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APLICAÇÃO DE DIFERENTES DOSES DE NITROGENIO NA CULTURA DA PIMENTA JALAPENA  
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O cultivo de pimentas ocorre praticamente em todas as regiões do país e é um dos melhores 
exemplos de agricultura familiar e de integração pequeno agricultor-agroindústria.No caso das 
pimentas, em que a colheita pode prolongar-se por mais de um ano, as adubações de cobertura 
devem ser feitas até o final do ciclo com base em observações no crescimento ou aparecimento de 
sintomas de deficiências nutricionais Objetivo do trabalho foi avaliar a melhor dose de nitrogênio 
em cobertura na cultura da pimenta O experimento foi realizado no sítio Cavado, na cidade de 
Anhumas, São Paulo, sendo um experimento a campo, nas seguintes coordenadas geográficas: 22° 
17' 43? Latitude Sul e 51° 23' 10? Longitude Oeste de Greenwich, com altitude média de 470 
metros e relevo com baixa declividade, O experimento foi constituído de 5 tratamentos sendo eles 
T0- 0 Kg/ha-1,T1-50Kg/ha-1,T2-100Kg/ha-1,T3-150Kg/ha-1 e T4-200 Kg/ha-1,com 4 repetições, 
totalizando assim 20 parcelas, cada parcela era constituída de 4 ruas de 5m x 4m obtendo-se 60 
plantas, as parcelas foram distribuídas em 4 blocos. Após 25 a 30 dias de transplantadas foi feito a 
adubação de cobertura, com o fertilizante cloreto de potássio, sendo utilizada a dose 
recomendada segundo o boletim 100 e para o nitrogênio foi aplicado as doses recomendadas para 
cada tratamento sendo utilizado o fertilizante ureia (45% de N).As avaliações feitas foram frutos 
por plantas, tamanho de frutos e produtividade e os resultados obtidos foram submetidos a 
analises de variância, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados foram lineares 
para todos os parâmetros avaliados, desde tamanho de fruto, frutos por plantas e 
produtividade. Com a maior dose de nitrogênio foi onde acorreu os melhores resultados devido a 
ação do nutriente na planta.  Conclui se que a adubação nitrogenada na dosagem de 200 kg ha-1 
proporcionou uma maior produtividade, tamanho dos frutos e quantidade de frutos por planta         
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AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE E DA VELOCIDADE DE SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DAS SEMENTES 
EM QUATRO ESPÉCIES DE UROCHLOA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

 
FABIANA LIMA ABRANTES  
CECI CASTILHO CUSTÓDIO  

NELSON B. MACHADO NETO  
 

As principais espécies cultivadas de forrageiras tropicais são as poáceas do gênero Urochloa, e 
somente na região dos Cerrados, as espécies deste gênero somam 51 milhões de hectares, 
constituindo 85% das gramíneas (poáceas) forrageiras cultivadas neste ecossistema (MACEDO, 
2005), mas o gênero Urochloa apresenta dormência que é um grande obstáculo no 
estabelecimento do estande adequado de plantas. As sementes de Urochloa possuem dormência 
primária, variável com a espécie, época de produção, tipo de colheita e manejo da cultura entre 
outros. A dormência é máxima no início e vai sendo amenizada com o tempo e através de 
tratamentos. Existe variação na intensidade de dormência entre as diferentes espécies e entre 
lotes. E a superação da dormência varia entre as espécies, lotes e tempo de armazenamento. 
 Diante disto, o objetivo da pesquisa é verificar as diferenças de intensidade de dormência entre 
espécies, lotes e velocidade de superação da dormência em função do tempo de armazenamento 
das sementes de Urochloa ruziziensis, Urochloa decumbens, Urochloa humidicola e Urochloa 
brizantha.  O experimento está sendo conduzido, no Laboratório de Análise de Sementes da 
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente Prudente/SP, e as sementes utilizadas 
são das espécies Urochloa humidicola, Urochloa ruziziensis, Urochloa decumbens, e Urochloa 
brizantha, colhidas na safra de 2014 e adquiridas junto às Empresas produtoras de sementes de 
forrageiras. Foram recebidos 23 lotes e submetidos aos testes de germinação por protrusão de 
raiz e tetrazólio para verificação de dormência e seleção dos lotes com maior dormência.  Após os 
testes preliminares foram selecionados 12 lotes, sendo 3 lotes de Urochloa humidicola cv. 
Humidicola, 3 de Urochloa humidicola cv. Llanero, 3 de Urochloa ruziziensis cv. Ruziziensis, 2 de 
Urochloa brizantha cv. MG4 e Marandu e 1 de Urochloa decumbens cv. Basilisk, para realização 
dos testes de teor de umidade, massa de 1000 sementes, teor de malondialdeído, atividade da 
enzima superóxido dismutase e peróxido de hidrogênio. Os lotes selecionados foram armazenados 
em ambiente com umidade relativa de aproximadamente 11% (Cloreto de Lítio) e 4% (Sílica) em 
sala climatizada a 20ºC, e a cada 90 dias, a partir do armazenamento, os testes serão realizados 
novamente, durante 12 meses.  Os lotes selecionados apresentaram germinação por protrusão de 
raiz variando de 5,8 a 49%, tetrazólio variando de 36% a 92% de sementes viáveis e dormência 
com variação de 2,8 a 76%.         
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AVALIAÇÃO DA VAZÃO E UNIFORMIDADE DE APLICAÇÃO DE ÁGUA EM GOTEJADORES NOVOS 
AUTOCOMPENSANTES E REGULÁVEIS 

 
CATARINY CABRAL ALEMAN  

DARIO SOUSA DA SILVA  
 

Os sistemas de irrigação localizada são caracterizados por apresentarem elevada eficiência na 
aplicação da lâmina de irrigação. O gotejamento é empregado na agricultura de precisão e requer 
uniformidade de aplicação e distribuição da água para que seja mantida sua eficiência.  O objetivo 
desse trabalho foi verificar a uniformidade de aplicação de água e a variação de vazão em 
gotejadores novos autocompensantes e reguláveis. O experimento foi realizado no campus II da 
UNOESTE. Foram selecionados 7 gotejadores, entre os quais 4 foram autocompensantes e 3 
reguláveis, respectivamente: GA-4 rosca, GA-4 grapa, GA-10 rosca, GA-10 grapa, GA-2 regulável, 
GA zoom e GA-1. Os gotejadores foram instalados em espaçamento de 50 cm em uma tubulação 
de polietileno de ½". A tubulação foi acoplada em uma torneira de vazão 0,133 L s-1. Após o 
período de 30 minutos para estabilizar a distribuição de água, foi realizada a coleta da água para 
cada gotejador por um período de 30 segundos. Foi determinada vazão, o coeficiente de 
uniformidade de Crhistiansen (CUC), coeficiente de uniformidade estatística (CUE), coeficiente de 
uniformidade de distribuição (CUD) e desvio padrão (S) da vazão. Foi possível observar que os 
gotejadores autocompensantes apresentaram menor variação entre a vazão no catálogo e vazão 
obtida, exceto o gotejador GA-10 grapa. Os gotejadores reguláveis apresentam uma tendência de 
variação na vazão por não apresentarem uma regulagem recomendável para cada vazão a ser 
utilizada. Os coeficientes de desempenho permitem classificar os gotejadores de acordo com a 
uniformidade de aplicação e distribuição de água. Segundo a tabela de classificação de 
desempenho de Mantovani (2002), os gotejadores reguláveis se ajustaram na classificação de ruim 
a inaceitável e os gotejadores autocompensantes em excelente, razoável ou ruim. A variação da 
vazão do catálogo e da vazão obtida pode ser atribuída a perda de carga ao longo da linha, ao tipo 
de material da tubulação, aos efeitos da temperatura e ao regime de escoamento (FERNANDES et 
al., 2012).Alguns autores asseguram que a utilização do CUD, para verificar a uniformidade da 
irrigação localizada, favorece a determinação de medidas mais restritas de distribuição por serem 
realizadas coletas em pontos sujeitos a variação de vazão ao longo da linha lateral. De maneira 
geral, os valores dos coeficientes de uniformidade quanto mais próximos estiverem de 90%, 
melhor são as condições de eficiência e distribuição no desempenho (MERRIAM E KELLER, 1978; 
REIS et al., 2005). De acordo com os dados obtidos para as condições preliminares, dentre os 
gotejadores estudados o GA-10 rosca apresentou as melhores condições de uniformidade de 
distribuição, sendo recomendado para instalação em sistemas de irrigação localizada por 
gotejamento.Os gotejadores reguláveis (GA-2 regulável, GA zoom e GA-1) não são recomendados 
para irrigação de precisão, ou seja, irrigações que requerem eficiência e uniformidade de 
distribuição.         
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AVALIAÇÃO DE DOSES DE PÓ DE ROCHA BASÁLTICA NA CULTURA DO MILHO 
 

WELLINGTON EDUARDO XAVIER GUERRA  
CARLOS SÉRGIO TIRITAN  

 
Uma alternativa mais ecológica para reposição de nutrientes ao solo em áreas agrícolas é o uso do 
pó de rocha, um produto adquirido do beneficiamento simples de matérias minerais, de 
solubilidade mais lenta, que disponibilizam os nutrientes para as plantas por um período maior do 
que o de fertilizantes convencionais. Em função destas características, as rochas basálticas têm 
sido indicadas como corretivo da fertilidade de solos. O Objetivo deste trabalho foi analisar a 
eficiência de doses de adubo mineral, pó de rocha basáltica na cultura do milho (Zea mays).  O 
experimento foi conduzido na área experimental do curso de agronomia, localizada no Campus II, 
na Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente Prudente, São Paulo. O 
delineamento foi em blocos casualizados em esquema fatorial com 5 tratamentos e 5 repetições, 
constituídos de tratamentos com três doses de fertilizante mineral (pó de rocha basáltica), um 
tratamento com NPK e uma Testemunha, totalizando 20 parcelas de 2 x 2 m (4 m2). Os 
tratamentos com o pó de rocha se arranjaram como: T1: Testemunha 0 kg ha-1; T2: 500 kg ha-1 , 
T3: 1000 kg ha-1 , T4: 1500 kg ha-1 e com NPK o T5: 300 kg ha-1 de 04-14-08. Foram analisados a 
altura da planta, altura da inserção da espiga, peso da espiga ,peso de sabugo ,peso do grão e 
produtividade. Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, e comparação 
das médias pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade.  O tratamento com 1500 kg ha-1 de pó de 
rocha, foi superior a todos o tratamentos com plantas com altura de 1,81 m. O tratamento com 
500 kg ha-1 de pó de rocha e plantas com 1,69 m de altura se igualou com o tratamento com NPK 
com plantas a 1,67 m de altura, obtendo economicamente a melhor dosagem a ser aplicada no 
cultivo do milho. O tratamento com 1000 kg ha-1 de pó de rocha e com a inserção com 1,03 m de 
altura foi superior a todos, principalmente ao tratamento com NPK que teve a inserção com a 
altura de 0,87 m. A maior produtividade da cultura do milho foi obtida com 1500 kg ha-1 de pó de 
rocha, a qual foi superior a todos os outros com 5131 kg ha-1, e em relação ao tratamento com 
NPK que foi de 3961 kg ha-1.  A fertilização com rochas constitui-se numa alternativa viável em 
termos econômicos e ecológicos por não exigir qualquer processo de teor ou ataque químico, pois 
envolve apenas moagem das rochas usadas na composição do produto, devido à liberação gradual 
de nutrientes. O tratamento com 500 kg ha-1 de pó de rocha igualou com o tratamento com NPK. 
O tratamento com 1000 kg ha-1 de pó de rocha e com a inserção com 1,03 m de altura foi superior 
a todos o tratamentos, principalmente ao tratamento com NPK que teve a inserção com a altura 
de 0,87 m. A produtividade da cultura do milho com 1500 kg ha-1 de pó de rocha foi superior a 
todos os outros tratamentos com 5131 kg ha-1, em relação ao tratamento com NPK que foi de 
3961 kg ha-1.          
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PAULO CLAUDEIR GOMES DA SILVA  

CARLOS SÉRGIO TIRITAN  
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  

FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA SOARES  
 

A estimativa de N que a planta irá conseguir absorver é um fator de suma importância para 
determinar a dose de N a ser aplicada em forma de adubação mineral, para que assim se possa ter 
um retorno econômico e mantendo a preservação do meio, já que se sabe que na parte aérea das 
culturas de coberturas do solo há uma quantidade significativa de N, a quantidade aproveitada 
pela cultura em sucessão dependerá da sua decomposição por isso a quantificação em diferentes 
manejo de solo a disponibilidade de nitrogênio para a cultura subsequente. Para que a cultura 
sucessora seja beneficiada no suprimento de N é necessário que a decomposição da cultura 
antecessora seja sincronizada com sua demanda, o que tem sido um problema para se obter o 
sucesso nesse sistema. Objetivou-se avaliar a disponibilidade de N nas formas inorgânica e total 
em amostras de solo em função de sistemas de manejo de solo e de sucessão de culturas 
diferenciados. O trabalho foi realizado em área de produção agrícola do Campus II da Unoeste, em 
Presidente Prudente-SP, as avaliações foram realizadas nos anos agrícolas Agosto/Setembro de 
2013/14 de dois mil de quatorze, o solo foi classificado como sendo Argissolo Vermelho 
Distroférrico.  Não houve diferença estatística significativa no teor de N total no solo em função do 
manejo de culturas agrícolas na 1ª avaliação. Tal comportamento pode ser explicado pela pouca 
influencia das culturas no aumento de teores de NH4+ e NO3-, já que o nitrogênio mineral 
compreende os dois elementos totais no solo. Além disso, o pouco tempo de manejo não foi 
suficiente para o estabelecimento de diferenças significativas na fertilidade do solo. As 
profundidades que apresentaram um maior teor de nitrogênio no solo na 2ª avaliação foram às 
camadas de 0-5 e 10-20 cm embora não se possa observar grandes mudanças de concentrações 
de N total nas outras profundidades. Devido a características do solo ser arenosa, a qual colabora 
para rápida decomposição da matéria orgânica, faz com que não haja nenhum mecanismo de 
adsorção do nutriente, fazendo que ele seja facilmente lixiviado para as camadas inferiores. 
Segundo Mantovani (2005) a calagem aumenta a mineralização (GIANELLO et al., 2000; ROSOLEM 
et al., 2003) e a nitrificação disponibilizando N às plantas e aumentando a lixiviação de NO3 no 
perfil do solo, independentemente do modo de aplicação do corretivo (ROSOLEM et al., 2003). 
Quando há percolação de água no solo, as perdas de N por lixiviação podem ser altas, 
independentemente do manejo da adubação nitrogenada. O teor de NH4 aumentou no sistema 
de semeadura direta nas profundidades de 40 - 60 cm com a consorciação sorgo/milho-Urochloa 
brizantha na primeira época de avaliação. Na segunda época os manejo foram equivalentes, 
destacando que houve maior teor de NH4 na profundidade de 10-20 cm no sistema de semeadura 
direta na consorciação. O N total não teve aumento entre os manejo de solo e culturas nas duas 
épocas avaliadas.    UNOESTE/AGRISUS     
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Entre as espécies vegetais mais cultivadas no mundo, o arroz (Oryza sativa L.) se destaca por 
constituir a base da alimentação de grande parcela da população mundial. Esta gramínea pertence 
à família Poaceae e possui três subespécies: indica, japônica e javanica. Embora exista consumo de 
alimentos da culinária japonesa, pouca pesquisa é realizada com cultivares da sub-espécie 
japônica no Brasil. Esta pesquisa teve por objetivos a avaliação de dois cultivares da subespécie 
japônica, quando semeados em diferentes épocas de cultivo. Está sendo avaliado o desempenho 
agronômico dos genótipos IAC 400 e Guen-Mai (japônica), em uma análise comparativa com dois 
cultivares da subespécie indica (IAC 105 e IAC 201) quando semeados durante o inverno (julho - 
agosto) e primavera (setembro - outubro). Este estudo visa contribuir para a geração de 
conhecimentos básicos para o processo de introdução de cultivares de arroz japonica na região 
Oeste Paulista. Foram utilizados os padrões experimentais sugeridos pela EMBRAPA/CNPAF, tais 
como: dimensões de parcela, número de repetições, espaçamento entre fileiras, densidade de 
semeadura, preparo do solo, adubação e tratos culturais. Estão sendo analisados os parâmetros 
biométricos: taxa de germinação, inicio e fim da floração, altura média das plantas, número de 
perfilhamentos, data de maturação, peso seco da parte aérea, produção de grãos por planta, peso 
de mil grãos e produção de grãos por unidade de área, entre outros. Após serem submetidos à 
análise de variância, os dados com valores significativos pelo teste F ao nível de 5% de 
probabilidade são submetidos à comparação de contrastes entre médias pelo teste de Tukey. Os 
resultados revelaram que os cultivares japônica exibem valores inferiores aos cultivares indica 
para os parâmetros: peso de mil sementes e taxa de germinação, que foram significativos ao nível 
de p < 0,05. Os cultivares indica apresentaram cerca de 98% de germinação, contra uma média de 
60% dos japonica. Em condições de campo, os materiais exibiram diferenças significativas ao nível 
de p < 0,05 em relação à estatura de plantas (médias de 75cm - 78cm para indica e de 57cm - 
60cm cm para japonica) e no número de perfilhamentos (médias de 4,8 - 5,1 para indica e 2,9 - 3,2 
para japonica). Para estes parâmetros, a melhor performance dos cultivares indica ocorreu 
durante a primavera, enquanto os cultivares japonica exibiram melhor performance no 
inverno. Diferenças entre os materiais foram observadas desde o início dos experimentos e estão 
permitindo a geração de subsídios para a criação de um programa de melhoramento genético da 
espécie. A disponibilidade de uma ampla variedade de materiais e de dados da sua performance 
são premissas básicas para a eficiência na seleção. Este estudo revela a viabilidade da introdução 
de cultivares de arroz japônica na região Oeste Paulista, e evidencia a necessidade da realização 
de pesquisas, visando identificar as condições para a melhor aclimatação da espécie à região.         
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AVALIAÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO DE ASCLEPIAS CURASSAVICA NO CONTROLE DE 
SPODOPTERA FRUGIPERDA. 

 
VIVIANE TAVARES DE ALMEIDA  

RAFAEL GERVASONI FERREIRA LEITE  
NATASHA FERNANDES DE ANDRADE  

VÂNIA MARIA RAMOS  
 

Considerada uma das mais importantes pragas da cultura do milho no Brasil, a Spodoptera 
frugiperda, conhecida como lagarta do cartucho, vem ganhando ênfase nos estudos pelo alto 
índice de infestação nas culturas do país e do mundo. As perdas de produtividade no Brasil, pelo 
ataque dessa praga, podem chegar a 60%, dependendo da época de cultivo, estádio de 
desenvolvimento da planta e genótipo. Como a lagarta do cartucho pode atacar o milho em 
qualquer época do ano, a freqüência e a intensidade de uso de inseticidas têm aumentado 
drasticamente nos últimos anos. Empregando uma estratégia de controle alternativo a utilização 
de Inseticidas Biológicos ganha uma atenção maior, pois tem como prioridade alcançar a 
eficiência, sem prejudicar o meio ambiente (FARINELLI & FORNASIERI FILHO, 2006) Avaliar o efeito 
do extrato etanólico de Asclepias curassavica no controle de Spodoptera frugiperda O 
experimento foi realizado no Laboratório de Entomologia Agrícola (L.E.A.) da UNOESTE -
Universidade do Oeste Paulista- Presidente Prudente - SP. Folhas de Asclepias curassavica foram 
coletadas no Campus da Universidade e colocadas para secar em estufa de ar circulante a 60ºC 
durante 48 horas.Após esse procedimento, as folhas secas foram trituradas em moinho de facas 
tipo Willey, até a granulometria de 0,45 mm, para a obtenção de um pó onde foram maceradas 
em etanol 96° de 12 em 12h até exaustão para obtenção do extrato etanólico. Após a filtração o 
solvente foi evaporado sob pressão reduzida, obtendo-se extrato bruto etanólico na quantidade 
de 40 gramas. Padronizou-se as concentrações utilizadas em 2%, 6% e 10% e 0% (testemunha).As 
concentrações foram adicionadas à dieta artificial que foram servidas como alimentação "ad 
libitum" durante o experimento. Utilizou-se, para cada tratamento, 50 lagartas ou repetições Os 
resultados diferiram estatisticamente entre si. O tratamento testemunha não apresentou 
mortalidade de lagartas durante o período do experimento. As concentrações 2%, 6% e 10% do 
extrato apresentaram mortalidade de 4, 8 e 10 indivíduos respectivamente. O período larval 
também sofreu alteração, apresentando maior duração: 11 (testemunhas), 17 (2%), 17 (6%) e 17 
dias (10%) Apesar de ter ocasionado baixa mortalidade, o extrato apresentou-se como alternativa 
promissora no controle, já que prorrogou o período larval, dificultando a alimentação das lagartas, 
que sofreram uma alteração no seu desenvolvimento. Matos et al., (2006) notaram a mortalidade 
larval superior a 60% com extratos a base de Trichilia claussenii em Spodoptera frugiperda, 
afetando da mesma forma o desenvolvimento do inseto e retardando o desenvolvimento larval. 
Talvez maiores concentrações do extrato de Asclepias curassavica ocasionem alta mortalidade das 
lagartas, impedindo de forma mais eficaz a alimentação de maneira que estas não consigam 
completar o seu ciclo larval O extrato etanólico de Asclepias curassavica dificultou a alimentação 
das lagartas e aumentou a duração do período larval    UNOESTE     
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COMPARAÇÃO DE INOCULANTES NO PROCESSO DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUO SÓLIDO DE 

INDÚSTRIA OLEOQUÍMICA 
 

GUILHERME MAREGA RIGOLIN  
ISABELA MAREGA RIGOLIN  

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  
 

Nos últimos tempos a população vem sofrendo alguns problemas relacionados com os resíduos 
sólidos, que vem aumentando gradativamente. Assim uma forma de redução da concentração de 
resíduo sólido é a técnica de compostagem, onde os microrganismos são responsáveis pela 
transformação destes, tornando-se uma técnica simples, econômica e que pode ser aproveitada 
agronomicamente. A compostagem é um processo eficaz de reciclagem da fração putrescível de 
resíduos sólidos, com vantagens econômicas, pela produção do composto, aplicável na agricultura, 
ótimo para a contenção de encostas e para o combate da erosão, entre outras.  Avaliar o efeito da 
compostagem na degradação do resíduo de indústria oleoquimica através de adição de 
inoculantes como o lodo de esgoto, lodo de curtume e esterco de curral e, assim obter um 
composto com características físico-químicas viáveis. O experimento foi conduzido na Unoeste e 
para a composição dos tratamentos foi utilizado resíduo industrial originado do setor 
oleoquímico.Dentre os inoculantes,o lodo de curtume proveniente do setor de curtimento de 
couro. O lodo de esgoto da ETA da Sabesp-Pres Prudente. O esterco de curral in natura - Centro 
zootécnico da UNOESTE. Foram caracterizados: T1=100% do resíduo 
principal(RI);T2=100%RI+100% de lodo de 
curtume(LC);T3=75%RI+25%LC;T4=50%RI+50%LC;T5=25%RI+75%LC;T6=100%RI+100% de lodo de 
esgoto(LE);T7=75%RI+25%LE;T8=50%RI+50%LE;T9=25%RI+75%LE;T10=100%RI+100% de esterco 
de curral(EC);T11=75%RI+25%EC;T12=50%RI+50%EC;T13=25%RI+75%EC.As pilhas de 
compostagem foram dispostas em DIC e as amostras coletadas aos 30, 60, 90 e 120 dias.As 
amostras coletadas foram destinadas ao Laboratório de Análise Química de Resíduos para a 
determinação dos parâmetros: Carbono Orgânico,Extração de N, Relação C/N.Os resultados foram 
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).  O T1 apresentou alto 
teor de carbono orgânico, por não possuir adição de inoculante. Já os outros tratamentos 
obtiveram os teores semelhantes, estes dados corroboram com LEAL et.al (2013), principalmente 
nos tratamentos com materias primas de origem vegetal.No teor de N o T2, T8, T11 e T13 
apresentaram ajuste significativo, já os demais tratamentos não obtiveram ajuste significativo, 
vale ressaltar que para Bernal et al. (2009) a maior parte do N perdido durante a compostagem de 
resíduos animais é devida à volatilização de amônia que ocorre no início do processo. No decorrer 
da compostagem a relação C/N foi diminuindo em todos os tratamentos, com exceção do T1 e T3, 
indicando presença de matéria orgânica não decomposta.  O T5 foi o tratamento que obteve 
melhores resultados, apesar de não ter colaborado efetivamente na compostagem do RI; Apesar 
das características físico-químicas do RI não terem sido satisfatórias para a compostagem na 
presença dos inoculantes, torna-se necessário a avaliação da mesma por mais tempo. 
    UNOESTE     
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COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS DE INDUSTRIA OLEOQUÍMICA COM LODO DE ESGOTO E 
ESTERCO DE CURRAL 

 
ISABELA MAREGA RIGOLIN  

GUILHERME MAREGA RIGOLIN  
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  

 
Todas as atividades que são realizadas pelo homem tem como consequência a geração de resíduos 
sólidos de diversas origens, que quando não são dispostos adequadamente podem causar 
alterações no ambiente. Além disso, o acentuado crescimento demográfico e o desenvolvimento 
de novas tecnologias têm estimulado o aumento da geração destes resíduos, que com o passar do 
tempo são produzidos em grande quantidade e de forma acelerada.  Avaliar a compostabilidade 
de um resíduo de uma indústria oleoquímica individualmente e com a adição de inoculantes. O 
trabalho foi conduzido na UNOESTE e para a composição dos tratamentos foram utilizados os 
inoculantes:resíduo industrial(RI),do setor de oleoquímica,lodo de esgoto(LE)e esterco de 
curral(EC) cujas características químicas foram analisadas. Os tratamentos foram dispostos em 
pilhas de compostagem formadas por 80L e caracterizados=Testemunha:resíduo 
industrial;T2=75%RI+25%LE;T3=50%RI+50%LE;T4=25%RI+75%LE;T5=75%RI+25%EC;T6=50%RI+50%
EC;T7=25%RI+75%EC.As pilhas de compostagem seguiram um DIC, compondo 7 tratamentos e 3 
repetições.O manejo foi realizado a partir do revolvimento e molhamento das pilhas, sendo que a 
temperatura foi medida diariamente em quatro pontos distintos,com auxílio de termômetro 
digital. As amostras foram coletadas aos 30, 60,90 e 120 dias e coletadas submetidas à secagem à 
65 °C por, 72 h, em estufa com circulação forçada de ar e moídas.Após a moagem, as amostras 
foram encaminhadas para a determinação dos seguintes parâmetros:Teor de Matéria 
Orgânica,Teor de carbono orgânico e Relação C/N. Os resultados foram avaliados pela análise de 
variância e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste Tukey a 0,05 de 
probabilidade. Além disso, os resultados foram submetidos à análise de variância para aplicação 
dos modelos de regressão polinomial para o ajuste dos dados das variáveis quantitativas em 
função do tempo.   No decorrer do período de compostagem, com exceção do T1,T4eT7 houve 
diminuição do teor de matéria orgânica total;Os resíduos sólidos utilizados na compostagem 
devem conter, no mínimo, 400 g.kg-1 de matéria orgânica total compostável em matéria seca para 
a geração de húmus. A partir daí, espera-se uma redução de pelo menos 50% do teor de MOT e de 
CO após, no mínimo, 60 dias de compostagem (KIEHL, 1985). Porém, não foi verificada a redução 
da MOT no patamar citado acima, em função das próprias características químicas apresentadas 
pelo RI e pelos inoculantes;A relação C/N apresentada pelos tratamentos foi reduzida em função 
do tempo de compostagem. No entanto,o T1 apresentou,relação C/N acima de 250:1, 
demonstrando ainda matéria orgânica não decomposta, já o T6 apresentou redução de 
aproximadamente 33,0 % na relação C/N;  O tratamento que proporcionou resultado relevante foi 
o T4, devido as proporções de Inoculante, porém considerando as características do resíduo 
oleoquímico, o período de 120 dias não foi suficiente para transformação do mesmo em composto 
humificado.     UNOESTE     
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CRESCIMENTO DE MACAÚBA (ACROCOMIA ACULEATA (JACQ) LODD EX MART) EM SISTEMA 
AGROFLORESTAL NO OESTE PAULISTA 

 
RAFAEL BARROCA SILVA  
THAÍS ARAÚJO CORREIA  

NOBUYOSHI NARITA  
 

Os sistemas agroflorestais (SAF) são modelos de manejo e condução de uma área que trazem 
maior biodiversidade e, consequentemente, equilíbrio nos ciclos biogeoquímicos de uma 
determinada área, favorecendo maior estabilidade de produção e menores ataques de pragas e 
doenças.Uma das possibilidades de uso dos sistemas agroflorestais é o cultivo da palmeira 
macaúba (Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd ex Mart.), espécie nativa de várias formações vegetais 
brasileiras (NASCIMENTO, 2010) e com grande potencial principalmente para uso energético 
(produção de biodiesel) e alimentício (óleo para frituras, sorvetes)(LORENZI, 2006).  O objetivo do 
presente trabalho foi avaliar o desenvolvimento de palmeiras macaúba (Acrocomia aculeata) 
dentro de sistemas agroflorestais implantados em diferentes épocas.  Foram instalados três SAFs, 
em diferentes anos, com a finalidade de realizar estudos para implantação de reserva legal, no 
pólo regional da APTA em Presidente Prudente. O primeiro foi implantado em abril de 2010, com 
14 linhas, sendo alternadas em linhas de nativas com frutíferas e linhas de macaúba. O segundo 
foi implantado em 2012, segundo a mesma organização. O terceiro teve sua implantação em 2014, 
de modo semelhante. Foram avaliadas vinte palmeiras em cada área, e a mensuração foi feita com 
auxílio de uma régua graduada. Foi considerada como altura desde a base da planta até o topo da 
folha bandeira.  As plantas do SAF de 4 anos tiveram uma média de 2,94m, enquanto a área 
implantada em 2012 teve uma média de 1,32m. A área implantada em 2014 estava com as 
palmeiras todas em fase de muda, com uma média de 5cm.  Na literatura consultada, 
praticamente não há trabalhos realizados com crescimento em campo de macaúba. Em um 
trabalho feito por Pimentel (2012), verificou-se que, ao segundo ano de cultivo, sob diferentes 
doses de adubação de N e K, a altura das plantas estava entre 1,57m e 2,25m, resultados 
superiores aos encontrados neste trabalho (1,32m), onde não houve adubação. Também foi 
relatado, nesse mesmo trabalho, que o crescimento da macaúba no primeiro ano no campo é 
muito pequeno, fato semelhante ao observado no presente experimento. Na literatura, não foram 
encontrados trabalhos avaliando o comportamento da macaúba dentro de sistemas agroflorestais. 
 A macaúba (Acrocomia aculeata) apresenta um grande potencial para produção de alimentos e 
energia, podendo ser cultivada dentro de sistemas agroflorestais, dado que estes reproduzem o 
ambiente de origem da espécie. Nota-se que o crescimento inicial das mudas de macaúba em 
campo geralmente é lento, e é a partir do segundo ano que há maior velocidade de 
desenvolvimento.     APTA - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios     
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CUSTO DE PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO FEIJÃO 
 

MAYCON AMIM VIEIRA  
FLÁVIO ALBERTO OLIVA  

 
Cultivado por pequenos e grandes produtores, o feijoeiro vem sofrendo profundas transformações 
nos últimos anos, tanto tecnológicas quanto culturais, fazendo com que a sua produtividade 
média passasse de 510 kg/ha em 1990 para 1.029 kg/ha na safra 2012/2013 (CONAB, 2013). A 
cultura do feijão tem ainda, a particularidade de apresentar quatro épocas distintas de 
semeadura, sendo elas: semeadura de primavera-verão ou feijão das águas, com semeadura entre 
outubro e novembro; semeadura de verão-outono ou feijão das secas, com semeadura entre 
fevereiro e março, semeadura de outono-inverno ou terceira época, com semeadura em abril-
junho, e semeadura inverno-primavera, com semeadura entre julho e agosto. Com essas 
particularidades, a produção de feijão no Brasil, fechou o ano de 2013 com uma produção total de 
aproximadamente três milhões de toneladas. (CONAB, 2013)  O presente trabalho tem como 
objetivo apresentar um modelo de produção que disponha de parâmetros técnicos capazes de 
contabilizar os custos e receitas da cultura do feijão. A metodologia utilizada na análise de custos e 
receitas foi desenvolvida por meio de planilhas do Microsoft Excel®. O levantamento das 
informações do sistema de produção bem como dos coeficientes, foram obtidos durante o 
período de acompanhamento da lavoura de feijão na propriedade rural Cristo Redentor, no 
município de Presidente Venceslau-SP. A lavoura em questão, contou com o sistema de produção 
tecnificada, ou seja, com plantio direto na palha, irrigação por pivô central, monitoramento de 
pragas e doenças e colheita mecanizada. O Custo de Produção por hectare chegou a R$ 3.398,38, 
já a Receita de Produção foi de R$ 4.800,00, resultando em uma Lucratividade de R$ 1.401,60 por 
hectare. Ou seja, a lucratividade representou 29,20% da receita, enquanto o custo foi de 70,80%. 
A composição do Custo por hectare foi de R$ 2.210,30 de Insumos, R$ 867,50 de Operações 
Agrícolas e R$ 320,58 com Outras Operações, resultando em um total de R$ 3.398,38 por 
hectare. No estabelecimento do custo total de produção, foram considerados, além dos 
coeficientes técnicos e os preços unitários dos fatores de produção, a depreciação de maquinas e 
implementos. Sendo assim, pode-se considerar que o custo de produção é a soma de todas as 
despesas realizadas no processo produtivo, a fim de obter máxima produção, com mínimo de 
custo possível. Os dados da presente análise evidenciaram a viabilidade econômico-financeira da 
cultura do feijão, no entanto, é imprescindível considerar a época do plantio, os preços dos 
insumos e os preços de mercado que serão determinantes no resultado. Ressalta-se a importância 
do planejamento da produção vinculado ao planejamento da propriedade, ou seja, a utilização de 
técnicas de gestão para o alcance da eficiência e eficácia produtiva. A busca da excelência 
produtiva deve estar atrelada a busca da excelência econômico-financeira da propriedade.         
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DETERMINAÇÃO DA CURVA DE EMBEBIÇÃO DE SEMENTES REVESTIDAS E NÃO REVESTIDAS DE 
UROCHLOA BRIZANTHA CV MARANDÚ 

 
LUCIANA DE OLIVEIRA DERRÉ  

FABIANA LIMA ABRANTES  
CECI CASTILHO CUSTÓDIO  

 
O revestimento de sementes foi desenvolvido com a finalidade de viabilizar quaisquer 
tratamentos na semente, que sejam necessários para o estabelecimento inicial da cultura. É 
devido a esses estudos e às condições climáticas favoráveis que o Brasil se destaca cada vez mais 
na produção de sementes de forrageiras.  O objetivo deste trabalho foi avaliar a absorção de água 
de sementes de Urochloa brizantha cv Marandú, revestidas e não revestidas, em diferentes 
períodos de umidade.  O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), localizado em Presidente Prudente (SP), em 2013. 
Foram utilizadas sementes comerciais de Urochloa brizantha cv Marandú, revestidas e não 
revestidas com grafite, polímero, fungicidas e inseticidas (tratamento da empresa). Sendo todas 
originadas de mesmo lote, obtidas junto à empresa Sementes Oeste Paulista (SOESP). Para 
determinação da curva de embebição, foram utilizadas três repetições de 100 sementes por 
tratamento e por período de embebição (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,24,48,72,96,120e 144 horas). 
Decorrido cada período, as sementes úmidas foram colocadas em estufa a 25ºC, pesadas, e 
novamente levadas para estufa a 105ºC por 24 horas, para obtenção da massa seca. Os dados 
obtidos foram utilizados para calcular o grau de umidade, em percentagem. As sementes não 
revestidas apresentaram aumento expressivo no teor de umidade a 72 horas, devido ao 
incremento de umidade pela emissão radicular, de 9,66% superior as sementes revestidas, 
corraborando com o modelo trifásico de embebição estabelecido por Bewley e Black (1994). 
 Considerou-se que as sementes avaliadas, apresentaram a Fase I de embebição ocorreu na 
primeira hora, possibilitando crescente aumento na taxa inicial de embebição. Essa fase 
caracteriza-se por um processo físico através da rápida transferência de água do substrato para a 
semente, devido à acentuada diferença entre os potenciais hídricos (MARCOS FILHO, 2005). Após 
o tempo de 1 hora verificou-se uma estabilização no ganho de massa, demonstrando uma lenta 
absorção de água, comumente encontrada na fase II. Nesta fase, ocorre uma intensa atividade 
respiratória e acentuados processos metabólicos importantes para o desenvolvimento e 
crescimento embrionário, estimulando a germinação, sendo representada pela protrusão 
radicular, dando início a Fase III. Desta maneira, as sementes revestidas e não revestidas 
apresentaram a Fase III, iniciada após as 72 horas de embebição, onde ocorreu um acelerado 
ganho de água, devido à necessidade de água das novas células em processo de formação da 
plântula. Assim, foram observados maiores teores de umidade nas sementes não revestidas, 
entretanto alguns Bewley; Black, 1994; Guimarães; Dias; Loureiro, 2008destacam que a rápida 
absorção de umidade pode danificar as membranas das sementes, interferindo de maneira 
prejudicial na germinação.  Concluiu-se que a embebição foi mais rápida nas sementes não 
revestidas.          
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DIFERENTES TIPOS DE APLICAÇÕES DE POLÍMERO CONDICIONADOR E SUA RELAÇÃO COM 

UMIDADE DO SOLO, EM CULTIVO COM CANA-DE-AÇÚCAR 
 

TADEU ALCIDES MARQUES  
ERICK MALHEIROS RAMPAZO  
PAULO AUGUSTO MANFRON  

ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO  
VAGNER CAMARINI ALVES  

RAFAEL GERVASONI FERREIRA LEITE  
 

Fatores interessantes sobre o uso de polímero condicionador de solo são: Aumento do pegamento 
das mudas de diversas culturas (eucalipto, cana-de-açúcar, flores, etc.); A redução da frequência 
de irrigação; Favorecimento do crescimento das plantas, pois a água e os nutrientes estão mais 
tempo, e prontamente, à disposição das raízes.  O presente trabalho teve por objetivo a avaliação 
da umidade do solo com a aplicação do polímero hidrogel, em diferentes posições, no plantio da 
cana de açúcar. O experimento foi conduzido no CENTEC-UNOESTE Campus II. Região de clima 
definido com Aw, conforme a classificação Köppen inverno seco e frio, verão chuvoso e quente, 
está localizado a 475m de altitude. As coordenadas de Presidente Prudente são: Latitude -
22º07'32''S e longitude: 52º23'20''W. Utilizou-se no experimento a variedade RB 86 7515 de cana-
de-açúcar, com polímero no plantio. Utilizou-se vasos de 0,27m de diâmetro (15,3 kg). A 
profundidade de plantio utilizada foi de 0,15m com cova (0,05x0,05).As mudas foram previamente 
tratadas termicamente (52ºC por 30 minutos) e crescidas em bandejas até 0,15m (50dias). As 
doses de hidrogel foram de 2 gramas de polímero em cada tratamento. Utilizaram-se cinco 
tratamentos, com 8 repetições. Sendo T1 a testemunha; T2 o polímero homogeneamente 
misturado no solo; T3 o polímero misturado somente superficialmente; T4 o polímero em sulco; 
T5 o polímero na planta ou em cova, sob a planta. Foram realizados semanalmente análises de 
determinação de umidade do solo, com utilização do equipamento TDR modelo TDR300 - 
FieldScout da Empresa Spectrum technologies (utilizando haste de 0,12m e 0,036m de 
comprimento) Segundo Tommaselli e Bacchi (2009). A primeira amostragem foi realizada dia 
10/10/2013, a segunda 17/10/2013, a terceira 23/10/2013, a quarta 13/11/2013, a quinta 
21/11/2013, a sexta 27/11/2013, a sétima 04/12/2013. Todos os dados foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA, p < 0,05) e ao teste de comparação de medias Scott-Knott (p < 0,05) 
Banzatto e Kronka (2006).  A adição do polímero em sulco foi o único tratamento que não 
apresentou diferenças estatísticas com a testemunha, para a profundidade de 0,12m. Na 
profundidade de 0,036, mais superficial, apenas o tratamento homogeneizado apresentou valores 
estatisticamente maiores que a testemunha. Como citado por Aouada et al. (2008) o polímero 
possui habilidade de absorver grande quantidade de água e Gervázio e Frizzone (2004) provaram 
ser possível reter mais água no solo com a utilização de polímero hidroabsorventes. Desta forma 
os dados obtidos aparentam coerência com a revisão e introduz uma nova concepção, visto que o 
polímero adicionador em sulco não foi tão efetivo quanto o polímero homogeneizado no solo 
todo.  A aplicação do polímero homogeneizado ao solo apresentou melhores valores de umidade 
do solo.         
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ESTABELECIMENTO DA CONCENTRAÇÃO IDEAL DE GLUFOSINATO DE AMÔNIO PARA RESTRINGIR O 
CRESCIMENTO DE CALOS EMBRIOGÊNICOS DE UROCHLOA BRIZANTHA CV. MARANDU 

 
ALYNE VALÉRIA CARRION PEREIRA  

ALESSANDRA FERREIRA RIBAS  
LUIZ GONZAGA ESTEVES VIEIRA  

 
O bombardeamento de partículas é um método físico para introdução de ácidos nucléicos em 
células/tecidos através da aceleração de micropartículas de metal a alta velocidade. Distinguir 
células vegetais transgênicas da massa de células não transformadas é essencial para produção de 
plantas transgênicas. Portanto faz-se necessário o uso de genes marcadores de seleção para 
identificação das plantas modificadas geneticamente. Esses genes conferem às células 
transformadas resistência aos agentes seletivos e as células não transformadas são mortas pelo 
mesmo. O gene marcador bar codifica a enzima fosfinotricina acetil transferase, que confere à 
planta a habilidade de detoxificar a fosfinotricina (glufosinato de amônio), componente ativo do 
herbicida Finale® e outras formulações comerciais.  O objetivo desse trabalho foi determinar a 
concentração de glufosinato de amônio capaz de restringir o crescimento in vitro de células de 
Urochloa brizantha cv Marandú para posteriormente utilizá-la em experimentos de transformação 
genética. Calos embriogênicos de U. brizantha cv. Marandu foram obtidos a partir de sementes 
maduras escarificadas, descascadas e inoculadas em meio MS suplementado com 30 g/L de 
sacarose, 3 mg/L de 2,4-D e 300 mg/L de caseína hidrolisada. Foram testadas as concentrações de 
0 (controle), 5, 10, 20 e 40 mg/L de glufosinato de amônio no meio de cultura. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado com seis repetições, sendo cada repetição constituída 
de uma placa de Petri com seis calos (150 mg) cada. Os calos foram incubados a 25 ºC no escuro 
por 30 dias. A porcentagem relativa de crescimento dos calos foi calculada pela fórmula: (peso 
inicial - peso final / peso inicial)e as médias foram comparadas pelo teste Tukey (p < 0,05). O 
crescimento dos calos cultivados em meio contendo o agente seletivo glufosinato de amônio nas 
concentrações de 5 e 10 mg/L foi aproximadamente metade da observada em calos cultivados no 
meio sem agente seletivo. Já nas concentrações de 20 e 40 mg/L, a restrição do crescimento foi 
cerca de 3,0 vezes menor que nos calos controle.  Em outras monocotiledôneas, tais como milho e 
trigo, baixas concentrações (3 e 4 mg/L) de glufosinato de amônio foram utilizadas para selecionar 
células geneticamente transformadas com o gene bar. Apesar da concentração 5mg/L ser 
suficiente para restringir o crescimento em U. brizantha, ainda houve regeneração do calo. 
 Portanto, a concentração de 10 mg/L de glufosinato de amônio é a mais indicada para a utilização 
em meios seletivos em experimentos de transformação genética utilizando o gene bar como 
marcador de seleção.    FAPESP-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pelo 
financiamento do projeto (nº 2013/04819-4) e concessão de bolsa TT3 ao primeiro autor 
(2014/07830-1).     
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INDUÇÃO DE MUTAÇÃO EM MARACUJÁ I: EFEITOS DA IRRADIAÇÃO DE SEMENTES DO CULTIVAR 
DE MARACUJÁ AMARELO "SUL-BRASIL". 

 
THAÍS ARAÚJO CORREIA  
RAFAEL BARROCA SILVA  

NOBUYOSHI NARITA  
 

O maracujá é uma planta alógama e auto incompatível, o que traz dificuldades para os métodos de 
melhoramento tradicionais, assim como técnicas de indução de mutação. De fato, para indução de 
mutação, quando se trata da irradiação das sementes, a autofecundação da geração M1 é a 
metodologia mais facilmente aplicável para a obtenção das gerações seguintes, nas quais serão 
aplicados os métodos de seleção visando a obtenção do mutante procurado. Apesar disto, tal 
ferramenta para aumentar a variabilidade genética pode ser interessante, pois existem exemplos 
da ocorrência de mutantes naturais. Portanto, são importantes os estudos que permitam ou 
facilitem a aplicação de indução de mutação no melhoramento de maracujá. As vantagens de sua 
utilização incluem a criação de alelos inexistentes no pool gênico de uma espécie, e possibilita 
aumentar características agronômicas de uma variedade superior, sem mudar o restante do 
genótipo (AL-QURAINY E KHAN, 2009). Uma das possibilidades é irradiar sementes e tratar as 
plantas originadas como se fossem de propagação vegetativa, e aplicando-se o sistema das podas 
repetidas, como normalmente utilizado em frutíferas de propagação vegetativa (Tulmann Neto et 
al. 1990). Os trabalhos de Othahola (1999), indicaram que a LD50 (dose que provoca a letalidade 
de 50% das sementes irradiadas) estava ao redor de 150 Gy, porém citou que outros autores 
determinaram doses de LD50 entre 100- e 125 Gy. Nesta primeira etapa pretende-se avaliar doses 
de raios-gama em plantas da cultivar amarelo "Sul-Brasil" obtidas da irradiação de 
sementes. Foram obtidas cerca de 5000 sementes de frutos da cultivar amarela "Sul-Brasil. As 
sementes foram enviadas ao Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA) para irradiação, e 
parte foi guardada em uma câmara incubadora de BOD na Agencia Paulista Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA) de Presidente Prudente para uso posterior em uma continuação do 
experimento. As sementes foram irradiadas com seis doses (50, 100, 150, 200, 250 e 300 Gy), 
juntamente com sementes controle não irradiadas. Foram semeadas em bandejas de 200 células 
(uma semente por célula) preenchidas com substrato comercial, em casa de vegetação na APTA de 
Presidente Prudente. A avaliação de germinação foi realizada a cada cinco dias. Para análise 
estatística os dados foram transformados em arcsenvx+0.5/100  A dose de 50 Gy resultou em uma 
taxa de germinação de 73%. A dose de 100 Gy manteve a mesma taxa. A dose de 150 Gy reduziu 
drasticamente a taxa de germinação (30%). Para a dose de 200 Gy a redução na germinação foi 
maior (10%), e nas doses de 250 e 300 Gy não houve germinação. Esses resultados indicam que a 
maior dose a ser usada sem que tenha uma redução na taxa de germinação estaria entre 100 a 
150 Gy, conforme a indicação de Othahola. A dosagem ideal a ser utilizado para sementes de 
maracujá azedo deve estar entre 100 a 150 Gy, sem que ocorra prejuízo à germinação.         
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INFLUÊNCIA DO FORMATO DO SUBSTRATO NO FORRAGEAMENTO DA FORMIGA CORTADEIRA 

ATTA SEXDENS RUBROPILOSA (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) (FOREL, 1908). 
 

NATASHA FERNANDES DE ANDRADE  
MATHEUS BARBOSA SAQUETI  

RAFAEL GERVASONI FERREIRA LEITE  
VIVIANE TAVARES DE ALMEIDA  

ISABELA FREITAS VILLAR MAGALHAES  
VÂNIA MARIA RAMOS  

 
As formigas cortadeiras promovem a desfolha de diversas culturas de importância econômica 
sendo consideradas as piores pragas do mundo. Popularmente conhecidas como saúvas, elas são 
responsável por um enorme consumo de biomassa. As formigas do gênero Atta usam vegetais 
frescos para o cultivo do fungo específico para sua própria alimentação. A escolha do substrato é 
de fundamental importância, pois existe uma relação mutualística entre as formigas e o fungo 
simbionte. Em um ecossistema natural, as formigas mostram preferência por algumas espécies 
vegetais que, durante sua escolha, diversos fatores são levados em consideração como teor de 
água, dureza, qualidade nutricional, acessibilidade, granulometria, entre outros (CAMARGO et al., 
2013). Verificar o formato mais atrativo do substrato a ser transportado para o interior das 
colônias de Atta sexdens rubropilosa, utilizando-se três formatos diferentes: círculo, quadrado e 
triângulo. O experimento foi realizado no Laboratório de Entomologia Agrícola (L.E.A.) da Unoeste 
- Presidente Prudente - SP. Foram utilizadas 10 Colônias de Atta sexdens rubropilosa. Cada colônia 
(repetição) era composta por três potes plásticos de 500 ml interligados entre si por mangueiras. 
O pote central continha fungo e em suas extremidades os potes simulavam as câmaras de lixo e 
forrageamento. Foram oferecidos na câmara de forrageamento de cada colônia, 10 fragmentos de 
cada tratamento, simultaneamente, sendo estes: círculo de 0,5mm de diâmetro, quadrados de 
2,5mm² de área e triângulos de 1,25mm². A folha utilizada como substrato foi a Acalypha 
wilkesiana, cuja preferência pelas formigas já é amplamente conhecida. O ensaio era interrompido 
assim que todos os fragmentos de um mesmo tratamento eram transportados para o interior da 
câmara de fungo. A oferta dos tratamentos ocorreu por três vezes sequentes. Ao final, os dados 
foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 
1% de probabilidade A análise estatística demonstrou que todos os tratamentos diferem entre si. 
O formato mais carregado pelas formigas foram os círculos, com média de 28,70 fragmentos 
carregados por repetição, seguido de triângulo e quadrado com 22,70 e 15 fragmentos 
respectivamente. A preferência pelo formato circular deve ocorrer pelo fato de substratos 
circulares serem melhores no momento de prender das mandíbulas, repassar para outras 
operárias e no percurso a ser feito até a câmara de fungo; a presença de pontas nos fragmentos 
dificulta o manuseio das operárias, sendo fáceis de ficarem presas em obstáculos. Della Lúcia et 
al., (1995) em experimento realizado com 5 espécies de eucalipto comumente plantados no Brasil, 
verificou que a forma das amostras, quadrada, triangular, circular e semicircular não apresentou 
efeito de preferência na hora do carregamento, ao contrário deste ensaio. O formato do substrato 
interferiu no forrageamento das formigas cortadeiras, sendo o circular o mais preferido entre 
elas.    Unoeste     
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MANEJO QUÍMICO E FÍSICO NA PASTAGEM ANTECEDENDO O CULTIVO DA SOJA EM SISTEMA 
SEMEADURA DIRETA 

 
WELLINGTON EDUARDO XAVIER GUERRA  

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  
CARLOS SÉRGIO TIRITAN  

TIAGO ARANDA CATUCHI  
AMARILDO FRANCISQUINI JUNIOR  

 
O solo de baixa fertilidade, a escassez de chuvas em grande parte do ano e a baixa retenção de 
água, devido aos reduzidos teores de matéria orgânica e argila, dificultam o cultivo tanto de 
lavouras como de pastagens, sendo comuns as baixas produtividades de grãos e forragens. Entre 
as medidas conservacionistas da qualidade do solo, o Sistema Semeadura Direta (SSD) tem sido 
muito utilizado e estudado na agricultura brasileira, tendo sua área estimada superado 25 milhões 
de hectares nos últimos anos. O SSD proporciona a redução da erosão, a maior retenção da 
umidade do solo, a preservação da agregação do solo, aumento da capacidade de troca catiônica 
do solo, e a necessidade de menor investimento em fertilizantes minerais.  O objetivo do trabalho 
foi verificar o efeito do escarificador no solo e do uso de corretivos e adubos na cultura da 
Uruchloa, antecedendo o cultivo da soja, visando melhorar o ambiente de produção em Sistema 
Semeadura Direta. O experimento está sendo conduzido em Presidente Bernardes-SP na Fazenda 
Experimental da UNOESTE. A área experimental, de 60225m2, foi dividida em dois talhões de 
167m de largura por 160m de comprimento. Um dos talhões foi manejado com escarificador, na 
profundidade de 30 cm no perfil do solo. O outro talhão não recebeu manejo mecânico. Foram 
delimitados os cinco piquetes de 32m de largura por 167m de comprimento dentro de cada 
talhão, os quais receberam cinco manejos químicos, sendo: 1- Testemunha; 2 - Calcário; 3- 
Calcário+Gesso; 4- Calcário+Gesso+NPK; 5- Calcário+Gesso+NPK+ Micronutrientes. O experimento 
foi instalado seguindo o delineamento experimental em faixas, esquema fatorial 2 x 5, com quatro 
repetições. Os parâmetros avaliados serão: análise química de solo; análise do tecido vegetal; 
matéria verde e seca; aporte e persistência da palha; sistema radicular; produtividade de grãos e 
componentes de produção.  Os dados parciais analisados até o momento permitem verificar que, 
no talhão onde não foi feito o manejo do solo com o escarificador, a melhor produtividade da 
cultura da soja foi de 2.260 kg ha-1, obtida em função do manejo químico de aplicação de 
calcário.O melhor aporte de matéria seca da pastagem foi de 2.033 kg ha-1, obtido quando se 
aplicou calcário + gesso + NPK no talhão com o manejo de solo com o escarificador. A 
produtividade da soja foi prejudicada pela estiagem que ocorreu na região durante o final do ciclo 
da cultura.A pastagem foi beneficiada por suceder a cultura da soja, com aproveitamento do N, 
em conjunto com o tratamento antecipadamente aplicado. Parcialmente, conclui-se que no talhão 
sem escarificação, a melhor produtividade da soja foi de (2.260 kg ha-1) com a aplicação de 
calcário. E o melhor aporte de matéria seca foi de (12.033 kg ha-1) com a aplicação de calcário + 
gesso + NPK em solo escarificado.          
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MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
TADEU ALCIDES MARQUES  

GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA  
MAURÍCIO WALDMAN  

PAULO AUGUSTO MANFRON  
VAGNER CAMARINI ALVES  

ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO  
 

De acordo com os dados da Empresa de Pesquisa Energética (órgão ligado ao Ministério de Minas 
e Energia), do Ministério de Ciência e Tecnologia e da International Energy Agency (Key World 
Energy Statistics / 2006), as fontes de energia de origem renovável - hidráulica, biomassa, solar, 
eólica e geotérmica - somam uma participação de 13,2% da matriz energética mundial. O presente 
trabalho busca refletir sobre a produção de etanol e seus impactos ambientais, buscando 
relacionar políticas públicas e a produção do etanol no contexto brasileiro. Neste contexto torna-
se claro que o modelo econômico nacional precisa de ajustes para se manter em sintonia com o 
setor de produção.   A economia energética brasileira pode ser considerada de baixo carbono, pois 
46% da matriz energética do País provêm de fontes renováveis, entre elas as hidrelétricas e a 
biomassa. Quando se fala na matriz elétrica, este número ultrapassa os 80% de sua produção. 
Deste modo, este trabalho pretende refletir sobre a posição governamental no que se refere ao 
futuro energético brasileiro, tomando por foco de discussão a questão produtividade da 
bioenergia, inerente à produção de etanol. O que nem sempre tem se levado em consideração, é a 
preocupação ambiental, principalmente quando se refere às proposições de políticas publicas. As 
perdas irreversíveis de capital natural configuram um alto custo que será repassado às futuras 
gerações. É importante salientar que, ao se falar em sustentabilidade energética por meio da 
produção do etanol, deve-se levar em consideração o impacto ambiental ocasionado pela geração 
desta fonte de energia. O Brasil produz atualmente cerca de 27 bilhões de litros de etanol e 
levando em conta uma média de 12 litros de vinhaça produzida por litro de etanol, pode-se avaliar 
que são produzidos aproximadamente 324 bilhões de litros de vinhaça por ano.  A vinhaça in 
natura que era problema no passado é atualmente considerada um insumo de grande valor para a 
área agrícola. A vinhaça, as tortas de filtro e as cinzas do bagaço queimado na cogeração de 
energia são retornadas as áreas de cultivo, praticamente todos os minerais retirados da área 
agrícola pela colheita seriam retornados ao solo. Segundo Rosenfeld (2003) o setor sucroalcooleiro 
é o que melhor uso faz dos efluentes gerados, comentando que esse uso não se dá apenas devido 
a crescente consciência ambiental, mas principalmente porque os efluentes produzidos têm 
grande quantidade de nutrientes, não tem metais pesados, e tem baixa quantidade de sódio que 
diminui o risco de saturação. Os nutrientes existentes nestes efluentes são provenientes da 
própria cana, em alguns casos complementados com nitrogênio, fósforo e enxofre adicionados no 
processo industrial.  Para finalizar é necessário uma política que direcione a produção de energias 
renováveis, que dependerá de regras claras norteadoras de investimentos privados, e que 
respeitem o meio ambiente preservando o capital ambiental que ainda resta.         
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MUDAS DE EUCALYPTUS UROPHYLLA DE DIFERENTES GRAUS DE PARENTESCO ALTERAM O SEU 
COMPORTAMENTO ATRAVÉS DA CAPACIDADE DE AUTO/NÃO-AUTO DISCRIMINAÇÃO. 

 
SUZANA CHIARI BERTOLLI  

GUSTAVO MAIA SOUZA  
 

Estudos demonstram que plantas adotam diferentes comportamentos (como competição e 
colaboração) de acordo com a identidade dos seus vizinhos, e até mesmo a partir das relações 
genéticas entre elas. Esses comportamentos podem ser alterados pela capacidade de 
discriminação das plantas, apresentando maior crescimento radicular quando estão na presença 
de plantas estranhas (não-auto discriminação) e redução da elongação das raízes na presença de 
raízes da mesma planta (auto discriminação). O objetivo deste trabalho foi avaliar se o grau de 
parentesco em uma única espécie influencia a capacidade de auto/não-auto discriminação e o tipo 
de comportamento entre os indivíduos. Para isso, foi utilizado mudas de Eucalyptus urophylla, 
pela possibilidade do domínio genético. Testamos a hipótese de que mudas da espécie E. 
urophylla apresentam a capacidade de auto e não-auto discriminação, e que à medida que o grau 
de parentesco diminui entre os indivíduos, as plantas aumentariam a capacidade de discriminação, 
alterando o seu tipo de interação de acordo com as relações genéticas. Usamos três grupos de 
plantas de E. urophylla: v1) mudas clonais (alto grau de parentesco); v2) mudas provenientes de 
sementes de uma única planta-mãe (médio grau de parentesco); v3) mudas provenientes de 
sementes de população (baixo grau de parentesco). As raízes das plantas foram podadas, 
deixando-se duas raízes principais e então foram arranjadas em três vasos unidos entre si, 
formando tríades (três plantas por unidade experimental). Cada vaso continha ou duas raízes da 
mesma planta (Ad) ou duas raízes de plantas diferentes (NAd). Após 30 dias de cultivo em câmara 
de crescimento, o comportamento das plantas foi avaliado a partir do seu crescimento total. Em 
comparação ao tratamento Ad, foi observado uma leve, porém significativa, redução de massa 
seca total (MT) de plantas do grupo v1 do tratamento NAd, enquanto os outros parâmetros de 
crescimento foram relativamente semelhante nos tratamentos Ad e NAd. As plantas do grupo v2 
do tratamento NAd apresentou valores reduzidos de MT, área (AF) e número de folhas (NF), e 
massa seca de raízes (MR) em comparação às plantas do tratamento Ad. Já plantas do grupo v3 
apresentaram reduzidos valores de AF, NF, MR, MT, massa seca de folhas e de caule, volume e 
diâmetro médio de raízes no tratamento NAd, em comparação ao Ad. Esses resultados indicam 
que mesmo plantas com idêntico genótipo (grupo v1) são capazes de se discriminarem, e que uma 
interação competitiva pode se tornar mais evidente a medida que o grau de parentesco diminui, 
como foi observado pela redução do crescimento nos grupos v2 e v3.  A espécie E. urophylla 
apresenta uma tendência em mudar o seu tipo de interação de acordo com o grau de parentesco 
entre os vizinhos, apresentando um comportamento mais competitivo de indivíduos menos 
aparentados até mais aparentados em situação onde não ocorre a limitação de 
recursos.    FAPESP     
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NITROGÊNIO REMANESCENTE NA CULTURA DO FEIJÃO EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO 
 

TIAGO ARANDA CATUCHI  
AMARILDO FRANCISQUINI JUNIOR  

WELLINGTON EDUARDO XAVIER GUERRA  
CARLOS SÉRGIO TIRITAN  

 
A prática de antecipação da adubação nitrogenada na gramínea de cobertura pode minimizar os 
efeitos do processo de imobilização do N e deixar este elemento prontamente disponível para a 
cultura sucessora, como o feijão comum (Phaseolus vulgaris L.), após a senescência das plantas 
forrageiras e mineralização da palhada.  O objetivo foi avaliar a resposta do feijoeiro cultivado no 
sistema de plantio direto (SPD), em razão da adubação nitrogenada realizada antecipadamente na 
gramínea forrageira, cultivada para produção de sementes.  O estudo foi conduzido em Santo 
Anastácio (SP), e teve o objetivo de avaliar a resposta do feijoeiro cultivado no sistema de plantio 
direto (SPD), em razão da adubação nitrogenada realizada antecipadamente na gramínea 
forrageira, cultivada para produção de sementes. Foi adotado o delineamento experimental em 
blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por cinco formas 
de manejo da dose de 150 kg ha-1 de N na gramínea forrageira U. humidicola cv. Llanero (0-0 
(testemunha); 150-0; 0-150; 100-50 e 50-100 kg ha-1 de N), respectivamente, 42 dias após o corte 
de uniformização e no pré-emborrachamento (diferenciação floral). Quando as forrageiras 
atingiram a sua maturidade fisiológica, foi realizada a ceifa das plantas, com posterior colheita das 
sementes. Em seguida, foi realizada a aplicação de dessecante na soqueira das forrageiras, e a 
palhada remanescente na área (10 t ha-1 em média) foi triturada em partículas de 5 cm, com 
auxilio de triturador mecânico. Logo na sequência, a semeadura da cultura do feijão comum cv. 
IPR 139 foi realizada em SPD.  Em relação aos resultados, a matéria seca de plantas no 
florescimento não foi influenciada pela adubação nitrogenada antecipada. Os teores de N no 
tecido foliar nos tratamento 0-150 e 50-100 kg ha-1 de N foram superior aos tratamentos 0-0 e 
150-0 kg ha-1 de N e não diferindo da forma de manejo 100-50. Com relação a produtividade de 
grãos foram observados maiores produtividades quando se aplicou o N na fase de pré-
emborrachamento (diferenciação floral) da forrageira (0-150 e 50-100 kg ha-1 de N), o que está 
relacionado com os maiores teores de N nas folhas observados também nesta fase.   Conclui-se 
que houve disponibilização do N aplicado na forrageira para cultura do feijão subsequente, com 
maiores efeitos no teor de N nas folhas e produtividade de grãos do feijoeiro quando toda ou 
parte da adubação foi realizada no pré-emborrachamento da forrageira, ou seja, mais próximo do 
período de cultivo da cultura do feijão em sucessão.         
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PARAMÊTROS BIOMETRICOS NA CANA-DE-AÇÚCAR NA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 

ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO  
JOSE DONIZETTI VICENTE JUNIOR  

TADEU ALCIDES MARQUES  
PAULO AUGUSTO MANFRON  
ERICK MALHEIROS RAMPAZO  

 
A cana-de-açúcar (Saccharum spp) pertence à família Poaceae, e tem sua origem considerada 
originaria no Sudeste da Asiático, na grande região da Nova-Guiné Indonésia Daniels e Roach, 
(1987). No início o cultivo da cana-de-açúcar visava principalmente à produção de açúcar, uma 
cultura de clima tropical e subtropical, a primeira espécie introduzida ao Brasil foi a Saccharum 
Officinarum, a sua introdução no país foi dificultada pois sofria muitos danos por doenças. Mas foi 
feito um melhoramento genético e conseguiram um Hibrido Inter específicos resistentes a mais 
adaptados a condições diversas e com isso permitiram a sua expansão no mundo (FIGUEIREDO et 
al., 1995). A partir do estudo de diferentes ambientes para a produção de cana-de-açúcar 
analisou-se que houve uma maximização da exploração econômica da cultura de acordo com seu 
local de plantio. Os fatores clima, solo, adubação infestação de plantas daninhas, pragas, doenças 
variedades, influenciam sua composição química (MARQUES et al., 2001).  O objetivo desse 
trabalho de pesquisa, será avaliar a produtividade e variáveis biométricas, tecnológicas de 4 novas 
variedades de cana-de-açúcar na região do Oeste Paulista.  O experimento será conduzido na 
Faculdade de Ciências Agrária do curso de Agronomia, localizado no Campus II, na Universidade do 
Oeste Paulista, em Presidente Prudente - SP. A região de clima definido com AW, quente com 
inverso seco, verão chuvoso e brando, onde o Campus II esta localizado a 475 m de altitude 
conforme a classificação de Köppen. As coordenadas de Presidente Prudente são: Latitude: -
22º07'32'' e Longitude: 51º23'20'' (EMBRAPA, 1999).O experimento que será realizado 
compreende o plantio de cana-de-açúcar das variedades RB 86 7515, CTC 15, SP 83-2847, RB 2579 
com diferentes profundidades onde essas gemas foram tratadas com termoterapia, o presente 
trabalho teve um esquema de blocos casualisados sendo 4 cultivares de cana de açúcar. Após 116 
dias as avaliações seram realizados análises biométricas sendo: Altura dos perfilhos durante o 
processo de crescimento; diâmetro médio do colmo, número de folhas fisiologicamente ativas e 
número de folhas totais, sendo que esses dados foram coletados de um único perfilho de cada 
parcela, sendo a periodicidade destas análises foram realizadas quinzenalmente, e no período da 
colheita será realizado a produtividade. Todos os dados serão submetidos à análise de variância 
(ANOVA, p < 0,05) e ao teste de comparação de médias Scott-Knott (p < 0,05) (BANZATTO; 
KRONKA, 2006).  A cultura da cana-de-açúcar é uma das mais importantes atividades econômicas 
no Brasil e está novamente em crescimento.  Com as analises biométricas e tecnológicas da 
cultura de cana poderemos quantificar os rendimentos agrícola e industrial antes da colheita da 
cana-de-açúcar.         
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POTENCIAL DE REMOÇÃO DE NUTRIENTES DE EFLUENTE DOMÉSTICO POR PLANTAS AQUÁTICAS 
FLUTUANTES 

 
MARCELA DO CARMO VIEIRA  

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  
 

A interferência humana no represamento de rios, no aporte de esgotos tem causado eutrofização 
dos corpos hídricos, desequilíbrio do ambiente aquático, interferindo na qualidade e quantidade 
de água (MOURA E MELO et al, 2013). A utilização de macrófitas aquáticas para realizar a remoção 
de nutrientes e poluentes que possam causar problemas ao ambiente e ao homem, justifica-se 
além de sua elevada capacidade de absorção de nutrientes e seu rápido crescimento, também por 
oferecer facilidade de retirada e aproveitamento da biomassa (POMPÊO, 1996) Estudar o 
potencial de plantas aquáticas flutuantes (E.crassipes, P. stratiotes e S.auriculata) no polimento do 
efluente de ETE, em função do tempo de permanência e da taxa de remoção de N NH4+ e o 
P. Utilizado efluente doméstico da ETE de Montalvão (Pres. Prudente/SP). Determinados NNH4+e 
P, disponíveis de acordo com a Resolução CONAMA 430/2011. e procedimentos descritos em 
Malavolta et al. (1997). O efluente bombeado da lagoa para 20 caixas, adicionados exemplares de 
aguapé, alface d'água e salvinia. Tratamentos: T1=Efluente bruto sem a presença de plantas 
aquáticas; T2=Efluente bruto com a presença de aguapé;T3=Efluente bruto com a presença de 
alface d'água;T4=Efluente bruto com a presença de Salvinia. O delineamento estatístico 
experimental seguiu o modelo DIC, em parcelas subdivididas, composto por 4 tratamentos, com 5 
repetições, no qual as parcelas foram consideradas os tratamentos, associados à presença de 
plantas aquáticas no efluente e, as subparcelas, os 4 períodos de coletas semanais de dados de 
efluentes. As coletas semanais de efluente foram realizadas durante 3 meses de abril a junho de 
2013).  Para NH4+ verifica-se que houve interação significativa entre espécies vegetais e período 
de coleta do efluente apenas no 1o ciclo. Houve diminuição da concentração de NH4+ e a redução 
mais expressiva ocorreu na presença da S.auriculata com 36,8% de eficiência de remoção de 
NH4+, seguida da E.crassipes e da P.stratiotes, com 28,7 e 28,3% de eficiência, respectivamente, 
em relação ao testemunha. Nos 2o e 3o ciclos de avaliação, houve redução da concentração de 
NH4+ no efluente em todos os tratamentos. A P.stratiotes foi responsável pela redução de 28,6 e 
6,2% na concentração de NH4+ no efluente, respectivamente. Ocorreu aumento na concentração 
de P no efluente nos 2 primeiros ciclos em todos os tratamentos, até os 28 dias de coleta. 
Porém,na presença das plantas o efluente apresentou menor concentração de P comparado ao 
testemunha, evidenciando a potencialidade das espécies na assimilação deste nutriente. 
Indicando uma eficiência de 77,1, 65,1 e 37,5% para a E.crassipes, P.stratiotes e S.auriculata, na 
remoção desse elemento pelas plantas.  As plantas aquáticas estudadas, principalmente a 
P.stratiotes, podem ser aliadas no polimento de efluente de esgoto tratado de ETE.          
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REGENERAÇÃO IN VITRO DE UROCLHOA BRIZANTHA CV. MARANDÚ VIA EMBRIOGÊNESE 
SOMÁTICA 
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ALESSANDRA FERREIRA RIBAS  
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LUIZ GONZAGA ESTEVES VIEIRA  
 

O estabelecimento de uma metodologia eficiente de regeneração via embriogênese somática em 
Urochloa brizantha é essencial para trabalhos que visem à manipulação genética, e para dar 
suporte ao melhoramento do capim braquiária. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes 
concentrações de reguladores de crescimento na indução de calos, embriões somáticos e 
regeneração de U. brizantha cv. Marandú utilizando sementes maduras como explante 
inicial. Foram testados cinco tratamentos contendo 2,4-ácido diclorofenoxiacético (2,4-D), nas 
concentrações 0, 1, 2, 3, 4 mg L-1, com adição de 6-benzilaminopurina (BAP), na concentração de 
0,2 mg L-1. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado sendo que 
cada tratamento foi composto por oito placas contendo 10 sementes cada, totalizando 80 
sementes por tratamento. As sementes foram desinfestadas e inoculadas em meio MS contendo 
diferentes concentrações de 2,4-D. O experimento foi mantido em câmara de crescimento a 25ºC 
± 2ºC na ausência de luz, sendo subcultivados e avaliados a cada 14 dias até o surgimento de calos 
embriogênicos. Estes calos foram transferidos para o meio MS sem adição de fitorregulador por 14 
dias em luz indireta, e em seguida transferidos para o meio MS/2 contendo 2 mg L-1 de BAP sob 
luz direta, para regeneração de plantas. Foram avaliados: o número sementes que produziram 
calos primários, número de calos secundários e número de calos que produziram brotos.  O 
percentual médio de semente que produziram calos primários variou de 60 ± 1,52 e 68 ± 0,99 
entre os tratamentos. Porém, a dose de 4 mg L-1 de 2,4-D produziu o maior percentual médio 
tanto de calos secundários quanto de calos regenerando brotos, 37,5 ± 1,67 e 41,25 ± 1,80 
respectivamente.   Plantas verdes e morfologicamente normais foram regeneradas, abrindo a 
possibilidade do uso deste protocolo para obtenção de plantas transgênicas de U. brizantha cv 
Marandú.    FAPESP CAPES     
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RELAÇÃO ENTRE TEMPERATURA FOLIAR, SISTEMA ANTIOXIDANTE E FLUORESCÊNCIA DA 
CLOROFILA DE PLANTAS DE SOJA EM REGIME DE SUSPENÇÃO DE IRRIGAÇÃO. 

 
REGINA DA SILVA ANDRADE  

GUSTAVO FRANCISCO ROSALIN SARAIVA  
GUSTAVO MAIA SOUZA  

 
A cultura de soja tem um papel fundamental na produção agrícola brasileira. Devido à intensa 
mudança climática, problemas de secas prolongadas vêm se tornando rotineiros. O estresse 
hídrico pode causar danos significativos na produção de soja, devido aos danos oxidativos e pela 
redução nas taxas fotossintéticas. A temperatura foliar pode ser um bom indicativo do estado 
hídrico e fisiológico da planta. A utilização de imagens térmicas da planta e do ambiente pode 
representar uma importante ferramenta na detecção e prevenção de estresse hídrico, assim como 
proporcionar um manejo eficiente da irrigação. O objetivo desse trabalho foi realizar o 
monitoramento térmico (imagens térmicas) de plantas de soja bem irrigadas e em suspensão de 
irrigação, visando relacionar o estresse á regulação térmica da planta, em condições 
controladas Plantas de soja tiveram sua irrigação suspensa por oito dias, em ambiente controlado 
(Estufa climatizada). Foram avaliadas a fluorescência da clorofila (flourometro portátil), 
temperatura foliar (imagens térmicas) e análise bioquímica (enzimas antioxidantes - Superóxido 
Dismutase, Peroxidase, Catalase), sendo os resultados comparados com plantas mantidas em 
irrigação normal.  Os resultados apontaram estresse bioquímico devido a aumento da atividade 
das enzimas antioxidantes e inicio de foto inibição (redução dos valores de fluorescência da 
clorofila) no final do período de suspensão de irrigação. Contudo as imagens térmicas mostraram 
diferenças significativas entre os tratamentos a partir de três dias sem irrigação. O estudo mostrou 
também que as plantas sob estresse hídrico tendem a manter sua temperatura foliar maior que a 
do ambiente, enquanto as plantas bem hidratadas apresentam temperaturas menores que as do 
ambiente. O controle térmico em plantas ocorre principalmente por meio do arrefecimento 
evaporativo, resultante de transpiração da folha (E). A Transpiração reduzida sob déficit hídrico, e 
alta irradiância aumentam o risco de a temperatura da folha ter aumento acima do ideal para a 
atividade metabólica ou acima do limiar que leva ao estresse oxidativo irreversível na folha. Esses 
fatores podem levar a perda de produtividade e até a morte das plantas. Os dados apontaram 
estresse bioquímico e inicio de foto inibição nas plantas de soja no final do período de suspensão 
de irrigação. Contudo as imagens térmicas mostraram diferenças significativas entre os 
tratamentos a partir de três dias sem irrigação. Os dados mostraram que a temperatura foliar 
pode ser utilizada como ferramenta para monitorar com antecedência estresse hídrico severo em 
plantas de soja. Sendo uma importante ferramenta, não invasiva e de alta precisão, para auxiliar 
aos produtores e pesquisadores na melhora da qualidade, aumento de produção e manejo 
adequado da irrigação na cultura de soja         
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UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANTIOXIDANTES NO CULTIVO IN VITRO VISANDO A 
MICROPROPAGAÇÃO DE DIFERENTES ESPÉCIES DE EUCALYPTUS 

 
RAFAEL PASQUALI  

LORRAYNE GUIMARÃES BAVARESCO  
RONIS PEREIRA FERNANDES DA SILVA  

ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR  
 

A micropropagação in vitro tem sido a técnica de grande impacto na produção comercial de 
mudas de espécies lenhosas e é bastante difundida na produção de Eucalyptus. Entretanto, estas 
plantas apresentam dificuldades para o cultivo in vitro, principalmente devido à ocorrência de 
oxidação dos tecidos, provocada pela liberação de compostos fenólicos durante a excisão dos 
explantes. Diversos autores sugerem que o emprego de antioxidantes proporcionaria uma reação 
inibitória das enzimas envolvidas com a oxidação, provocando respostas favoráveis na 
micropropagação. O objetivo desta pesquisa foi otimizar a multiplicação clonal de E. citriodora e E. 
urograndis, através da utilização de aminoácidos e vitaminas antioxidantes em diferentes 
composições de meios de cultura. Foram avaliados os efeitos de composições de meios durante a 
propagação in vitro das duas espécies em soluções salinas de JADS, WPM e MS.  As culturas foram 
iniciadas a partir de brotações novas formadas durante o crescimento da planta, sendo os 
explantes constituídos por segmentos nodais com 1 a 2 cm de comprimento. Explantes de E. 
citriodora e E. urograndis foram inoculados em meios contendo macro e micronutrientes de JADS, 
WPM e MS, acrescidos de 0,5 mg L-1 de BAP (benzil-aminopurina), sacarose (30 g L-1), ágar (9 g L-
1), em pH 5,8. Além deste meio de cultura original, ambas espécies foram avaliadas também em 
uma outra composição modificada, contendo todos os ingredientes citados, acrescidos de: 
aminoácidos (arginina, prolina, glutamina, ácido aspártico, glicina, todos na concentração de 1 
mM), e vitaminas: ácido ascórbico (30 mg L-1), piridoxina, tiamina e ácido nicotínico (todos a 1 
mM). Os dados relativos à formação de novas brotações após 30 dias de cultivo em ambos meios 
foram submetidos à análise de variância, e os valores significativos ao teste F ao nível de p < 0.05 
foram utilizados para comparação de médias pelo teste de Tukey. Os resultados revelaram que o 
meio modificado produziu um efeito benéfico quando comparado ao meio original, tanto para a 
manutenção das culturas como para o crescimento de novas brotações. Foi notado que ambas 
espécies tiveram elevação significativa de produção de brotações para os três meios de cultura 
avaliados, ao nível de p < 0.05, com média do número de brotações subindo de 2,1 para 4,3 (meio 
JADS) e de 2,5 para 5,1 (meio WPM), respectivamente para E. citriodora e E. urograndis. Os 
resultados demonstraram a existência de interação entre a produção de brotações e a composição 
dos meios, concordando com outros relatos na literatura. Este fato indica que é viável o propósito 
de se investigar qual composição de meios de cultura promoverá melhores rendimentos na 
produção de mudas para cada uma das espécies de Eucalyptus avaliadas. Os experimentos 
demonstraram o efeito benéfico produzido pela utilização do meio modificado, e demonstra que a 
tecnologia de produção de mudas de Eucalyptus in vitro pode ainda ser sensivelmente 
aprimorada.    PRPPG - UNOESTE     
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ADUBAÇÃO COM NPK SOBRE A PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE FRUTOS DE MARACUJAZEIRO 
AMARELO, NA REGIÃO OESTE DE SÃO PAULO 

 
RODRIGO TAKASHI MARUKI MIYAKE MIYAKE  

 
O maracujazeiro é uma frutífera muito cultivada e apreciada sob diversas formas no Brasil (SÃO 
JOSÉ & CONCEIÇÃO; 2011). A cultura passou diversas modificações na sua tecnologia de produção. 
E entre essas atualizações observa-se o plantio de variedades mais produtivas e 
consequentemente, ocorre maior exportação de nutrientes pelos frutos. Mesmo observando bons 
resultados na produtividade na região oeste de São Paulo, é preciso agora de alterar à nutrição 
destas plantas no campo. Os solos brasileiros de maneira geral são "pobres" eles possuem CTC 
baixa, saturação de bases inadequada e são ácidos e parte química do solo não é adequada ao 
maracujazeiro, que é uma cultura muito exigente. A adubação mineral do maracujazeiro é 
essencial para elevar a produtividade e melhorar a qualidade das plantas. Entretanto existe pouca 
informação na literatura nos dias atuais sobre a nutrição mineral do maracujazeiro.Dos nutrientes 
que pretende-se avaliar no campo, o nitrogênio e o potássio são os nutrientes mais absorvidos 
pelo maracujazeiro. Apesar de o maracujazeiro absorver pouco fósforo, este é um nutriente 
importante nos processos de armazenamento e transferência de energia. Na sua ausência, o 
crescimento da planta é reduzido e a produção de frutos e afetada (BAUMGARTNER, 1987). Deste 
modo, este projeto tem como objetivo estudar o efeito da adubação com nitrogênio, fósforo e 
potássio sobre o desenvolvimento das plantas de maracujazeiro e seus efeitos sobre a 
produtividade e qualidade dos frutos.  Este projeto tem como objetivo estudar a nutrição mineral 
do maracujazeiro, avaliando o efeito e interação de diferentes doses de nitrogênio, fósforo e 
potássio sobre a produtividade e a qualidade dos frutos.  O delineamento experimental utilizado 
foi fatorial fracionado 4 x 4 x 4, sendo 4 doses de nitrogênio (150; 300; 900 e 1200 Kg/Ha);fósforo 
(200;400; 800 e 1600 kg/Ha); e potássio (100; 300;500 e 700 Kg/Ha). Coletou-se dados: 
produtividade/ha-1; peso médio dos frutos; comprimento; massa de fruto e rendimento de polpa. 
Os dados obtidos foram analisados, submetidos à análise de variância (teste F) e regressão 
polinomial para o nível de significância de p < 0,01; 0,05 ou 0,10 %. Não houveram diferenças 
estatística,em relação as doses de NPK para nenhum das características. A produtividade média foi 
de 43 ton/ha, como as condições climáticas foram favoráveis durante o período de produção do 
maracujazeiro; e aliado ao bom manejo do solo e tratos culturais, mesmo as combinações com as 
doses minima de N,P e K foram suficientes para refletir em boa produção. No comprimento de 
fruto não houve diferença (media 106 cm), possivelmente a genética do cultivar é mais importante 
nesta característica do que a nutrição mineral das plantas. Na massa de fruto a média foi de 210 g, 
e de 42 % rendimento de polpa não observou-se resposta a adubação, o que, pode concluir que 
possíveis diferenças nestas variáveis são ligadas a técnica de polinização artificial das 
flores.       CAPES     

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
727 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

   

 
 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA INFLUÊNCIA DO BIORREGULADOR STIMULATE® SOBRE 
A FISIOLOGIA DE CANA-DE-AÇÚCAR SUBMETIDA Á DÉFICIT HÍDRICO 

 
RAFAEL REBES ZILLIANI  
GUSTAVO MAIA SOUZA  

ALEXANDRIUS DE MORAES BARBOSA  
 

É possível citar diversos fatores que afetam o desempenho e a produtividade na cultura da cana-
de-açúcar, dentre eles destaca-se a restrição hídrica. No momento em que a cultura é submetida 
ao estresse hídrico, vários processos fisiológicos e bioquímicos são afetados, como fotossíntese, 
respiração, translocação, dentre outros. Neste contexto o uso de biorreguladores é uma prática 
que visa tornar as plantas mais eficientes, resistentes e adaptadas a explorar melhor o ambiente e 
com maior capacidade de expressão do potencial genético. Todavia, em geral, não se tem 
informações precisas sobre quais processos fisiológicos específicos tais substâncias influenciam, 
tornando os efeitos dos biorreguladores restritos a escala de observação biométrica das plantas 
(massa, altura, arquitetura etc.). O conhecimento científico dos efeitos específicos dos 
biorreguladores sobre a fisiologia das plantas é fundamental para possibilitar uma maior 
exploração dos potenciais de uso dos diferentes produtos existentes. Nesse sentido, estudos 
fisiológicos que envolvam diferentes aspectos ou variáveis medidas nas plantas são essenciais para 
a ampliação do conhecimento científico, uma vez que, do ponto de vista sistêmico, a planta 
constitui-se de um todo integrado, onde diferentes alterações ou influências externas ou internas 
podem gerar efeitos secundários no sistema como um todo.  O objetivo deste trabalho é avaliar as 
respostas biométricas e fisiológicas da cana-de-açúcar (Saccharum spp.) submetida à déficit 
hídrico e verificar os efeitos do biorregulador Stimulate®, tendo como principal alvo seus efeitos 
sobre o processo fotossintético, responsável direto pela produção da biomassa vegetal.  Serão 
utilizados os cultivares RB 81 3250 e RB 86 7515. As variáveis de controle serão divididas em 
grupos, sendo grupo 1, parâmetros biométricos (área foliar total (af), massa seca total (MST), da 
folha (MSF), do caule (MSC) e da raiz (MSR), número de perfilhos (P), número de folhas verdes (ln), 
altura das plantas (H) e diâmetro do colmo (dC). A partir da obtenção desses dados, também serão 
calculadas a relação parte-aérea/raiz (PA/R) e massa específica foliar (MEF, g cm-2).). Grupo 2, 
parâmetros fisiológicos (CRA - conteúdo relativo de água, A/Ci - Curvas de resposta fotossintética 
ao CO2 intercelular, A/DFFF curvas de resposta fotossintética a luz, em câmara de amostragem de 
um analisador de gases por infravermelho (Li-6400XTR, LiCor, EUA), EUA eficiência do uso da 
água). O experimento será montado em casa de vegetação, utilizando vasos contendo 12 kg de 
solo, durante o período de Janeiro de 2014 a Agosto de 2014. Será utilizado o delineamento 
inteiramente causalizado com três fatores em estudo: 2 cultivares(tolerante/suscetível), 3 
tratamentos de aplicação do biorregulador Stimulate® (0 L ha-1, 0,5 L ha-1 e 1,0 L ha-1), e 2 
regimes hídricos (100 e 20 da capacidade de campo do solo). Portanto, o experimento será 
composto de doze tratamentos com dez repetições.            
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ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DE ORQUÍDEAS EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE TEMPERATURA 
E UMIDADE 

 
MARIANE MARANGONI HENGLING  

CECI CASTILHO CUSTÓDIO  
NELSON B. MACHADO NETO  

SILVÉRIO TAKAO HOSOMI  
 

Orchidacae é a maior família vegetal (cerca de 20-25 mil espécies), representando cerca de 10% 
das espécies de Angiospermas. Podem ser encontradas em todo o planeta, mas com 
predominância em regiões tropicais. Estudos indicam aumento na exploração comercial de 
espécies desta família; em virtude do valor ornamental, e degradação dos habitats em função de 
uso agrícola e pecuário das terras, exploração madeireira, imobiliária etc. As orquídeas podem ser 
usadas como plantas de corte, plantas de vaso, flores para exposição e constituição de matrizes. 
Algumas são altamente exploradas como a Vanilla planifólia (flavorizante) e as Cattleyas, 
Phalaenopsis e Dendobrium (ornamentais) cuja produção em larga escala ocorreu apenas com o 
desenvolvimento do cultivo in vitro, após 1943. Sugere-se que as sementes de orquídeas 
apresentam comportamento semelhante aos das sementes ortodoxas, a fase de maturação 
acompanha o período seco do clima, podendo ser interpretado como uma estratégia de 
adaptação para suportar armazenamento e tolerância às condições ambientais. Apesar de ser 
propagadas em meio apropriado in vitro por sementes, algumas espécies possuem teores de água 
de 60 a 70% na dispersão, causando dúvidas sobre a tolerância a dessecação. Para um 
armazenamento eficiente, o teor de água inicial de 8-10% propicia menor deterioração das 
sementes e a redução da temperatura do ar tende a aumentar o período de conservação das 
sementes.  O presente trabalho visa avaliar três condições de ambiente (5°C, -18°C e -196°C) de 
armazenamento de sementes de quatro espécies de orquídeas com três graus de umidade (4,5, 
6,4 e 12%) estabelecidos em laboratório com avaliações aos 0, 3, 6 e 9 meses.  As sementes de C. 
tigrina, C. purpurata, C. brevicaulis e C. amethystoglossa foram obtidas no Orquidário Aurora 
(Taciba - SP). Serão realizados testes de germinação em meio MS ½ força e teste de Tetrazólio. 
Também serão quantificadas a atividade de peroxidase, superóxido dismutase, que são enzimas 
sequestradoras de radicais livres, e os níveis de MDA (malonaldeído), um produto final da 
peroxidação lipídica.            
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AS DIFERENTES CONDIÇÕES AMBIENTAIS E A CAPACIDADE DE AUTO-REFERENCIA PODEM 
INFLUENCIAR A MORFOLOGIA FOLIAR DE PLANTAS DE EUCALYPTUSUROPHYLLA?  

 
LEILANNE CRISTINA BATISTA SORIGOTTI  

SUZANA CHIARI BERTOLLI  
WILLYAM DE LIMA VIEIRA  

GUSTAVO MAIA SOUZA  
 

Alguns estudos evidenciam que as plantas apresentam uma alteração de comportamento na 
presença de raízes de plantas vizinhas e que, além disso, são capazes de discriminá-las, mudando o 
seu crescimento na presença de indivíduosmais ou menos aparentados. Essas alterações de 
comportamento podem ser um resultado da capacidade de auto/não-auto referência que as 
plantas possuem, ou seja, elas são capazes de discriminar suas próprias raízes (auto) de raízes de 
outras plantas (não-auto),mesmo quando as outras plantas são geneticamente idênticas e mesmo 
sem contato físico entre as raízes.Considerando que as plantas constituem comunidades vegetais, 
onde os indivíduos interagem tanto acima quanto abaixo do solo, e que ainda estão imersas em 
ambientes extremamente heterogêneos e dinâmicos, as pesquisas em biologia vegetal poderiam 
ser voltadas em evidenciar como as características ambientais podem diversificar o 
comportamento vegetal como um todo. .O objetivo geral deste trabalho é avaliar se a capacidade 
de auto (Ar)e não-auto referência (NAr) influencia a estrutura morfológica da folha de Eucalyptus 
urophylla. Além disso, verificar se a morfologia foliar desses indivíduos pode ser alterada na 
presença de plantas com diferentes graus parentesco e em situação de perturbações do ambiente 
(deficiência hídrica e temperaturas contrastantes). Mudas de E. urophyllaforam selecionadas de 
acordo com três grupos de variabilidade genética: clones (alto grau de parentesco), meio-irmão 
(médio grau de parentesco) e população (baixo grau de parentesco).As plantas de cada grupo 
terão suas raízes podadas deixando-se apenas duas raízes principais por planta e, em seguida, 
serão replantadas em três vasos unidos entre si, formando tríades (três plantas por unidade 
experimental). Cada vaso conterá ou duas raízes da mesma planta (Ar) ou duas raízes de plantas 
diferentes (NAr). As tríades serão submetidas a diferentes regimes hídricos (100 e 30% de 
reposição de água evapontranspirada) e de temperatura diurna (22, 28 e 33°C) durante 30 dias de 
cultivo, em condições de câmara de crescimento tipo fitotron. O comportamento das plantas será 
avaliado a partir da morfologia foliar.Para análise anatômica será coletado uma amostra de tecido 
foliar, da porção mediana de folhas novas e completamente expandidas.Nas secções transversais 
será mensurada a espessura da epiderme adaxial e abaxial, parênquima paliçádico e esponjo,o 
número e o diâmetro de elementos condutores do xilema .Será avaliado as distâncias de nervura-
a-nervura e nervura-epiderme de sustentação do estômato.A área foliar e a massa seca total serão 
mensurados para calcular a área foliar específica (cm2 g-1). Os parâmetros serão analisados 
através de imagens usando o software Image J. Os resultados serão analisados por meio de análise 
de variância (ANOVA, p=0,05), considerando o esquema fatorial de acordo com os grupos de 
parentesco e perturbações do ambiente, e as médias serão comparadas pelo teste de Tukey 
(p=0,05).       CNPq     
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AGRONÔMICO DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE CANOLA (BRASSICA 
NAPUS L. VAR. OLEIFERA ) CULTIVADOS NA REGIÃO OESTE PAULISTA 

 
ELIVELTON ALVES LUSTRI  

FERNANDO JOSÉ VACONCELOS LEMES SOARES  
RONIS PEREIRA FERNANDES DA SILVA  

RAFAEL PASQUALI  
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. A espécie apresenta grande potencial para ser produzida em áreas 
tropicais, devido ao fato de apresentar grande variabilidade genética, sendo que os grãos de 
canola atualmente produzidos no Brasil possuem em torno de 24 a 27% de proteínas e cerca de 34 
a 40% de óleo da mais alta qualidade nutricional. A presente pesquisa tem por objetivos a 
avaliação do potencial agronômico de 13 diferentes genótipos de canola com o intuito de se 
descobrir qual será o mais adaptado às condições edafo-climáticas da região. Serão analisados os 
dados relativos às médias de: altura de plantas, rendimento de síliquas maduras por planta, 
proporção de plantas verdes/imaturas, plantas com abortos de síliquas, período de florescimento, 
deiscência de sementes, produção de grãos por unidade de área, peso em mil grãos, espessura do 
caule, coloração do caule, números de ramificações por planta e homogeneidade das plantas no 
estágio da maturidade. Pretende-se avaliar o desempenho agronômico dos referidos genótipos, 
de forma a contribuir para a geração de conhecimentos básicos para contribuir para o processo de 
introdução desta espécie nas condições edafo-climáticas de produção agrícola da região Oeste 
Paulista. Os cultivares serão constituídos de híbridos comerciais fornecidos pela EMBRAPA TRIGO, 
os quais serão avaliados quanto aos parâmetros básicos de produção agronômica da espécie. 
Serão utilizados 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 avaliados para 
comparação dos genótipos. Serão analisadas cada uma das parcelas, sendo consideradas todas as 
repetições de cada cultivar. Os resultados serão submetidos a tratamento estatístico através da 
análise de variância, a qual será estruturada de maneira a se verificar os efeitos devidos aos 
diversos componentes da variação. Os dados coletados serão submetidos à análise pelo teste F e, 
quando os resultados forem significativos a nível de 5% de probabilidade, serão submetidos à 
comparação das médias pelo teste de Tukey, bem como à avaliação do coeficiente de variação por 
meio do programa estatístico ASSISTAT®.       PRPPG - UNOESTE     
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CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DE LINHAGENS DE CÁRTAMO (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) EM 
FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA NO SISTEMA PLANTIO DIRETO 

 
FERNANDO VIEIRA COSTA GUIDORIZZI  

 
O cártamo (Carthamus tinctorius L.) é uma cultura oleaginosa de ciclo anual pertencente à família 
das Asteraceae. Atualmente vem ganhando grande destaque na agricultura mundial, devido 
principalmente ao seu elevado teor de óleo contido nos grãos (30 a 45%), ciclo de 
desenvolvimento curto e tolerância deficiência hídrica, se caracterizando assim como uma 
alternativa para a safrinha. Estudos relacionados a sistemas de manejo do solo e nutrição mineral 
da cultura se fazem necessários. O sistema plantio direto (SPD) tem se caracterizado como um 
importante sistema de manejo do solo, pois sobre esse sistema registram-se maiores valores de 
matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, entretanto quando manejado de 
maneira inadequada pode afetar a disponibilidade de alguns nutrientes. O nitrogênio é um dos 
elementos mais afetados pelo SPD, pois com a adição constante e manutenção da palhada sobre a 
superfície do solo processos como imobilização, mineralização e lixiviação são alterados. Essas 
alterações na disponibilidade de nitrogênio no solo podem ser influenciadas pela adição e 
manutenção de diferentes palhadas, doses de nitrogênio, sistema de culturas, e tempo de 
implantação do sistema. Como consequência da menor disponibilidade de nitrogênio no solo, 
menores produtividades serão obtidas, uma vez que o nitrogênio quando absorvido pelas plantas 
atua como constituinte de aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Assim estudos que abordem 
a dinâmica do nitrogênio no SPD e doses de nitrogênio a serem aplicadas no cártamo se fazem 
necessários para uma correta nutrição mineral da cultura.  O presente trabalho terá como objetivo 
avaliar o crescimento e produtividade de linhagens de cártamo (Carthamus tinctorius l.) em função 
da adubação nitrogenada no sistema plantio direto. O experimento será conduzido na Faculdade 
de Ciências Agronômicas - UNESP, campus de Botucatu, em Botucatu-SP (22º 51' S, 48º 26' W e 
altitude de 740 m), sendo instalado no mês de abril de 2014 e com possível repetição no mesmo 
período de 2015. Será adotado o delineamento em blocos casualizados, no esquema de parcelas 
subsubdivididas, com quatro repetições. As parcelas serão compostas por sistemas de plantio 
direto(consolidado e recêm implantado), as subparcelas serão compostas por duas linhagens de 
cártamo (IMA 2234 e IMA 2237) e as subsubparcelas por três doses de N (0, 50 e 100 kg ha-1). 
Cada unidade experimental é constituída por 10 fileiras de 10 m de comprimento. Os parâmetros 
avaliados serão: índice de conteúdo de clorofila, área foliar,acúmulo de matéria seca da parte 
aérea, teor e acúmulo de nutrientes nos órgãos das plantas e componentes de produção. Os 
dados obtidos serão submetidos à análise de variância. As médias de cultivares e dos sistemas 
plantio direto serão comparadas pelo teste de t (DMS) a 5% de probabilidade. Os efeitos das doses 
de N serão avaliados por análise de regressão.        CAPES     
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CUSTO DE PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO CONFINAMENTO DE BOVINOS 
 

FLÁVIO ALBERTO OLIVA  
JOSÉ JUNIOR PEREIRA MARQUES  

FERNANDO JOSÉ VACONCELOS LEMES SOARES  
RODRIGO BERNARDO SOLDÁ  

MAGNO LUIZ ALVES DE MELO  
FELIPE AUGUSTO BALSANI PIRES  

 
Confinamento é o sistema de criação de bovinos onde os lotes de animais são preparados para o 
abate em piquetes ou currais com área restrita. Os alimentos e água são fornecidos em cochos, 
evitando o dispêndio de energia dos animais na busca por alimento. Este sistema é comumente 
utilizado na fase de terminação dos bovinos, muito embora bezerros desmamados, novilhos e 
novilhas em recria, bois magros e vacas de descarte possam também ser introduzidos neste 
sistema. Esta prática é utilizada no Brasil normalmente no período da seca, período da entressafra 
de produção de carne, caracterizado pela baixa produção das forrageiras, ocasionando, 
consequentemente, perda de peso dos animais e diminuição da oferta. Este cenário pressiona a 
elevação do preço da arroba do boi gordo e desafia o pecuarista a estabelecer planejamento 
estratégico para que os animais estejam prontos para o abate no período de maior valorização da 
carne.  Desenvolver estratégias de gestão e manejo para a melhoraria da produção pecuária por 
meio de técnicas de produção e gestão do agronegócio. A metodologia recairá sobre o 
entendimento e aplicação dos conceitos e técnicas de mensuração de custos no processo 
gerencial e custos como ferramenta de controle. Análise da rentabilidade, formação do preço de 
venda, cálculo dos custos operacionais da atividade pecuária em confinamento (insumos, mão-de-
obra, máquinas, implementos agrícolas, custos administrativos) e manejo dos animais em 
confinamento.            
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DESEMPENHO PRODUTIVO DE HÍBRIDOS DE MILHO SAFRINHA CULTIVADOS SOB DIFERENTES 
SISTEMAS DE PREPARO DE SOLO COM ESPAÇAMENTOS DISTINTOS 

 
OSCAR DE ANDRADE JUNIOR  

PATRICIA REINERS CARVALHO  
JHEMISSON ALISSON DA SILVA  

 
Com o uso da tecnologia houve o desenvolvimento de novos cultivares de milho em virtude do 
tipo e fertilidade do solo, disponibilidade hídrica, luminosidade, híbridos, adubações e manejo 
empregado. Avaliar a produtividade e o rendimento de grãos de dois genótipos de milho com 
arquitetura foliar aberta, Biogene 7049H e ereta (Dekalb 330 PRO), sob três sistemas de preparos 
do solo (convencional, mínimo e plantio direto) em dois espaçamentos de 0,45 m e 0,90 m.  O 
experimento foi instalado em um Nitossolo Vermelho Distroférrico, textura muito argilosa, no 
município de Apucarana - PR, em meados do mês de outubro no ano de 2013 no primeiro ano de 
implantação. E previsão de semeadura em meados do mês de outubro de 2014, no segundo ano 
de implantação. O delineamento experimental foi em blocos, com oito repetições, em parcelas 
subdivididas, sendo as parcelas constituídas por três sistemas de preparo do solo, sistema 
convencional (gradagem aradora), preparo mínimo (subsolador) e plantio direto e as subparcelas 
compreenderam dois espaçamentos entrelinhas de 0,45 m e 0,90 m, no primeiro ano de 
implantação . A densidade de plantas estabelecidas foi 61.000 plantas ha-1 nos espaçamentos de 
0,45 m e 0,90 m. já no segundo ano de implantação as parcelas serão realizadas os seguintes 
preparos: Plantio Direto no primeiro ano, Plantio Direto no segundo ano e sistema de gradagem 
aradora no segundo ano. Em 2013 avaliou-se: a altura da planta (m), diâmetro de colmo (mm), 
massa seca da palhada (Kg ha-1), % de cobertura morta do solo (%) e a produtividade do milho 
(Mg ha-1). Em 2015 será avaliada: a altura da planta (m), diâmetro de colmo (mm), determinação 
da resistência mecânica do solo à penetração (RSP) e a produtividade (Mg ha-1). Os resultados 
obtidos serão submetidos à análise da variância (ANOVA) e os valores foram comparados pelo 
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade.             
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DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE PLANTA-COMPUTADOR PARA ESTUDO DE POSSÍVEIS 
PADRÕES DE SINALIZAÇÃO BIOELÉTRICA A ESTÍMULOS AMBIENTAIS ESPECÍFICOS.  

 
GUSTAVO FRANCISCO ROSALIN SARAIVA  

GUSTAVO MAIA SOUZA  
 

As plantas apresentam um complexo sistema de percepção sensorial do ambiente, que junto com 
um sofisticado mecanismo de transdução e transporte dos sinais ambientais, fazem com que elas 
se tornem organismos altamente eficientes na captura e utilização dos recursos ambientais, 
garantindo a maior sobrevivência do indivíduo e consequentemente da espécie. Tais 
comportamentos podem ser relacionados a verdadeiros processos cognitivos, posto que a 
cognição se relaciona ao fato da planta perceber, processar e responder adequadamente aos 
estímulos externos. As vias sinalização utilizadas pelos vegetais nesse complexo sistema de 
percepção-transdução dos estímulos ambientais ainda não são totalmente elucidadas e merecem 
uma maior atenção. Sabe-se que existem diversas vias de sinalização dentro das plantas, sinais 
esses que incluem hormônios, íons, espécies reativas de oxigênio, compostos voláteis, entre 
outros. Mais recentemente as atenções tem se voltado para outro modo de sinalização em 
plantas, com o crescimento dos estudos em Eletrofisiologia vegetal. Desde a descoberta da 
existência e propagação de sinais elétricos ao longo da planta no século XIX, a sinalização elétrica 
vem ganhando destaque nessa área, pois pode atuar como uma via de sinalização de alta 
velocidade, atuando assim no sistema de percepção e respostas, que é essencial para otimizar a 
fisiologia da planta num ambiente tão instável. O objetivo desse trabalho é captar os sinais 
bioelétricos evocados em plantas de Soja em resposta a estímulos ambientais específicos, visando 
caracterizar e interpretar esses sinais nas busca de possíveis padrões na sinalização elétrica das 
plantas. Com esses padrões buscaremos entender e caracterizar melhor as vias de sinalização e 
comunicação elétrica em plantas.  Utilizaremos plantas de soja cultivadas em ambiente controlado 
para realizar experimentos. Captaremos os sinais bioelétricos emitidos pela planta, em 
decorrência de estímulos ambientais como a luz, déficit hídrico e temperatura. Esses sinais serão 
captados e amplificados por um dispositivo eletrônico utilizado para captar sinais de 
Eletroencefalograma (EEG). Esses sinais são enviados e plataforma ligada a um computador, que 
registrará e armazenará os dados. Os dados coletados serão analisados utilizando ferramentas e 
técnicas de processamento de sinais elétricos.             
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EFEITO FISIOLÓGICO DO EXTRATO DE ALGAS SOBRE O CRESCIMENTO, PRODUÇÃO E 
CONSTITUINTES QUÍMICOS DE MIL FOLHAS (ACHILLEA MILLEFOLIUM) 

 
LEONARDO ARAUJO SOBRAL  

ANA CLÁUDIA PACHECO SANTOS  
 

As respostas dos vegetais à aplicação de produtos a base de extratos de algas marinhas envolvem 
diferentes processos fisiológicos, bioquímicos e genéticos e os efeitos observados podem ser 
diretos ou indiretos.Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos (BRASIL, 2009), o estudo dos efeitos do extrato de alga marinha no 
cultivo da Mil Folhas (Achillea millefolium L.) visa contribuir para o desenvolvimento de 
tecnologias e inovações para a cadeia produtiva desta espécie medicinal. O estudo visa também 
colaborar para o aperfeiçoamento das Boas Práticas Agrícolas (BPA) de Plantas Medicinais, 
Aromáticas e Condimentares, que têm por objetivo realizar uma agricultura sustentável do ponto 
de vista técnico, ambiental, social e econômico. O objetivo do presente trabalho será avaliar o 
efeito do extrato de Ascophyllum nodosum sobre a produção de biomassa e teores de compostos 
fenólicos, flavonoides, óleo essencial e atividade antioxidante da espécie medicinal Achillea 
millefolium. O experimento será conduzido em plantas envasadas sob condições de casa de 
vegetação. A aplicação do produto comercial a base de extrato de alga marinha (Acadian®) será 
efetuada nas concentrações de 0; 3; 6 e 9 ml.L-1 durante as fases de crescimento vegetativo e 
reprodutivo das plantas. O efeito do extrato de alga sobre o metabolismo das plantas de Mil 
Folhas será avaliado através de parâmetros biométricos de crescimento (área foliar, número de 
folhas, teor de clorofilas, produção de biomassa aérea e radicular e produção de capítulos florais) 
e parâmetros bioquímicos (teores de carboidratos, flavonoides, compostos fenólicos, óleo 
essencial e antioxidantes não enzimáticos). O delineamento experimental a ser adotado será o 
inteiramente casualizado, com 4 tratamentos (3 concentrações do extrato de algas + controle) e 
10 repetições (indivíduos). Os dados obtidos serão tabulados e submetidos à análise de variância 
análise de regressão, avaliando-se o comportamento das variáveis em função das concentrações 
de Acadian® aplicadas.       UNOESTE     
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PLASTICIDADE FENOTÍPICA E EPIGENÉTICA NAS RESPOSTAS DE SOJA À DEFICIÊNCIA HÍDRICA 
 

KEZIA APARECIDA GUIDORIZI  
INAE BRAGA  

ALEXANDRIUS DE MORAES BARBOSA  
TIAGO ARANDA CATUCHI  

GUSTAVO MAIA SOUZA  
 

Estresses abióticos e bióticos têm efeitos negativos sobre os processos bioquímicos e fisiológicos 
que estão associados com o crescimento e desenvolvimento das plantas. Estes processos, sob 
condições de estresse, podem ser modificados de forma significativa para aumentar a tolerância 
da planta e permitir que ela reproduza no menor tempo possível respostas para minimizar o efeito 
da exposição a condições ambientais desfavoráveis. Nos últimos anos, a idéia principal de 
plasticidade fenotípica vem sendo amplamente estudada, mostrando que essa característica não é 
simplesmente de indivíduos bem adaptados sob novas condições permitindo que sobrevivam, mas 
também pode afetar o desempenho e sucesso reprodutivo dos organismos individuais, que por 
sua vez afetará a composição da próxima geração. Plantas evoluíram várias estratégias para lidar 
com estresses ambientais, que incluem nível de expressão e alteração de alguns genes através da 
introdução de modificações epigenéticas, como a metilação do DNA. Os padrões de metilação do 
DNA em plantas são dinâmicos, e algumas descobertas anteriores suportam a hipótese de que 
variações no estado de metilação em genes são devido aos mecanismos de adaptação ao estresse 
ambiental. Alguns estudos indicam que o uso de químicos como 5-azacitidina aumenta a 
hipometilação e a reativação transcricional do genoma de silenciamento de genes e leva a 
alteração do crescimento e desenvolvimento da planta. A incorporação de 5-azacitidina durante o 
início da fase de imposição do déficit hídrico sugere a hipótese da reversibilidade da metilação e 
alteração das respostas dos genes. O objetivo deste estudo será avaliar os efeitos fisiológicos, 
epigenéticos e bioquímicos de forma sistêmica em plantas de soja (Glycine max) sob condições de 
deficiência hídrica.  O experimento será conduzido em casa de vegetação, em esquema fatorial 
2x4, ou seja, dois regimes hídricos de 100% e 40% da reposição diária de água em relação à 
capacidade de campo a partir do estádio V4 e quatro formas de aplicação de solução de 5-
azacitidina, em sementes, em plantas no estádio R1 e R5, em sementes + plantas no estádio R1 e 
R5 e população de plantas controle sem aplicação da solução citada. Para avaliar os possíveis 
efeitos epigenéticos serão realizadas análises de metilação global das sementes embebidas com a 
solução de 5-azacitidina e em folhas no estágio R1 e R5. Nas análises fisiológicas serão avaliados os 
seguintes parâmetros: potencial de água foliar, índice de conteúdo de clorofila, extravasamento 
de membrana, potencial fotossintético (estádio V4, R1 e R5) e rendimento de biomassa no final do 
ciclo da cultura. As análises bioquímicas (determinação da atividade da superóxido dismutase, 
catalase e peroxidase) serão realizadas nos mesmos estádios foliares das análises fisiólogicas. Os 
dados serão submetidos à Análise de Variância e os valores médios comparados através do teste 
Tukey (p=0,05).            
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PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO E ATIVIDADE ELICITORA DO ÁCIDO SALICÍLICO EM ACHILLEA 
MILLEFOLIUM L. 

 
PEDRO HENRIQUE GORNI  

ANA CLÁUDIA PACHECO SANTOS  
 

O ácido salicílico (AS) é um composto fenólico presente em plantas e que possui múltiplas funções, 
dentre elas a ação hormonal de estímulo ao crescimento e desenvolvimento vegetal e a indução 
das respostas de defesa da planta sob condições de estresses bióticos e abióticos. Neste sentido, 
pesquisas relacionadas à ação elicitora do AS sobre a síntese de metabólitos secundários em 
plantas medicinais vem sendo conduzidas com a finalidade de se aumentar o valor econômico 
destas espécies.  O objetivo deste estudo é determinar o efeito da aplicação foliar de AS sobre a 
produção de biomassa e a síntese de compostos secundários em mil-folhas (Achillea millefolium L. 
- Asteraceae), uma espécie medicinal produzida comercialmente como matéria prima para a 
indústria mundial de fitomedicamentos.  O experimento será conduzido em plantas envasadas sob 
condições de casa de vegetação. A aplicação do AS será efetuada nas concentrações de 0; 0,25; 
0,50 e 1,0mM, durante a fase de crescimento vegetativo das plantas. O efeito do AS sobre o 
metabolismo das plantas de mil-folhas será avaliado através de parâmetros biométricos de 
crescimento (área foliar, número de folhas, teor de clorofilas, produção de biomassa aérea e 
radicular e produção de capítulos florais) e parâmetros bioquímicos (teores de flavonoides totais, 
compostos fenólicos, óleo essencial e capacidade antioxidante). O delineamento experimental a 
ser adotado será o inteiramente casualizado, com 4 tratamentos (3 concentrações de AS + 
controle) e 10 repetições (indivíduos). Os dados obtidos serão tabulados e submetidos à análise de 
variância e análise de regressão, avaliando-se o comportamento das variáveis em função das 
concentrações de AS aplicadas.        Unoeste     
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PROPRIEDADES FÍSICAS E DEGRADAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO EM FUNÇÃO DO 
PREPARO DO SOLO COM ESCARIFICADOR 

 
PRISCILA ROBERTA LEME ZANFOLIN  

JULIANO CARLOS CALONEGO  
 

O manejo do solo com escarificadores pode ser uma opção para descompactação do solo em 
áreas conduzidas em Sistema Semeadura Direta, sem promover grandes impactos na estruturação 
do solo e nos teores de matéria orgânica.  O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades 
físicas do solo e o fracionamento físico da matéria orgânica em área de pastagem manejada para 
produção de palha e cultivo de soja em Sistema Semeadura Direta (SSD) em função da utilização 
do escarificador.  O experimento foi conduzido em área com histórico de pastagem com 
B.brizantha, na Fazenda Experimental da UNOESTE, em Presidente Bernardes-SP, em um Argissolo 
Vermelho distroférrico. A área experimental de 60225 m2 foi dividida em dois talhões. Em outubro 
de 2013, trinta dias antes da dessecação do pasto e da semeadura da soja em SSD, um dos talhões 
foi manejado mecanicamente com escarificador, regulado para atuar até 30 cm de profundidade. 
Já o outro talhão não recebeu manejo mecânico. A coleta das amostras para determinação da 
estabilidade de agregados (nas camadas de 0-10 e 10-20 cm), da porosidade e da densidade do 
solo (nas camadas de 0-10, 10-20, 20-40 e 40-60 cm) foram realizadas 10 dias após a semeadura 
da soja, com quatro repetições. No solo retido nas peneiras de 2, 1, 0,5, 0,25 e 0,125 e < 0,125mm, 
utilizadas no teste de estabilidade de agregados, foram analisados os teores de C e N com 
analisador elementar CHNS.        Agrisus     
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ACLIMATAÇÃO E FISIOLOGIA DE MUDAS DE GUANANDI CULTIVADAS EM TELAS DE 
SOMBREAMENTO FOTO-PROTETORAS. 

 
GUSTAVO FRANCISCO ROSALIN SARAIVA  

GUSTAVO MAIA SOUZA  
 

       A luminosidade é o fator mais importante no crescimento e desenvolvimento de plântulas. As 
plantas modificam seu modelo de crescimento e alocação de recursos em resposta ao ambiente 
luminoso. Foram avaliados parâmetros biométricos, bioquímicos e fisiológicos de mudas de 
Guanandi cultivadas a pleno sol e sob 50 % de sombreamento, utilizando telas foto-conversoras 
(azul, preto e vermelho), sendo analisadas no verão e outono de 2012. As mudas cultivadas a 
pleno sol apresentaram maior qualidade, vigor e acumulo de massa. As telas alteraram o 
microclima, causando alterações nas trocas gasosas e limitando o desenvolvimento das mudas. A 
análise bioquímica mostrou que os tratamentos não causaram estresse oxidativo. O Guanandi 
apresentou ampla capacidade de aclimatação ao sombreamento e ao sol pleno. Contudo obteve 
melhores resultados a pleno sol, mesmo sendo considerada espécie tardia a clímax. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
741 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

   

 
 

ADUBAÇÃO BORATADA NA CULTURA DO ARROZ EM SOLOS DE CERRADO DE BAIXA FERTILIDADE 
 

IASSANÃ FRANCISCO DA SILVA  
ALEXANDRIUS DE MORAES BARBOSA  

CARLOS SÉRGIO TIRITAN  
TIAGO ARANDA CATUCHI  

 
       O objetivo deste trabalho foi avaliar se a adubação boratada em áreas de primeiro ano de 
cultivo influência o desenvolvimento e a produtividade do arroz de terras altas. Utilizou-se o 
delineamento em blocos inteiramente casualizados com seis tratamentos e quatro repetições em 
dois ambientes de produção (área de primeiro e segundo ano de cultivo). Foram utilizados seis 
doses de boro, na fonte de ácido bórico (17% de B): 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 kg.ha-1 de B. 
Observou-se que a adubação boratada promoveu incremento na produtividade nas duas áreas de 
cultivo com a maior dose estudada, entretanto, respostas mais consistentes foram observadas na 
área de segundo ano de cultivo, que apresentava menor teor de boro no solo. Conclui-se que em 
solos pobres de matéria orgânica a resposta à adubação com boro é maior. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
742 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

   

 
 

APLICAÇÃO DE DIFERENTES DOSAGENS DE ESTERCO DE GALINHA NO SUBSTRATO PARA 
PRODUÇÃO DE MUDAS DE MELÃO 

 
EDUARDO HENRIQUE LIMA MAZZUCHELLI  

RITA DE CÁSSIA LIMA MAZZUCHELLI  
PEDRO VERDIANO BALDOTTO  

 
       O objetivo do presente trabalho foi o de avaliar a produção de mudas de melão (Cucumis melo 
L.) em função de dosagens de esterco de galinha adicionadas ao substrato. O experimento foi 
conduzido em casa de vegetação localizada no Campus II da Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE) - Faculdade de Ciências Agrárias, em Presidente Prudente - SP, nos meses de março a 
abril de 2014. Para o desenvolvimento do experimento foi utilizado o substrato comercial 
Bioplant®, para o preenchimento de bandejas de poliestireno expandido com 200 células. Os 
tratamentos foram constituídos com adições crescentes de esterco de galinha curtido ao 
substrato, com as dosagens de 0; 2; 4; 8 e 12% do substrato comercial, correspondentes a 0; 0,5; 
1,0; 2,0; 3,0 kg em 25 kg do substrato Bioplant®. Os tratamentos foram utilizados para preencher 
alternadamente as fileiras da bandeja, totalizando cinco bandejas. Em cada célula foram 
adicionadas duas sementes de melão, cultivar Redondo Gaúcho. As mudas foram mantidas por 15 
dias em estufa, recebendo irrigação periódica. Foram avaliadas, número de folhas por muda, 
massa fresca da parte aérea da muda, massa fresca do sistema radicular, comprimento da parte 
aérea e comprimento do sistema radicular. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância através do programa SISVAR (FERREIRA, 2008). Para avaliar as doses de esterco de 
galinha sendo aplicada a regressão polinomial para o ajuste das equações. A adição da dosagem 
de 4% do esterco de galinha ao substrato comercial para a produção de mudas de melão foi mais 
eficiente, resultado em mudas com maior desenvolvimento. 
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ASPECTOS MORFOFISIOLÓGICOS EM CAMOMILA IRRIGADA DURANTE A FASE VEGETATIVA 
 

LEONARDO ARAUJO SOBRAL  
CATARINY CABRAL ALEMAN  

 
       A Chamomilla recutita (L.) Rauschert é uma planta pertencente à família Asteraceae. É 
cultivada em climas temperados possuindo condições de cultivo adequadas em regiões do sul e 
sudeste do Brasil. Seu cultivo tem aumentado em função do amplo uso medicinal, para extração 
das frações de óleo essencial e flavonóides para produção de produtos farmacêuticos e 
cosméticos. O objetivo foi avaliar a reposta fisiológica e bioquímica do desenvolvimento 
vegetativo das plantas de camomila. O experimento foi realizado em ambiente protegido no 
campus II da Unoeste, Presidente Prudente-SP. Os tratamentos aplicados foram as lâminas de 
irrigação: T1) 150, T2) 125, T3) 100, T4) 75, T5) 50 e T6) 25% ETc (evapotranspiração da cultura). O 
delineamento experimental será inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 6 repetições, 
totalizando 36 parcelas. Foi determinado a altura de plantas, massa fresca de parte aérea e raiz, 
massa seca de parte aérea e raiz e concentração de prolina. Os dados foram submetidos a ANOVA 
e posteriormente ao teste de Tukey para comparação das médias ao nível de probabilidade de 
0,05. Foi possível verificar que ocorreu maior acúmulo de massa fresca de parte aérea e raiz, e 
massa seca de parte aérea para a lâmina de irrigação de 75% ETc. A concentração de prolina foi 
maior na lâmina de irrigação de 125% ETc. 
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ATIVIDADE MICROBIANA E CRESCIMENTO DO MILHO EM FUNÇÃO DE DOSES ELEVADAS DE 
ESTERCO BOVINO NO SOLO 

 
LUANDA TORQUATO FEBA  

CAMILA SORRILHA RAMPAZZO  
FABIO FERNANDO DE ARAUJO  

 
       O objetivo foi avaliar dosagens de esterco bovino aplicadas no solo sobre a atividade 
microbiana e desenvolvimento da cultura do milho (Zea mays L.). Os tratamentos conduzidos 
foram resultantes da combinação de solo com a adição de esterco de bovino, distribuídos em 
vasos com a capacidade de 8 kg. Foram realizados seis tratamentos, com quatro repetições, 
adicionando 0%, 2% (20 t de esterco /ha), 4% (40 t/ha), 6% (60 t/ha), 8% (80 t/ha) e 10%(100 
ton/ha) de esterco bovino. O plantio ocorreu em novembro de 2012. O experimento foi conduzido 
por 70 dias. As avaliações realizadas foram de massa seca de raíz e parte aérea. Analisou a 
respiração do solo e atividade da enzima de desidrogenase. A aplicação de doses elevadas de 
esterco no solo proporciona acréscimos siginificativos na atividade microbiana. O crescimento do 
milho respondeu positivamente até a dose de 60 toneladas de esterco por hectare. 
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AVALIAÇÕES MORFOSIOLÓGICAS NA FASE VEGETATIVA DE MILHO IRRIGADO 
 

CATARINY CABRAL ALEMAN  
ANA CAROLINA MÔNICO MOREIRA  

 
       O milho é uma cultura de grande importância econômica na agricultura brasileira e mundial. O 
suprimento de água é importante para seu crescimento e desenvolvimento desde que adotado na 
quantidade adequada para atender as necessidades hídricas da planta. O presente trabalho 
objetivou avaliar a resposta fisiológica e bioquímica de um cultivar de milho transgênico e um 
híbrido submetidos a diferentes lâminas de irrigação. O trabalho foi conduzido em ambiente 
protegido, no campus II da Unoeste, Presidente Prudente - SP. O delineamento experimental foi 
em blocos ao acaso em esquema fatorial duplo, com cinco lâminas de irrigação (150, 100, 75, 50 e 
25% evapotranspiração da cultura (ETc)), 2 cultivares (transgênico (Agroceres 8088) e PEN 22 
robusto (Selegrãos)) e 4 blocos. As lâminas de irrigação foram determinadas em função de leituras 
diárias do evaporímetro de Pichê ajustadas pelo coeficiente de cultura (kc) de 1,2 para a cultura do 
milho. Os parâmetros avaliados foram altura de plantas (quinzenalmente), comprimento e volume 
de raiz, massa seca de parte aérea e raiz, relação raiz/parte aérea e concentração de prolina nas 
folhas frescas. Os dados foram submetidos à ANOVA e posteriormente ao teste de Tukey para 
comparação entre as médias ao nível de probabilidade de 0,05. Para as condições do Oeste 
Paulista, é mais viável o plantio do cultivar da PEN 22 Robusta com irrigação de 25% da 
evapotranspiração da cultura (ETc) por garantir acúmulo de biomassa na fase de desenvolvimento 
vegetativo. 
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CARACTERIZAÇÃO FISIOLÓGICA E BIOQUÍMICA DE ARTEMISIA (ARTEMISIA ANNUA L.) SUBMETIDA 
A ESTRESSE SALINO 

 
ELIANE BATISTA VIUDES  

ANA CLÁUDIA PACHECO SANTOS  
 

       O objetivo desta pesquisa foi identificar através de análises fisiológicas e bioquímicas as 
alterações em plantas de artemísia decorrentes do estresse salino. O experimento foi conduzido 
em casa de vegetação e a imposição do estresse se deu através da irrigação com solução de NaCl 
(0, 100 e 200 mM) durante um período de 100 dias. O efeito foi avaliado pelas variáveis altura; 
massa seca; teores foliares de sódio e potássio e integridade das membranas celulares. O arranjo 
experimental foi inteiramente casualizado, com 3 tratamentos e 15 repetições. Concluiu-se que o 
nível elevado de salinidade (200 mM) foi prejudicial a esta espécie, acarretando em diminuição da 
produção de biomassa, toxidez iônica e oxidação das células. Assim sendo, não é aconselhável a 
produção desta planta medicinal em solos com salinidade muito elevada. 
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CONSERVAÇÃO DE SEMENTES PRÉGERMINADAS DE ORQUÍDEAS TROPICAIS EM 
CRIOCONGELAMENTO 

 
LEANDRO HARUO SAWAMURA  

NELSON B. MACHADO NETO  
SILVÉRIO TAKAO HOSOMI  

 
       O estabelecimento de bancos de sementes é fundamental para a conservação de espécies de 
orquídeas, todavia, as informações para armazenamento de orquídeas são limitadas, quanto ao 
que são consideradas condições mais adequadas. Sementes germinadas armazenadas a 
temperatura de nitrogênio líquido (-196°C) podem ser uma opção. O presente estudo visou avaliar 
o efeito do tempo de exposição e de três crioprotetores no condicionamento para 
crioconservação à -196ºC de sementes pré germinadas de Cattleya intermedia, C. milleri e C. 
warnerii nos tempos: 0, 1, 3, 6 e 24 horas de condicionamento nos crioprotetores. Os testes 
realizados foram o Teste de Tetrazólio e o Teste da Sobrevivência das Sementes. Os resultados 
obtidos não se mostraram eficazes para as presentes espécies estudadas. No entanto, de acordo 
com a literatura, para algumas espécies tropicais de orquídeas já foi possível realizar a 
criopreservação de sementes pré-germinadas. 
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CUSTO DE PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO LEITE 
 

MAYCON AMIM VIEIRA  
FLÁVIO ALBERTO OLIVA  
DOUGLAS FERNANDES  

 
       As alterações econômicas sucedidas desde o começo da década de 90 vêm exigindo 
aceleradas adequações estratégicas e estruturais na cadeia produtiva do leite. A 
desregulamentação do comércio leiteiro, acompanhadas de uma maior abertura comercial da 
economia brasileira resultaram em uma maior concorrência em termos de qualidade e escala de 
produção. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar dados referentes ao 
custo de produção e rentabilidade por meio de estudo de caso em uma propriedade, analisando 
seus números e discutindo possíveis alternativas para reversão de resultados negativos. Logo, a 
metodologia recai sobre o entendimento e aplicação dos conceitos e técnicas de mensuração de 
custos no processo gerencial e custos como ferramenta de controle. Análise da rentabilidade, 
cálculo de custos operacionais da unidade de produção em estudo (insumos, mão-de-obra, 
máquinas e implementos agrícolas, custos administrativos e custos de oportunidades). 
Levantamento de dados, tabulação e montagem de relatórios gerenciais para a tomada de decisão 
e controle. No presente trabalho, é possível notar que a Receita Liquida (déficit e superávit) esta 
relacionada inversamente proporcional ao Custo Total (CT), além de outros índices que permite o 
produtor identificar os pontos fracos e fortes de sua produção. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
749 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

   

 
 

INOCULAÇÃO DE BACILLUS SUBTILIS E AZOSPIRILLUM BRASILENSE NA CULTURA DO MILHO 
 

RITA DE CÁSSIA LIMA MAZZUCHELLI  
BRUNO FERRARI SOSSAI  

FABIO FERNANDO DE ARAUJO  
 

       O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da inoculação de Bacillus subtilis e 
Azospirillum brasilense no crescimento e na produção de milho. O experimento foi conduzido no 
município de São Jorge do Ivaí, durante o período de abril a agosto de 2013, em delineado no 
esquema de blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. T1 - Controle; T2 - 
Bacillus subtilis em suspensão aquosa (1L ha-1) no sulco de semeadura; T3 - Bacillus subtilis em pó 
(1 kg ha-1) inoculado nas sementes; T4 - Azospirillum (100 mL ha-1) inoculado nas sementes; T5 - 
Azospirillum (100 mL ha-1) + Bacillus (1L ha-1) no sulco. Foram realizadas análises de nematoides 
nas raízes do milho, massa fresca da parte aérea, peso da espiga e altura de plantas e avaliado o 
rendimento da cultura. Foi utilizado o programa Sisvar para realização da analise estatística. Para 
análise de variância foi utilizado o teste F e Tukey (5%) para comparação das médias. Não houve 
controle populacional dos fitonematoides avaliados durante a condução do experimento. A 
utilização de Bacillus subtilis possibilitou um desenvolvimento da massa fresca da parte aérea em 
aproximadamente 15% do milho no cultivo safrinha. O uso de Azospirillum brasilense nas 
sementes aumentou em 21,9% a produtividade do milho, quando comparados ao tratamento 
controle. 
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INTERAÇÃO ENTRE FÓSFORO E PLANTIO ADENSADO SOBRE A PRODUÇÃO DE FRUTOS E A 
QUALIDADE DE SEMENTES DE PIMENTA JALAPENHO. 

 
ANA CLÁUDIA PACHECO SANTOS  

NARA RICCI  
 

       O cultivo da pimenta jalapenho (Capsicum annuum) é difundido em muitas regiões do Brasil, 
apresentando-se como uma excelente alternativa de renda para o produtor rural. Visando 
contribuir para a melhoria do sistema de produção desta espécie, este experimento foi conduzido 
com o objetivo de avaliar diferentes espaçamentos (convencional e adensado) e adubações 
(convencional e convencional acrescida de superfosfato simples) sobre a produção de frutos e o 
vigor das sementes. Verificou-se a ausência de interação entre os fatores espaçamento e 
adubação sobre essas variáveis, ocorrendo apenas efeitos significativos dos fatores isoladamente. 
Os diferentes espaçamentos não resultaram em diferença significativa com relação ao número, 
peso, comprimento e diâmetro dos frutos, permitindo inferir que o plantio em espaçamento 
adensado pode ser recomendado para a produção da pimenta jalapenho. A adubação mineral 
acrescida de superfosfato simples resultou em aumento do número de frutos por planta, porém 
sem resultar em melhoria na qualidade fisiológica das sementes (avaliada pela porcentagem de 
emergência na primeira contagem, emergência total e velocidade de emergência). 
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PRODUÇÃO DE ALFACE APÓS ADIÇÃO DE COMPOSTO E DOSES DE ADUBO NO SOLO  
 

EDUARDO HENRIQUE LIMA MAZZUCHELLI  
RITA DE CÁSSIA LIMA MAZZUCHELLI  

PEDRO VERDIANO BALDOTTO  
 

       O objetivo do presente trabalho foi avaliar a adição de composto em proporções com solo e 
adubo para a produção de alface em reutilização de garrafas pet. O experimento foi conduzido em 
casa de vegetação localizada no Campus II da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), no mês 
de maio de 2014. Para o desenvolvimento do experimento foram utilizadas cinquenta garrafas pet 
com capacidade para 2 L, o preenchimento de dez garrafas pet caracterizou um tratamento 
experimental, foram eles: T1- 100% de compostagem; T2- Mistura 1:1 terra de barranco e 
compostagem; T3- Mistura 1:1 terra de barranco e compostagem + 0,33 g-1 04-14-08; T4- Mistura 
1:1 terra de barranco e compostagem + 1 g-1 04-14-08; T5- Mistura 1:1 terra de barranco e 
compostagem + 3 g-1 04-14-08. Cada garrafa pet recebeu uma muda de alface var."Vanda" com 
cerca de 7 dias após a semeadura, que foram obtidas de viveiro comercial. Após 30 dias do 
transplantio nas garrafas pet, as plantas de alface foram avaliadas quanto ao número de folhas; 
comprimento de mudas; comprimento de raiz; massa fresca de parte aérea; massa fresca de 
sistema radicular. As variáveis analisadas foram submetidos ao programa estatístico SISVAR, 
utilizou-se o teste de Tukey para comparação das médias. Podemos afirmar que a aplicação de 3 
gramas de adubo químico (04-14-08) na mistura de compostagem com terra apresentou o maior 
desenvolvimento do alface cultivado em garrafas pet. 
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PRODUÇÃO DE ALFACE EM GARRAFA PET SUBMETIDO A HÚMUS E DOSES DE ADUBO 
 

EDUARDO HENRIQUE LIMA MAZZUCHELLI  
RITA DE CÁSSIA LIMA MAZZUCHELLI  

PEDRO VERDIANO BALDOTTO  
 

       O objetivo do presente trabalho foi avaliar a adição de húmus de minhoca em proporções com 
solo e adubação mineral para a produção de alface em reutilização de garrafas pet. O experimento 
foi conduzido em casa de vegetação localizada no Campus II da Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE), no mês de maio de 2014. Para o desenvolvimento do experimento foram utilizadas 
cinquenta garrafas pet com capacidade para 2 L, cada garrafa representou uma parcela 
experimental, foram conduzidos os seguintes tratamentos: T1- 100% de húmus; T2- Mistura 1:1 
terra de barranco e húmus; T3- Mistura 1:1 terra de barranco e húmus + 0,33 g de adubo mineral 
(04-14-08); T4- Mistura 1:1 terra de barranco e húmus + 1 g de adubo mineral (04-14-08); T5- 
Mistura 1:1 terra de barranco e húmus + 3 g de adubo mineral (04-14-08). Cada tratamento foi 
conduzido com dez repetições. Cada garrafa pet recebeu uma muda de alface var."Vanda" com 
cerca de 7 dias após a semeadura, que foram obtidas de viveiro comercial. Após 30 dias do cultivo 
nas garrafas pet, as plantas de alface foram avaliadas quanto ao: número de folhas; altura de 
mudas; comprimento de raiz; massa fresca de parte aérea; massa fresca de sistema radicular. As 
variáveis analisadas para a alface em cada tratamento foram submetidos ao SISVAR, e utilizou-se o 
teste de Tukey para comparação das médias. A produção de alface em garrafas pet utilizando o 
húmus de minhoca como substrato apresentou o melhor desempenho, promovendo maior 
desenvolvimento das plantas. 
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RESPOSTA NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE PEPINO EM FUNÇÃO DE ADIÇÃO DE DOSAGENS DE 
ESTERCO DE GALINHA AO SUBSTRATO 

 
EDUARDO HENRIQUE LIMA MAZZUCHELLI  

RITA DE CÁSSIA LIMA MAZZUCHELLI  
PEDRO VERDIANO BALDOTTO  

 
       O objetivo do presente trabalho foi o de avaliar a produção de mudas de pepino (Cucumis 
sativus L.) em função de dosagens de esterco de galinha adicionadas ao substrato. O experimento 
foi conduzido em estufa, localizada na horta do Campus II da Unoeste. Os tratamentos foram 
constituídos com adições crescentes de esterco de galinha curtido ao substrato, com as dosagens 
de 0; 2; 4; 8 e 12% do substrato comercial, correspondentes a 0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 kg em 25 kg do 
substrato Bioplant®. Os tratamentos foram utilizados para preencher alternadamente as fileiras da 
bandeja, totalizando cinco bandejas. As mudas foram mantidas por 15 dias em estufa. Após este 
período foram retiradas oito mudas aleatoriamente de cada bandeja, de cada tratamento, 
totalizando 40 mudas, para as análises de número de folhas, comprimento do sistema radicular e 
da parte aérea da muda, massa fresca da parte aérea e do sistema radicular da muda. Para avaliar 
as dosagens de esterco de galinha foi aplicada a regressão polinomial e ajuste das equações. A 
adição da dosagem de 12% do esterco de galinha ao substrato comercial para a produção de 
mudas de pepino foi mais eficiente, resultado em mudas com maior desenvolvimento. 
Possivelmente dosagens maiores poderiam contribuir para um maior desenvolvimento de mudas 
de pepino. 
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SELEÇÃO RECORRENTE FENOTÍPICA VISANDO À OBTENÇÃO DE UMA VARIEDADE SINTÉTICA DE 
MILHO (ZEA MAYS L.) 

 
LENON ROMANO MODESTO  

ELIVELTON ALVES LUSTRI  
FERNANDO JOSÉ VACONCELOS LEMES SOARES  

RONIS PEREIRA FERNANDES DA SILVA  
ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR  

 
       O milho (Zea mays) é uma das principais espécies agrícolas cultivadas no mundo, sendo que a 
sua produção pode ser encontrada em regiões com condições de solo e clima muito contrastantes. 
Este fato é determinante para que exista um estímulo para estabelecimento de um programa de 
melhoramento genético. A presente pesquisa teve como objetivos a produção de uma variedade 
sintética de milho a partir do intercruzamento de cultivares comerciais disponíveis no mercado, 
bem como a avaliação do seu desempenho agronômico, observado durante o processo de seleção 
recorrente fenotípica. Foi observado que a população selecionada apresenta uma grande 
homogeneidade, visando a criação de uma população uniforme exigida para o registro da cultivar. 
A avaliação do desempenho agronômico dos genótipos contribuiu para a geração de 
conhecimento básico necessário ao processo desenvolvimento desta nova variedade.  PRPPG - 
UNOESTE 
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TEMPO DE CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DA ALFACE CRESPA SUBMETIDA A DOSES DE SILICATO 
DE MAGNÉSIO 

 
VINICIUS DE ALMEIDA SILVA  

PATRICIA REINERS CARVALHO  
 

       A alface é a hortaliça folhosa mais consumida no mundo, tendo como frescor e limpeza as 
principais características buscadas pelo consumidor. Com esse grande consumo é extremamente 
importante diminuir perdas pós-colheita que são um grande problema principalmente para frutas 
e hortaliças. Com o objetivo de analisar a conservação pós-colheita da alface crespa recebendo 
doses foliares de silicato de magnésio (SiMg), foi conduzido o experimento na Universidade do 
Oeste Paulista, Presidente Prudente - SP, no ano de 2014. O delineamento utilizado foi o 
inteiramente casualizado, utilizando cinco doses de SiMg (0,0; 0,16; 0,32; 0,48; 0,64 g.L-1), 
aplicados via foliar semanalmente por 3 vezes. Os dados de peso, altura, e diâmetro foram 
submetidos à análise de variância pelo programa estatístico SISVAR, sendo as médias comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, e qualidade pós-colheita avaliadas através de notas 
dadas as plantas, as notas médias obtidas na última avaliação pós-colheita, aos 25 dias, foram 
submetidas à análise de regressão para as diferentes concentrações de SiMg. Não se obteve 
diferenças significativas em relação a peso, altura e diâmetro da alface crespa, porém a dosagem 
de 0,32 g.L-1 apresentou maior longevidade de conservação das folhas. Palavras-chave: Adubação 
foliar. Longevidade das folhas. Hortaliças   UNOESTE 
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USO DE SEMENTES COM TRATAMENTO BIOLÓGICO NO CRESCIMENTO DE BRACHIARIA 
 

ANA CAROLINA MARINHO LEME  
RITA DE CÁSSIA LIMA MAZZUCHELLI  

FABIO FERNANDO DE ARAUJO  
 

       O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do tratamento biológico com Bacillus 
subtilis em sementes de Brachiaria, avaliando a emergência e crescimento das plantas em casa de 
vegetação. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis tratamentos, cinco 
repetições, totalizando 30 parcelas experimentais. Sendo estabelecidos os seguintes tratamentos: 
testemunha; priming; biopriming; revestimento com Bacillus subtilis; revestimento sem Bacillus 
subtilis e inoculação direta de Bacillus subtilis no sulco de plantio. A pesquisa foi realizada em casa 
de vegetação onde foram distribuídas 50 sementes por repetição em vasos. Após 20 dias do 
plantio foi realizada a análise de emergência e dez plantas de cada parcela experimental foram 
retiradas para análises de biomassa seca. Aos 47 dias após o plantio as plantas foram cortadas 
respeitando a gema apical para determinação da massa seca da parte aérea e altura de plantas. A 
utilização da inoculação de Bacillus subtilis já no sulco de semeadura, possibilitou maior 
germinação de Brachiaria brizantha cv. Marandú. O tratamento "bio-priming" resultou em maior 
desenvolvimento das raízes, parte aérea e matéria seca nas plantas de Brachiaria brizantha cv. 
Marandú.      
 

 


