de grãos. Estima-
se que a necessidade de N para produção de uma tonelada de grãos varie de 20 a 28 kg ha -1.  O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e a produtividade do milho submetido a doses e
fontes de nitrogênio na adubação de cobertura. O experimento foi conduzido em área experimental 
do Curso de Engenharia Agronômica, localizada no Campus II, da Universidade do Oeste Paulista -
UNOESTE, em Presidente Prudente SP. O delineamento experimental utilizado foi de blocos
casulizados, foi adotado um experimento fatorial 3x5, num total de quinze tratamentos, e três blocos 
(Repetições). Os tratamentos constituíram de três fontes de nitrogênio: ureia 45% de N;
Nitrogold®, - ureia 37% N Total + Enxofre 16% S; ureia e enxofre; Nitromais® 44,6% N Total +
0,4% B; 0,15% Cu , ureia e sulfato de cobre penta hidratado e acido bórico. As diversas fontes
foram aplicadas em cinco doses de N, definido como T1: ureia 0 kg/ha; T2: ureia 30 kg/ha; T3:
ureia 60 kg/ha; T4: ureia 90 kg/ha; T5: ureia 120 kg/ha; T6: Nitrogold® 0 kg/ha; T7: Nitrogold® 30 
kg/ha; T8: Nitrogold® 60 kg/ha; T9: Nitrogold® 90 kg/ha; T10: Nitrogold® 120 kg/ha; T11:
Nitromais® 0 kg/ha; T12: Nitromais® 30 kg/ha; T13: Nitromais® 60 kg/ha; T14: Nitromais® 90
kg/ha; T15: Nitromais® 120 kg/ha. Quando as plantas apresentavam 4 folhas expandidas, foi 
realizado a adubação de cobertura. Foram analisadas as seguintes variáveis: teor de N nas folhas,
altura da planta, altura de inserção da primeira espiga, medida das espigas, peso das espigas, peso
de grãos, umidade e produtividade de grãos.  Na interação entre pesos e doses ocorreu apenas para
os parâmetros peso de grãos e umidade de grãos, demonstrando que a dose varia em função do
produto. Para as demais características agronômicas, o efeito do fator produtos não foi significativo;
ao contrário do fator doses, que teve efeito significativo. Nitrogold® e Ureia alcançaram sua maior
produtividade com a dose 60 kg/ ha-1. Os produtos nitrogenados estudados não tiveram
significância entre os tratamentos, somente no fator dose pelo fato das plantas de milho responder 
muito rápido à adubação nitrogenada, sendo indiferente o tipo de produto utilizado, e tendo como
base que quanto maior a dose, maior será a produtividade. A adubação com fontes de nitrogênio não 
apresentaram diferença no crescimento e produtividade do milho, quando feito por cobertura.         
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APLICAÇÃO DE SILÍCIO NA CULTURA DA LARANJA COMO FATOR DE RESISTÊNCIA 
AO CORTE POR FORMIGAS CORTADEIRAS 

 
VANIA RAMOS

FABIANE CUNHA
KAREN KAROLINA PEREIRA KUHN

Devido à importância econômica da cultura da laranja, fatores que interferem na sua produtividade
são alvos de pesquisas agronômicas, podendo-se destacar o manejo da adubação e da fitossanidade 
da cultura. O fornecimento de silício às plantas é uma estratégia interessante considerando o
potencial desse elemento em aumentar a resistência das plantas. Têm-se pesquisado o uso do silício 
como fator de resistência à determinadas pragas, incluindo formigas cortadeiras. A textura das 
folhas e a dureza influenciam no corte das formigas, já que podem atuar como fatores físicos de
resistência. Em função do exposto, verificou-se a possibilidade da aplicação de silício interferir no
forrageamento dessas pragas. Testou-se à hipótese de que o fornecimento de silício influenciaria
negativamente no ataque das formigas por meio de alterações no módulo de elasticidade das
paredes celulares, permitindo maior manutenção do turgor celular. Um total de 40 plantas de laranja 
foram conduzidas no Viveiro de Mudas da UNOESTE, separadas em 10 repetições de acordo com
os tratamentos: T1: testemunha, composto por plantas que não receberam adubação com fonte de
silício (Agrosilício®), T2: 0,50 Mg ha-1 de Agrosilício; T3: 1,00 Mg ha-1 de Agrosilício e T4: 2,00 
Mg ha-1 de Agrosilício. Um mês após aplicação dos tratamentos procedeu-se a desfolha em todas 
as repetições, sendo as folhas de um mesmo tratamento misturadas e submetidas ao processo de
retirada de discos foliares de 0,50 cm de diâmetro. Para diferenciar os tratamentos, os discos
foliares foram marcados com tinta plástica colorida. Em área com presença de formigas cortadeiras,
foram selecionadas e identificadas 4 colônias, e em cada uma foi determinada uma trilha de 
forrageamento ativa. Em cada trilha, ofertaram-se 10 discos foliares de cada tratamento ao mesmo
tempo, totalizando 40 discos. Quando todos os discos de um mesmo tratamento eram carregados
pelas operárias, o experimento era interrompido e os discos restantes recolhidos, identificados e 
quantificados. Em cada trilha de cada colônia, a oferta de tratamentos ocorreu 4 vezes seguidas.
Foram calculadas as médias percentuais e procedeu-se a análise de variância, comparando-se as 
médias pelo teste de Tukey (5% de probabilidade). O carregamento percentual médio de folhas não 
foi significativo entre os tratamentos, sendo os valores 9,38% (T1), 10% (T2), 9,38% (T3) e 8,13%
(T4). Apesar dos resultados obtidos não apresentarem-se significativos, nota-se, em termos 
absolutos, que a maior dose de silício foi menos transportada pelas formigas. Desta maneira,
questiona-se se doses diferentes das aqui investigadas, associadas a outras modalidades de
aplicação, talvez pudessem influenciar no corte das operárias, uma vez que desconhece-se outros 
estudos que associem o manejo da adubação com silício ao forrageamento destes insetos. Conclui-
se que, nas condições experimentadas, o silício não atuou como fator de resistência ao corte de
folhas de laranja por formigas cortadeiras.         
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APLICAÇÃO DE SILÍCIO NA CULTURA DO EUCALIPTO COMO FATOR DE 
RESISTÊNCIA AO CORTE POR FORMIGAS CORTADEIRAS 

 
VANIA RAMOS

FABIANE CUNHA
KAREN KAROLINA PEREIRA KUHN

Plantações de eucalipto constituem atividade econômica relevante no Brasil, não somente no setor
florestal, mas também na integração com a lavoura e a pecuária. Um dos fatores limitantes e
frequentes na sua produção é a ocorrência de formigas cortadeiras. As variáveis que influenciam o
forrageamento das formigas são estudadas a fim de serem manejadas ou manipuladas. Assim, 
investiga-se a influência da adubação com silício em eucaliptais, pois tal elemento poderia
funcionar como fator de resistência ao corte das formigas, por meio do aumento da rigidez foliar. O
silício tem sido descrito como promotor da resistência física em plantas contra lagartas, aumentando
a dureza das folhas. Dessa forma, poderia atuar de maneira semelhante com formigas 
cortadeiras. Para testar a hipótese, foi conduzido experimento com plantas de eucalipto cultivadas
em vasos, no Viveiro de Mudas da UNOESTE, que receberam diferentes doses de adubação com
silício, usando como fonte o Agrosilício®, contendo 21,3% de SiO2, 27,9% de CaO e 8,2% de 
MgO. O ensaio foi composto por 5 tratamentos (doses de Agrosilício) e 6 repetições (plantas),
totalizando 30 plantas que receberam as seguintes doses dos tratamentos T1: testemunha (plantas
que não receberam adubação com fonte de silício), T2: 0,50 Mg ha?¹, T3: 1,00 Mg ha?¹, T4: 2,00
Mg ha?¹ e T5: 4,00 Mg ha?¹. Um mês após aplicação dos tratamentos procedeu-se a desfolha em 
todas as repetições, sendo as folhas de um mesmo tratamento misturadas e submetidas ao processo 
de retirada de discos foliares de 0,50 cm de diâmetro. Para diferenciar os tratamentos, os discos
foliares foram marcados com tinta plástica colorida. Em área com presença de formigas cortadeiras,
foram selecionadas e identificadas 5 colônias, e em cada uma foi determinada uma trilha de 
forrageamento ativa. Em cada trilha, ofertaram-se 10 discos foliares de cada tratamento ao mesmo
tempo, totalizando 50 discos. Quando todos os discos de um mesmo tratamento eram carregados
pelas operárias, o experimento era interrompido e os discos restantes recolhidos, identificados e
quantificados. Em cada trilha de cada colônia, a oferta de tratamentos ocorreu 5 vezes seguidas.
Com os valores dos fragmentos transportados pelas formigas, foram calculadas as médias
percentuais e procedeu-se a análise de variância, comparando-se as médias pelo teste de Tukey (5% 
de probabilidade). O carregamento percentual médio de folhas não diferiu entre os tratamentos,
sendo os valores 8,8% (T1), 8,0% (T2), 8,4% (T3), 8,8% (T4) e 9,2% (T5). De forma contrária à 
literatura, nota-se que, em valores absolutos, a maior dose de silício provocou maior taxa de
transporte de folhas. Como estudos dessa natureza são escassos e não há registros específicos para o
forrageamento de formigas cortadeiras associado à aplicação de silício, é necessário dar
continuidade à pesquisa. Conclui-se que, nas condições experimentadas, o silício não atuou como
fator de resistência ao corte de folhas de laranja por formigas cortadeiras.         
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA DE PHASEOLUS VULGARIS L. SUBMETIDO AO DÉFICIT 
HÍDRICO INDUZIDO POR MANITOL 

 
CIÉLEN DE LIMA GUIDORIZZI

MAYARA ANDRADE
CATARINY CABRAL ALEMAN

O feijão (Phaseolus vulgaris, L., Leguminosae) é um dos principais alimentos da população
brasileira especialmente a de baixa renda. Na maioria das regiões produtoras predomina a
exploração do feijoeiro por pequenos produtores, com uso reduzido de insumos, obtendo-se baixas 
produções. O feijão possui grande sensibilidade à falta de água após a semeadura, o que reduz a
emergência e crescimento das plantas. Além da falta de água, alguns fatores externos como
temperatura também influenciam no crescimento e desenvolvimento do feijão. É importante 
destacar que a fase inicial de desenvolvimento desta cultura é a mais sensível aos fatores externos.
 O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta fisiológica e bioquímica das sementes de dois
cultivares de feijão, o IPR 139 (Juriti Claro) e o Pérola, submetido ao tratamento com indução de
déficit hídrico. O experimento foi conduzido no laboratório de sementes da Unoeste,no campus II,
Presidente Prudente-SP. Foram utilizados dois cultivares de feijão, o Juriti Claro (Cati) e o Pérola 
(Cati). Os tratamentos consistiram na simulação de quatro diferentes potenciais hídricos: 0,0; -0,3; -
0,6 e -0,9 MPa induzidos por solução de manitol, sendo o 0,0 com substrato umedecido com água.
Os parâmetros avaliados serão germinação, primeira contagem da germinação, comprimento de raiz
e parte aérea das plântulas. O experimento será conduzido em delineamento inteiramente
casualizado com 4 repetições. Os dados foram analisados no programa estatístico SISVAR. Será
utilizado o teste de Scott-Knott para comparação de médias. Observou-se que os tratamentos de 0 e 
-0,3 MPa, apresentaram maior comprimento de raiz de ambos cultivares. Os tratamentos de -0,6 e -
0,9 MPa apresentaram menor comprimento de raiz, demonstrando que a medida que aumenta a 
condição de restrição hídrica a planta tende a apresentar menor crescimento e desenvolvimento.Para
o cultivar Pérola a variável comprimento de parte aérea apresentou maiores valores para o
tratamento 0 e -0,3 MPa, sendo que os tratamentos com maiores restrições hídrica apresentaram os 
menores valores de comprimento de parte aérea. É possível afirmar que o cultivar Juriti Claro
apresentou maior tolerância a restrição hídrica considerando o crescimento da parte aérea em
relação ao cultivar Pérola.Para a germinação verificou-se que para ambos os cultivares a menor 
restrição hídrica e a testemunha apresentaram maior numero de sementes germinadas na primeira
contagem.  As plantas submeidas a condições de défiit hídrico reduzem o seu crescimento e
germinação , como reposta a condição hídrica de reduzida dispónibilidade. Conclui-se que para 
ambos cultivares, Pérola e Juriti, os potenciais osmóticos de -0,6 e -0,9 apresentaram menor 
comprimento de raiz e parte aérea, e germinação.         
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AVALIAÇÃO DE DOSES DE PÓ DE PEDRA BASÁLTICA NA CULTURA DO MILHO 
SAFRINHA EM SOLO ARENOSO NA REGIÃO OESTE PAULISTA 

 
DIOGO CARDOSO ROJAS

WELLINGTON EDUARDO XAVIER GUERRA
CARLOS SÉRGIO TIRITAN

LUIS EDUARDO MAZETTI FEITOSA

Uma alternativa mais ecológica para reposição de nutrientes ao solo em áreas agrícolas é o uso do
pó de rocha, é um produto adquirido de minerais, de solubilidade mais lenta, que disponibilizam os
nutrientes para as plantas por um período maior do que o de fertilizantes convencionais. O milho
safrinha é definido como o milho de sequeiro cultivado extemporaneamente, de janeiro a abril,
quase sempre depois da soja precoce. Na tentativa de achar um fertilizante que contenha tanto 
macro quanto micronutrientes, e principalmente que seja de baixo custo, muitos materiais têm sido
testados. Dentre essas alternativas, está à rocha de basalto que, além dessas características citadas,
ainda contribui para o aumento do pH do substrato.  O objetivo deste trabalho foi de avaliar o 
comportamento do milho safrinha com o uso de diferentes doses de pó de pedra basáltica em solo
arenoso na região oeste paulista. O experimento foi instalado em casa de vegetação da UNOESTE
Campus II em Presidente Prudente SP. O experimento foi conduzido do dia 15 de março a 2 maio
de 2012, totalizando 49 dias, observando somente a vegetação das plantas. O ensaio foi
contemplado com o fornecimento de três doses de pó de basalto da reserva mineral da região do Rio 
do Peixe no cruzamento com a Rodovia Assis Chateaubriand. Foi adotado o delineamento
experimental inteiramente casualizados, com cinco repetições e cinco tratamentos, totalizando 25
plantas. Os vasos tem a capacidade de 8 kg de solo, e a variedade do milho utilizado foi AG 8088 
Y. Os tratamentos foram caracterizados: T1) Testemunha 0g/vaso; T2) NPK - Ureia – 89 kg/ha -
0,356g /vaso, Super Fosfato Triplo – 666,75 kg/ha - 2,667g/vaso e KCl – 500kg/ha - 2,000g/vaso; 
T3) 500 kg/ha - 2g/vaso; T4) 1000 kg/ha – 4g/vaso; T5) 1500 kg/ha – 6g/vaso. Foram avaliados os 
parâmetros biométricos da altura das plantas, diâmetro do caule, número de folhas, matéria verde e
matéria seca. A matéria verde da parte aérea foi pesada em balança de precisão, depois este material 
acondicionado em estufa para secagem a 65º C, por três dias e pesado em balança de precisão.
 Verifica-se que a maior resultado foi obtida na aplicação de NPK com relação ao pó de rocha,
apresentando diferença estatística significativa para a dose, enquanto que para as doses de pó de 
rocha de 1000 kg/ha foi a que mais deu resultado entre a de 500 e 1500 kg/ha e a testemunha não
houve diferenças estatísticas significativas. A adubação mineral possui um efeito residual que pode
acarretar em aumento de produção. Uma das prováveis causa da ausência de resposta do adubo ás
plantas de milho, deve estar associada a pouca dissolução do produto, e pelo pó de basalto ainda
estar em fase de testes para adubação de plantas. Verificou-se que o tratamento com NPK foi o mais 
resultante com relação ás doses de pó de basalto. Entre os tratamentos do pó de basalto, o mais
significativo foi o de 1000 kg/ha.          
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AGRONÔMICO DE DOIS GENÓTIPOS DE CANOLA 
CULTIVADOS EM DIFERENTES ÉPOCAS DE SEMEADURA NA REGIÃO OESTE 

PAULISTA  
 

FELIPE LUIS ALVES GRETER
FERNANDO JOSÉ VASCONCELOS LEMES SOARES

RAFAEL PASQUALI
RODRIGO CARLOS DE PÁDUA

RONIS PEREIRA 
ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR

A canola (Brassica napus L. var. oleifera ) é uma espécie oleaginosa da família das crucíferas,
amplamente cultivada em países de clima temperado e passível de incorporação nos sistemas de
produção agrícola no Brasil. Normalmente adaptada às regiões de inverno mais frias da região Sul
do Brasil, ela está sendo gradativamente avaliada para plantio nas condições edafo-climáticas das 
regiões Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo Nordeste. Desta forma, a região do Oeste Paulista ocupa 
papel de grande destaque, por representar uma etapa de transição entre estas situações
contrastantes. A presente pesquisa teve por objetivos a avaliação do potencial agronômico de dois
cultivares de canola em nove diferentes épocas de semeadura, distribuídas ao longo dos meses de 
abril a agosto. Foi avaliado o desempenho agronômico dos referidos genótipos em cada uma das
épocas de cultivo, de forma a contribuir para a geração de conhecimento básico para contribuir para
o processo de introdução desta espécie nas condições edafo-climáticas da região Oeste 
Paulista. Foram utilizadas sementes dos genótipos Hyola 61 e Hyola 433, os quais foram cultivados
em área experimental agrícola localizada no campus II da Unoeste, seguindo-se os mesmos padrões 
sugeridos nos experimentos desenvolvidos pela EMBRAPA-TRIGO quanto a: tamanho de parcela, 
número de repetições, espaçamento entre fileiras, densidade de semeadura, preparo do solo, tratos
culturais, adubação e parâmetros de avaliação para comparação dos genótipos. Foram analisados os 
seguintes aspectos: número de plantas por metro linear, início/término do florescimento, plantas
com deiscência, acamamento das plantas, média de produção de grãos por unidade de área, peso em
mil grãos, altura das plantas, números de ramificações por planta e variabilidade no estágio da
maturidade. Os resultados mostraram que as épocas de semeadura realizadas durante o mês de
junho apresentaram desempenhos agronômicos superiores para ambos os cultivares, tanto em
relação às características morfológicas das plantas, como também em relação à produtividade de
grãos. Foi possível elaborar curvas de performance agronômica em relação aos diversos parâmetros
avaliados, em função das épocas de semeadura, as quais poderão servir como indicadores para os 
produtores interessados nesta cultura. Foi possível avaliar a influência possivelmente causada por
fatores climatológicos, tal como: a temperatura média do ar na época de semeadura sobre a taxa de
germinação das sementes de ambos genótipos, uma vez que este fator parece ser limitante para o
cultivo da espécie em condições tropicais. Foi verificado que as épocas de semeadura ocorridas
durante os dias mais frios tiveram desempenho agronômico significativamente superior em relação
às épocas de semeadura em dias mais quentes. Esta pesquisa deverá ter continuidade através da 
repetição em diferentes áreas experimentais, em outros anos e envolvendo outros fatores
potencialmente importantes para a produção agrícola da cultura.         
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BIOMASSA DE CULTIVARES DE SOJA SOB DÉFICIT HÍDRICO E ADUBAÇÃO 
POTÁSSICA 

 
TIAGO CATUCHI

GUSTAVO MAIA SOUZA
FERNANDO VIEIRA COSTA GUIDORIZZI GUIDORIZZI

ALEXANDRIUS BARBOSA
KEZIA APARECIDA GUIDORIZI

O potássio na planta tem função de auxiliar na manutenção do turgor das células-guardas, elevando 
o potencial osmótico dessas células, resultando em absorção de água pelas mesmas e adjacentes,
consequentemente, gerando maior turgor e a abertura dos estômatos Neste contexto o objetivo deste 
estudo foi avaliar interferência da adubação potássica no acumulo de biomassa de duas cultivares de
soja desenvolvidas sob dois regimes hídricos. O estudo foi realizado em casa de vegetação na 
UNOESTE em Presidente Prudente-SP. Utilizou-se vasos contendo 12 kg de solo. Utilizou-se o 
delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2x2x3, com dez repetições
por tratamento. As variáveis do experimento foram as duas cultivares de soja (Embrapa 48 e BR
16); três níveis de adubação potássica (0, 90 e 180 mg dm-3) e dois regimes de irrigação, com 
reposição diária de água 100% (controle) e 40% da capacidade de campo. A deficiência hídrica foi
estabelecida durante um período de 25 dias, entre os estádios de desenvolvimento R1 e R5. Foi
avaliado o rendimento de acúmulo de biomassa das plantas e os dados foram submetidos à análise
de variância, e ao teste de média de Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados demonstraram que 
na cultivar BR-16, a massa de grãos por planta (MG), massa seca da parte aérea (MSPA), massa
seca das raízes (MSR) e massa seca total (MST) aumentaram em função da adubação potássica em
condição hídrica controle. Nestas mesmas condições, a razão da área foliar (RAF) foi reduzida com 
a dose de 180 mg dm-3 de K; porém, a área foliar e a relação MSPA/MSR não foram influenciadas
pela adubação potássica. Na cultivar Embrapa 48, em condição hídrica controle, a MG aumentou
com a suplementação de potássio na dose de 90 mg dm-3, enquanto a área foliar e a RAF 
diminuíram com a dose de 180 mg dm-3. Em condições de restrição hídrica, nas duas cultivares,
nenhum parâmetro de biomassa foi influenciado pela adubação potássica. Com exceção da MSR, na
cultivar BR-16 sem suplementação de K e na cultivar Embrapa 48 com 180 mg dm-3 de K, todos os 
parâmetros de biomassa foram reduzidos sob restrição hídrica. Em condições de restrição hídrica,
independentemente da adubação potássica, ambas as cultivares tiveram a relação MSPA/MSR 
reduzida em comparação às plantas em condição hídrica controle. Isso ocorre porque o deficit
hídrico promove a expansão do sistema radicular para zonas mais profundas e úmidas do perfil do
solo. A ausência de resposta das plantas à adubação potássica em condições de restrição hídrica
pode ser explicada, em geral, pela possibilidade de aclimatação das plantas à condição adversa, em
razão da duração da restrição hídrica.   Concluiu-se que em condições de restrição hídrica, a 
adubação potássica não interferiu significativamente nos parâmetros de biomassa em ambas
cultivares. A suplementação com potássio promove maior eficiência na massa de grãos por planta,
em condição de ausência de restrição hídrica para ambas cultivares.    FAPESP     
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CANA-DE-AÇÚCAR, AMBIENTE COM POLÍMERO, PALHIÇO E DIFERENTES 
PROFUNDIDADES 

 
JOÃO VICTOR SGRIGNOLI

TADEU ALCIDES MARQUES
ERICK MALHEIROS RAMPAZO

A área cultivada com cana-de-açúcar que será colhida e destinada à atividade sucroalcooleira está
estimada em 8.368,4 mil hectares, distribuídos em todos Estados produtores. O Estado de São Paulo
continua sendo o maior produtor com 52,2% (4.370 mil hectares).Polímeros absorventes podem ser 
utilizados como condicionadores de solo, estes condicionadores são capazes de absorver um volume
até 500 vezes o seu peso. Quando incorporado ao solo podem alterar as características de retenção
de água.  O objetivo do ensaio foi verificar diferenças, a campo, quanto da utilização de polímeros
condicionadores de solo e de palhiço, na cana-de-açúcar, e as possíveis interferências no 
desenvolvimento da cana-de-açúcar.  A cultivar RB 86 7515 foi plantada em dezembro de 2007 e 
esta no seu quarto corte (2012), esquema foi o de parcelas subdivididas (2x4x4) sendo dois os
sistemas de plantios utilizados, em 2007 quando do processo de instalação da cultura (leira e sulcos)
quatro foram às doses do polímero hidroabsorvente, (0; 26,67; 53,33 e 80,00 kg do polímero por 
hectare), correspondente às doses de (0, 4, 8 e 12 g de polímero por metro linear). As parcelas com
as doses utilizadas de polímero, foram subdivididas em quatro tratamentos com palhiço, na soqueira
da cana, (sem folhas, folhas secas, na dose de 5 t ha-1, folhas verde, na dose de 16,67 t ha-1, e 
mistura de folhas verdes mais folhas secas, na dose de 21,67 t ha-1, considerando que a folha verde 
tem em média umidade de 40% (ORLANDO FILHO, 1983; BOVI; SERRA, 2001; RIPOLI;
RIPOLI., 2004)  Pode-se observar que a variável números de perfilho (NP), altura (H), diâmetro
(D), números de folhas positivas (NFP), números de folhas negativas (NFN) e números de folhas
secas (NFS) apresentaram o melhor resultado com a dose de polímero 53,33 com o sistema de 
plantio em sulco. Na testemunha para sistema de plantio em leira, obteve-se o melhor resultado 
também com a dose de 53,33 para variável de números de folhas positivas (NFP) e números de
folhas negativas (NFN). Podemos observar que umidade do solo (UM) o melhor resultado se deu 
com a dose 26,66 e para o sistema de plantio em leira testemunha.  Estes resultados obtidos para 
umidade juntamente com os dados de Inman-Bamber e Smith, (2005) que relata ser a umidade
importante em todos os estágios de desenvolvimento da cana-de-açúcar, na e emergência, 
perfilhamento, na expansão dos colmos e sistema radicular, nos permite relacionar bons efeitos de
cobertura vegetal apenas para sistema de plantio em sulco, não inferindo diferenças no plantio em
leira.  - A dose de polímero 53,33 Kg/há-1 obteve os melhores resultados para as variáveis
estudadas, que foram numero de perfilho, altura, diâmetro, numero de folhas positivas números de
folhas negativas, números de folhas secas e umidade. - Para as variáveis estudadas no período de 
avaliação, nos meses finais os resultados foram mais significativos.          
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA COMPOSTAGEM DE UM RESÍDUO SÓLIDO DE 
INDÚSTRIA OLEOQUÍMICA 

 
ISABELA MAREGA RIGOLIN

JOSIANDER DA COSTA SILVA
THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO

CARLOS SÉRGIO TIRITAN
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

Um dos principais problemas que a população enfrenta nos últimos tempos são os resíduos sólidos, 
que devido ao acentuado crescimento demográfico seguido do grande desenvolvimento tecnológico
vem aumentando. Esta vem se tornando uma questão muito seria que ganha grandes proporções a
medida em que se verifica a redução da disponibilidade de áreas para disposição destes.Neste
sentido uma das formas de reduzir a concentração de resíduos é através da compostagem que é uma
maneira simples e econômica para a estabilização de resíduos orgânicos industriais e de estações de
tratamento.  avaliar o efeito da compostagem na degradação do resíduo de uma indústria
oleoquímica através do monitoramento de os parâmetros físico-químicos durante o referido 
processo. Os tratamentos serão caracterizados da seguinte forma:(T1)=100% do
RI;(T2)=75%RI+25%LE(lodo de
esgoto;(T3)=50%RI+50%LE;(T4)=25%RI+75%LE;(T5)=100%LE;(T6)=75%RI+25%EC(esterco 
de curral);(T7)=50%RI+50%EC;(T8)=25%
RI+75%EC;(T9)=100%EC;(T10)=75%RI+AD(adubação 
mineral);(T11)=50%RI+AD;(T12)=25%RI+AD.As amostras coletadas serão secas à 65 oC, moídas 
e destinadas ao Lab. de Análise Química de Resíduos para determinar: Ce, pH em CaCl2 0,01 mol
L-1, Umidade das amostras eliminada à 65oC e à 105 oC; Teor de Matéria Orgânica Total.Os
resultados serão submetidos à análise de variância e ao teste de comparação de médias t ao nível de 
5% de probabilidade e, quando pertinente os efeitos dos tratamentos serão avaliados aplicando-se os 
modelos de regressão polinomial. O melhor modelo para o ajuste dos dados será escolhido em
função do grau de significância do coeficiente de determinação (R2). Verifica-se que houve uma 
diferenciação nos valores médios de temperatura das pilhas de compostagem entre os tratamentos.
 Observa-se que o T1, atingiu um valor máximo de temperatura, próximo a 50 oC aproximadamente 
15 dias após o início da compostagem.Neste mesmo período, apenas as pilhas inoculadas com a
proporção de 75 e 50%, respectivamente, de lodo de esgoto atingiram valores de temperatura acima
de 35 oC e as pilhas inoculadas com 25% (T4) de lodo de esgoto na primeira semana atingiu 
temperaturas acima de 45 oC onde na teceira semana a temperatura reduziu até 29 oC. Entre os
tratamentos inoculados com esterco de curral somente o tratamento com a proporção de 100% (T5)
nas primeiras semanas atingiu temperaturas acima de 35 oC onde o restante, 75% (T6), 50% (T7) e
25% (T8) ficaram abaixo de 35oC; e os mesmos na terceira semana ficaram em torno de 24oC. As
pilhas inoculadas com adubação mineral na primeira semana mantiveram temperaturas entre 27 e
29 oC onde apenas os tratamentos T10 e T11 atingiram temperaturas acima de 35oC. Houve 
aumento satisfatório nos valores de temperatura da pilha de compostagem nos tratamentos contendo
lodo de esgoto de ETE e esterco de curral curtido;O tratamento contendo lodo de esgoto na 
proporção de 100%, como inoculante, apresentou o aumento na temperatura contrastando com os
demais tratamentos;     UNOESTE     
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COMPORTAMENTO DE COFFEA ARABICA ENXERTADO EM ROBUSTA E DE COFFEA 
ARABICA NÃO ENXERTADO NA PRESENÇA DE NEMATOIDES.  

 
MURILO BRAZERO CACHEFFO
LEANDRO SERIGIOLI MOLINA

A utilização da enxertia no cafeeiro surgiu em 1887, na Ilha de Java, onde produtores de cafés de
fina qualidade enxertavam Coffea arabica L. sobre Coffea liberica Hiern. No Brasil, a enxertia no
cafeeiro foi utilizada primeiramente no Instituto Agronômico de Campinas (IAC) para a seleção de
espécies, de variedades e de mutações somáticas. Além da resistência de determinados porta-
enxertos aos fitonematóides, Fahl et al. (1998) destacam um maior desenvolvimento do sistema
radicular e da parte aérea e uma maior eficiência na absorção de nutrientes da solução do solo, em
relação às plantas não enxertadas, podendo essas plantas serem utilizadas em areas onde não ha a
presença de nematóides. O objetivo do presente trabalho, será avaliar o comportamento de
diferentes variedades de café arabica, enxertado e não enxertado na presença de nematoides. O 
Município de Presidente Prudente localiza-se a 22º 07' 32”S, 51º23' 50”W, com altitude de 435 m,
topografia ondulada, com solo classificado como argissolo vermelho-amarelo, eutróficos de textura 
arenoso-média. O clima, pela classificação de Koppen, é Aw mesotérmico com verões quentes e 
período chuvoso bem definido nos meses de setembro a março e invernos secos com temperaturas
mais amenas nos meses de abril a setembro. O experimento foi instalado usando-se o delineamento 
experimental de blocos ao acaso, com seis tratamentos e cinco repetições. Cada parcela apresenta 
10m de comprimento com o espaçamento entre plantas e densidade variando conforme o porte do
cultivar. Os tratamentos com as plantas de porte baixo apresentam 10 cafeeiros espaçados de 1,00m
em cada parcela e, as de porte alto, oito plantas com espaçamento entre plantas na linha de 1,25 m.
O espaçamento entre linhas apresenta 3,60 m de largura para facilitar a mecanização. Na área de
1100 m2 foram plantadas 260 plantas.  No período avaliado foram colhidos os seguintes valores. 
Obatã : 2007/2008: 925; 2008/2009: 9060; 2009/2010: 12825; 2010/2011: 26580; TOTAL: 49390.
Obatã enx. : 2007/2008:1065; 2008/2009:27185; 2009/2010: 15775; 2010/2011: 51095 ;TOTAL:
95120 M. Novo: 2007/2008: 595; 2008/2009: 15930; 2009/2010: 14995; 2010/2011: 30535; 
TOTAL: 62055 M. Novo enx: 2007/2008: 535; 2008/2009: 6250; 2009/2010: 9300; 2010/2011:
17330; TOTAL: 33415. Icatú: 2007/2008: 110; 2008/2009: 9835; 2009/2010: 10255; 2010/2011:
25495; TOTAL: 45695 Icatú enx.: 2007/2008: 145; 2008/2009: 21175; 2009/2010: 9370; 
2010/2011: 28425; TOTAL: 59115  . Conforme os resultados de produtividade nos primeiros anos
da cultura, período em que a competição entre as plantas é baixa, observamos que os cultivares
Obatã e Obatã enxertado em Apoatã apresentaram as melhores performances comparando com os
cultivares Mundo Novo e Icatú. Os valores demonstram que as plantas desses dois últimos
cultivares sofreram os danos causados pelos nematóides além de se mostrarem sensíveis à infecção
da ferrugem. A conclusão do presente trabalho será realizada após a colheita da safra
2012/2013.         
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CRIOPRESERVAÇÃO DE EMBRIÕES DE ORQUÍDEAS TROPICAIS 
 

LEANDRO HARUO SAWAMURA
MARIANE MARANGONI HENGLING

SILVÉRIO TAKAO HOSOMI
NELSON BARBOSA MACHADO-NETO

CECI CASTILHO CUSTÓDIO

Sementes de orquídeas estão entre as menores da natureza e podem ser facilmente armazenadas em
grandes quantidades em um espaço relativamente pequeno. Mas nem todas toleram dessecação e
armazenamento em baixas temperaturas. Uma alternativa para superar esse problema pode ser o
congelamento de embriões (criopreservação) sob vapor de nitrogênio (-150C) ou mergulhada 
diretamente no nitrogênio líquido (-196C). No entanto, os embriões devem ser condicionados para
serem armazenados nestas condições.  Avaliar o melhor tratamento e crioprotetor para
criopreservação de embriões de orquídeas. No entanto, os embriões devem ser condicionados para 
serem armazenados nestas condições. Para isto, as sementes de Cattleya tenebrosa, C. loddigesii e
C. warnerii foram germinadas em meio de cultura MS. Os embriões foram submetidas à
crioconservação diretamente (-196 ºC) ou indiretamente (pré tratado a -80 ºC, 24h) e depois 
mergulhados em nitrogênio líquido. Outra parte desses embriões foram condicionados com sacarose
0,3 M por 24 horas para aumentar a densidade do citoplasma e submetidos ao mesmo tratamento da
testemunha diretamente (-196 º C) ou indiretamente (pré tratado a -80 º C, 24h) e depois 
mergulhados em nitrogênio líquido. Uma terceira parte dos embriões foi condicionada com sacarose
0,3 M por 24 horas, e depois por mais 24h nos três crioprotetores (Plant Vitrification Solution:
PVS2, PVS3 e GSD - Glicerol-Sacarose dimetilsulfóxido) e armazenada direta ou indiretamente em
nitrogênio líquido. Os crioprotetores PVS2 e GSD não foram eficazes. Os embriões podem ser
armazenados, se pré-condicionados com sacarose antes de PVS3 e mergulhados no nitrogênio. Os 
crioprotetores PVS2 e GSD podem ser tóxicos para os embriões. A sacarose evita os danos à 
membrana plasmática pela formação de cristais de gelo.    CNPq     
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CULTIVARES DE BRACHIARIA BRIZANTHA EM FUNÇÃO DE VITALIDADE, 
GERMINAÇÃO E DEFICIÊNCIA DE ÁGUA 

 
MARYELLEN COSTA CHRISTOVAN

TAMIRIS LOPES DA SILVA
CLAUDIA JAQUELINE TOME YAMAMOTO

ANA LIGIA DE LIMA MOREIRA
CECI CASTILHO CUSTÓDIO

Em regiões tropicais a sazonalidade de ocorrência de chuvas e de temperaturas altas são fatores que
comprometem os cultivos principalmente nos estágios iniciais quando são mais susceptíveis Este 
trabalho teve como objetivo avaliar, em sementes com aproximadamente mesma vitalidade inicial, 
o comportamento de sementes e plântulas de Brachiaria brizantha (Marandú; BRS Piatã; MG4 e
MG5) submetidas a estresse causado pela deficiência hídrica induzida por manitol durante a
germinação de sementes e desenvolvimento inicial de plântulas O experimento foi realizado no 
Laboratório de Análise de Sementes da Universidade do Oeste Paulista. O ensaio de estresse foi
conduzido utilizando-se o delineamento inteiramente casualizado. Foram utilizados quatro
cultivares de Brachiaria brizantha e cinco níveis de deficiência hídrica (0; -0,3; -0,6; -0,9 e -1,2 
MPa) com quatro repetições de 100 sementes por tratamento e verificação da porcentagem de
plântulas normais, anormais e sementes não germinadas aos 14 dias bem como comprimento da 
plântula, massa seca e relação raiz/parte aérea. Os cultivares foram comparados pelo teste de Tukey
com 5% de probabilidade enquanto que os tratamentos de estresse foram avaliados por regressão
polinomial Os resultados indicaram maior uniformidade de resposta para os cultivares Marandú e 
MG4. Em situação de ausência de deficiência de água os cultivares Marandú, MG4 e MG5
apresentaram germinação entre 55 e 70% enquanto que o cultivar Piatã germinou na faixa de 26%,
embora as vitalidades iniciais fossem de 84 a 90% Quando aplicados os níveis de estresse o cultivar 
Piatã foi o único que direcionou reservas para aumentar a massa do sistema radicular Concluiu-se 
que o cultivar Piatã apresentou melhor resposta a deficiência de água que os demais durante a fase 
do estudo    UNOESTE     
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DIFERENTES CONDIÇÕES PARA ARMAZENAMENTO DE SEMENTES E CONSERVAÇÃO 
DE ORQUÍDEAS 

 
MARIANE MARANGONI HENGLING

LEANDRO HARUO SAWAMURA
SILVÉRIO TAKAO HOSOMI

NELSON BARBOSA MACHADO-NETO
CECI CASTILHO CUSTÓDIO

Sementes de orquídeas podem facilmente ser armazenadas em grandes quantidades em um espaço
relativamente pequeno. Elas podem ser armazenadas em uma variedade de condições desde 
condição ambiental até crioconservação (-196ºC). Todavia, como elas são diferentes das sementes
de espécies cultivadas o comportamento das mesmas precisa ser estudado.  Estudar o 
armazenamento de sementes de orquídeas de oito espécies de Cattleya (C. crispata, C. rupestris, 
C.tigrina, C.tenebrosa, C. loddigesii, C.intermedia e C. warnerii) em quatro diferentes condições de
temperatura. Oito espécies de Cattleya (C. crispata, C. rupestris, C.tigrina, C.tenebrosa, C.
loddigesii, C.intermedia e C. warnerii) do banco de sementes da UNOESTE foram pré
condicionadas por uma semana sobre uma solução super saturada de LiCl a 23±2ºC. Após isto
foram colocadas sobre sílica gel azul e armazenadas em temperatura ambiente (23±2ºC), 5ºC, -18ºC 
e nitrogênio líquido durante nove meses. As sementes foram germinadas em intervalos de três
meses.  A germinação total e o Índice de velocidade de germinação (IVG) foram medidos. Houve
diferenças entre espécies para germinação e IVG. Nitrogênio líquido, -18ºC e 5ºC tiveram um 
comportamento quadrático e temperatura ambiente respondeu de forma linear, todos decrescentes.
 Nitrogênio líquido foi o melhor meio para conservação de sementes de orquídeas secas, seguida de
-18ºC, 5ºC e temperatura ambiente.     CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico     
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EFEITO DA TEMPERATURA SOBRE OS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS NA CANA-DE-
AÇÚCAR 

 
ANDERSON GUERRA

GUSTAVO MAIA SOUZA

A temperatura do ambiente é considerada tanto um fator limitante quanto estimulante dos processos
fisiológicos da planta. Em condições de temperatura ótima para espécies C4, a taxa fotossintética
tende a aumentar, mas sob temperaturas acima e abaixo desta faixa, a fotossíntese decresce. Em
medidas de trocas gasosas, a temperatura ótima para a fotossíntese sob luz saturante tem sido
relacionada às mudanças de temperatura de crescimento. Com base neste contexto o objetivo deste 
estudo foi avaliar as respostas fisiológicas da cana-de-açúcar em função de diferentes regimes de 
temperatura. O experimento foi realizado na UNOESTE, Presidente Prudente/SP, em ambiente
controlado (temperatura, fotoperíodo, umidade do ar e irrigação). Foi adotado o delineamento 
inteiramente casualizado, estudando o fator temperatura: plantas desenvolvidas sob às temperaturas
dia/noite 19º/13ºC; 29º/23ºC e 33º/27ºC, tendo para cada tratamento oito repetições. A parcela
experimental constitui-se de vasos de 12 Kg de solo com uma planta de cana-de-açúcar. As plantas 
se desenvolveram nestes ambientes pelo período de 150 dias. Aos 90 dias após o plantio, avaliou-se 
o conteúdo relativo de água (CRA), extravazamento de membranas (EM), potencial quântico do 
fotossistema II (Fv/Fm) e diversos parâmetros fisiológicos através da curva A/Ci. Os resultados
foram submetidos a análise de variância e ao teste de médias de Tukey a 5% de
significância. Observou-se nos resultados que a maior assimilação de CO2 (Amax) foi obtida na 
temperatura de 29ºC, já a temperatura de 19ºC teve redução de 64% no valor da Amax em relação a
temperatura de 29ºC. O Valor da Amax da temperatura de 33ºC foi superior a temperatura de 19ºC,
porém sua Amax teve redução de 28% em relação a temperatura de 29ºC. A condutância estomática 
(Gs) foi maior nas plantas que se desenvolveram sob a temperatura de 33ºC, esses valores estão de
acordo com os valores da transpiração (E), que também foi maior nas plantas desenvolvidas sob
temperatura de 33ºC. Esses valores demonstraram que os estômatos se mantiveram abertos de modo
a controlar a temperatura foliar pela transpiração. Os valores de CRA e EM não foram alterados
pelos níveis de temperatura a qual as plantas foram submetidas. A eficiência quântica potencial do 
fotossistema II (Fv/Fm) foi menor nas plantas que se desenvolveram sob 19ºC, ocorrendo portanto
fotoinibição. Conclui-se que a Amax da folha da cana-de-açúcar foi maior na temperatura de 29 ºC. 
A menor Amax foi obtida na temperatura de 19ºC, sendo que a fotoinibição contribuiu para esta 
redução. Plantas desenvolvidas sob a temperatura de 33ºC apresentaram maior Gs e E.         
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EFEITO DE TRATAMENTOS COM PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS SOBRE A 
MICROBIOLOGIA DO SOLO E NO CRESCIMENTO DE ALMEIRÃO 

 
RAFAEL BARROCA SILVA

THAÍS ARAÚJO CORREIA SILVA
FABIO FERNANDO DE ARAUJO

LUCIANA MACHADO GUABERTO

O almeirão (Chicorium intybus, Asteraceae) é uma planta herbácea perene, nativa da Europa e
muito apreciada e cultivada em vários países. É considerada uma planta resistente, desenvolve-se 
bem em locais com boa luminosidade. Diferentes manejos no solo podem influenciar na
microbiologia do mesmo, e sabe-se que solos com boa qualidade microbiológica beneficiam o
desenvolvimento de plantas.  O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes
tratamentos no desenvolvimento de mudas de almeirão. Para o experimento foram preparados vasos 
com 4 kg de solo, utilizando-se o delineamento em blocos inteiramente casualizados com nove
tratamentos, e quatro repetições. Os tratamentos foram efetivados no plantio das mudas utilizando-
se os seguintes tratamentos: Bacillus subtiles A3-5 (1ml/vaso), ureia (2g/vaso), esterco de gado 
(4g/vaso), esterco de galinha (4g/vaso), fungos Trichoderma (1g/vaso), nematicida químico
(2ml/vaso), adubo NPK (2g/vaso), composto orgânico (4g/vaso) e testemunha. Aos 28 dias, após o
plantio avaliou-se a população de bactérias aeróbicas mesófilas e fungos, respiração microbiana do
solo e atividade da enzima desidrogenase. Também foi analisado o desenvolvimento das plantas
após 40 dias de crescimento das plantas. Foi então avaliado a fitomassa fresca, quantidade de folhas 
e massa do sistema radicular.   Concluiu-se que os resultados variaram de acordo com cada
tratamento. O maior número de bactérias, respiração, atividade da enzima desidrogenase e também
a maior diversidade de bactérias no solo foi encontrada no tratamento com esterco de gado e 
composto orgânico.  De um modo geral, o tratamento com esterco de gado obteve os melhores
resultados em relação à microbiologia do solo, enquanto o tratamento com ureia proporcionou os
melhores resultados em relação ao crescimento das plantas.         
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EFEITO DO REVESTIMENTO DE BACILLUS SP EM SEMENTES DE BRACHIARIA 
BRIZANTHA SOBRE A GERMINAÇÃO E EMERGÊNCIA DE PLANTAS 

 
ANTONIO EMILIO RODRIGUES MANRIQUE MANRIQUE

FABIO FERNANDO DE ARAUJO

A aplicação bem sucedida de microrganismos nas sementes de uma forma comercialmente viável é
apenas o primeiro passo para a utilização de microrganismos benéficos para melhorar o
desenvolvimento das plantas. É igualmente importante que os microrganismos permanecem viáveis
e capazes de colonizar as raízes e rizosfera, a fim de continuar a melhorar o crescimento das
plantas. O estudo teve como objetivo principal avaliar o efeito da inoculação de rizobactérias em 
sementes de Brachiaria brizantha, utilizando-se das técnicas de peletização e bio-priming, 
avaliando-se a germinação de sementes e emergência de plantas Foi avaliado duas formas de 
revestimento de sementes com isolados de Bacillus sp. (5B e AP-3), pertencente a coleção de 
microrganismos do Laboratório de Microbiologia da UNOESTE. O experimento foi constituído de
um esquema fatorial 5x2x4 (5 tipos de revestimento, 2 tratamentos biológicos (isolados bacterianos)
e 4 repetições), em delineamento inteiramente casualizado. Foi avaliado a germinação de sementes
em caixas plásticas tipo Gerbox e a emergência de plantas em vasos com solo  As técnicas de 
peletização e bio-priming não alteraram a germinação das sementes no sétimo dia, entretanto na
avaliação do quinto dia as sementes revestidas apresentaram maior germinação comparando-se com 
a testemunha. A emergência das sementes no solo revestidas com rizobactérias apresentaram
emergência média de 60% e apenas a testemunha relativa obteve germinação de 30%. As tecnicas 
de revestimento de sementes com Bacillus não alteraram a germinação e emergência de Brachiaria
brizantha         
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FOSFITO DE POTÁSSIO COMO NUTRIÇÃO SUPLEMENTAR DE FÓSFORO EM CULTURA 
IN VITRO DE BATATA-DOCE 

 
KARLA CRSITINA LOMBARDI ALVINO

NELSON BARBOSA MACHADO-NETO

A batata-doce é uma hortaliça de propagação vegetativa, via estacas, retiradas de genótipos
selecionados. A qualidade fitossanitária do campo de produção de batata-doce depende da 
qualidade fitossanitária do material utilizado para propagação. Por essa razão, a batata-doce pode 
acumular, entre gerações de multiplicação, diversos patógenos, principalmente, vírus. Fósforo (P) é 
um elemento essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas estimulando o
crescimento vegetativo e radicular, aumentando o perfilhamento e contribui para a formação. A
diferença básica entre o fosfito e o fosfato é que o fosfito possui um átomo de hidrogênio no lugar 
do oxigênio, o que provoca o impedimento na continuação do metabolismo. O fosfito não pode
realizar as mesmas reações bioquímicas que o fosfato, sendo descartado pela maioria das enzimas
envolvidas nas reações de transferência do fósforo. O uso de produtos à base de fosfito tem crescido
significativamente em função da busca por aumento da produtividade e na qualidade dos produtos
finais, devido à importantes propriedades, tais a absorção mais rápida de fósforo pela planta em 
comparação com produtos à base de fosfato, o baixo custo relativo da matéria-prima, o 
prolongamento do tempo de conservação do produto após a colheita. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito de fosfito adicional no crescimento in vitro em complementação ao fosfato. Foram 
avaliados o comprimento de parte aérea e raízes das plântulas de batata–doce, o número de brotos e 
de raízes. O experimento foi feito em esquema fatorial 3X8X5, composto pela combinação de 3
cultivares batata doce, com 8 tratamentos e em 5 períodos de avaliação. As plântulas obtidas por
micro propagação foram removidas dos fracos sob fluxo laminar, seccionadas em segmentos nodais
contendo duas gemas, os quais foram transferidos para frascos, com três explantes cada, contendo
os meios de cultura com diferentes concentrações de fosfito. Todos os dados foram submetidos à
análise de variância. A avaliação das médias dos cultivares foi feita pelo teste de Scott-Knott (p < 
0,05). Os resultados mostraram que a testemunha (T), tratamento sem fosfito, obteve um 
crescimento máximo e continuo ao longo dos 35 dias de avaliação. Nas outras concentrações de
fosfitos (T1, T2, T3, T4 e T5) verificou-se a alteração no desenvolvimento de parte aérea e raízes
das plântulas, a medida que aumentou-se a concentrações de fosfitos verificou-se uma diminuição 
do crescimentos das plantas. Em altas concentrações de fosfitos (T6, T7 e T8) os explantes dos três
cultivares não desenvolveram brotos e nem raízes.  O fosfito só pode ser utilizado em baixas 
concentrações para obter-se um desenvolvimento das plântulas em complementação ao fosfato.        
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INDUÇÃO DE TOLERÂNCIA AO ESTRESSE HÍDRICO EM SOJA VIA APLICAÇÃO 
FOLIAR DE GLICINA-BETAÍNA 

 
CAROLINA CABRAL DA SILVA

ÉRICA SABRINA DA SILVA FERMINO
ANA CLÁUDIA PACHECO SANTOS

KEZIA APARECIDA GUIDORIZI
GUSTAVO MAIA SOUZA

SUZANA CHIARI BERTOLLI
ALEXANDRIUS BARBOSA

Em resposta a estresses ambientais, muitas plantas sintetizam e acumulam compostos denominados
osmoprotetores ou solutos compatíveis. Além de sua função principal no ajustamento osmótico
celular, os solutos compatíveis podem ajudar na estabilização de macromoléculas e proteção contra
danos oxidativos sob condições adversas. Entre estes compostos orgânicos, destaca-se a glicina 
betaína (GB), um composto quaternário de amônio, a qual é um dos solutos compatíveis mais
comumente acumulados em plantas sob condições de estresse hídrico e salino.   O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito da aplicação foliar de glicina-betaína na atenuação dos efeitos adversos 
do estresse hídrico em plantas de soja (cultivar. BMX Potência RR). O experimento foi conduzido 
em casa de vegetação climatizada na Universidade do Oeste Paulista em Presidente Prudente – SP, 
durante o período de Janeiro a Junho de 2012. Foi adotado o delineamento experimental
inteiramente casualizado no esquema fatorial 4 x 2 (4 doses de GB e 2 regimes hídricos - 100% e 
30% da capacidade de campo do solo), totalizando 8 tratamentos com cinco repetições (vasos). As
concentrações de GB empregadas foram de 0, 50, 100 e 150ppm. O tratamento controle (dose 0)
constou da pulverização das plantas apenas com água destilada. Realizou-se duas aplicações de GB; 
sendo uma delas coincidente com início da imposição de deficiência hídrica nas plantas e a outra no
início da fase reprodutiva. O período de restrição hídrica foi mantido até o início da granação
(estádio fenológico R5). O estado hídrico e os parâmetros fotossintéticos das plantas de soja foram 
avaliados entre os estádios R1 e R3, através de determinações do conteúdo relativo de água,
potencial hídrico foliar, condutividade elétrica e respostas fotossintéticas (assimilação líquida de
CO2 - A, transpiração - E, condutância estomática – gs, concentração intercelular de CO2 – Ci e 
teor de clorofilas). As variáveis biométricas foram avaliadas ao final do ciclo da cultura (área foliar,
massa seca de folhas, caule, raiz, total e relação parte aérea/raiz), além do número de vagens por 
planta e massa seca das vagens. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias
foram comparadas pelo teste Tukey 5%. Houve interação significativa entre os regimes hídricos e
as doses de GB somente para os parâmetros potencial hídrico, A, Ci e massa seca de folhas, onde as
doses de 50 e 100 ppm de GB foram eficientes em manter estes valores nas plantas desidratadas.
Entretanto, o estresse hídrico causou redução no acúmulo de biomassa das plantas e nos parâmetros 
de produção.  As respostas das plantas à aplicação de GB variam conforme a espécie, o estágio de
desenvolvimento da planta e a concentração. Concluiu-se que as doses testadas de GB foram 
insuficientes para a promoção de atenuação dos efeitos adversos do estresse hídrico nas plantas de 
soja.    Stoller, FAPESP, CNPQ     
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NITROGENIO E POTÁSSIO NA PRODUÇÃO DE MASSA SECA E NO ACUMULO DE 
NUTRIENTES PELA FORRAGEIRA TIFTON 85 

 
MURILO BRAZERO CACHEFFO

ALEXANDRIUS BARBOSA
CARLOS SÉRGIO TIRITAN

AMARILDO FRANCISQUINI JUNIOR
LEANDRO SERIGIOLI MOLINA

O nitrogênio é o nutriente mais utilizado na adubação de manutenção das forrageiras tropicais.
Sabe-se que essas forrageiras respondem linearmente à adubação nitrogenada. A adubação
nitrogenada pode ser otimizada com a combinação da adubação potássica. Com base neste contexto 
o estudo teve por objetivo avaliar os efeitos da adubação nitrogenada e potássica de cobertura sobre 
a produção de matéria seca e acumulo de nutrientes na forrageira Tifton 85. O estudo foi realizado à 
campo no município de Indiana/SP no período de dezembro/2011 a fevereiro/2012. Adotou-se o 
delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial 4x2; quatro doses de adubação 
nitrogenada (30, 60, 90 e 120 kg/ha) e duas doses de adubação potássica (30 e 60 kg/ha). Portanto, o
estudo foi constituído por oito tratamentos, tendo cada tratamento quatro repetições. A parcela
experimental constitui-se de parcelas a campo com 4 m de comprimento por 4 m de largura. A
adubação de cobertura foi realizada na forrageira Tifton 85 já instalada e após 60 dias da adubação
realizou-se a análise da quantidade de nutrientes acumuladas: nitrogênio total acumulado por 
hectare (N foliar) e potássio total acumulado por hectare (K foliar); e a produtividade de matéria
seca (MS) por hectare. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância (ANAVA), sendo
ajustado para regressão linear e polinomial de segundo grau (p < 0,05). De acordo com os 
resultados obtidos, observou-se que o nitrogênio total foliar acumulado (N foliar) das folhas de
tifton aumentou linearmente em função da adubação nitrogenada. Os maiores valores de N foliar 
foram obtidos com a combinação da adubação potássica na dose de 60 kg. O N foliar acumulado na
dose de 60 kg de potássio foi de 111,98 kg/ha e na dose de 30 kg de K foi de 76,41 kg/ha. Portanto,
o N foliar aumentou com a adubação nitrogenada, sendo que, o uso da adubação potássica
aumentou o N foliar acumulado. O K foliar acumulado obteve resposta quadrática em função da
adubação nitrogenada na dose de 30 kg de K, sendo que para esta dose o teor de K foliar acumulado
se estabilizou a partir da dose de 60 kg de N. Já para a dose de 60 kg de K, o teor de K foliar 
acumulado respondeu linearmente em função da adubação nitrogenada, sendo o maior valor
encontrado na maior dose de N (120 kg). A produtividade de MS das plantas de tifton respondeu
linearmente à adubação nitrogenada combinada com as doses de K. As maiores produtividades 
foram alcançadas com a dose máxima de N (120 kg). Porém, a maior produtividade foi obtida
quando combinou-se a adubação nitrogenada com a dose de 60 kg de K, sendo que para esta dose a
produtividade foi de 6.551 kg/ha, 25% maior que a produtividade de MS com o uso da dose de 30
kg de K, onde a produtividade da MS foi de 4.933 kg/ha.  Conclui-se a adubação nitrogenada 
combinada com a dose de 60 kg de k promove maior produtividade de matéria seca de tifton, como
também aumenta o nitrogênio foliar acumulado.         
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OS EFEITOS DA DEFICIÊNCIA HÍDRICA NA FOTOSSÍNTESE DE PLANTAS DE SOJA SÃO 
ATENUADOS PELO BIORREGULADOR STIMULATE®  

 
LUANDA TORQUATO FEBA

KEZIA APARECIDA GUIDORIZI
ALEXANDRIUS BARBOSA

SUZANA CHIARI BERTOLLI
FERNANDO VIEIRA COSTA GUIDORIZZI GUIDORIZZI

ANA CLÁUDIA PACHECO SANTOS
GUSTAVO MAIA SOUZA

A utilização de biorreguladores tem sido amplamente difundida no cultivo da soja para 
proporcionar um maior controle das etapas de desenvolvimento das plantas, otimizando sua
produção em condições diversas.. Todavia, em geral, não se tem informações precisas sobre quais
processos fisiológicos específicos tais substâncias influenciam, ficando os efeitos dos
biorreguladores restritos a escala de observação biométrica das plantas (massa, altura, arquitetura
etc).  O objetivo desse estudo foi investigar os efeitos do biorregulador Stimulate® sobre os
parâmetros fotossintéticos de plantas de soja (Glycine max (L.) Merr. CV. BMX Potência RR)
irrigadas e sob deficiência hídrica (100% e 30% de reposição de água evapontranspirada,
respectivamente). As plantas dos dois regimes hídricos foram submetidas a três tratamentos com 
aplicação de Stimulate®: T1- na semente e no estádio fenológico R3; T2- no estádio V4 e R3; T3-
controle (sem aplicação). Foram avaliados as curva de resposta fotossintética ao CO2 (por meio de
um analisador de gases por infra-vermelho modelo Li-6400XTR, LiCor, EUA) e fluorescência da 
clorofila a (por meio de um fluorômetro de luz modulada modelo LI-6400-40, acoplado ao Li-
6400XTR).  A deficiência hídrica provocou reduções significativas nos valores de potencial
fotossintético e velocidade máxima de carboxilação da Rubisco. Porém, o decréscimo desses
parâmetros foi menos pronunciado quando as plantas foram submetidas aos tratamentos T1 e T2
(aproximadamente 46%) comparados ao tratamento T3 (aproximadamente 62%). Por outro lado, a
taxa de transporte de elétrons foi aumentada quando as plantas irrigadas e com deficiência hídrica
foram suplementadas com o biorregulador (aproximadamente 23% em T1).  Considerando os 
resultados obtidos pela curva A/Ci e fluorescência da clorofila a, foi possível notar que as plantas 
submetidas aos tratamentos T1 e T2 apresentaram uma tendência de atenuação dos efeitos
provocados pela deficiência hídrica.  Portanto, os resultados mostraram o uso potencial do
Stimulate® para mitigar os efeitos fisiológicos causados pela deficiência hídrica na maquinaria 
fotossintética de plantas de soja.          
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RESPOSTAS FISIOLÓGICA E BIOQUÍMICA EM SEMENTES DE MILHO SUBMETIDA AO 
ALAGAMENTO 

 
MAYARA ANDRADE

CIÉLEN DE LIMA GUIDORIZZI
ANA CARLA ANDRADE LOPES
CATARINY CABRAL ALEMAN

O milho (Zea mays L.) é uma das culturas mais antigas do mundo e apresenta uma grande
importância econômica para o Brasil. A importância econômica do milho é caracterizada pelas 
diversas formas de sua utilização, desde alimentação animal até emprego na indústria de alta
tecnologia. A água é um fator determinante para a produção das plantas. Quando submetidas ao
estresse hídrico pode ocorrer diminuição da germinação em decorrência de injúrias ao aparato
fisiológico e bioquímico.  Objetivou-se com este trabalho avaliar a resposta fisiológica e bioquímica
em sementes de milho submetida ao alagamento. O experimento foi conduzido no laboratório de 
sementes do campus II, da Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente. Foram utilizadas
sementes de milho (Zea mays L.) de dois cultivares: milho AL-Piratininga (CATI) e AL-
Bandeirantes (CATI) com procedência de Presidente Prudente-SP. As sementes foram submetidas 
ao alagamento por diferentes períodos. Os tratamentos consistiram em alagamento por: 0, 2, 6 e 12
horas. As parcelas para a germinação foram de 50 sementes, sendo utilizado 4 repetições para cada
tratamento. A avaliação da germinação foi realizada de 4 e 7 dias após instalação do experimento. 
Na germinação foram separadas plantas normais e fracas germinadas e posteriormente
quantificadas. Determinou-se o comprimento de raiz e parte aérea, relação entre as mesmas, massa
seca de raiz e parte aérea, e quantificação da prolina. O experimento foi conduzido em
delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições, foram 4 períodos de alagamento com 2
cultivares de milho totalizando 8 tratamentos com 4 repetições. Observou-se que o cultivar AL-
Bandeirante apresentou maior índice de germinação na primeira contagem de germinação (4 dias)
para o tratamento onde as sementes foram submetidas a 2 horas de alagamento em água. Para o
cultivar AL- Piratininga o alagamento reduziu o índice de germinação, sendo que as sementes não 
submetidas ao alagamento apresentaram maior índice germinação. Observou-se que não houve 
diferenças entre a variável massa seca de parte aérea entre os diferentes tratamentos que as
sementes de milho AL-Piratininga. Para o cultivar AL-Bandeirante o tratamento com 2 horas de 
alagamento apresentou maior acumulo de massa seca de parte aérea.  Em condições de estresse 
hídrico por excesso de água, há uma tendência da água sair do meio mais concentrado e passar para
o meio menos concentrado, neste momento a célula embrionária incha e ocorre uma disfunção na
atividade metabólica da semente, principalmente relacionada a respiração. A redução na taxa
germinativa e no crescimento da plântula pode ser provocado pelos danos causados a semente
quanto a variação de potencial hídrico, reduzindo a energia da semente. Ambos cultivares, Al-
Bandeirante e Al-Piratininga, apresentaram melhor desenvolvimeno quando não submetidos a
condição de alagamento.         

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 578

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Agronomia  

 

RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DA CANA-DE-AÇÚCAR SUBMETIDAS AO DÉFICIT 
HÍDRICO 

 
ALEXANDRIUS BARBOSA

GUSTAVO MAIA SOUZA
KEZIA APARECIDA GUIDORIZI

TIAGO CATUCHI

O déficit hídrico é um dos principais fatores que causam redução nas trocas gasosas na cana-de-
açúcar. A redução das trocas gasosas pode estar ligada a fatores estomáticos e não estomáticos. Os
fatores estomáticos referem-se ao fechamento dos estômatos; e os fatores não estomáticos referem-
se a redução da eficiência fotoquímica (foto-inibição) e a redução da eficiência bioquímica 
(atividade de carboxilação das enzimas Rubisco e Pepcase).  O objetivo deste estudo foi avaliar qual 
fator fisiológico é mais afetado pelo déficit hídrico na cana-de-açúcar. O experimento foi conduzido 
na UNOESTE em Presidente Prudente-SP no período de março a setembro de 2011 em ambiente
controlado (temperatura, irrigação e luminosidade). O delineamento experimental adotado foi o
inteiramente casualizado. Avaliou-se as trocas gasosas da folha +1 da cana-de-açúcar em dois 
regimes de irrigação: 100% da capacidade de campo (CC) e 20% da CC (caracterizando déficit
hídrico) tendo cada tratamento oito repetições. Durante o experimento foi avaliado o conteúdo
relativo de água (CRA), extravasamento de membranas (EM), eficiência quântica potencial do
fotossistema II (Fv/Fm) e diversos parâmetros fisiológicos através da curva A/Ci. Os dados foram
submetidos à análise de variância e ao teste de média de Tukey a 5% de probabilidade.  Observou-
se que o déficit hídrico não influenciou os valores de CRA, EM e Fv/Fm, demonstrando portanto,
que o aparato fotossintético não sofreu danos com o déficit hídrico empregado, não ocorrendo
portanto foto-inibição. A condutância estomática (Gs) reduziu 46% no tratamento sob déficit 
hídrico, valores semelhantes a esta redução foi observada na concentração interna de CO2 (Ci) que
teve redução de 45%, entretanto, a redução na Ci não chegou a valores tão baixos a ponto de limitar
a disponibilidade CO2 para as enzimas carboxilativas, em vista de que, espécies C4 possuem um
mecanismo concentrador de CO2 nas folhas. A assimilação máxima de CO2 (Amax) teve uma
queda de 33% no tratamento sob déficit hídrico, esta queda foi similar a redução da atividade das 
enzimas, sendo que a Rubisco (Vcmax) reduziu 33% e a Pepcase (Vpmax) teve redução de 32% no
tratamento sob déficit hídrico.  Com base nestes resultados concluiu-se que o déficit hídrico afetou 
principalmente o metabolismo bioquímico das plantas (redução da atividade e a eficiência de 
carboxilação das enzimas Rubisco e Pepcase).     CNPQ e FAPESP     
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RESPOSTAS FISIOLÓGICAS E BIOMÉTRICAS DA CANA-DE-AÇÚCAR SOB DÉFICIT 
HÍDRICO EM FUNÇÃO DO USO DE REGULADOR VEGETAL 

 
FERNANDO VIEIRA COSTA GUIDORIZZI GUIDORIZZI

ALEXANDRIUS BARBOSA
GUSTAVO MAIA SOUZA

KEZIA APARECIDA GUIDORIZI
ANDERSON GUERRA

ANA CLÁUDIA PACHECO SANTOS

O aumento da produção de bioenergia surge como um dos principais desafios para as próximas
décadas. A cana-de-açúcar é a principal matéria prima utilizada na produção de bioenergia
(bioetanol, bioeletricidade) e o déficit hídrico é um dos principais fatores que limitam sua
produtividade. O uso de reguladores vegetais tem se tornado uma prática constante na agricultura
brasileira, em vista de que, esta prática promove um melhor desenvolvimento da cultura otimizando
seu potencial fotossintético resultando em maiores produtividades.  Neste contexto o objetivo deste 
estudo foi avaliar os efeitos do regulador vegetal Stimulate® na fotossíntese e no desenvolvimento
inicial na cana-de-açúcar sob déficit hídrico. O estudo foi desenvolvido na UNOESTE em 
Presidente Prudente-SP em casa de vegetação climatizada no período de janeiro a junho de 2012.
Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com dois fatores em estudo: uso do
bioregulador Stimulate (aplicação e não aplicação) e irrigação (100% e 20% da capacidade de
campo (CC)), portanto, o estudo foi composto de 4 tratamentos (T1: Aplicação de Stimulate e 100%
da CC; T2: Aplicação do Stimulate e 20% da CC; T3: Não aplicação do Stimulate e 100% da CC;
T4: Não aplicação do Stimulate e 20% da CC) com oito repetições. Foi utilizada a dose de 5 l/ha 
diluído em calda de 60 l em duas aplicações: no plantio sob os toletes e no perfilhamento da cana-
de-açúcar. O estudo foi desenvolvido em vasos de 12kg de solo por um período de 120 dias. Aos 90
dias após o plantio foi avaliado diversos parâmetros fisiológicos através da curva A/Ci e ao final do
experimento realizou-se a avaliação biométrica (altura, diâmetro, massa seca total, massa seca das
raízes, massa fresca do colmo, massa seca da parte aérea e área foliar). Os dados foram submetidos
a análise de variância e ao teste de médias de tukey a 5% de probabilidade.  Os resultados 
observados demonstraram efeito nos parâmetros fisiológicos apenas do déficit hídrico, a
assimilação máxima de CO2 (Amax), a condutância estomática (Gs), as atividades das enzimas 
Rubisco (Vcmax) e Pepcase (Vpmax) reduziram significamente com o déficit hídrico empregado,
sendo que a queda destes parâmetros foram sempre acima de 50% nas plantas sob déficit hídrico.
Entretanto, não observou-se nenhum efeito nos parâmetros fisiológicos em função da aplicação do 
Stimulate. Os resultados dos parâmetros biométricos confirmaram os resultados obtidos acima,
observou-se apenas efeito significativo do déficit hídrico, não observando diferença nos parâmetros
biométricos em função da aplicação do Stimulate.  Conclui-se que o uso Stimulate não influenciou a 
atividade fotossintética da cana-de-açúcar como também não interferiu no desenvolvimento inicial
da cana-de-açúcar e que o déficit hídrico reduziu a atividade fotossintética e o desenvolvimento 
inicial da cana-de-açúcar.    CNPQ, FAPESP, STOLLER     
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TRATAMENTO TÉRMICO PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA EM SEMENTES DE 
CAPIM HUMIDÍCOLA 

 
ANTONIO MARCELO PEREIRA

NELSON BARBOSA MACHADO-NETO
CECI CASTILHO CUSTÓDIO

O ácido sulfúrico mostra-se eficiente na superação da dormência, porém acarretando riscos aos
trabalhadores e ao ambiente. O trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar métodos para a 
superação da dormência de sementes de Urochloa humidicola cv. Tully, utilizando ventilação com
ar seco e aquecido como alternativa de superação de dormência. O trabalho realizou comparações 
entre os efeitos fisiológicos de tratamentos térmicos de 45, 55, 65 e 75 ºC, com períodos de 24 e 48
h e o químico (imersão em ácido sulfúrico concentrado) por 10 minutos. Avaliou-se porcentagem 
de germinação e de sementes remanescentes dormentes pelo teste de tetrazólio, índice de velocidade
de germinação e massa seca das plântulas. Em lotes com maior vitalidade ocorreram resultados
iguais ao tratamento convencional com ácido sulfúrico, podendo ser considerado uma alternativa.
Em lotes com menor vitalidade os tratamentos térmicos e com ácido sulfúrico produziram 
resultados inferiores à testemunha. De maneira geral o trabalho não indicou o melhor período (24
ou 48 h), para emprego da ventilação com ar aquecido, mas a temperatura de 60 °C, para os lotes de
maior vitalidade, foi indicada. O tratamanto com ar aquecido pode ser uma alternativa ao tratamento
com ácido sulfúrico apenas em lotes com maior vitalidade. As sementes de lotes com menor
vitalidade não devem receber nenhum tipo de tratamento.          

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 581

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Agronomia  

 

USO DE KATHON CG PARA CULTIVO DE MICROPROPÁGULOS DE BATATA DOCE 
 

JOICE YURI MINAMIGUCHI
NELSON BARBOSA MACHADO-NETO

O Katon®CG é um composto de isotiazolinonas, um biocida de amplo aspecto. O processo de 
cultura in vitro requer muitos cuidados entre eles a autoclavagem do meio de cultura, um processo
simples, mas relativamente caro e que oferece riscos. Este trabalho consistiu em testar quatro doses 
de Katon®CG (156, 312, 624 e 1248µl L-1 mais a testemunha) em micro propágulos de três
variedades de batata doce (de polpa amarela, polpa branca e polpa roxa) para se aferir dose que
menos afeta os propágulos e não necessita de autoclavagem, o qual não foi utilizado nos meios
contendo Katon®CG. Plantas axênicas foram submetidas à diferentes dose de Kathon CG. Foram
mensurados o crescimento e a massa seca de parte aérea e radicular. Mediram-se também a 
atividade de SOD e a produção de Prolina. Explantes de plantas que passaram por estes tratamentos 
foram postas em meio de cultura sem Katon®CG. Para a variedade de polpa branca, a dosagem de 
624µl L-1 foi a que melhor teve uma retomada no crescimento dos explantes de plantas submetidas
aos tratamentos com o Katon®CG sendo esta maior que a testemunha. Para a variedade de polpa 
roxa a melhor dosagem de Katon®CG que as plantas foram expostas foi 312µl L-1 onde o 
desenvolvimento da parte aérea foi maior que a da testemunha. Para a variedade de polpa amarela
não teve resultado significativo, mostrando que não se chegou a uma dosagem ideal para a 
eliminação de endofíticos indesejáveis. Comparada com as outras variedades, a variedade de polpa
roxa foi a teve o maior acúmulo de prolina e na dosagem de 312µl L-1 o acúmulo foi menor 
comparado a testemunha, mostrando que esta dosagem para esta variedade foi a mais eficaz para a
eliminação de endofíticos prejudiciais a planta. O Katon®CG reduz o crescimento radicular das 
plantas de batata doce, porém não interfere na retomada do crescimento da parte aérea e dispensa a 
autoclavagem do meio de cultura.         
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UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES GELIFICANTES PARA A CULTURA DE MICRO 
PROPÁGULOS DE BATATA DOCE 

 
JOICE YURI MINAMIGUCHI

NELSON BARBOSA MACHADO-NETO

A cultura de tecidos pode ser efetuada em diferentes tipos de meios. Entre as possibilidades de
gelificantes estão os polissacarídeos oriundos de plantas, algas ou bactérias. Todavia, o custo e o
desempenho das culturas pode ser afetado, tanto pelo tipo de gelificante, quanto pela dose. O 
objetivo deste projeto foi testar dois gelificantes em diferentes doses, para micropropagação de
batata-doce. Foram usados três doses de Agar e três doses de Phytagel® (6; 8 e 10g/l-1 de Agar e 
1,5; 2 e 2,5 g/l-1 de Phytagel®) para os tratamentos.  Foram utilizados dois clones de batata doce e 
dois gelifcantes em três doses distintas, num desenho fatorial de 2 x 3. Foram avaliados o
crescimento e materia seca de parte aérea e raizes, bem como a produção de prolina. Este trabalho 
mostra que não há diferença significativa para as doses de gelificantes em micro propágulos de
batata doce para crescimento aéreo, crescimento radicular e massa seca total. Comparando-se o 
preço dos agentes gelificantes, o quilo do Agar é mais barato que o do Phytagel®, porém como o
Agar é usado em maior quantidade, o Phytagel® torna-se mais em conta que o Agar. Comparado ao 
Agar, o Phytagel® tem menos impurezas e assim melhor otimização dos processos laboratoriais, e 
mais barato, já que o agente gelificante é um dos reagentes mais caros em cultura de tecidos. A
análise para a quantificação de prolina mostra que a variedade de polpa amarela tem o maior
acúmulo na dosagem de e 1,5 g/l-1 de Phytagel® ao contrário da variedade de polpa branca que tem 
seu menor acúmulo, mostrando que a variedade de polpa amarela é menos exigente em água que a
variedade de polpa branca. Conclui-se que para micro propágulos de batata doce a dosagem e o tipo
de agente gelificante não interferem no processo de crescimento.          
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ADUBAÇÃO DE BORO NA CULTURA DA CANOLA (BRASSICA NAPUS L.) EM 
LATOSSOLO VERMELHO ARENOSO NA REGIÃO OESTE PAULISTA 

 
WELLINGTON EDUARDO XAVIER GUERRA

LUIS EDUARDO MAZETTI FEITOSA
CARLOS SÉRGIO TIRITAN
DIOGO CARDOSO ROJAS

ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR

A canola (Brassica napus L.) é uma cultivar de colza, de origem canadense, própria para a produção
de óleo comestível, dado seus baixos teores de ácido erúcico e glucosinolatos. O óleo de canola 
muito consumido no Canadá, por possuir alto teor do ácido Omega-3, componente que capaz de 
reduzir os riscos de ataques cardíacos e infartos. A canola (Brassica napus L.) planta da família das
crucíferas (como o repolho e as couves), pertence ao gênero Brassica. Os grãos de canola 
produzidos no Brasil possuem em torno de 24 a 27% de proteína e de 34 a 40% de óleo. As
brássicas estão no grupo das hortaliças mais exigentes em boro. A deficiência de B em Brássicas
determina o aparecimento de coloração escura na parte central do caule, com formação de cabeças
pequenas, pouco compactas e caule oco em se tratando de repolho e couve-flor e nesta última a 
inflorescência apresenta coloração bronzeada com partes escuras. Na região Oeste de São Paulo
para plantas do grupo das brássicas é indicada aplicação de B no plantio, em virtude da carência de
informações sobre aplicação de boro no solo, será realizado o trabalho, para avaliar o crescimento
da canola em função da adubação.  O Objetivo deste trabalho será observar a reação de doses de 
Boro na cultura da canola (Brassica Napus L.) em Latossolo Vermelho Arenoso na região Oeste
Paulista. O experimento está sendo conduzido em casa de vegetação do Curso de Mestrado de
Engenharia Agronômica, localizada no Campus II, na Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, 
em Presidente Prudente/SP. A semeadura foi realizada na primeira quinzena de Maio, onde o
experimento será conduzido até Dezembro de 2012, em vasos plásticos com capacidade de 20 L,
totalizando 32 vasos. O solo utilizado será um Latossolo Vermelho de Classe Textural: Franco
Argilo Arenosa de transição gradual e baixa fertilidade natural. O delineamento experimental
adotado será de delineamento inteiramente casualizados, com uma única espécie de Canola
(Brassica napus L.), avaliando dois cultivares diferentes sendo a Hyola 401 e a Hyola 76. As
concentrações de B em forma de acido bórico serão de (0,0; 0,5; 1,0 e 2,0 kg B ha-1) aplicados 
diretamente no solo, assim em esquema fatorial (2 x 4 com quatro repetições). Os parâmetros 
biométricos que serão analisados são a altura da planta, diâmetro do caule, massa verde da parte
aérea, massa verde da raiz, massa seca da parte aérea, massa seca da raiz, número de ramificações,
análise de solo, análise do tecido vegetal, gramas de sementes por plantas, teor de umidade, peso de
mil grãos, número de ramificações, produção de sementes (t ha-1), teor de óleo (%) e também serão 
realizados tratos culturais necessários. Onde serão submetidos à análise de variância pelo teste F, a 
comparação das médias pelo de Tukey a 5% de probabilidade e também á análise de regressão
polimonial por meio do programa estatístico.             

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 585

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Agronomia  

 

ATRIBUTOS QUÍMICOS E FÍSICOS DE SOLO CULTIVADO COM CANA-DE-AÇÚCAR 
MANEJADA COM E SEM VINHAÇA E COLHIDA DE FORMA MANUAL E MECANIZADA, 

NO OESTE PAULISTA 
 

CLAUDINEI ALBERTO CARDIN

O aumento da emissão de GEE e o consequente aquecimento global do planeta vêm acarretando a 
busca por tecnologias que visem à redução das fontes desses gases, atraindo interesse mundial em
pesquisas neste sentido. Desenvolver fontes de energia que não adicionem dióxido de carbono a
atmosfera e mitigar as emissões deste composto em áreas de grande geração de ar contaminado, em
processos conhecidos como sequestro de carbono, e avaliar no solo os efeito dos manejos
escolhidos. O trabalho tem o objetivo avaliar alguns parâmetros químicos e físicos de um solo
cultivado com cana-de-açúcar, submetida aos manejos de aplicação de vinhaça, colheita manual e
mecanizada. A instalação do experimento será realizada seguindo o delineamento inteiramente
casualizado (DIC), em esquema fatorial 4x5, caracterizado por quatro sistemas de manejo e uso do 
solo, conforme descrição abaixo, cinco profundidades de amostragem de solo (0-1, 0,1-0,2, 0,2-0,3, 
0,3-0,4, 0,4-0,5 cm), com quatro repetições. Todas as áreas de manejo escolhidas serão ocupadas
pela mesma variedade (a ser definida). As avaliações serão realizadas da seguinte forma: Área de
cana-de-açúcar manejada com aplicação de vinhaça (CV) e com colheita mecanizada (sem queima -
SQ) por 3 anos; Área de cana-de-açúcar sem manejo de aplicação de vinhaça (SV) e com colheita
mecanizada (sem queima - SQ) por 3 anos; Área de cana-de-açúcar manejada com aplicação de 
vinhaça (CV) e com colheita manual (com queima - CQ) por 3 anos; Área de cana-de-açúcar sem 
manejo de aplicação de vinhaça (SV) e com colheita manual (com queima - CQ) por 3 anos; Área 
de mata nativa (MN) por 3 anos. Após a coleta, as amostras serão transportadas para o laboratório
de análise de solos da UNOESTE para a determinação dos parâmetros químicos do solo (análise
básica). O teor de Carbono Orgânico (C) será determinado pelo método de Walkley-Black (1934). 
A densidade do solo (Ds), densidade de partículas e porosidade total serão avaliados nas camadas
referenciadas acima em amostras indeformadas. Os estoques de carbono no solo em cada área serão
calculados com base em massa equivalente de solo. Também serão realizadas determinações do teor
de umidade de saturação do solo, amostragens de palhada (matéria seca) para a determinação do
teor de carbono (C) e produtividade da cultura.            
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE CHUVAS NA EFICIÊNCIA DO NUCLEOPOLIEDROVIRUS 
DE ANTICARSIA GEMMATALIS HUBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) NA CULTURA 

DA SOJA 
 

VALTER MARTINS PESSÔA

Nucleopoliedrovirus de insetos (NPV) possuem um importante papel na regulação natural de
populações de pragas agrícolas e florestais. São agentes seguros de controle biológico, pois
apresentam uma gama de hospedeiros das mais restritas entre os vírus de insetos, e, 
consequentemente, esses patógenos apresentam baixo impacto negativo a organismos não alvo, e ao
meio ambiente. Embora os NPVs apresentem bons atributos como agentes de controle biológico, a
lenta capacidade de causar morte, a suscetibilidade à luz ultravioleta e outras condições ambientais 
aliadas às dificuldades para produção massal têm limitado o desenvolvimento desses patógenos
como biopesticidas. Uma estratégia para melhorar o desempenho do vírus consiste na combinação
de fatores que possibilitem o maior tempo de persistência do vírus nas folhas da soja em condições
de controlar a Anticarsia gemmatalis.  O presente trabalho será desenvolvido com o objetivo de
avaliar o impacto de diferentes índices pluviométricos sobre o controle de Anticarsia gemmatalis 
em plantas de soja submetidas à aplicação do nucleopoliedrovirus AgMNPV, nas formulações
macerado e liofilizado. O experimento será desenvolvido no Departamento de Entomologia da
EMBRAPA soja, no município de Londrina PR, onde serão avaliados o impacto de precipitações 
pluviométricas simuladas sobre a eficiência do vírus da poliedrose nuclear da Anticarsia gemmatalis
(AgMNP), aplicados em duas formulações, no controle da lagarta da soja(Macerado e Liofilizado),
com concentração de 2,0 x10¹¹ poliedros por hectare. A formulação macerado de AgMNPV será
obtida através da centrifugação de larvas de Anticarsia gemmatalis, infectadas com vírus, obtidas da
Embrapa Soja. A formulação liofilizada consiste em uma formulação pó molhável de AgMNPV,
desenvolvida pela Embrapa Soja. Folhas das plantas de soja que receberam os tratamentos serão
fornecidas às larvas que se alimentarão destas folhas durante 48 horas. Após este período as larvas
serão transferidas para copos plásticos,contendo dieta artificial do inseto, e mantidos em câmaras 
climatizadas. Cada parcela será constituída por 10 copos com 3 larvas, totalizando 30 larvas por
parcela, em um total de 36 parcelas. Serão realizadas observações diárias para verificação da
duração de cada ínstar e mortalidade de larvas.O experimento será constituído de 9 tratamentos e 4
repetições, onde os tratamentos se constituirão de: aplicação de vírus da poliedrose nuclear da
Anticarsia gemmatalis (AgMNPV), nas formulações macerado e liofilizado nas folhas das plantas
de soja, submetidas após as aplicações a precipitações pluviométricas simuladas nos volumes de 0;
10; 20 e 30 mm. O delineamento experimental utilizado será o inteiramente casualizado, em arranjo
fatorial 2 x 4 (duas formulações e quatro índices de precipitações). Os dados serão submetidos à 
análise de variância (ANOVA) e a comparação entre as médias será realizada pelo teste Tukey a 5%
de probabilidade.            
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CRESCIMENTO VEGETATIVO E ESTADO NUTRICIONAL DE LARANJEIRAS PERAS 
MANEJADAS COM SILICATO NO SOLO 

 
THIAGO APARECIDO SILVA AMORIM

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

O Brasil detém 30% da produção mundial de laranja.Sua produção tem um custo de 532 milhões 
por ano gasto por ataque de pragas e doenças.O estado nutricional das plantas é determinante na
produtividade e prevenção do ataque de doenças e pragas, uma planta em déficit nutricional torna-
se vulnerável ao ataque.Em determinadas condições de solo e cultivo, existem elementos chamados
“não essenciais”, como o silício (Si)que podem aumentar o rendimento de algumas espécies
cultivadas, interferindo em vários processos fisiológicos desejáveis para as plantas.O Silício (Si)é
um elemento mais abundante da crosta terrestre.Considerado elemento não essencial para o
desenvolvimento das plantas,no entanto tem eficiência muito alta na indução de resistência a
plantas, sendo comum em gramíneas. O objetivo deste trabalho é avaliar o crescimento vegetativo e 
o estado nutricional de laranjeiras “Pêra” manejadas com a aplicação de silicato no solo. O 
experimento está sendo desenvolvido no pomar comercial da Fazenda São Jorge,município de
Mendonça, SP.As mudas de laranjeira ‘Pêra’ com 2 anos de idade. A caracterização da fertilidade 
do solo da área experimental, antes da instalação do experimento foi realizada através de coleta de
amostras de terra representativa nas profundidades de 0-20 cm e 21-40 cm.Análise química de solos 
seguindo a metodologia de Raij et al. (2001). O experimento foi instalado seguindo o delineamento
estatístico em blocos inteiramente casualizados, com quatro repetições, em esquema fatorial 2x3
(duas formas de correção do solo: calcário/silicato e três níveis de saturação de bases no solo), onde 
são manejados os seis tratamentos. Cada tratamento será representado por quatro plantas em cada
bloco. Os corretivos aplicados apresentaram valores de PRNT próximos para possibilitar a
comparação.T1 = Manejo da Saturação de bases do solo a 50% com calcário; T2 = Manejo da 
Saturação de bases do solo a 60% com calcário; T3 = Manejo da Saturação de bases do solo a 70%
com calcário; T4 = Manejo da Saturação de bases do solo para 50% com silicato; T5 = Manejo da
Saturação de bases do solo para 60% com silicato; T6 = Manejo da Saturação de bases do solo para
70% com silicato. A cada dois meses são avaliados os parâmetros biométricos como diâmetro do
caule.Também serão coletados dados do diâmetro médio das copas.Com os resultados da altura de
plantas e do diâmetro médio serão determinados o volume e a área de projeção da
copa,proporcionarão indicação do vigor das plantas em função dos tratamentos.Serão realizadas
duas coletas por parcela ano (a cada quatro meses). As folhas serão encaminhadas para as
determinações analíticas dos nutrientes, segundo metodologia descrita por Malavolta et al. (1997) e
o Si será determinado pelo método “amarelo” conforme Korndörfer et al. (2004). Os resultados
serão submetidos à análise de variância e ao teste de comparação de médias t ao nível de 5% de 
probabilidade de acordo com procedimentos propostos por Gomes (1990).        unoeste     
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CULTIVO DE ALFACE SOB DIFERENTES COBERTURAS DE SOLO E LÂMINAS DE 
IRRIGAÇÃO 

 
NICOLE SAAB

CATARINY CABRAL ALEMAN

A alface é uma hortaliça que apresenta elevado valor alimentar, valor econômico e uma grande área
de cultivo. Esta hortaliça apresenta propriedades tranqüilizantes e pelo fato de ser consumida in 
natura conserva seu valor nutritivo. As hortaliças, independente de serem cultivadas em ambiente
protegido, necessitam de uma elevada umidade ambiental para favorecer seu desenvolvimento. A
deficiência de água no solo é um dos fatores limitantes para a produtividade e qualidade do produto.
Logo, a reposição de água por meio da irrigação é uma alternativa para favorecer a produção de
alface. O manejo de irrigação é uma alternativa importante para otimizar a quantidade de água no 
solo e tempo de irrigação. Para realizar a aplicação da quantidade de água adequada deve-se 
considerar a relação solo, clima e planta para favorecer a reposição hídrica na fase de
desenvolvimento e resultar maior produtividade. O uso de cobertura vegetal favorece a retenção de 
água no solo além de repor matéria orgânica e melhorar a estrutura do solo. A interação entre a
cobertura vegetal e a reposição hídrica favorece o crescimento e desenvolvimento da planta
resultando na maior produtividade. O presente trabalho terá o objetivo de avaliar o comportamento
fisiológico e bioquímico da alface submetida a diferentes níveis de irrigação e cobertura de solo. O 
experimento será instalado em ambiente protegido na Unoeste, campus II, Presidente Prudente-SP. 
O delineamento experimental será em inteiramente casualizado. Serão obtidas mudas a partir de
sementes de alface (Lactuca sativa L.) após o plantio em bandejas de isopor de 288 células. Os
tratamentos consistirão em 3 lâminas de irrigação (50, 100 e 150% Etc) calculadas a partir da 
evapotranspiração da cultura baseada nas condições climáticas diárias e considerando o coeficiente
de cultura (kc) para cada fase de desenvolvimento. Associado às lâminas de irrigação será utilizado
2 coberturas de solo (casca de pinus e palha de grama-matogrosso), com testemunha sem cobertura 
de solo. Totalizarão 9 tratamentos, sendo o esquema fatorial de 3 lâminas de irrigação X 3
coberturas de solo. Cada tratamento apresentará 4 repetições, totalizando 36 parcelas. Os dados
serão submetidos a análise de variância e comparação entre médias pelo teste de Scott-Knott, os 
dados que apresentarem significância serão submetidos a análise de regressão. Os parâmetros
avaliados serão altura de parte aérea e raiz no final do ciclo da cultura, massa fresca e seca de raiz e 
parte aérea, número de folhas, área foliar e concentração de prolina nas folhas frescas.            
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DENSIDADE DO SOLO, ESTOQUES DE MATÉRIA ORGÂNICA E DE CARBONO EM 
SOLOS COM MANEJO AGRÍCOLA DIFERENCIADO 

 
GABRIEL CHAVES DA COSTA

THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO
ISABELA MAREGA RIGOLIN

CARLOS SÉRGIO TIRITAN
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

Os inúmeros desafios científicos e econômicos que ainda existem, evidenciam a necessidade do
desenvolvimento e analise de projetos capazes de captar e armazenar as substanciais quantidades de
dióxido de carbono emitidas para a atmosfera (Russ & Criqui, 2007). As estratégias para reduzir as 
emissões de CO2 vêm sendo abordadas em três direções: reduzir a quantidade de energia utilizada,
através de mudanças comportamentais, ampliar e desenvolver fontes de energia que não adicionem
dióxido de carbono a atmosfera e mitigar as emissões deste composto em áreas de grande geração 
de ar contaminado, em processos conhecidos como seqüestro de carbono (IPCC, 2007). A análise
destas estratégias evidencia que nenhuma das opções citadas esta em condições de aplicação em
grande escala. O sistema energético do mundo é demasiadamente amplo. O desenvolvimento
urbano, agrícola e industrial requer uma crescente demanda de energia para impulsionar as
atividades. Além disso, a dependência por combustíveis fósseis como petróleo e o carvão, resulta
em emissões cada vez mais crescentes de dióxido de carbono para a atmosfera.  Este trabalho tem o 
objetivo de quantificar os estoques de C e avaliar a dinâmica da respiração microbiana do solo sob
diferentes sistemas de uso agrícola, na região do Oeste Paulista, visando criar bases teóricas para a 
escolha de sistemas de uso e manejo que sejam mais economicamente sustentáveis e, que possam
colaborar na retirada eficiente de CO2 da atmosfera. As coletas serão realizadas em área 
experimental do Curso de Engenharia Agronômica, localizada no Campus II, na Universidade do
Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente Prudente/SP. Os sistemas serão selecionados de acordo
com o histórico de uso: MN - área de mata nativa, sem a intervenção de atividade humana; EC -
eucalipto (Eucaliptus grandis) adubado apenas na instalação da área; RSD - área de rotação de 
culturas manejadas no sistema de plantio direto (SSD); PAI - pastagem de capim Mombaça 
(Panicum maximum cv. Mombaça) manejada com adubação e irrigação; CCM - cana-de-açúcar 
(variedade RB 86-7515) manejada com colheita sem queima. O delineamento experimental
utilizado será caracterizado como inteiramente casualizado (DIC), estruturado em parcelas
subdivididas, onde as parcelas serão denominadas de sistemas de manejo e as subparcelas as 
profundidades de solo amostradas. As duas amostragens serão realizadas, com intervalo de seis
meses, a partir de fevereiro de 2012, nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm, na 
entrelinhas dos plantios. Os teores de Matéria Orgânica e de Carbono Orgânico (C) será 
determinado pelo método de Walkley-Black (1934) citado em Raij et al. (2001). Serão realizadas
amostragens de palhada (matéria seca) para a determinação do teor de carbono (C). Os resultados
obtidos serão submetidos à análise de variância (Teste F), avaliando-se o efeito dos tratamentos 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.       UNOESTE     
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INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA A DEFICIÊNCIA HÍDRICA EM MUDAS DE EUCALYPTUS 
UROGRANDIS (CLONE H13) COM APLICAÇÃO FOLIAR DE ÁCIDO SALICÍLICO 

 
EDUARDO HENRIQUE LIMA MAZZUCHELLI

GUSTAVO MAIA SOUZA
ANA CLÁUDIA PACHECO SANTOS

PEDRO VERIDIANO BALDOTTO

O Eucalipto vem ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro, com as crescentes áreas,
torna-se necessária o conhecimento das mais diversas técnicas para evitar doenças e perdas de
produção. O estresse hídrico, bem como o crescente número da incidência de doenças, causa muitos 
prejuízos econômicos à exploração florestal, especialmente à cultura do Eucalipto. O Ácido
Salicílico (AS) surge então como uma saída para estes prejuízos, pois sua utilização promove
indução de resistência a patógenos e ao estresse hídrico. O AS é um sinalizador de estresse para as 
plantas, que após a ocorrência deste estresse, desencadeia reações de defesa vegetal. As células
vegetais têm diferentes receptores os quais, associados a substâncias específicas acionam os sinais
que ativam, no núcleo das células, os genes ligados à defesa. O AS pode sensibilizar as células para
uma rápida ativação dos seus genes de defesa, atuando como um sinalizador na via de transdução
que ativa estes genes. A aplicação exógena ou o estímulo à síntese endógena de ácidos orgânicos, 
como o ácido salicílico, pode agir como indutor de proteínas de tolerância aos diferentes estresses,
bem como para elevar/regular a atividade de enzimas de desintoxicação celular, como peroxidades e
superóxido-dismutases, especialmente envolvidas na degradação de radicais ativos oxigenados.  O 
presente trabalho tem por objetivo induzir a rustificação em mudas de Eucalyptus urograndis (clone
H13) por meio da aplicação de Ácido Salicílico via pulverização foliar. O experimento será 
desenvolvido em duas fases, na primeira fase as mudas nos tubetes receberão as diferentes dosagens
de AS (100mg L-¹, 200mg L-¹, 300mg L-¹ e controle) até o ponto de gotejamento. Posteriormente,
serão submetidas a dois regimes hídricos com irrigação contínua, e o segundo regime, com 3 ciclos 
de suspensão da irrigação. Na segunda fase, as mudas serão transferidas para vasos com 8 Kg de
solo e formarão os tratamentos conforme as dosagens previamente aplicadas. Nesta fase, serão
administradas duas lâminas de reposição de água (total e 40%), conforme o método de pesagem de 
vasos. A implantação do experimento será em delineamento experimental inteiramente casualizado,
em esquema fatorial 1 x 2 x 4. Serão avaliados os valores de trocas gasosas foliares por meio de um
medidor portátil de fotossíntese (modelo LI-6400 XTR, Li-Cor) sendo avaliadas quatro repetições 
por tratamento. Os valores de biomassa seca de parte aérea e de raiz 40 dias após o plantio. Os
dados serão submetidos à Análise de Variância e os valores médios comparados através do teste 
Tukey (p < 0,05), utilizando-se o programa estatístico SISVAR.            
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MANEJO DE IRRIGAÇÃO EM CALENDULA OFFICINALIS L. 
 

ANA CARLA ANDRADE LOPES
MAYARA ANDRADE

CIÉLEN DE LIMA GUIDORIZZI
CATARINY CABRAL ALEMAN

A Calendula officinalis L., também conhecida como calêndula ou mal-me-quer por sua 
inflorescência ser em capítulo, ou maravilha dos jardins, pertencente à família Asteraceae, trata-se 
de uma planta herbácea de origem europeia. A calêndula produz flores de diferentes tamanhos e
cores heterogêneas, esta variedade dificulta o controle de qualidade de matéria–prima dos produtos 
fitoterápicos a base de extrato de calêndula. Encontra-se em várias partes do mundo e está bem 
adaptada no Brasil, sendo comercializada em farmácias onde é empregada em diversos preparados
fitoterápicos e cosméticos como xampus, cremes e outros. O extrato das flores de calêndula é
indicado no tratamento de inflamações da pele, de mucosas, na cicatrização de feridas e
queimaduras. O cultivo de plantas medicinais pode gerar renda à pequena propriedade rural
inclusive aquelas que vinculam agricultura familiar, no entanto requer qualidade de produção para 
favorecer a comercialização. Os conhecimentos dos níveis de reposição hídrica e de nutrientes
mediante adubação podem proporcionar uma maior produtividade e de qualidade reduzindo
problemas de perdas tanto de produção quanto dos bens utilizados para produção. O presente 
trabalho tem o objetivo de avaliar a resposta fisiológica e bioquímica da Calendula officinalis
submetida a diferentes lâminas de irrigação. O experimento inicialmente será realizado em bandejas
de isopor com 200 células por 30 dias, onde serão produzidas mudas de Calendula, no campus II da
Universidade do Oeste Paulista, de Presidente Prudente. Após o período as mudas serão
transplantadas para vasos de 10 litros e preenchido com pedra brita, areia e o solo. Nos vasos serão
realizado o tratamento com as diferentes lâminas, considerando que a Calendula não tem um
coeficiente cultural específico para o cálculo será utilizado o coeficiente da hortelã, kc 1,15. As
lâminas utilizadas serão 150%, 125%, 100%, 75%, 50%, 25% ETc. Os parâmetros avaliados serão a 
altura de parte aérea com auxílio de uma régua graduada na primeira semana de aplicação dos
tratamentos e no início da produção de flores; quantificação do número de capítulos florais por
planta, massa fresca e seca de capítulos florais; massa seca de parte aérea (folhas+talo); 
determinação de prolina nas folhas frescas e flavonoides totais nos capítulos florais. O delineamento
experimental será em blocos ao acaso. Os dados serão avaliados pelo programa estatístico SISVAR.
As médias serão comparadas pelo teste Scott-Knott.            
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MANEJO DE IRRIGAÇÃO EM DOIS CULTIVARES DE ZEA MAYS 
 

ANA CAROLINA MOREIRA
CATARINY CABRAL ALEMAN

O milho pertencente à família Poaceae (Zea mays ) é uma monocotiledônea de caule delgado, que
pode chegar a dois metros de altura. Seu fruto é cilíndrico, com grãos de tamanho médio inseridos
em fileiras no sabugo, formando espigas; e revestido por um pericarpo. Em relação ao seu 
desenvolvimento o potencial de uso e ocupação de uma determinada paisagem dependem
essencialmente das características ambientais do local. No caso do milho, os fatores edafoclimáticos
(solo e clima) são considerados os mais importantes para o desenvolvimento da cultura, bem como
para a definição dos sistemas de produção. O milho requer um solo rico em nutrientes e com boas
propriedades físicas no que se refere a drenagem, granulometria, textura, concentração de matéria
orgânica e aeração. Em relação ao solo pode-se optar por solos de textura média, com teores de
argila em torno de 30-35% ou mesmo argilosos com boa estrutura, como os latossolos, que
possibilitam drenagem adequada, apresentam boa capacidade de retenção de água e de nutrientes 
disponíveis para as plantas. A água constitui um dos mais importantes elementos de seleção do tipo
de vegetação que se desenvolve em uma região. A necessidade do adequado suprimento hídrico
para o pleno desenvolvimento das plantas decorre das múltiplas funções que ela desempenha na 
fisiologia das plantas, pois, praticamente todos os processos metabólicos são influenciados pela sua
presença. Assim deficiências hídricas iniciais podem afetar sensivelmente o processo germinativo
comprometendo o estabelecimento da cultura, deficiências posteriores poderão paralisar o
crescimento, bem como retardar o desenvolvimento reprodutivo das plantas. Dentre as gramíneas, o
milho irrgado apresenta elevada viabilidade, em decorrência do aumento da produtividade. O 
objetivo do experimento é avaliar a resposta fisiológica de dois cultivares de milho, transgênico e
AL Piratininga, submetido a diferentes lâminas de irrigação. O experimento será conduzido em 
ambiente protegido no campus II, da Unoeste, Presidente Prudente-SP. Será utilizado dois 
cultivares de milho transgênico e Al-Piratininga (Cati-Presidente Prudente). O delineamento 
experimental será inteiramente casualizado. Os tratamentos serão 6 lâminas de irrigação; 150%,
100%, 75%, 50% e 25% Etc (evapotranspiração da cultura). Esses tratamentos serão empregados
nos dois cultivares de milho, resultando em 10 tratamentos com 4 repetições cada. O cálculo das
lâminas de irrigação será efetuado considerando os dados climáticos diários e o coeficiente de
irrigação (kc) do milho de 1,2. Os parâmetros avaliados serão altura de plantas (quinzenalmente),
área foliar; comprimento de raiz, massa seca de parte aérea e raiz, relação raiz/parte aérea,
eficiência do uso da água e concentração de prolina nas folhas frescas.             
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MANEJO DE IRRIGAÇÃO NA CULTURA DA CAMOMILA 
 

LEONARDO ARAUJO
CATARINY CABRAL ALEMAN

A camomila (Chamomilla recutita (L.) Rauschert) é uma planta herbácea, originária do sul e leste
Europeu. É usada na medicina popular como calmante, antiinflamatório, analgésico,
antiespamódica, carminativa, cicatrizante, emenagoga, clareadora e aromatizante. O capítulo floral
é a parte da planta onde estão concentrados os princípios ativos empregados na medicina popular. O
estado do Paraná é o maior produtor nacional de camomila, apresentando um significativo
crescimento anual. Os ensaios experimentais objetivam melhorar a qualidade do produto final para 
que os resultados sejam aplicados a produção comercial proporcionando um melhor processo
produtivo. As sementes da camomila apresentam todas as potencialidades produtivas da planta,
sendo esta a razão de ser considerado um dos insumos mais importantes para agricultura medicinal. 
A camomila é uma planta medicinal adaptada a climas temperados de regiões subtropicais e
tropicais, necessitando de temperaturas médias de 20°C e elevada umidade relativa do ar. Solos
férteis e bem estruturados são recomendados para o seu cultivo. Assim como a maioria das plantas
medicinais, a camomila apresenta poucos estudos referentes às condições de manejo adequado para
obtenção de uma boa produção. Mediante a esta reduzida concentração de estudos é importante
avaliar as possíveis respostas fisiológicas da planta submetida a diferentes condições de estresse
hídrico e fornecimento de nutrientes para posteriormente os estudos viabilizarem alternativas de
manejo para os agricultores de plantas medicinais. O objetivo deste trabalho será avaliar o 
comportamento fisiológico e bioquímico da planta medicinal, camomila; avaliando parâmetros
como crescimento, produção e concentração de óleo essencial nas flores. O presente trabalho será 
instalado em ambiente protegido no campus II da Unoeste. O delineamento experimental será
inteiramente casualizado. Serão obtidas mudas de camomila em bandejas que serão transplantadas
para vasos de 10 litros após 45 dias do plantio. Os tratamentos serão 6 lâminas de irrigação, sendo
elas: 150%, 125%, 100%, 75%, 50% e 25% Etc (evapotranspiração da cultura). As lâminas de
irrigação serão calculadas de acordo com avaliação diária do evaporímetro de pichê. Totalizaram 6
tratamentos com 4 repetições cada, resultando em 24 parcelas. Os parâmetros avaliados serão altura 
de plantas no transplantio e início da colheita; número de flores; massa seca de flores e parte aérea;
determinação de prolina, flavonoides e óleo essencial. Os dados obtidos serão submetidos a
ANOVA e posteriormente ao teste de Scott-Knott para comparação entre as médias, os dados com
diferença estatística serão submetidos a regressão.            
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PARÂMETROS QUÍMICOS DA COMPOSTAGEM DE UM RESÍDUO DE INDÚSTRIA 
OLEOQUÍMICA 

 
JOSIANDER DA COSTA SILVA

ISABELA MAREGA RIGOLIN
THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO

CARLOS SÉRGIO TIRITAN
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

Um dos principais problemas que a população enfrenta nos últimos tempos são os resíduos sólidos, 
que devido ao acentuado crescimento demográfico seguido do desenvolvimento tecnológico vem
aumentando rapidamente Uma das formas de reduzir a concentração de resíduos é através da
compostagem; maneira simples e econômica para a estabilização de resíduos orgânicos industriais e 
de estações de tratamento, com possibilidade de aproveitamento agronômico de tais resíduos. Trata-
se de um processo aeróbio controlado, em que diversos microrganismos são responsáveis, por
transformações bioquímicas na massa de resíduos e humificação. É um processo eficaz de
reciclagem da fração putrescível de resíduos sólidos, com vantagens econômicas, pela produção do
composto, aplicável na agricultura, não estando sujeito a lixiviação, ótimo para a contenção de 
encostas e para o combate da erosão, entre outras finalidades. A compostagem de resíduos
industriais tem aumentado devido à pressão para reciclar os resíduos orgânicos. A avaliação da
toxicidade por testes biológicos é extremamente importante para selecionar resíduos apropriados 
para aplicação no solo.  Avaliar o efeito da compostagem na degradação do resíduo de uma
indústria oleoquímica através do monitoramento de os parâmetros físico-químicos durante o 
referido processo e, verificar a viabilidade de disposição final em áreas agrícolas, minimizando o
impacto ambiental O experimento será conduzido em ambiente protegido, na Universidade do
Oeste Paulista, localizada no município de Presidente Prudente/SP Para a composição dos
tratamentos será utilizado o resíduo industrial originado de uma empresa do setor de oleoquímica.
Os tratamentos serão distribuídos em 70 recipientes cilíndricos com 0,63 m de altura e 0,45 m de
diâmetro, perfurados. Cada tratamento terá cinco repetições. Sendo assim caracterizados:
Tratamento 1(T1)=100% do resíduo; Tratamento 2 (T2) =75% do resíduo + 25% de lodo de esgoto
(ETE)(3:1); Tratamento 3(T3)=50% do resíduo + 50% de lodo de esgoto (ETE)(1:1); Tratamento 4
(T4) = 25% do resíduo + 75% de lodo de esgoto (ETE) (1:3); Tratamento 5(T5)=100% de lodo de 
esgoto (ETE); Tratamento 6(T6)=75% do resíduo + 25% de esterco de curral(3:1); Tratamento 7
(T7)=50% do resíduo + 50% de esterco de curral(1:1); Tratamento 8 (T8)=25% do resíduo + 75%
de esterco de curral(1:3); Tratamento 9 (T9) = 100% de esterco de curral; Tratamento 10 (T10) = 
75% do resíduo + adubação mineral; Tratamento 11 (T11) = 50% do resíduo + adubação mineral;
Tratamento 12 (T12) = 25% do resíduo + adubação mineral. Os recipientes serão dispostos na área
experimental seguindo o delineamento estatístico inteiramente casualizado. A amostragem dessas
misturas será realizada aos 0, 30, 60, 90, 120 e 150 dias de compostagem. O manejo da
compostagem no interior dos recipientes consistirá de revolvimentos e molhamentos de acordo com
a variação da temperatura nas leiras, quando os valores de temperatura atingirem o valor de 50 °C.
       UNOESTE     
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PRODUTIVIDADE E CRESCIMENTO DE MILHO EM TRÊS SISTEMAS DE MANEJO E 
DOIS ESPAÇAMENTOS ENTRELINHAS.  

 
OSCAR ANDRADE JR

GABRIEL LEITE CARVALHO

A cultura do milho tem um alto potencial produtivo, podendo alcançar, no Brasil, 10 t ha-1 de 
grãos, em condições experimentais e por agricultores que adotam tecnologias adequadas (Carvalho
et al., 2004). Todavia, o que se observa na prática são produtividades médias muito baixas e
irregulares, cerca de 4,3 t ha-1 de grãos (Conselho Nacional de Abastecimento, 2010), sendo a
fertilidade do solo um dos principais fatores responsáveis por essa baixa produtividade (Coelho &
França, 1995). O estudo desse trabalho objetiva avaliar o crescimento e a produtividade de milho
em função do espaçamento entre linhas e do sistema de preparo do solo.  O presente trabalho será 
conduzido no Sítio figueira, no município de Iepê - SP, no mês de novembro do ano agrícola 
2012/2013, com altitude de 400 m, latitude 22° 39’ 38” S e longitude 51° 04’ 34” W. A área
experimental encontra-se a sob Sistema de Plantio Direto. A área a ser implantada apresenta solo do 
tipo Nitossolo Vermelho Distroférrico típico, A moderado, textura argilosa – NVef1. O 
delineamento experimental será blocos completos ao acaso, com quatro repetições, em parcelas
subdivididas, sendo as parcelas constituídas por três sistemas de preparo do solo (sistema plantio
direto, subsolagem e gradagem pesada) e as subparcelas compreenderão dois espaçamentos entre
linhas do milho cultivar Dekalb. Os manejos de solo serão: I- Sistema de Plantio Direto (SPD) de 
milho sobre a palhada de soja; II- preparo do solo por meio de subsolagem (S) a uma profundidade
de 20 cm, seguida de uma gradagem niveladora; III- , gradagem pesada (GP) seguido de preparo 
secundário com uma grade niveladora. Os espaçamentos entre linhas testados serão de 0,45 m e 
0,90 m, com previsão em média de três plantas por metro linear e seis plantas por metro linear, com
densidades de 66600 plantas ha-1, respectivamente. Posteriormente será avaliada, diâmetro do
colmo, altura da planta e a produtividade de milho. Os resultados serão submetidos à análise da
variância (ANOVA) e os valores médios serão comparados pelo teste de Tukey em nível de 5% de
probabilidade.             
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QUALIDADE DA LUZ SOBRE O COMPORTAMENTO FOTOSSINTÉTICO E A PRODUÇÃO 
DE ÓLEO ESSENCIAL EM MELISSA  

 
GRAZIELE CRISTINA DE OLIVEIRA

As plantas medicinais, em muitos casos, são os únicos recursos buscados pela comunidade, fazendo 
um elo entre a crença e a cura efetiva. Normalmente os conhecimentos relacionados à indicação do
uso, modo de preparo e dosagem recomendada são originários da sabedoria popular. A partir deste
ponto, surgem as pesquisas tecnológicas para verificar a veracidade do efeito da planta medicinal
em questão e indicar as doses fitoterápicas ideais. Em contrapartida, também é necessário avaliar as
técnicas de cultivo adequadas para as plantas medicinais de forma que elas possam produzir
maiores quantidades de princípios ativos. Neste aspecto, sabe-se que as condições climáticas como 
radiação solar, temperatura, umidade, precipitação pluviométrica tem efeitos diretos sobre a
produtividade da substância fitoterápica. Diante desses fatores, a radiação solar entra em destaque, 
ressaltando neste trabalho, a utilização de malhas fotoconversoras, que possuem coloração
diferenciada para combinar a proteção física das plantas com as respostas fisiológicas reguladas
pela luz, uma vez que a malha colorida pode afetar o metabolismo das plantas e exercer efeitos
sobre o desenvolvimento destas.  Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de avaliar o efeito
das malhas fotoconversoras sobre o crescimento, as trocas gasosas e a produção do óleo essencial
em Melissa officinalis conhecida como erva-cidreira verdadeira. O experimento será conduzido na 
Área Experimental da Faculdade de Agronomia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE),
em Presidente Prudente /SP. As plantas serão conduzidas em vaso e submetidas aos tratamentos de 
sombreamento sob malhas Chromatinet® vermelha (50%), azul (50%), preta (50%) e a pleno sol,
por um período de 50 DAT (dias após transplante), onde ocorrerá o primeiro corte. Posteriormente,
aos 80 DAT será efetuado o segundo corte para comparação dos resultados. Em cada tratamento de
sombreamento serão realizadas as medidas de radiação solar global e radiação fotossinteticamente
ativa, permitindo a avaliação da capacidade de atenuação da radiação pelo tipo de malha utilizada.
Serão realizadas determinações do índice de teor de clorofila e de trocas gasosas. O crescimento das
plantas será avaliado pelas seguintes variáveis biométricas : a) área foliar, b) massa seca de parte
aérea (folhas e caules) e raízes, c) razão de peso foliar e d) área foliar específica. A extração do óleo 
essencial das folhas será realizada por hidrodestilação em aparelho Clevenger modificado.O
experimento será conduzido seguindo delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e
20 repetições. Os dados obtidos serão submetidos à análise de variância e as médias entre os
tratamentos serão comparadas pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
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REMEDIAÇÃO DE NITROGÊNIO EM EFLUENTE DE CURTUME PELA AÇÃO DE 
PLANTAS AQUÁTICAS 

 
MARCELA DO CARMO VIEIRA
ALINE DA SILVA LEONARDO

THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO
ISABELA MAREGA RIGOLIN

CARLOS SÉRGIO TIRITAN
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

O rápido crescimento da população mundial e consequente população urbana resultou em aumento
dos setores industriais e agrícolas, exigindo maior consumo de água. Porém esse crescimento não
foi acompanhado pela preocupação com o meio ambiente e com a poluição dos recursos hídricos. 
Águas residuárias do processamento de produtos animais, como a de curtumes, são um dos mais
poluentes efluentes industriais (NAIME e GARCIA, 2005). A evolução dos sistemas de tratamento
desses efluentes disponibiliza a aplicação de tecnologias eficientes para a remoção da carga
orgânica, mas para a remoção de macronutrientes ainda há necessidade de aprimoramento de
técnicas alternativas e melhoria de resultados. Nesse trabalho o tratamento do efluente de curtume
será feito pelo processo de fitorremediação. Estudos demonstram que a utilização de plantas
aquáticas são alternativa viável para remoção de nutrientes. As vantagens apontadas são seu baixo
custo e alta eficiência na remoção de DBO, N, P, dentre outros. Este trabalho visa estudar a ação de 
3 espécies de plantas aquáticas na remediação do elemento N no efluente de descarte final da
indústria do curtume.  O experimento será realizado em área do curtume, utilizando-se seu efluente. 
Serão 4 tratamentos distribuídos em caixas plásticas segundo: (T1) Efluente sem manejo com 
plantas aquáticas; (T2) Efluente de descarte final manejado com Eichornia crassipes; (T3) Efluente
de descarte final manejado com Tipha latifolia; (T4) Efluente de descarte final manejado com
Salvinia sp. Serão determinados os parâmetros: pH, temperatura, DBO5 a 20oC, Oxigênio
Dissolvido, Turbidez, Nitrogênio Amoniacal, N-Nitrato, N-Nitrito, Nitrogênio Total, Enxofre total, 
Boro total, Cobre total, Cromo total, Ferro total, Manganês total e Zinco total. Após 28 dias da 
instalação do experimento, as plantas manejadas serão coletadas e destinadas à análise química de
tecidos. No total, será coletada 1 amostra/parcela para a análise dos elementos N, P, Ca, Mg, S, B,
Cu, Fe, Mn, Zn e Cr, totalizando 20 amostras. No conjunto de todas as épocas de coletas resultarão 
80 amostras. Para se obter o acúmulo destes elementos no tecido vegetal será necessária a obtenção
dos valores da massa da matéria seca das plantas por parcela. Uma fração do material retirado dos
tanques destinadas à análise química determinará as variáveis de análise de crescimento, como: taxa
de crescimento absoluto, taxa de crescimento relativo, taxa assimilatória líquida, razão de área
foliar, peso específico de folha, razão de massa foliar e área foliar específica. Os resultados serão 
submetidos à análise de variância e ao teste de comparação de médias t, ao nível de 5% de
probabilidade; quando pertinente os efeitos dos tratamentos serão avaliados aplicando-se os 
modelos matemáticos de regressão polinomial. O melhor modelo para o ajuste dos dados será
escolhido em função do grau de significância do coeficiente de determinação e associado ao padrão
de crescimento vegetal.       Unoeste     
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SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA DE SEMENTES DE FORRAGEIRAS COM DIFERÊNTES 
TIPOS DE ESCARIFICAÇÕES APÓS DIFERENTES PERÍODOS DE ARMAZENAMENTO 

 
MAYCON AMIM VIEIRA

NEIMAR ROTTA NAGANO

Evidentemente que experiências negativas dos pecuaristas como obtenção de pastos desuniforme,
pragueamento, etc., continuaram agindo negativamente na pecuária nacional por longo tempo.
Porém uma serie de fatores conjunturais permitiram que mudanças surgissem e criassem demanda
que incentivou a entrada de empresas profissionais e tecnicamente qualificada no mercado de
sementes forrageiras (CAMPELO, 1997).  O objetivo deste estudo foi avaliar diferentes métodos
para superar a dormência de algumas variedades de forrageiras, após diferentes períodos de 
armazenamento através da avaliação da porcentagem de germinação e do IVG (Índice de
Velocidade de Germinação). Para a testemunha, o primeiro passo foi pegar um gerbox e introduzir
duas folhas de papel mata-borrão umedecido, logo em seguida posiciona-se 100 sementes sobre o 
papel, para finalizar, foi adicionado identificação. Esse processo foi repetido 4 vezes em cada
variedade. Na escaríficação mecânica, fui utilizado primeiro um lixa de madeira grossa (P50), na
qual 400 sementes de cada variedade foram submetidas a uma leve abrasão. Posteriormente foi
utilizada uma segunda lixa de madeira mais fina (P220), na qual as mesmas 400 sementes de cada
variedade foram submetidas a uma forte abrasão, com a intenção de causar um “ferimento” no
tegumento das sementes. Em seguida, seguiram o mesmo procedimento da testemunha. Para a
escarificação química, foram utilizadas 400 sementes de cada variedade, na qual foram colocadas
em Becker e em seguida adicionado ácido sulfúrico (H2SO4), até o encobrimento das mesmas. As 
sementes de Brachiaria brizantha cv. Marandu e Brachiaria brizantha cv. Xaraés, ficaram em
processo de agitação por 15 minutos; as de Brachiaria decumbens cv. Brasilisk, por 10 minutos; e as
de Panicum maximum cv. Mombaça ficaram em agitação por 5 minutos. Com a intensão de 
enfraquecer o tegumento. Em seguida passaram por lavagem em água corrente (natural). Seguiram
por fim o mesmo procedimento da testemunha também. Na escarificação térmica, foram utilizadas
também 400 sementes de cada variedade, foram colocadas em Becker, e em seguida adicionado
água quente a 80ºC. As variedades de Brachiaria brizantha cv. Marandu, Brachiaria brizantha cv.
Xaraés e Brachiaria decumbens cv. Basilisk, permaneceram em banho-maria a 80ºC por 10 
minutos, já a de Panicum maximum cv. Mombaça por 5 minutos. Em seguida passaram por
lavagem em água corrente (natural), terminando repetindo o procedimento realizado na testemunha.
O teste de germinação foi efetuado em germinador regulado para fornecer alternância de
temperatura (15/35ºC) e fotoperíodo de 8 horas (BRASIL, 1992). Foram consideradas germinadas
as sementes através dos critérios de protrusão da raiz primária, e, plântulas normais, contagens aos
7, 14 e 21 dias (BRASIL, 1992) sendo os resultados expressos em porcentagem.            
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USO DO AGUAPÉ (EICHHORNIA CRASSIPES) PARA FITORREMEDIAÇÃO DE 
EFLUENTES 

 
VITOR CALDEIRA BAZOTE

THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO
ISABELA MAREGA RIGOLIN

CARLOS SÉRGIO TIRITAN
MARCELA DO CARMO VIEIRA

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

O homem tem utilizado a água não só para suprir suas necessidades metabólicas, mas também para
outros fins, como abastecimento humano, irrigação, abastecimento industrial, geração de energia 
elétrica, aqüicultura, diluição de dejetos, entre outros. Existem regiões no planeta com intensa
demanda de água. Essa demanda pode superar a oferta de água, seja em termos quantitativos, seja
porque a qualidade da água local está prejudicada devido à poluição. Um dos meios contribuintes
para a poluição da água é á falta de tratamento adequado para as águas residuárias, que são lançadas
impropriamente nos corpos d´água, prejudicando a qualidade dos mesmos. A fitorremediação 
possui vantagens por ser uma tecnologia barata e relação à outros métodos de remediação de solos
e, por isso pode ser aplicada em grandes áreas, ser aplicável a um grande número de despoluentes
orgânicos e inorgânicos, ser ecologicamente e socialmente satisfatória além de se realizar os 
procedimentos in situ em conjunto com tecnologias tradicionais. Portanto, baseado nas informações 
acima, objetiva-se desenvolver um experimento para a obtenção de informações sobre a eficiência
da fitorremediação de efluente de origem domestica pelas plantas macrófitas aquáticas denominadas
de Eichhornia crassipes. Localização da área experimental O experimento será conduzido em
ambiente protegido, em área experimental da Faculdade de Ciências Agrárias, localizada no
Campus II da UNOESTE, em Presidente Prudente/SP. Para a composição dos tratamentos será
utilizado o efluente doméstico da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da SABESP, os
tratamentos serão distribuídos em 25 células (microtanques escavados no solo, revestidos com 
polietileno de alta densidade - PAD) com dimensões de 1,5 x 0,8 x 0,5 m (comprimento x largura x
profundidade) perfazendo um volume armazenado de 0,6 m3 por célula e 15 m3 no total. Os
tratamentos serão caracterizados da seguinte forma: Tratamento 1 (T1) = Concentração de 100% do 
efluente (bruto final - descarte); Tratamento 2 (T2) = Concentração de 75% do efluente (diluição
com água); Tratamento 3 (T3) = Concentração de 50% do efluente (diluição com água); Tratamento
4 (T4) = Concentração de 25% do efluente (diluição com água); Tratamento 5 (T5) = Concentração
de 100% de água tratada; O efluente bruto final para descarte, bem como suas diluições, e a água
utilizada para as diluições serão caracterizadas físico-quimicamente antes do início do experimento. 
As plantas permanecerão apenas em água por período de 30 dias para aclimatação ambiental.
Posteriormente, a água será substituída pelo respectivo tratamento. As células contendo o efluente
serão dispostas, seguindo o delineamento estatístico inteiramente casualizado, com 5 repetições, em 
esquema fatorial 5x4, sendo 5 diluições do efluente e 4 épocas mensais de coleta de dados,
totalizando 25 parcelas experimentais. O objetivo será apenas saber se existe alguma diferença na
qualidade do efluente tratado naquele período.            
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ALUNOS NA SOCIALIZAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS 
 

KOSHI OKADO

A socialização do conhecimento pelos alunos leva ao aprendizado interdependente que agrega aos
alunos o conhecimento solidário e societário, respeitando a aptidão da terra, a cultura a ser
implantada, o talento, o sonho e a vocação de cada um dentro da unidade escolar, buscando os
conhecimentos técnicos e tradicionais através da pesquisa. O projeto torna-se uma extensão da sala 
de aula, um laboratório ao ar livre, onde se pratica o aprendendo fazendo. A garantia do projeto está
no formato solidário e societário, em que as atividades planejadas são administradas pelo professor,
onde os alunos realizam seus sonhos de serem autores, aplicam suas vocações, desenvolvem seus
sentimentos de apego e responsabilidade. O projeto oferece uma visão global das principais culturas 
econômicas exploradas na região. Através desse projeto espera-se que o professor seja apenas um 
orientador das bases tecnológicas e os alunos desenvolvam o projeto e socializem as habilidades
desenvolvidas e as competências adquiridas.  Demonstrar de forma prática, através da implantação
do projeto de culturas anuais, fazendo do projeto uma extensão da sala de aula e com isso os alunos
obtenham o conhecimento, através da socialização das habilidades desenvolvidas e das
competências adquiridas durante o desenvolvimento do projeto entre os seus colegas. Todos ficam
sabendo o que todos estão fazendo.     O projeto ofereceu uma visão global das principais culturas
econômicas exploradas na região. O projeto foi uma extensão da sala de aula onde os alunos 
demonstraram de forma prática, o seu conhecimento adquirido na pesquisa. Como resultados do
projeto, podemos dizer que, de forma mais prazerosa, os alunos se mostraram mais interessados,
receptivos sendo possível perceber que os conceitos foram compreendidos e não memorizados de
forma técnica. Os alunos sentiram-se valorizados e participantes da construção do saber, e não
meros receptores do conhecimento, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Portanto, nessa perspectiva, as aulas são
mais do que apenas memorizar conceitos prontos, ler e copiar dos livros e lousa, mas assimilá-los 
com a realidade prática.    Etec "Prof. Milton Gazzetti" de Presidente Venceslau  Fases da 
implantação do projeto: Apresentação da proposta do projeto aos alunos; escolha das duplas de
alunos; escolha das culturas a serem implantadas; pesquisa das culturas; escolha do local;
levantamento topográfico planimétrico; demarcação do local das culturas; implantação do projeto; 
condução do projeto; apresentação dos resultados. Os alunos da sala foram divididos em turma A e
turma B e formaram duplas por livre escolha. Após escolha das culturas iniciou-se a pesquisa. O 
delineamento utilizado com parcelas constituídas de uma linha de 45m de comprimento, espaçadas
de um metro, sendo 15m sem adubação, 15m com adubação química e 15m com adubação química
e orgânica.     
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DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE DO MILHO EM TRÊS PREPAROS DO SOLO 
EM DOIS ESPAÇAMENTOS. 

 
OSCAR ANDRADE JR

GABRIEL LEITE CARVALHO

A cultura do milho tem um alto potencial de produtividade, em determinadas regiões no Brasil, 
podem alcançar, 10 t ha-1 de grãos, em condições experimentais e por aqueles agricultores que
realmente adotam tecnologias adequadas. Porém o que se observa na prática são produtividades
médias muito baixas e irregulares, cerca de 4,3 t ha-1 de grãos, sendo a fertilidade do solo um dos 
principais fatores responsáveis por essa baixa produtividade. Justificativa: Com o aumento do
plantio da cultura do milho principalmente na época denominada de safrinha e com
desenvolvimento de cultivares de ciclo mais curto está ocorrendo um aumento gradativo da
semeadura da cultura do milho nessa região. Objetivou-se avaliar o crescimento e a produtividade 
de milho, diâmetro do colmo, altura das plantas em função do espaçamento entre linhas (0,45m e
0,90m) e do sistema de preparo do solo(gradagem, subsolagem e plantio direto).     A redução do 
espaçamento entrelinhas na cultura do milho de 0,90 m para 0,45 m, mantendo o espaçamento entre
plantas na linha de semeadura, aumenta a produtividade de grãos em sistemas de plantio direto, com 
aumento da densidade de plantas por área, não altera o crescimento do milho em altura, mas reduz o
diâmetro do caule no sistema de preparo com gradagem pesada.     O presente trabalho foi no 
município de Iepê - SP, no mês de março do ano agrícola 2012/2012, A área experimental encontra-
se sob Sistema de Plantio Direto e, ultimamente explorada com a cultura da soja. A área implantada
apresenta solo do tipo Nitossolo Vermelho Distroférrico típico, A moderado, textura argilosa –
NVef1 (Embrapa, 2006). O delineamento experimental foi em blocos completos ao acaso, com
quatro repetições, em parcelas subdivididas, sendo as parcelas constituídas por três sistemas de
manejo do solo e as subparcelas compreenderam dois espaçamentos entre linhas do milho cultivar 
Agroceres 9010. Os manejos de solo foram: I- Sistema de Plantio Direto (SPD) de milho sobre a
palhada de soja; II- preparo do solo por meio de subsolagem (S) a uma profundidade de 20 cm,
seguida de uma gradagem niveladora; III- , gradagem pesada (GP) seguido de preparo secundário 
com uma grade niveladora. Os espaçamentos entre linhas testados foram de 0,45 m e 0,90 m,
obtendo em média de três plantas e 5 plantas por metro linear, com densidades de 66000 plantas ha-
1,respectivamente. Para a avaliação dos tratamentos considerou-se para amostragem a área útil de 
cada parcela, ou seja, as duas linhas centrais descartando-se dois metros de cada extremidade. Por 
ocasião da colheita (Julho de 2012), realizaram-se medições de altura e diâmetro do caule de 10 
plantas da área útil de cada parcela. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância
(ANOVA) utilizando o programa computacional SISVAR, e as médias comparadas pelo teste de
Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.     

 
 


