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A lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) é uma espécie polífaga que ataca diversas culturas 
economicamente importantes em vários países. Esse inseto é uma importante praga do milho, e 
atualmente a forma mais utilizada de controle é o químico. No intuito de minimizar impactos 
ambientais, outras formas de controle têm sido experimentadas. Nesse contexto, a investigação 
de plantas com ação inseticida torna-se relevante.  Diante disso o presente trabalho tem por 
objetivo avaliar a ação extrato etanólico de folhas de Euphorbia pulcherrima (Bico-de-Papagaio) na 
biologia de Spodoptera frugiperda (Lagarta-do-cartucho).  Foram elaborados extratos a partir de 
folhas da planta E. pulcherrima coletadas em diferentes fases fenológicas (vegetativa e 
reprodutiva), secas em estufa, trituradas e então solubilizadas em etanol, obtendo o extrato 
etanólico bruto. Os extratos obtidos foram preparados nas concentrações 0,5% e 1,0% e testados 
em cada fase da planta, através da incorporação à dieta artificial e oferecidas para as lagartas de S. 
frugiperda. Os parâmetros avaliados foram mortalidade e período larval. Os dados de mortalidade 
evidenciam que o extrato etanólico de folhas de Euphorbia pulcherrima coletadas nas duas fases 
fenológicas da planta (vegetativa e reprodutiva) e nas duas concentrações utilizadas (0,5 % e 1%) 
provocou mortalidade de 12 a 26% , valores superiores comparados à testemunha que obteve 0%. 
D'incao et al. (2012) relataram que o extrato aquoso frio de E. pulcherrima aplicado em discos 
foliares de Neonotonia wightii (soja perene) apresentaram 58,50% de mortalidade corrigida da S. 
frugiperda.  Em relação ao período larval, os tratamentos com extrato vegetativo 1% e os extratos 
reprodutivos (0,5 e 1%) causaram prolongamento da fase larval de 5,2, 5,8 e 4,7 dias 
respectivamente, em relação aos tratamentos com extrato vegetativo 0,5% e testemunha que 
tiveram durações de 15,8 e 13,8 dias respectivamente. Para Torres et al. (2001) esse 
prolongamento pode estar relacionado à presença de inibidores de crescimento, baixa conversão 
do alimento ingerido ou por conter substâncias tóxicas que interferem na menor ingestão de 
alimento.  O extrato de folhas de E. pulcherrima da fase vegetativa e reprodutiva nas 
concentrações de 0,5% e 1%, apresentaram mortalidade de lagartas de S. frugiperda de até 26%. 
O período larval foi prolongado pelos tratamentos com extrato vegetativo a 1% (19 dias) e com 
extrato reprodutivo a 0,5% e 1% (19 e 18 dias).      CAPES      

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1197 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

Agronomia    

 
 

ACLIMATAÇÃO DE PLÂNTULAS CATTLEYA NOBILIOR EM DIFERENTES TIPOS SUBSTRATOS. 
 

GEÓRGIA PAULA ZARAMELLA BETONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOICE YURI MINAMIGUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NELSON BARBOSA MACHADO NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Orquídeas representam aproximadamente 10% das Angiospermas, possuindo uma grande 
variedade de tamanhos, formas, cores e hábitos. São procuradas por sua beleza exótica e aromas 
particulares, seu principal objetivo de cultivo é o comércio para ornamentação e importância 
ecológica. Cattleya nobilior é originária dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 
sul do Maranhão e Tocantins, e não está na lista de espécies de brasileiras ameaçadas de extinção 
por deficiência de dados. A aclimatação é uma etapa fundamental para o cultivo de orquídeas 
oriundas de in vitro.  O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial de plântulas 
provindas de cultura in vitro de Cattleya nobilior em diferentes substratos e avaliar a 
sobrevivência de plântulas plantadas individual e coletivamente. Foram feitos sete tratamentos 
nos quais os substratos usados foram: fibra de coco (FC), casca de pinus (CP), sfagno (S), tela de 
sombreamento (TS), fibra de coco mais casca de pinus (FC+CP), fibra de coco mais sfagno (FC+S) e 
sfagno mais casca de pinus (S+CP). Ao final de três meses de aclimatação, foram observadas as 
porcentagens de sobrevivência, comprimento de parte aérea e raiz, numero de raízes, folhas e 
brotos, massa seca de parte aérea, raiz e total.  Em relação à mortalidade, plântulas que são 
plantadas em coletivo tem um maior índice de sobrevivência (62,6%). Para as variáveis de 
crescimento e massa seca foram os substratos FC+S e TS diferindo significativamente dos outros 
pelo teste de Scott-Knott.  A TS é uma alternativa econômica e com bons resultados. Recomenda-
se para aclimatação de Cattleya nobilior oriundas de cultura in vitro os substratos S + CP (sfagno 
mais casca de pinus) e TS (tela de sombreamento).          
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Alternativas para o fornecimento de nitrogênio e fosforo para a produção de forragem visando 
sustentabilidade e formas alternativas. O objetivo do trabalho avaliar a quantidade de forragem 
produzida com adubação fosfatada com diferentes solubilidades e consorciadas, e adubação 
nitrogenada de cobertura em diferentes épocas do ano. O delineamento utilizado é em blocos 
casualizados, fatorial 4x3 (parcela subdividida), e quatro repetições: Panicum maximum cv. 
Mombaça solteiro sem adubação nitrogenada; P. maximum cv. Mombaça solteiro com adubação 
nitrogenada (150 kg ha-1 de N por ano); P. maximum cv. Mombaça com Macrotyloma axillare cv. 
Java e P. maximum cv. Mombaça com feijão-guandú (Cajanus cajan). As subparcelas com ausência 
de adubação fosfatada (-P; Fosfatagem com fonte solúvel (superfosfato triplo - SFT); Fosfatagem 
com fonte natural reativa (fosfato natural Bayóvar). O tratamento com a aplicação de nitrogênio 
apresentou o maior resultado de matéria seca total com 24.866,89 kg e o menor resultado foi 
apresentado pelo tratamento Mombaça + Guandu com 12.021,86 kg. A maior ALP observada nos 
tratamentos Mombaça + Nitrogênio e Mombaça + Java foi de 0,90 e 0,89 m respectivamente. Já 
para as fontes de fosforo a maior altura apresentada foi o SFT com 0,96 m. Fontes de fosforo os 
resultados apresentados para MST, para a fonte Bayovar quem obteve o maior resultado 
estatisticamente foi tratamento M+N com 18.037,91 kg e o pior o tratamento M+G com 12.089,75 
kg. Para a fonte SFT o maior resultado foi o tratamento M+N com 33.834,58 kg e o com o menor 
resultado o tratamento M+G com 12.175,62 kg.Foi observado uma interação entre as fontes de 
fosforo e sistemas de forragens com o maior resultado obtido foi entre a fonte SFT e o tratamento 
M + N com 33834,58 kg. A adubação com nitrogênio promove uma maior ALP e produção de MST 
indicando que a falta de adubação de cobertura mostra-se um fator limitante ao crescimento da 
pastagem. Quanto as fontes de fosforo o SFT foi quem proporcionou o melhor resultado na 
produção de MST decorrente da maior solubilidade dos fosfatos proporcionando um maior 
desempenho para a forragem.  De acordo com os resultados obtidos a aplicação de superfosfato 
triplo proporcionou maior produção de matéria seca total. A adubação de cobertura com 
nitrogênio otimizou a produção de matéria seca total. A interação entre o superfosfato triplo e 
aplicação de nitrogênio em cobertura foi a que proporcionou a maior produção de matéria seca 
total.         
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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.  O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do extrato de Ascophyllum 
nodosum (L.) Le Jolis sobre a produção de biomassa e metabólitos secundários e a atividade 
antioxidante de plantas de Mil Folhas. (Achillea millefolium L.). O experimento foi conduzido em 
plantas envasadas sob condições de casa de vegetação. A aplicação do extrato de alga foi efetuada 
nas concentrações de 0; 3; 6 e 9 ml L-1, em 3 pulverizações realizadas aos 20, 30 e 100 dias após a 
transferência das mudas para os vasos. O efeito do extrato de alga sobre o metabolismo das 
plantas foi avaliado através de parâmetros biométricos de crescimento e parâmetros bioquímicos. 
O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com 4 tratamentos (3 
concentrações do extrato de algas + controle) e 10 repetições (indivíduos). Os tratamentos 
utilizados interferiram de maneira positiva na produção de biomassa, com exceção dos 
parâmetros massa seca de parte aérea e razão área foliar/número de folhas. A razão raiz/parte 
aérea e o teor de compostos fenólicos totais apresentaram uma relação linear crescente em 
relação ao aumento das doses de A.nodosum. A concentração de 9 ml L-1 de A. nodosum, resultou 
em uma redução significativa de 70% no valor de IC50 (concentração inibitória do radical DPPH) 
em relação as plantas controle, indicando uma alta atividade antioxidante do extrato foliar. Os 
polissacarídeos presentes em algas marinhas promovem a ativação das vias de sinalização dos 
ácidos salicílico, jasmônico e/ou etileno ao nível sistêmico. A ativação destas vias acarreta em um 
aumento da expressão de genes de defesa da planta, codificadores de enzimas chaves para a 
síntese de compostos fenólicos, entre outras substâncias. Nesse contexto, a aplicação do produto 
a base de A. nodosum em Mil Folhas pode se constituir em uma tecnologia de cultivo que 
possibilita agregar valor à matéria prima obtida a partir desta espécie medicinal. Conclui-se que a 
aplicação do extrato de A. nodosum na dose de 9 ml L-1 foi eficiente em promover aumentos na 
massa seca de raiz, massa seca total, número de folhas e na razão raiz/parte aérea das plantas de 
Mil Folhas, além de adicionalmente incrementar a síntese de compostos fenólicos totais e 
promover maior atividade antioxidante nas plantas tratadas.          
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Estudos recentes ressaltam a atenção para a amplitude dos impactos ambientais na pecuária 
mundial. Com a crise climática global, vários são esforços despendidos em pesquisas para reduzir 
o impacto ambiental. Para manter uma produção sustentável, é necessário que suas emissões de 
poluentes e os recursos naturais utilizados possam ser suportados em longo prazo. Analisando por 
esta perspectiva é importante indagar sobre qual o papel que a pecuária brasileira vem exercendo 
dentro deste cenário de mudanças climáticas, para enfim encontrar meios de mitigar as emissões 
provenientes da atividade. Portanto, o objetivo do trabalho é apresentar as alternativas mais 
estudadas e, eventualmente aplicadas, para restringir as emissões na pecuária de corte no 
Brasil. Para atingir o objetivo proposto, este estudo baseou-se em técnicas bibliométricas, por 
meio da estatística descritiva em 14 artigos identificados. Os artigos analisados usaram como base 
a metodologia ACV (Análise do Ciclo de Vida) para mensurar as emissões subdivididas por sistema 
produtivo. Os principais resultados concentraram-se na possibilidade de utilização de uma gama 
de tecnologias promissoras, tais como aditivos alimentares (24%), restauração de pastagens 
(38%), confinamento (26%) e melhoramento genético (12%). Em relação aos artigos estudados, os 
sistemas intensivos com base na suplementação e boas pastagens apresentaram um alto potencial 
de reduzir o ciclo de vida dos animais (em um ano ou mais), acarretando em uma diminuição 
substancial nas emissões. Essas emissões variaram de 18 a 40 kg de CO2eq por kg ganho de peso 
vivo em sistemas intensivos, para 37 a 59 kg de CO2eq por kg ganho de peso vivo em sistemas 
extensivos.  De modo geral, em decorrência da heterogeneidade dos sistemas de produção 
agropecuária, e das diferentes unidades funcionais utilizadas para expressar as emissões dos 
animais, podem ser explicadas pelas disparidades sobre cada sistema produtivo, digestibilidade e 
dieta. Essa diferença mostra que existe um campo de possibilidades a ser explorado, pois cada 
região exige uma determinada medida e uma solução adequada a suas condições.  É fato, porém, 
que uma boa oferta de forragens, manejo adequado, suplementação e uma pastagem recuperada 
são suficientes para atender de forma rápida e plena as necessidades nutricionais dos animais e 
constituir uma relação direta nas reduções de metano, independentemente da 
região.    FUNDECT.      
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ANÁLISE POR TESTES BIOQUÍMICOS EM SEMENTES DE ORQUÍDEAS SUBMETIDAS AO TESTE DE 
DETERIORAÇÃO CONTROLADA. 

 
JÉSSICA FONTES FILETI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NELSON BARBOSA MACHADO NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CECI CASTILHO CUSTÓDIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SILVÉRIO TAKAO HOSOMI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Sementes de orquídeas são constituídas em grande parte por lipídeos, sendo ideal para estudos 
de deterioração. A deterioração controlada é um tratamento que apresenta controle do teor de 
água das sementes durante o envelhecimento.  O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 
deterioração controlada sobre sementes de orquídeas através de testes bioquímicos.  Este 
trabalho foi realizado com cinco espécies de orquídeas: Cattleya brevicaulis, C. tenebrosa, C. 
amethystoglossa, C. tigrina e Encyclia granítica submetidas a três temperaturas 41, 43 e 45 ºC 
durante os períodos de 0, 1, 3, 6, 9, 15, 24 e 48 horas. Testes bioquímicos como acúmulo de 
Malondialdeído (MDA), atividade enzimática de Superóxido Dismutase (SOD) e Peroxidase (PRX), 
foram avaliadas. Dentre as espécies estudadas, Cattleya tigrina e C. tenebrosa apresentaram 
incrementos expressivos de MDA após 48 h de deterioração controlada, ao contrário de C. 
amethystoglossa, C. brevicaulis e Encyclia granitica. A atividade enzimática das duas enzimas 
testadas (SOD e PRX) apresentaram decréscimos nas três temperaturas.  Apenas com os testes 
bioquímicos não foi possível detectar a deterioração das sementes através do aumento da 
produção de malondialdeído, indicador de estresse e resultante da peroxidação lipídica ou pelas 
atividades das enzimas superóxido dismutase e peroxidase.  A quantificação de MDA e as 
atividades enzimáticas não foram eficientes para medir o grau de deterioração das sementes e 
consequente perda de viabilidade, portanto, não foram eficazes como marcadores de 
envelhecimento.         
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ATIVIDADE BIOLÓGICA E FERTILIDADE DO SOLO EM ÁREAS AGRÍCOLAS SOB MANEJOS 
DIFERENCIADOS 

 
LUIZ FELIPE LEANDRO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RITA DE CÁSSIA LIMA MAZZUCHELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABIO FERNANDO DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os solos quando submetidos a determinados sistemas de cultivo, tendem a um novo estado de 
equilíbrio, refletido em diferentes manifestações de seus atributos, as quais podem ser 
desfavoráveis à conservação da capacidade produtiva destes solos. Os efeitos diferenciados sobre 
os atributos do solo, devido ao tipo de preparo, característico de cada sistema de cultivo, são 
dependentes da intensidade de revolvimento, do trânsito de máquinas, do tipo de equipamento 
utilizado, do manejo dos resíduos vegetais e das condições de umidade do solo no momento do 
preparo. A relação entre o manejo e a qualidade do solo pode ser avaliada pelo comportamento 
de indicadores físicos, químicos e biológicos. O presente trabalho teve por objetivo a 
determinação da atividade biológica e fertilidade do solo em diferentes áreas do Campus II da 
Unoeste sob as condições de manejo. O experimento foi desenvolvido no campus II da Unoeste, 
no ano de 2016. A característica climática de Presidente Prudente é classificada como do tipo 
CWa, segundo Köppen. Para a avaliação do estudo, foram utilizadas amostras de solo de áreas 
com coordenadas geográficas previamente demarcadas com o auxílio de GPS (Global System 
Position), as amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0-20cm, por conta do possível 
erro do aparelho de GPS, adotou-se a coleta de três pontos equidistantes 5m da coordenada 
principal por amostra em cada área , e uma amostra por área. Foram coletados 15 pontos 
provenientes de diferentes locais da Universidade (Fruticultura, Cana-de-açúcar, Plantio direto, 
Reflorestamento, Mata ciliar, Plantio convencional, Estrutiocultura e oito áreas de pastagem). Em 
delineamento inteiramente casualizado. As amostras foram levadas ao laboratório de 
Microbiologia para determinação das variáveis biológicas e de fertilidade do solo. Os resultados 
foram submetidos à análise de variância (Anova) e a comparação de médias foi feita pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  As áreas de pastagem e plantio direto na pastagem (ILP) 
obtiveram, na média, os melhores resultados de biomassa e fertilidade. A implantação do sistema 
de plantio direto é responsável por melhorias nas condições de biomassa e matéria orgânica no 
solo. Os manejos adotados nos solos se mostraram influenciados nas características biológicas e 
de fertilidade avaliados no presente trabalho, sendo que a área proveniente de plantio direto se 
mostrou mais estável nas características biológicas e de fertilidade avaliados.         
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AVALIAÇÃO DE LINHAS MUTADAS EM UROCHLOA BRIZANTHA PARA CARACTERÍSTICAS 
AGRONÔMICAS POR MEIO DE MUTAGÊNESE INDUZIDA POR EMS (ETILMETANOSULFONATO) 

 
RAPHAEL SANCHES HERNANDES ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CECI CASTILHO CUSTÓDIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABIANA LIMA ABRANTES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDNA ANTONIA TORQUATO DE AGOSTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NELSON BARBOSA MACHADO NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A produção de carne e leite no Brasil, hoje, é feita em aproximadamente 190 milhões de hectares 
e uma grande porcentagem destas é de pastagens cultivadas. No Estado de São Paulo a área 
ocupada com pastagens representa 39,37% do total (6,5% das áreas de pastagens do país, sétima 
posição no ranking do país), sendo 89% cultivada com gramíneas do gênero Urochloa. Apesar da 
importância, ainda há poucos cultivares de Urochloa disponíveis no mercado, o que resulta em 
extensas áreas cultivadas com poucos genótipos, todos apomíticos, onde a reprodução sexual 
encontra-se substituída por assexual, resultando em uma progênie clonal por sementes, 
predominante nos materiais comerciais de Urochloa. A hibridação de plantas apomíticas de 
Urochloa com as de reprodução sexuada pode oferecer a oportunidade de produzir novas 
combinações por cruzamento dirigido, no entanto, a possibilidade de obtenção de híbridos com 
características agronômicas dos cultivares-elite já amplamente adaptados nas condições 
brasileiras pode ser baixa. Avaliar sementes de Urochloa brizantha de linhas M2 selecionadas de 
um campo M1 oriundas de um processo de mutação induzida por etilmetanosulfonato. As 
sementes colhidas foram escarificadas por 10 minutos em ácido sulfúrico concentrado, lavadas em 
água corrente e colocadas para germinar em bandejas com substrato e gel retentor de água e 
dispostas em casa de vegetação. As mudas foram levadas ao campo e plantadas em Blocos com 
uma testemunha a cada oito progênies. Duas progênies foram obtidas de cada planta selecionada: 
uma de polinização aberta e outra protegida por TNT. Dada à variabilidade ainda existente uma 
nova seleção foi realizada. As plantas foram cortadas e remetidas para a análise bromatológica, 
em quatro períodos de cortes (35, 70, 105 e 140) dias. A mutação conseguiu expandir a 
variabilidade existente por produzir novos genótipos diferentes do original. O tratamento com 
"EMS" foi eficiente em gerar mutações em sementes e plantas de Urochloa brizantha. Um banco 
com 321 progênies mutantes foi selecionado em M2. Existe variabilidade selecionável para hábito, 
ciclo e teores de lignina, proteína bruta, Hemicelulose e celulose, permitindo uma ampla gama de 
opções, desde a produção de forragem até a cobertura de solo em sistemas de ILPF.         
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA APLICAÇÃO DE HARPIN SOBRE DIFERENTES ASPECTOS FISILÓGICOS 
DE PLANTAS DE SOJA (GLYCINEMAX.) SOB DEFICIÊNCIA DE ÁGUA. 

 
JADERSON FELIPE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SUZANA CHIARI BERTOLLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADRIANA LIMA MORO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Harpin é uma classe de proteínas que é produzida pelo sistema de secreção do tipo III de bactérias 
patogênicas Gram-positivade planta e que induzem diversas respostas ao nível celular. Essa família 
de proteínas tem sido reconhecida como um elicitor multifuncional pela ativação de diversas vias 
de defesa nas plantas. O objetivo desse estudo foi verificar os efeitos da aplicação exógena de 
Harpin em plantas de soja (Glycinemax.),submetidas à deficiência de água, tendo como principal 
foco verificar se essa proteína pode desempenhar um papel atenuador dos efeitos da deficiência 
de água sobre o processo fotossintético, responsável direto pela produção da biomassa 
vegetal Sementes de soja de cultivar Monsoy 6410 foram semeadas em condições casa de 
vegetação. Após as plantas atingirem o estádio fenológico V4 foram submetidas à quatro 
tratamentos com aplicação de Harpin (0, 50, 70 e 100 g ha-1) e dois regimes de irrigação (100% e 
40% da capacidade de vaso - IR e DA, respectivamente). Depois de quinze dias de cultivo foram 
avaliados os parâmetros de potencial de água foliar, de trocas gasosas e de fluorescência da 
clorofila. Além disso, os parâmetros de crescimentos e de produção de sementes foram avaliados 
ao final do ciclo da cultura. Os resultados indicaram que as plantas DA apresentaram menores 
valores de potencial de água foliar, fotossíntese, condutância estomática, crescimento e produção 
de grãos comparados às plantas IR  Independentemente dos regimes de irrigação os resultados 
indicaram que as doses de Harpin testadas não influenciaram qualquer parâmetro fisiológico 
avaliado, bem como o crescimento da planta como um todo e a produção de sementes. Portanto, 
os resultados indicaram que as doses de Harpin testadas nesse estudo não foram suficientes para 
indicar qualquer tipo de incremento na eficiência fisiológica e produtividade de plantas de soja 
irrigadas, ao passo que também não sustentam qualquer tipo de efeito atenuador sobre o 
crescimento das plantas, a produção de grãos, o potencial de água foliar, trocas gasosas e aparato 
fotoquímico de plantas sob deficiência de água         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1205 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

Agronomia    

 
 

AVALIAÇÃO DOS TEORES DE MACRONUTRIENTES DAS FOLHAS DE PONKAN (CITRUS RETICULATA 
BLANCO) SOB ADUBAÇÃO DE SOLO COM BORO  

 
LUIS GUSTAVO TORQUATO FEBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MATHEUS SANTIAGO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLÁIVE LOYZE BALDASSARINI SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSÉ EDUARDO CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A tangerineira ponkan (Citrus reticulata blanco) apresenta características marcantes em seu sabor, 
muito apreciada na forma de sucos e "in natura", sendo considerada um importante fruto cítrico 
da economia brasileira.  O objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de nitrogênio, fosforo, 
potássio, cálcio, magnésio e enxofre das folhas de tangerineira Ponkan sob adubação do solo com 
boro em diferentes dosagens.  O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, 
contendo 6 tratamentos (0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 kg ha-1 de boro), com 5 repetições e 1 planta 
por parcela, localizado no Campus II da Universidade do Oeste Paulista, utilizando de um pomar de 
Ponkan enxertado em Citrumelo swingle, cujo plantio foi em 2005. A aplicação do boro foi 
realizada em outubro de 2015 sendo a adubação realizada numa única etapa, aplicando-se o ácido 
bórico na projeção da copa, misturando-se as diferentes doses em 1,0 Kg de sulfato de cálcio. As 
determinações dos teores de macronutrientes nas folhas foram realizadas aos 210 dias após a 
adubação.  As folhas obtiveram teor máximo de potássio (22,3 g kg-1 de folha), cálcio (24,2 g kg-1 
de folha) e enxofre (2,0 g kg-1 de folha) na concentração de 1,0 kg ha-1, de magnésio (4,1 g kg-1 
de folha) na concentração 3,0 kg ha-1, e de fosforo (1,3 g kg-1 de folha) na concentração 5,0 kg ha-
1. O teor maior de nitrogênio (28,2 g kg-1) foi determinado no tratamento controle.  Estes 
resultados demonstraram que em diferentes concentrações de boro, a tangerineira Ponkan pode 
alterar seu metabolismo, fazendo com que haja oscilação na quantidade de compostos e 
elementos assimilados. Sendo assim, conclui-se que deverão ser elaboradas novas pesquisas para 
detectar os fatores que promovem a oscilação de elementos na espécie.         
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AVALIAÇÃO ECONÔMICA E AMBIENTAL DE UM MANEJO ROTACIONADO DE PASTAGENS PARA 
BOVINOS 

 
MOISES DA SILVA MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A rotação de pastagens proporciona melhor aproveitamento do recurso pelos animais, refletindo 
na melhoria da alimentação, desenvolvimento dos animais e consequente ganhos 
zootécnicos.  Analisar a eficiência de um sistema de manejo rotacionado de pastagens, para a 
pecuária de cria, como prática sustentável. Neste estudo, por tratar-se de uma abordagem ampla, 
houve a necessidade de aplicação de ferramenta de softwares, que, associada e conjugada com 
planilhas de cálculo, interligasse os dados ambientais, zootécnicos, econômicos, sociais e 
financeiros para análise final de viabilidade. Usou-se o DEA associado ao Sistema Integrado de 
Apoio à Decisão (SIAD), pela versatilidade do software com objetivo de diminuir o número de 
insumos na análise, conforme sugerido em Abreu (2004). O procedimento de correlação foi feito 
no pacote estatístico do MINITAB-17 (2014), bem com os gráficos que deram sustentação à 
conclusão Utilizando-se a ferramenta DEA- SIAD- 3.0, comprovou-se a eficiência da tecnologia 
implantada. Os índices obtidos, com o uso o modelo BCC, com orientação outputs, apontaram os 
anos 2010, 2011, 2013 e 2014, como sendo os anos de eficiência técnica Com base nos índices 
propostos, o sistema de pastejo rotacionado mostrou ser sustentável visto que a rentabilidade da 
fazenda Lagoa Bonita, com índice inicial de 2,67%, passou a 13,48%. Se não considerarmos o valor 
da terra, o índice de rentabilidade será de 54,5%, com tempo de retorno do investimento reduzido 
de 37,5 anos para 7,4 anos Após a implantação da tecnologia, houve melhoria na qualidade das 
forrageiras e na qualidade do solo, bem como na qualidade de vida dos funcionários, acarretando 
melhoria na lucratividade, passando de 2,67% para 13,48%, devido ao aumento expressivo dos 
índices econômicos, financeiros, ambientais e zootécnicos         
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE UVAS CULTIVADAS EM SISTEMA 
ORGÂNICO E CONVENCIONAL, SUBMETIDAS À OZONIZAÇÃO 

 
SÉRGIO MARQUES COSTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
MAÍRA RODRIGUES ULIANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O consumo de produtos orgânicos tem aumentado a cada dia, o que induz mudanças na 
produção, no armazenamento, distribuição e comercialização de produtos agrícolas. Esta 
consciência ecológica converte-se em uma oportunidade para a agricultura, valorizando o 
comércio de produtos orgânicos, levando alguns viticultores a direcionar a produção tradicional 
para a produção orgânica ou integrada. O objetivo deste trabalho foi avaliar o conteúdo de alguns 
compostos químicos em uvas cultivadas no sistema orgânico e convencional submetidas a 
diferentes métodos de sanitização   Podemos relatar que as uvas cultivadas organicamente 
apresentaram características de qualidade superiores às uvas oriundas dos cultivo convencional. E 
que, de forma geral, ao longo do armazenamento, as características avaliadas não foram 
influenciadas pelo uso de sanitizantes (cloro ou ozônio nos dois tempos). O ozônio pode ser um 
substituto ao cloro como sanitizante de uvas.    CAPES     
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CONTROLE BIOLÓGICO E QUÍMICO DE NEMATOIDES EM ALGODOEIRO CULTIVADO EM SOLO 
ARENOSO 

 
CAROLINE GOMES MATTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LORRAYNE GUIMARÃES BAVARESCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FÁBIO RAFAEL ECHER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIO FERNANDO DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os nematoides causam perdas na produtividade do algodoeiro, pois a absorção de água e 
nutrientes é prejudicada devido ao dano causado ao sistema radicular das plantas.  O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a eficiência de controle de nematoides (Meloidogyne spp. e Pratylenchus 
spp.) pela utilização de nematicidas e seu efeito na produtividade do algodoeiro. O experimento 
foi conduzido em área de produção comercial de algodão (cultivar IMA 8276WS), em 
Martinópolis-SP, com histórico de infestação de nematoides. O delineamento experimental foi em 
blocos ao acaso com 5 repetições, obtendo 8,3 plantas m². Os tratamentos utilizados foram: 
Controle (sem aplicação de nematicidas), Cadusafós (8 L p.c. ha-1), Bacillus subtilis (2 L ha-1) e 
Cadusafós (8L p.c. ha-1) + Bacillus subtilis (2 L ha-1). A aplicação do nematicida Cadusafós foi 
realizada no sulco de plantio, por ocasião da semeadura. Já o B. subtilis foi aplicado via foliar, no 
estádio V3. A área útil para determinação dos componentes de produção e da produtividade 
compreendeu dois metros de linha, um metro de cada uma das duas fileiras centrais da parcela. O 
número de nematoides na raiz da planta foi determinado pela colheita de 5 plantas por parcela, 
no estágio de pleno florescimento da cultura. Os tratamentos testados não diferiram do controle 
para variáveis altura das plantas, número de nós, número de capulhos, peso médio do capulho e 
produtividade de algodão em caroço, com resultados médios de 100 cm; 15 nós; 38 capulhos m-2; 
4,57 g e 1764 kg ha-1, respectivamente. A aplicação de nematicidas reduziu a população de 
Meloydogyne spp. em 30% quando aplicado B. subtilis, 10% quando utilizado o Cadusafós e 19% 
quando os controles foram associados (B. Subtilis + Cadusafós) em relação ao controle. A 
população de Pratylenchus spp. permaneceu estável com aplicação de B. subtilis, foi reduzida à 
19% com aplicação de Cadusáfos e à 20% com a associação dos controles (B. Subtilis + Cadusafós) 
em relação ao controle. O controle biológico em conjunto com nematicidas químicos pode 
apresentar melhor ação de controle quando aplicados em conjunto (Galbieri e Belot, 2016). Por 
outro lado, foi observado neste trabalho que a aplicação de B. subtilis mostrou-se mais eficiente 
na redução da população de Meloydogyne spp enquanto que a associação do controle biológico 
com o químico foi mais eficiente na redução de Pratylenchus spp. A aplicação dos nematicidas 
reduziu a população de nematoides, mas sem efeito na produtividade.         
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CORRELAÇÃO DE NUTRIENTES FOLIARES NA PRODUÇÃO DE TANGERINEIRA PONKAN (CITRUS 
RETICULATA BLANCO) SUBMETIDA ADUBAÇÃO DE SOLO SOB DOSAGENS DE BORO 

 
MATHEUS SANTIAGO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUIS GUSTAVO TORQUATO FEBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLÁIVE LOYZE BALDASSARINI SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSÉ EDUARDO CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A "ponkan" (Citrus reticulata blanco) pertencente ao gênero citrus o qual é caracterizado 
principalmente pela alta quantidade de ácido ascórbico, vitaminas e minerais. Dentre as 
características principais da folha, a infusão (chá) é conhecida como tranquilizante, seu óleo 
essencial possui propriedades farmacológicas. O boro é um elemento que atua no transporte de 
açucares e movimento de seiva, é absorvido pelas plantas na forma de ácido bórico (H3BO3). A 
existência de uma correlação entre teor de nutrientes e adubação do solo está intimamente 
relacionada com a produção.  O objetivo deste trabalho, foi avaliar a correlação de macro 
(nitrogênio, fosforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre) e micronutrientes (boro, cobre, ferro, 
manganês e zinco) frente a diferentes concentrações de boro como adubo de solo.  O 
delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, contendo 6 tratamentos (0; 1,0; 2,0; 
3,0; 4,0 e 5,0 kg ha-1 de boro), com 5 repetições e 1 planta por parcela, localizado no Campus II da 
Universidade do Oeste Paulista, enxertado em Citrumelo Swingle (2005). A aplicação do boro foi 
realizada em outubro de 2015 em uma única etapa, aplicando-se o ácido bórico na projeção da 
copa, diluído em 1,0 Kg de sulfato de cálcio. A determinação do teor de nutrientes das folhas foi 
realizada após 210 dias da adubação. Foi realizado análise estatística ANOVA e Teste de Tukey 
(ambos com p < 0.05). O resultado para a análise estatística ANOVA foi de 2,82%, para análise de 
Tukey os tratamentos 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 kg ha-1 de boro, apresentaram 0,08; 0,65; 0,06; 0,01 e 
0,47 mg/kg-1, respectivamente comparados ao controle. O resultado da ANOVA, demonstrou que 
não há diferenças significativas quando comparado todo grupo, resultando em um efeito de 2,82% 
a atuação do boro sob os teores de macro e micronutrientes analisados. A análise de Tukey, foi 
realizada através da avaliação de 2 grupos, o controle e um tratamento, mostrando que apenas 
para o tratamento aplicado 4,0 kg ha-1 de boro, o resultado se mostrou significante frente ao 
grupo controle (p=0,01). Os resultados mostraram que foi necessário utilizar de outra avaliação 
estatística para demonstrar o efeito das dosagens de boro sobre os nutrientes da 
planta.  Concluímos que a aplicação de 4,0 kg ha-1 de boro em tangerineiras ponkan se faz 
necessário, resultando em um maior valor nutricional da folha.     CAPES - Comissão de 
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior     
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CORRELAÇÃO ENTRE TEORES DE NUTRIENTES NA PRODUÇÃO DE FRUTOS DE PONKAN (CITRUS 
RETICULATA BLANCO) SUBMETIDA ADUBAÇÃO DE SOLO COM BORO 

 
LUIS GUSTAVO TORQUATO FEBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FLÁIVE LOYZE BALDASSARINI SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MATHEUS SANTIAGO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSÉ EDUARDO CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A "ponkan" (Citrus reticulata blanco) pertencente ao gênero citrus, principalmente produzida na 
Bahia e em São Paulo, possui 60% do mercado de tangerinas brasileiras. Seu consumo "in natura" 
proporciona uma gama de nutrientes para o metabolismo, considerando a adubação importante 
para equilibrar o valor nutricional do fruto. Dentre os micronutrientes utilizados para adubação, 
temos o boro (B) qual é um elemento que atua no transporte de açucares e movimento de seiva 
sendo absorvido pelas plantas na forma de ácido bórico (H3BO3). A existência de uma correlação 
entre teor de nutrientes e adubação do solo está intimamente relacionada com a produção. O 
objetivo deste trabalho, foi avaliar a correlação de nitrogênio, fosforo, potássio, cálcio, magnésio, 
enxofre, boro, cobre, ferro, manganês e zinco de frutos, frente a concentrações de boro.  O 
delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, contendo 6 tratamentos (0; 1,0; 2,0; 
3,0; 4,0 e 5,0 kg ha-1 de boro), com 5 repetições e 1 planta por parcela, localizado no Campus II da 
Universidade do Oeste Paulista, enxertado em Citrumelo Swingle (2005). A aplicação do boro foi 
realizada em outubro de 2015 em uma única etapa, aplicando-se o ácido bórico na projeção da 
copa, diluído em 1,0 Kg de sulfato de cálcio. A determinação do teor de nutrientes das folhas foi 
realizada após 210 dias da adubação. Foi realizado análise estatística ANOVA e Teste de Tukey 
(ambos com p < 0.05). Obteve-se um efeito de 4,54% a atuação do boro sob os teores de macro e 
micronutrientes analisados, via ANOVA. A análise de Tukey, apresentou o efeito entre o controle e 
um tratamento, resultando que nenhum valor foi superior a p > 0.05 sob o controle.  A 
comparação individual de cada nutriente x tratamento, demonstra que os elementos ferro e zinco, 
apresentam variação significativa frente ao controle no tratamento com 1,0 kg ha-1, obteve 117% 
a mais de ferro e 65,5% a mais de zinco, estes resultados estão correlacionados com a função dos 
nutrientes na planta. O boro, participante da divisão celular, auxiliou na assimilação do ferro 
(intimamente relacionado com metabolismo energético) e zinco (envolvido na maturação e 
produção de sementes).  Concluímos que proceder com o aumento da dosagem de boro no solo 
pode se tornar insignificante frente ao valor nutricional do fruto para este macro e 
micronutrientes.     CAPES - Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior     
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EFEITO DA APLICAÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO NOS TEORES DE MAGNÉSIO EM FOLHAS E 
FRUTOS DE LARANJA PÊRA 

 
VIVIANE TAVARES DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS PRADO OSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JÉSSICA FONTES FILETI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FELIPE SILVA LOOSLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ EDUARDO CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A cultura da laranjeira apresenta grande importância econômica e social para o Brasil. O país 
ocupa primeiro lugar na produção mundial de laranja, onde mais de 68% se concentra no estado 
de São Paulo. Além disso, a citricultura nacional é responsável por 60% da produção mundial de 
suco de laranja com 2,1 milhões de toneladas Um dos principais fatores de baixas produções não 
só de laranja, mas em outras culturas, é o desequilíbrio entre nutrientes disponíveis no solo. 
Dentre os nutrientes o magnésio que é essencial para as plantas e a sua falta pode acarretar 
diversos problemas fisiológicos.  O objetivo deste trabalho foi avaliar as concentrações de 
magnésio de folhas e frutos em uma plantação de laranja pêra após a aplicação do sulfato de 
magnésio (MgSO4). O plantio do pomar de laranjas pera foi realizado em uma área experimental 
na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) em 2005. Durante o experimento, obedecendo a um 
delineamento em blocos ao acaso, aplicaram-se 6 tratamentos diferentes (0; 20; 40; 60; 80 e 160 
kg/ha de magnésio), com 4 repetições e uma planta por parcela. A aplicação do nutriente foi 
realizada no mês de outubro de 2015, e a adubação ocorreu em uma única etapa, na projeção da 
copa. Posteriormente, coletaram-se amostras de folhas e frutos durante o mês de abril de 2016, 
onde foram avaliadas as concentrações de magnésio para cada amostra. Todos os dados foram 
tratados por meio do teste de Tukey (5%).  As doses utilizadas de sulfato de magnésio não 
influenciaram nos teores de magnésio nas folhas e frutos de laranja pêra.  De acordo com Silva et 
al. 1997 a aplicação do macronutriente magnésio não influencia os teores do mesmo em folhas e 
frutos. Solos ácidos, arenosos, com pouca matéria orgânica, com alto índice de lixiviação e altos 
níveis de cálcio, potássio e amônio afetam a disponibilidade do magnésio. Práticas conjuntas, 
como a calagem e adubação adequada, podem contribuir com a translocação do magnésio, 
favorecendo a absorção. Dessa forma, conclui-se que as doses aplicadas de sulfato de magnésio 
não influenciaram nas concentrações de magnésio em folhas e frutos de laranja pêra. Sendo 
necessários novos testes com mais aplicações ou doses maiores de Mg para que haja aumento nas 
concentrações de potássio em folhas e frutos.         
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EFEITO NAS CONCENTRAÇÕES DE POTÁSSIO EM FOLHAS E FRUTOS DE LARANJA PÊRA 
DECORRENTES DA ADUBAÇÃO DE MAGNÉSIO. 

 
JÉSSICA FONTES FILETI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS PRADO OSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FELIPE SILVA LOOSLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VIVIANE TAVARES DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ EDUARDO CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Na citricultura brasileira, a laranja pêra é a variedade mais cultivada sendo preferência de 
produtores e consumidores. Esta variedade é cultivada em todo território nacional sendo 
responsável por 60% da produção mundial de suco de laranja, no entanto, o estado de São Paulo 
comporta 68% da produção de laranja pêra. Fatores como adubação, calagem e acidez do solo são 
essenciais para o aumento da produtividade das culturas. O potássio é um macronutriente 
importante no crescimento, sendo um elemento necessário para a formação de açúcares, síntese 
de proteínas e neutralização dos ácidos orgânicos e na frutificação, originando frutos menores, 
modificando cor e sabor, principalmente em citros. O magnésio, por sua vez, está envolvido na 
fotossíntese e atua na ativação de várias enzimas, além de estar incluído no metabolismo de 
carboidratos e na síntese de ácidos nucléicos. A deficiência de magnésio em citros é mais 
frequente em solos arenosos, dessa forma, são necessárias adubações planejadas que 
compensem a baixa retenção. Dessa maneira, o trabalho objetivou avaliar as concentrações de 
potássio em folhas e frutos de laranja pêra após a aplicação com sulfato de magnésio. O trabalho 
foi realizado na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) com plantas de mais de três anos de 
idade e nelas foram aplicados doses de sulfato de magnésio (MgSO4) via solo e projeção da copa 
divididos em 6 tratamentos (0; 20; 40; 60; 80 e 160kg/ha), com 4 repetições, sendo uma planta 
por parcela e o delineamento em blocos ao acaso. Amostras de solo, folhas e frutos foram 
coletadas para análise das concentrações de potássio. As doses de adubação de magnésio não 
influenciaram nos teores de potássio de frutos e folhas de laranja pêra.  As doses de adubação de 
magnésio não influenciaram nos teores de potássio de frutos e folhas de laranja pêra. A 
disponibilidade de potássio no solo e a absorção pelas plantas pode estar relacionado com a 
disponibilidade de cátion de Ca e Mg, dominantes do complexo de troca. O aumento das 
concentrações no solo de Mg podem reduzir a absorção de potássio pelas raízes e provocar sua 
deficiência, isso pode ter influenciado nas concentrações de potássio nas folhas e frutos 
analisados.  Dessa forma, conclui-se que as doses aplicadas de sulfato de magnésio não 
influenciaram nas concentrações de potássio em folhas e frutos de laranja pêra. Sendo necessários 
novos testes e doses maiores de Mg para que haja aumento nas concentrações de potássio em 
folhas e frutos.         
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EFEITOS DA APLICAÇÃO DO SULFATO DE MAGNÉSIO NOS TEORES DE FÓSFORO EM SOLO, FOLHA E 
FRUTO: ESTUDO DE CASO EM UMA PLANTAÇÃO DE LARANJAS PERA 

 
LUCAS PRADO OSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÉSSICA FONTES FILETI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FELIPE SILVA LOOSLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VIVIANE TAVARES DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ EDUARDO CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
No cenário mundial, o Brasil se sobressai como o principal produtor de laranjas, participando em 
mais de 80% do comércio internacional do suco concentrado congelado. Devido sua importância 
para o país e para o Estado de São Paulo, a produção de laranjas exige o manejo adequado das 
características da cultura para alcançar o seu desenvolvimento, e a aplicação de diferentes 
dosagens de nutrientes, como por exemplo o sulfato de magnésio no solo, pode influenciar 
positivamente ou não a absorção de outros macro e micronutrientes na folha e no fruto, 
sobretudo o fósforo, que é importante para a frutificação, provocando efeitos na qualidade e 
produtividade da planta. O objetivo central deste experimento foi avaliar as diferentes 
concentrações de fósforo (P) em folhas e frutos em uma plantação de laranja pera após a 
aplicação do sulfato de magnésio (MgSO4). O plantio do pomar de laranjas pera foi realizado em 
uma área experimental na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) em 2005. Durante o 
experimento, obedecendo a um delineamento em blocos ao acaso, aplicaram-se além da 
testemunha 6 tratamentos diferentes (0; 20; 40; 60; 80; 100 e 160 kg/ha de magnésio), com 4 
repetições e uma planta por parcela. A aplicação do nutriente foi realizada no mês de outubro de 
2015, e a adubação ocorreu em uma única etapa, na projeção da copa. Posteriormente, coletou-se 
amostras de folha, solo e frutos durante o mês de abril de 2016, onde foram avaliadas as 
concentrações de fósforo para cara amostra.  Diante dos resultados nota-se que as concentrações 
do fósforo não apresentaram discrepância acentuada em relação aos valores da testemunha, com 
exceção o 2º tratamento (20 kg.mg/ha), que demonstrou leve aumento na concentração do 
fósforo para a folha. Ainda no 2º e também no 3º tratamento (40 kg.mg/ha) foram obtidos valores 
superiores de fósforo nos frutos, enquanto no solo as concentrações do fósforo encontravam-se 
maiores nos 2º e no último tratamento. Conclui-se que, para os tratamentos aplicados, a 
concentração de fósforo tanto nas folhas quanto nos frutos não foi influenciada 
significativamente, uma vez que a variação dos teores manteve-se próximos a aqueles obtidos na 
testemunha. Sugere-se que, em outros estudos, procure-se avaliar demais parâmetros, como por 
exemplo o peso do fruto ou o Brix, para melhor compreender os efeitos do sulfato de magnésio na 
frutificação, bem como buscar avaliar outros elementos e o comportamento de absorção ou não 
dos frutos e da folha.    CAPES     
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ELONGAÇÃO DE GRÃOS EM ARROZ AROMÁTICO DO GRUPO BASMATI 
 

ALINE SANTOS MARQUES - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT 
ALUANA GONÇALVES DE ABREU - CENTRO NACIONAL DE PESQUISAS EM ARROZ E FEIJÃO 

MARICÍLIA CONCEIÇÃO CARDOSO DE ARRUDA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 
UNEMAT 

 
Os arrozes aromáticos são um pequeno grupo da espécie Oryza sativa L., vital na alimentação 
humana e no comércio global de arroz, exibindo melhor qualidade e preços mais elevados no 
mercado. Em programas de melhoramento genético de arroz a qualidade do grão, visando atender 
às exigências do mercado consumidor, pode ser aferida pela taxa de elongação, que é um caráter 
de natureza quantitativa e morfológica do comportamento de alongamento linear do grão pós-
cozimento, estando sob a influência de vários fatores físico-químicos e genéticos. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi identificar potenciais genótipos para utilização em programas de 
melhoramento entre os acessos de arrozes aromáticos do Grupo Basmati, cedidos pelo Banco 
Ativo de Germoplasma da EMBRAPA.  Os testes de cocção para avaliar o grau de elongação foram 
conduzidos segundo Azeez e Shafi (1966). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, 
com 12 tratamentos e duas repetições, com lotes de 30 grãos inteiros e polidos, de cada um dos 
acessos, divididos em duas repetições de 15 sementes cada. Foi feita a medição de cinco sementes 
cruas, ao acaso, de cada repetição. Foram realizadas etapas de hidratação, cozimento, secagem e 
nova medição dos grãos, para a obtenção da média da taxa de elongação e elongação efetiva dos 
grãos. Os dados obtidos foram submetidos ao Teste F da ANOVA e comparados pelo teste de Scott 
Knott a 5% de probabilidade. Os testes de cocção, de elongação efetiva e as taxas obtidas de 
elongação demonstraram que os acessos EPAGRI 109, IRGA 417, AE131025, AE131028, AE131175, 
AE131029, AE131036 e AE131415 apresentaram maior taxa de elongação e elongação efetiva dos 
grãos, após o processo de cocção. O acesso AE131029 apresentou melhor taxa de elongação 
efetiva. Curiosamente, a cultivar elite EMPASC104, já no mercado brasileiro, apresentou a 
segunda mais baixa taxa de elongação efetiva. As médias mais baixas foram dos acessos EMPASC 
104 e AE131022, o acesso AE131022 foi o que obteve o mais baixo resultado. Os acessos com as 
maiores taxas de elongação apresentam-se como grãos mais inteiros, com melhor aparência e 
elevado rendimento industrial, sendo os mais adequados para condução em programa de 
melhoramento genético. Deste modo, os acessos EPAGRI 109, IRGA 417, AE131025, AE131028, 
AE131175, AE131029, AE131036 e AE131415 foram os recomendados para condução no 
programa de melhoramento genético do BAG Arroz, para os arrozes 
aromáticos.    CNPAF/Embrapa e UNEMAT/Campus de Nova Xavantina.     
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EXTRAÇÃO DE MACRONUTRIENTES PELA FORRAGEIRA PANICUM MAXIMUM CV. MOMBAÇA 

SOLTEIRA E CONSORCIADA COM LEGUMINOSAS 
 

DOUGLAS CELESTINO JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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UNESP 
TIAGO ARANDA CATUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDO VINICIUS BRESSAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINE HONORATO ROCHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA ALINE AZEVEDO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEXANDRE PAIÃO LEITE DA SIVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O P é um macronutriente primário exigido em pequenas quantidades pelas plantas, mas que 
desempenha um importante papel no metabolismo vegetal (BARBOSA, 2010 ) sendo que este 
elemento influência no desenvolvimento do sistema radicular, este que quando bem desenvolvido 
proporciona a planta explorar um maior volume de solo, consequentemente extrair mais 
nutrientes deste, como também no seu perfilhamento que é importante para produção de 
biomassa (FARIA et al 2015).Um problema relacionado ao (P) é por ser um dos elementos que 
apresenta alta complexidade na sua dinâmica quando aplicado ao solo (BARBOSA, 2010). Uma vez 
que o fósforo é um nutriente crucial no metabolismo das plantas na transferência de energia da 
célula, respiração e fotossíntese, sendo componente estrutural de macromoléculas, genes e 
cromossomos além de ser parte estrutural do difosfato de adenosina (ADP) e do trifosfato de 
adenosina (ATP). Avaliar a extração de todos os Macronutrientes pela forrageira em diferentes 
sistemas de produção adubados com diferentes fontes de fósforo. A instalação do experimento 
ocorreu em 25/03/2015, na Fazenda Experimental da UNOESTE,em Presidente Bernardes-SP. O 
delineamento experimental é em blocos casualizados, em esquema fatorial 4x3 em parcela 
subdividida, com quatro repetições. As parcelas são: Panicum Maximum cv. Mombaça solteira 
com ausência de adubação nitrogenada; solteira com adubação nitrogenada; consorciada com 
Cajanus cajan cv. Feijão guandu anão; consorciada com Macrotyloma axillare cv. Java. As 
subparcelas: Sem adubação Fosfatada; adubação com Super Fosfato Triplo; adubação Fosfatada 
com Bayóvar. Para quantificar a extração de Macronutrientes as alíquoas serão encaminhada para 
análise dos teores de N, P, K, Ca, Mg e S (MALAVOLTA et al., 1997).  As parcelas não apresentaram 
diferença significativa no parâmetro extração de N e Mg, porém na extração de P, K, Ca e S houve 
diferença significativa, sendo que nas fontes de P o SFT apresentou diferença significativa 
proporcionando uma maior extração de N , P e S. A maior extração de P, K, Ca e S nas parcelas é 
devido á maior população de plantas dos consórcios, sendo que os mesmos podem ter suprido a 
necessidade de N e Mg da planta. Nas sub parcelas o SFT obteve maior resposta pelo fato de ser 
um fosfato solúvel em condições hídricas favoráveis. O consórcio Mombaça + Guandú 
proporcionou uma maior extração P, K, Ca e S, sendo que nas fontes de fósforo o SFT contribuiu 
para uma maior extração de N, P e S.         
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE TABACO TRANSGÊNICO CONTENDO O GENE P5CS EM RESTRIÇÃO 
HÍDRICA 

 
FABIANA LIMA ABRANTES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAFAELA TORQUATO DE AGOSTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALESSANDRA FERREIRA RIBAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NELSON BARBOSA MACHADO NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CECI CASTILHO CUSTÓDIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Plantas geneticamente modificada para a expressão de genes que codificam a enzima chave na 
biossíntese de prolina (?1-pirrolina-5-carboxilato sintetase - P5CS) têm sido eficientes para 
aumentar a tolerância aos fatores de estresses abióticos.  O objetivo foi avaliar a germinação por 
protrusão de raiz (GPR) das sementes de plantas de tabaco transformadas com o gene mutante 
P5CSF129A controlado pelo promotor constitutivo CaMV 35S ou pelo promotor estresse-induzido 
Rd29A de Arabidopsis thaliana.  Foi adotando o delineamento inteiramente casualizado, em 
esquema fatorial 6 x 5 (eventos com diferentes níveis de prolina x 5 ?w-potenciais hídricos (0; -0,3; 
-0,6; -0,9 e -1,2 MPa)) obtidos a partir de solução de manitol, com quatro repetições de 50 
sementes. Os dados foram submetidos à análise de variância (p=0,05), e as médias dos eventos 
comparadas pelo teste Tukey e os ?w por regressão polinomial (p=0,05), utilizando o programa 
estatístico SISVAR. As sementes eram provenientes de plantas que apresentavam diferentes níveis 
de prolina na folha em µmol prolina/g PF: plantas controle - não transformadas 2,29; plantas com 
promotor constitutivo: 6,92, 45,56 e 53,88; e plantas com promotor estresse induzido: 17,99 e 
36,08, denominados respectivamente, de evento 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No teste de GPR as sementes 
foram distribuídas em caixas plásticas transparente, sobre 2 folhas de papel, umedecidos com as 
soluções de cada ?w na quantidade equivalente a 2,5 vezes a massa do papel, e colocadas em 
germinador com a temperatura e fotoperíodo controlados. A contagem da GPR foi iniciada 
quando observou-se a primeira protrusão de raiz, e posteriormente a cada 2 dias, até 8 dias após a 
semeadura. Houve diferença na GPR entre os eventos dentro de cada ?w: na ausência de restrição 
os eventos 3 e 5 apresentaram menor germinação, respectivamente, promotor constitutivo e 
estresse induzido, já no ?w -0,3 e -0,6 Mpa foi o evento 3. No entanto, no ?w -0,9 Mpa o evento 5 
(estresse induzido) apresentou maior GPR, enquanto que no ?w -1,2 Mpa não houve diferença 
entre os eventos e a GPR foi inferior a 10%.  Nos ?w os eventos controle e os promotores 
constitutivos apresentaram redução linear na GPR, enquanto os eventos 5 e 6 (promotores 
estresse induzido) apresentaram redução a partir do ?w calculado de -0,40 Mpa e -0,28 Mpa, 
respectivamente.  A resposta da GPR nos diferentes ?w tem relação com o promotor do gene, com 
melhor germinação para as sementes de plantas do promotor estresse induzido.    CAPES     
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INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO COM BORO VIA SOLO NOS TEORES DE MACRONUTRIENTES DOS 
FRUTOS DE PONKAN (CITRUS RETICULATA BLANCO)  

 
MATHEUS SANTIAGO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUIS GUSTAVO TORQUATO FEBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLÁIVE LOYZE BALDASSARINI SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSÉ EDUARDO CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O cultivo de citros é uma das mais importantes atividades agrícolas do Brasil e dentre os cítricos, a 
tangerina Ponkan (Citrus reticulata blanco) merece atenção pela sua particularidade de ser uma 
das frutas mais apreciadas pelo mercado interno e pela rentabilidade que oferece ao produtor 
rural. Neste sentido, esta espécie poderia ser uma alternativa de diversificação agrícola para a 
região oeste de São Paulo. Por outro lado, sabe-se que o nutriente boro é fundamental para o 
florescimento e frutificação dos citros acompanhado de diversos macronutrientes.  O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o teor de macronutrientes dos frutos de tangerineira Ponkan sob 
adubação via solo com boro em diferentes dosagens.  O delineamento experimental utilizado foi 
em blocos ao acaso, contendo 6 tratamentos (0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 kg ha-1 de boro), com 5 
repetições e 1 planta por parcela, localizado no Campus II da Universidade do Oeste Paulista, 
utilizando de um Pomar de Ponkan enxertado em Citrumelo Swingle, cujo plantio foi em 2005. A 
aplicação do boro foi realizada em outubro de 2015 sendo a adubação realizada numa única 
etapa, aplicando-se o ácido bórico na projeção da copa, diluído em 1,0 Kg de sulfato de cálcio. As 
determinações dos teores de macronutrientes nos frutos foram realizadas aos 210 dias após a 
adubação.  Os resultados apresentaram altos teores de macronutrientes em dois tratamentos, no 
T-4 para nitrogênio (15,96 g/kg-1 de fruto) e fósforo (1,614 g/kg-1 de fruto) e no 6 para potássio 
(15,72 g/kg-1 de fruto), cálcio (7,44 g/kg-1 de fruto), magnésio (1,42 g/kg-1 de fruto) e enxofre 
(0,72 g/kg-1 de fruto).  Estes resultados demonstram que a quantidade de boro aplicada na 
adubação, influencia no teor de macronutrientes presentes nos frutos, regulando-os 
positivamente dependendo da quantidade aplicada.  Concluímos que para obter resultados mais 
detalhados sobre a regulação de macronutrientes via boro em Ponkan, deverão ser realizadas 
pesquisas futuras como exemplo, a capacidade de absorção de boro pela raiz e influencia da 
intensidade luminosa sobre as tangerineiras.          
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INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO DE MAGNÉSIO SOBRE OS TEORES DE CÁLCIO NAS FOLHAS E FRUTOS 
DA LARANJA PÊRA. 

 
FELIPE SILVA LOOSLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÉSSICA FONTES FILETI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS PRADO OSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VIVIANE TAVARES DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ EDUARDO CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Brasil é o maior produtor de laranja no mundo, detendo 80% do comércio internacional do suco 
concentrado. Um dos principais fatores de baixas produções de laranja, é o desequilíbrio entre 
nutrientes disponíveis no solo. Dentre os nutrientes, o cálcio tem participação efetiva nas funções 
estruturais, osmóticas e no citoplasma. Entre o cálcio e o magnésio há um competição nos sítios 
de adsorção no solo, devido as suas propriedades químicas similares como grau de valência e a 
mobilidade, o que pode afetar a absorção de um com presença excessiva de outro. Assim, realizar 
uma correta e equilibrada adubação se faz necessária para que a planta se desenvolva 
vigorosamente e atinja índices produtivos adequados e de qualidade.  O objetivo do trabalho foi 
avaliar as concentrações de cálcio em folhas e frutos de laranja pera após a aplicação de diferentes 
doses de sulfato de magnésio (MgSO4).  O trabalho foi realizado em uma área da Universidade do 
Oeste Paulista (UNOESTE). Foi realizado 6 tratamentos (0; 20; 40; 60; 80 e 160 kg/ha de 
magnésio), com 5 repetições e uma planta por parcela, sendo um delineamento em blocos ao 
acaso. A adubação foi realizada em outubro de 2015, via solo e na projeção da copa em um pomar 
de mais de três anos de idade, a aplicação de sulfato de magnésio ocorreu em uma única etapa. 
Em abril de 2016, foram coletadas as amostras de folha, solo e frutos e avaliadas as concentrações 
de cálcio.  As concentrações de cálcio encontradas nas analises de folha e fruto foram de (28.65; 
27.70; 32.05; 34.05; 32.12; 33.65 g/kg) e (3.90; 4.72; 5.42; 5.70; 4.40; 4.72 g/kg) seguindo 
respectivamente os tratamantos:0, 20, 40, 60, 80, 160 kg/ha.  Conforme se aumentou a adubações 
com magnésio, houve aumento das concentrações de cálcio tanto nas folhas quanto nos frutos e 
conforme o encontrado na literatura, doses excessivas, que no experimento foi de 60kg/hectare, 
diminui-se as concentrações de cálcio nas folhas e frutos, devido a competição entre esses 
elementos. Pode-se concluir que adubações com magnésio em laranja pêra tem promovido 
maiores concentrações de cálcio nas folhas e nos frutos até atingir a dose máxima de 60kg/ha, a 
partir desta, houve diminuição na concentração de cálcio no orgãos vegetais analisado. Também 
foi concluído que há necessidade de medir parâmetros como produção, peso de fruto, BRIX, 
dentre outros para podermos avaliar realmente os efeitos benéficos do magnésio em relação ao 
cálcio e a planta de modo geral.     Capes     
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INFLUÊNCIA DE FERTILIZANTES FOSFATADOS APLICADOS EM PASTAGEM DE PANICUM MAXIMUM 
CV. MOMBAÇA SOLTEIRA E CONSORCIADA COM LEGUMINOSAS NA ANÁLISE BROMATOLÓGICA 

 
AMANDA ALINE AZEVEDO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMARILDO FRANCISQUINI JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANO CARLOS CALONEGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
FERNANDO VINICIUS BRESSAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DOUGLAS CELESTINO JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINE HONORATO ROCHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS SÉRGIO TIRITAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TIAGO ARANDA CATUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O capim Mombaça (Panicum maximum Jacq.) é considerado uma das forrageiras tropicais mais 
produtivas à disposição dos pecuaristas (FREITAS et al., 2007). O valor nutritivo de uma forrageira 
é definido por sua composição bromatológica e a interação dessa composição com o consumo 
animal. Avaliar a qualidade da forragem, por meio da análise bromatológica, produzida antes de 
cada pastejo. O experimento foi instalado em Fevereiro de 2015 na Fazenda Experimental da 
UNOESTE. O delineamento experimental é em blocos casualizados, em esquema fatorial 4x3 em 
parcela subdividida, com quatro repetições. As analises foram determinadas antes de cada 
pastejo. Ao analisar as tabelas do 1° Corte, nos sistemas de forragens (Mombaça solteira e 
consorciada), a análise bromatológica constituída por Proteína Bruta, Nutrientes Digestíveis Totais, 
Extrato Etéreo, Fibra Detergente Neutro e Fibra Detergente Ácido, não apontou diferença 
significativa, exceto no consórcio com o Guandú, que apresentou Fibra Detergente Neutro 
superior aos demais sistemas. Nas fontes de Fósforo, o Controle apresentou os maiores teores. 
Quando usados os adubos fosfatados, o Controle apresentou maior teor de Proteína Bruta e 
Extrato Etéreo. No consórcio com Java, a Proteína Bruta e o Extrato Etéreo se destacaram nas 
parcelas com adubação de Bayóvar. No consórcio com o Guandú, o Super Fosfato Triplo aumentou 
os teores de Proteína Bruta e Extrato Etéreo. No 2° Corte, não houve diferença significativa da 
análise bromatológica nos sistemas de forragens. Com relação às fontes de Fósforo, o teor de 
Proteína Bruta foi maior no Controle e para as demais frações não houve diferença significativa. O 
Controle apresentou maior teor de Fibra Detergente Neutro que as parcelas com adubação 
fosfatada. No consórcio com a Java, o teor de Fibra Detergente Neutro foi superior nas parcelas 
com adubação de Bayóvar. No consórcio com Guandú não houve diferença significativa.  A análise 
bromatológica apresentou alguns teores superiores no Controle que podem ter relação com a 
maior produção de matéria seca. Deve-se levar em consideração que esses dados são referentes a 
apenas dois cortes e devido a isso, ainda não é possível obter uma conclusão precisa.  Apesar das 
poucas análises, há efeitos positivos no sistema quando são introduzidos o consórcio com 
leguminosas e a adubação fosfatada.     PPG - Programa de Pesquisa de Pós-Graduação     
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MANEJO DE SOLO SOB PASTAGEM ANTECEDENDO O CULTIVO DA SOJA EM SISTEMA SEMEADURA 
DIRETA E INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA 

 
WELLINGTON EDUARDO XAVIER GUERRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS SÉRGIO TIRITAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANO CARLOS CALONEGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 
UNESP 

TAINAN FADIN DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA FLÁVIA LIMA FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O solo de baixa fertilidade e a escassez de chuvas dificultam o cultivo tanto de lavouras como de 
pastagens. O objetivo deste trabalho foi de verificar o efeito do preparo mínimo do solo com 
escarificador, combinado com o manejo de fertilizantes e corretivos aplicados na cultura da 
Urochloa brizantha, antecedendo ao cultivo da soja.  O experimento foi conduzido na Fazenda 
Experimental da Unoeste, em Presidente Bernardes-SP, durante três anos agicolas de 2013 a 2016. 
A área foi dividida em dois talhões de 160m x 167,1m. O delineamento experimental foi em faixas 
em esquema fatorial 2x5, com quatro repetições. Foram delimitados dez tratamentos de 32 m de 
largura por 167,1 m de comprimento dentro de cada talhão, receberam dez manejos: T1: 
(testemunha); T2: Com aplicação de calcário; T3: Com a aplicação de calcário + gesso; T4: Com a 
aplicação de calcário + gesso + NPK; T5: Com a aplicação de calcário + gesso + NPK + 
micronutrientes; T6: (testemunha) + escarificação; T7: Com aplicação de calcário + escarificação; 
T8: Com a aplicação de calcário + gesso + escarificação; T9: Com a aplicação de calcário + gesso + 
NPK + escarificação; T10: Com a aplicação de calcário + gesso + NPK + micronutrientes + 
escarificação. O parâmetro avaliado foi: produtividade de grãos. Os dados foram submetidos à 
análise de variância, ao teste Tukey de comparação de médias ao nível de 5% de probabilidade de 
erro.  No ano agrícola I, a produtividade da cultura da soja foi abaixo do esperado, mas não ficou 
muito longe da média da produtividade nacional que foi de 2842 kg ha-1 de acordo com a 
(CONAB, 2014). A produtividade do segundo ano agrícola da cultura da soja, foi maior quando o 
solo foi manejado com calcário, gesso, NPK e micronutrientes com 2932,8 kg ha-1, diferindo do 
manejo com calcário e gesso com 2258,4 kg ha-1 e do manejo com calcário, gesso e NPK com 
2354,4 kg ha-1, não diferindo dos demais manejos, não ficando distante da média nacional de 
3016,0 kg ha-1 segundo a (CONAB, 2015). No terceiro ano agrícola não houve diferença 
significativa para a cultura da soja.  No primeiro ano agrícola a área que não foi escarificada, teve o 
melhor desempenho quando manejada com calcário produzindo 2259,6 kg ha-1. No segundo ano 
agrícola da cultura da soja, a produtividade foi maior quando o solo recebeu o manejo completo 
com calcário, gesso, NPK e micronutrientes com 2932,8 kg ha-1. No terceiro ano agrícola a 
produtividade foi 167,1 % maior que o primeiro ano agrícola.    CAPES     
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MATÉRIA SECA E MATÉRIA VERDE DE SORGO CONSORCIADO COM FEIJÃO GUANDU E CAPIM 
MARANDU EM DOIS ESPAÇAMENTOS  

 
ELCIO RICARDO JOSÉ DE SOUSA VICENTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUANDA TORQUATO FEBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDEMAR MORO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O sorgo é uma das culturas mais indicadas para produção de silagem e ao mesmo tempo 
recuperação de pastagens degradadas, pois trata-se de uma espécie com grande capacidade de 
produzir fitomassa e por sua rusticidade. Uma das formas de se melhorar a qualidade da silagem 
do sorgo, é consorciá-lo com capins e principalmente com leguminosas.  O objetivo do projeto foi 
avaliar a produção de matéria seca (PMS) e verde (PMV) do sorgo solteiro e consorciado com 
capim e guandu.  O experimento foi realizado na Fazenda Experimental da Unoeste, de dezembro 
de 2014 a maio de 2015. O delineamento experimental foi em faixas em esquema fatorial 2 x 4, 
com 4 repetições e os tratamentos combinados com 4 formas de cultivo, em 2 espaçamentos. 
Para a determinação de PMV E PMS, cortou-se 10 plantas de sorgo de forma aleatória na área útil 
das faixas, e retirou-se todo capim e guandu que se encontrava em 1,8 m2, entre as 2 entrelinhas. 
O material foi seco e moído para realização da análise bromatológica. As médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  A maior PMV ocorreu para o sorgo 
solteiro e no consórcio triplo. O sorgo solteiro apresentou a menor PMS, 27,71t ha-1, e o 
consórcio triplo a maior 51,35 t ha-1. O consórcio sorgo+capim, a media de MS foi de 35,54 t ha-1. 
A PMS no consorcio triplo o capim contribuiu com 31% e o guandu com 28,95%. Diversos 
trabalhos com cultivo consorciado são realizados e vem demonstrando a eficiência desse sistema 
de produção. O rendimento médio da PMV no consórcio foi inferior ao obtido no monocultivo, 
evidenciando aqui a concorrência entre o sorgo, o guandu e o capim. A PMS do sorgo por hectare 
não teve diferença significativa no sorgo solteiro e no consórcio triplo. A maior PMV ocorreu para 
o sorgo solteiro e quando consorciado com capim Marandu e feijão guandu (consórcio triplo). O 
espaçamento entre as linhas de sorgo influenciou os resultados das análises.     Ceres Sementes do 
Brasil LTDA     
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PRODUÇÃO DE BIOMASSA PELA UROCHLOA BRIZANTHA CV. XARAÉS EM FUNÇÃO DA 
SUPLEMENTAÇÃO DE FÓSFORO E POTÁSSIO  

 
MARIA CLARA COSTA CARDOSO - AUTONOMA 

BRUNA DA SILVA MIRANDA - AUTONOMA 
MARILICE ZUNDT - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA CLÁUDIA PACHECO SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANK AKIYOSHI KUWAHARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉIA LUCIANE MOREIRA - APTA - AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS 
EIDI YOSHIHARA - AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS - POLO ALTA 

SOROCABANA 
 

Os solos brasileiros de forma geral são pobres, principalmente quanto ao fósforo (P) e potássio (K), 
sendo fatores limitantes para a produtividade das pastagens tropicais. Quando estes dois 
nutrientes encontram-se em quantidade insuficiente, ocorre um menor desenvolvimento da 
forragem. O objetivo deste estudo foi avaliar as respostas quantitativas de produção da Urochloa 
brizantha cv. Xaraés em dois cortes consecutivos, em função da adubação com doses de fósforo 
(P) e potássio. O experimento foi realizado na APTA - Polo Regional da Alta Sorocabana, em 
Presidente Prudente/SP, no verão do ano de 2014. O capim Xaraés foi semeado em parcelas de 
4m2 (2,0m x 2,0m), onde após sessenta dias foi realizado um corte de uniformização e implantado 
os tratamentos em cobertura, combinando-se cinco doses de fósforo: 0, 60, 120, 180 e 240 kg de 
P2O5 ha-1 e cinco doses de potássio: 0, 30, 60, 90 e 120 kg de K2O ha-1. O delineamento 
experimental adotado foi o de blocos casualizados, com 4 repetições. As parcelas foram avaliadas 
em dois cortes, quando as plantas atingiram a altura média de 80 a 90 cm, com interceptação 
luminosa de aproximadamente 95%. As variáveis avaliadas foram: produção da forragem (ton ha-
1), altura de plantas (cm), massa seca de folhas e colmos (%) e razão folha-colmo. Os dados foram 
submetidos à análise de variância (p < 0,05) e as médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey. No primeiro corte verificou-se maior altura de plantas (83,84 cm) quando comparado com 
o segundo corte (65,87 cm). Entretanto, não foi observada diferença significativa entre os 
tratamentos dentro de cada corte (p < 0,05). A produção de massa seca de forragem no primeiro 
conte foi maior, quando comparado ao segundo corte (12,2 e 10,1 toneladas ha-1, 
respectivamente). Em relação à porcentagem de massa seca de folhas, no segundo corte 
observou-se uma maior produção quando comparado ao primeiro (63,87% e 57,90%, 
respectivamente). Já para porcentagem de massa seca de colmos, notou-se maior porcentagem de 
colmos no primeiro corte (42,02%) em comparação ao segundo corte (36,04%). Foi possível 
observar melhores resultados no segundo corte quanto comparado ao primeiro (P < 0,05). De 
forma geral, em relação à produção da braquiária em função da adubação com P e K nas doses 
aplicadas, verificou-se melhor produção na dosagem, 180 kg ha-1 de P e 90 Kg ha-1 de K. Tal 
resposta está relacionada à participação ativa destes nutrientes em vários processos metabólicos 
e enzimáticos das plantas.    UNOESTE     
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PRODUÇÃO DE SOJA EM DIFERENTE MANEJO DE SOLO EM SUCESSÃO E GRAMINEAS 
 

PAULO CLAUDEIR GOMES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS SÉRGIO TIRITAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MELINA DANIEL REBONATTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS RODRIGUES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O grão da soja é componente essencial na fabricação de rações animais e na alimentação humana, 
com vendas acumulando, anualmente, US$ 78 bilhões. A demanda mundial por soja segue em 
crescimento movido pelo aumento do consumo de carnes e laticínios. Viabilizar a produção da 
soja em solos arenosos deve passar por avaliações referentes ao manejo do solo e rotação de 
culturas. Avaliar os componentes de produtividade da soja sob os manejos de plantio direto e 
convencional, em rotação com plantio milho solteiro e em consórcio com Brachiaria brizantha MG-
5, no oeste paulista. Trabalho realizado no Campus II da Unoeste, em Presidente Prudente - SP. 
Em solo classificado como Argissolo Vermelho Distroférrico. As amostras de solo nas faixas na 
profundidade de 0-20 cm e 20-40 cm, para realização da correção com calagem. Foi utilizado o 
delineamento experimental em blocos casualizado, em esquema fatorial, com a distribuição dos 
tratamentos em faixas. A soja cultivar potencia foi semeada dia 29/10/14 com 18 sementes/m 
linear, e espaçada de 0,45m e uma adubação de base com 260 kg/ha da formulação 04-30-10. 
Foram avaliadas 2 ruas centrais com 05 metros de comprimento e 04 repetições em cada faixa. Os 
resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste de comparação de médias (teste de 
Tukey) ao nível de 5% de probabilidade. A produtividade da cultura da soja após milho solteiro e 
consorciado com braquiária, no manejo de semeadura direta não diferenciaram entre si, com 
produção média de 53,73 sacas/ha. Houve diferença entre o sistema de sucessão de culturas 
quando em plantio convencional, com médias de 58 sacas/ha após milho solteiro e 43,2 sacas/ha 
para milho consorciado.Não houve diferença estatística para massa de cem grãos; o número de 
vagens/planta diferiu significativamente, com mínimo de 59 vagens/planta para o tratamento em 
plantio direto após milho solteiro, e máxima de 80 vagens/planta em plantio convencional após 
milho consorciado.  Segundo Franchini et al. (2008), durante um primeiro momento a 
produtividade da soja pode até ser inferior no sistema plantio direto em relação ao convencional, 
uma vez que com o revolvimento do solo, os nutrientes são disponibilizados mais rapidamente. Os 
benefícios do plantio direto são percebidos a longo prazo, levando a um equilíbrio nos sistemas de 
produção. A produção de soja foi maior após milho solteiro em plantio convencional.          
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PRODUÇÃO DE UMA VARIEDADE SINTÉTICA DE MILHO E ANÁLISE DA SUA ESTABILIDADE 
FENOTÍPICA 

 
DOUGLAS ROGERIO ESTEVAM PERUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL VIEIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O milho (Zea mays L.) é uma das espécies de interesse agronômico mais cultivadas no Brasil e no 
mundo, e matéria prima para múltiplos produtos com aplicações em diversos setores. O 
melhoramento visando à produção de variedades sintéticas permite a geração de populações que 
podem manter os seus principais caracteres e a sua produtividade de forma relativamente estável, 
sob condições de reprodução livre e com intensidade variável de seleção, natural ou artificial.  A 
presente pesquisa tem como objetivo produção de uma variedade sintética de milho a partir do 
intercruzamento de híbridos comerciais, e o seu subseqüente melhoramento visando produzir um 
novo cultivar promissor para atender à crescente demanda do mercado regional. Os trabalhos 
foram conduzidos na área experimental agrícola da Unoeste e envolveram o emprego de oito 
cultivares comerciais de milho, sendo eles híbridos duplos e triplos, além de variedades 
convencionais. Foi utilizado o método de seleção recorrente fenotípica por cinco ciclos 
consecutivos, sendo avaliados os parâmetros: altura de plantas e de espiga, número de espigas 
por planta, comprimento médio de espiga, número de fileiras de grãos e produtividade de grãos, 
entre outros. Dados coletados foram analisados ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F, e 
submetidos à análise de médias de Tukey. Foi constatado que a população apresentou uma 
progressiva estabilidade para todos os caracteres agronômicos avaliados, com variações 
decrescentes entre a segunda e a quinta geração de seleção. Foi possível constatar um nível de 
variação dentro da população não significativa após cinco ciclos de seleção. A análise do 
desempenho agronômico mostrou uma performance equiparável à da maioria dos materiais 
progenitores, em relação a todos os parâmetros avaliados. Os resultados evidenciaram que a 
população selecionada teve comportamento semelhante ao descrito pelos trabalhos clássicos de 
melhoramento genético da espécie, atingindo a estabilidade fenotípica ao mesmo tempo em que 
manteve as características agronômicas mais vantajosas. Essa cultivar sintética produzida pode ser 
considerada, portanto, como muito promissora para a produção de novo cultivar da 
espécie. Pode-se concluir que a população selecionada apresentou grande evolução com relação à 
sua estabilidade para as características agronômicas avaliadas, o que lhe confere uma perspectiva 
muito favorável para sua utilização em programas de avaliação de cultivares em um futuro 
próximo.    PROBIC - UNOESTE     
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PRODUTIVIDADE DA SOJA APÓS REIMPLANTAÇÃO DE PASTAGEM DEGRADADA COM E SEM 
FOSFATAGEM  

 
LUANDA TORQUATO FEBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDEMAR MORO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELCIO RICARDO JOSÉ DE SOUSA VICENTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUIS GUSTAVO TORQUATO FEBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O grande desafio para produzir grãos no Oeste Paulista são os veranicos, que ocorrem mesmo no 
período chuvoso. São necessárias estratégias visando aumentar a produtividade dessas áreas, 
sendo o Sistema Plantio Direto (SPD), que se privilegia a manutenção do solo coberto com palha, a 
rotação de culturas e a mínima mobilização do solo. Além do aporte de resíduos vegetais servir de 
fonte de C para aumentar os estoques de matéria orgânica, com tudo isso diminuindo os riscos de 
perda de produtividade. Avaliar o efeito de diferentes formas de reimplantação de pastagem com 
e sem fosfatagem na produtividade da soja.  Experimento conduzido na Fazenda Experimental da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) em Presidente Bernardes. Delineamento experimental 
em faixas com esquema de parcela subdividida, com quatro repetições. As parcelas constituídas 
por quatro sistemas de reimplantação de pastagem e as subparcelas, com e sem fosfatagem. T1- 
Banco Natural de Semente (BNS) sem fosfatagem; T2- BNS com fosfatagem; T3- BNS + Semeadura 
a lanço sem fosfatagem; T4- BNS + Semeadura a lanço com fosfatagem; T5- BNS + Semeadura em 
linha sem fosfatagem; T6- BNS + semeadura em linha com fosfatagem; T7- BNS + Semeadura em 
linha consorciada com soja sem fosfatagem; T8- BNS + Semeadura em linha de consorciada com 
soja com fosfatagem. Avaliou-se os componentes de produção e a produtividade da soja. Dados 
submetidos à análise de variância (p < 0.05) e as médias comparadas pelo teste Tukey (p < 0.05) 
por meio do software Sisvar A produtividade da soja foi maior com a reimplantação da pastagem 
consorciada com a cultura da soja em relação ao tratamento que não houve reimplantação de 
pastagem (BNS). A adubação fosfatada proporcionou aumento do teor de fósforo no solo; na 
produção de massa seca da soja; no teor de fósforo foliar e maior produtividade da 
soja.  Conforme Malavolta (1997), a faixa de suficiência de P indicada para a soja é de 2-5 g kg-1, 
portanto, os níveis de P se encontram adequados para a cultura da soja, isso explica o aumento de 
alguns resultados ao realizar a adubação fosftada. A produtividade de soja foi maior no sistema 
consorciado por haver duas inoculações neste sistema, por ter uma maior fixação de 
nitrogenio  Produtividade da soja foi maior na reimplantação da pastagem consorciada com a 
cultura da soja. Já a adubação fosfatada contribuiu no aumento do teor de fósforo no solo; 
produção de massa seca da soja; teor de fósforo foliar e maior produtividade da soja.          
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PRODUTIVIDADE DE CEBOLA EM FUNÇÃO DE ADUBAÇÃO COM YOORIN E BOKASHI 
 

NOBUYOSHI NARITA - AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS 
AMARÍLIS BERALDO RÓS - AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS 

ANDRÉIA CRISTINA SILVA HIRATA - AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS 
WILLIAM HIROSHI SUEKANE TAKATA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SEBASTIÃO WILSON TIVELLI - AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS 
 

A cebola é uma hortaliça com destacada importância socioeconômica, pois é consumida em 
grande quantidade. A cultura exige solos com elevada fertilidade e responde positivamente à 
utilização de adubos minerais e, em especial, orgânicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
produtividade da cultura quando é realizada adubação por meio de Yoorin e Bokashi.  O trabalho 
foi realizado na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Polo Alta Sorocabana, em solo 
classificado como Neossolo. As mudas de cebola, híbrido Akamaru, foram produzidas em bandejas 
de poliestireno expandido, com 128 células. As mudas foram transplantadas para o campo em 
maio de 2013, aos 30 dias após a emergência (três mudas por cova), com densidade de 750.000 
pls ha-1. A parcela foi constituída por cinco linhas com dois metros de comprimento. O 
espaçamento entre plantas foi de 0,20 x 0,20 m. A área útil abrangeu as três linhas centrais 
desprezando-se as bordaduras.O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em 
esquema de parcelas subdivididas. As parcelas foram com e sem adição de Yoorin (150 g m2). As 
subparcelas corresponderam às doses de Bokashi (0, 150, 300 e 450 g m2). A colheita da cebola foi 
realizada aos 155 dias após a semeadura. Após a cura, os bulbos foram quantificados em termos 
de produtividade em função da classificação de acordo com o diâmetro transversal: classe 1 (Ø=30 
mm), 2 (30 < Ø < 50 mm), 3 (50=Ø < 70 mm) e 4 (Ø=70 mm). Os dados obtidos foram submetidos à 
análise de variância e comparadas pelo Teste de Tukey.  Como resultado, foi verificado que não 
houve interação entre a adubação com Yoorin e adubação com Bokashi. A aplicação de Yoorin 
promoveu maior produtividade apenas nas classes 3 e 4. As produtividades foram de 1,15 e 21,25 
t ha-1 para classes 1 e 2, respectivamente, e de 44,3 e 49,8; e 6,5 e 8,9 t ha-1 para classes 3 e 4 
(sem e com Yoorim), respectivamente. As doses de Bokashi foram responsáveis por aumento de 
produtividade apenas na classe 3. As médias de produtividade para as classes 1, 2 e 4 foram, 
respectivamente, 1,15; 21,4; e 7,7 t ha-1. Na classe 3, as doses 300 e 450 promoveram maior 
produtividade que a dose 0. As produtividades nessa classe foram 40,6; 46,5; 50,5 e 50,6 t ha-1, 
para as doses 0, 150, 300 e 450 g m2, respectivamente.  Assim, a adubação favoreceu 
principalmente a classe 3. Logo, a utilização de Yoorin e/ou Bokashi promove incremento de 
produtividade da cebola.         
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PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE ALGODÃO EM FUNÇÃO DA DENSIDADE DE SEMEADURA 
 

BRUNO POLOTO LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FÁBIO RAFAEL ECHER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O uso de altas densidades de semeadura em cultivares transgênicas de algodão, pode representar 
um significativo aumento no custo de produção. Por outro lado, em áreas com alta infestação de 
nematoides das galhas, o aumento da população de plantas pode compensar a baixa 
produtividade individual.  O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de cultivares de 
algodão em diferentes densidades de semeadura.  O experimento foi conduzido em área 
comercial no município de Martinópolis - SP, na safra 2015/2016. O delineamento experimental 
foi em blocos ao acaso com quatro repetições no esquema fatorial 8X2. As cultivares foram 
FM940GLT, FM954GLT, FM975WS, IMA8276WS, IMA8405GLT, TMG42WS, TMG81WS e 
TMG82WS; as densidades de semeadura ideal e alta foram 7,6 e 9; 7,8 e 9,5; 7,1 e 9,6; 5,2 e 7,8; 7 
e 8,9; 6,3 e 8,8; 5,8 e 8,1 e 5,6 e 6,9, para as cultivares descritas, respectivamente.  Sob altas 
populações de plantas, as cultivares FM940GLT, IMA8405GLT, TMG42WS e TMG81WS obtiveram 
maior número de capulhos que a cultivar IMA8276WS. A cultivar TMG81WS sob alta população de 
plantas (8,1 m-2) obteve maior número de capulhos em relação a população ideal (5,8 m-2). A 
produtividade de algodão em caroço da cultivar TMG81WS em alta população de plantas foi maior 
do que nas cultivares IMA 8276WS e TMG82WS. Sob população ideal, a cultivar FM 954GLT obteve 
maior produtividade que a cultivar FM975WS.  As melhores produtividades foram obtidas nas 
cultivares FM954GLT na população de 7,8 plantas m-2 e TMG81WS na população de 8,1 plantas 
m-2.         
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PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR EM DIFERENTES AMBIENTES DE 
PRODUÇÃO 

 
ALEXANDRIUS DE MORAES BARBOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAFAEL REBES ZILLIANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O posicionamento de cultivares é uma das principais estratégias para o aumento do potencial 
produtivo na cultura da cana-de-açúcar. Para isto, foi desenvolvido o sistema de ambientes de 
produção, onde os ambientes com solos mais férteis são classificados como A e B, e ambientes e 
solos mais pobres, são classificados como C, D e E. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho, foi 
avaliar a produtividade de colmos de dois cultivares distintos de cana-de-açúcar em dois 
ambientes de produção. O experimento foi conduzido em dois ciclos de cultivo, cana planta 
(março de 2014 a maio de 2015) e cana-soca (maio de 2015 a maio de 2016). Adotou-se o 
delineamento em blocos ao acaso no esquema fatorial 2 x 2; Dois ambientes de produção e dois 
cultivares. Os ambientes foram: Ambiente de Produção A, solo classificado como Nitossolo 
Vermelho eutrófico de texturam argilosa (Prado Ferreira-PR); Ambiente de Produção C, solo 
classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo de textura arenosa (Presidente Prudente-SP). E 
foram utilizados dois cultivares SP80-3280, recomendados para ambientes A e B, e RB867515, 
recomendado para ambientes C e D. No final de cada ciclo de cultivo, foi realizado a análise de 
produtividade de colmos por hectare. No primeiro ciclo, a produtividade do cultivar SP80-3280, foi 
de 185 e 105 ton ha-1, nos ambientes A e C, respectivamente. O cultivar RB86-7515, teve 
produtividade de 152 ton ha-1 nos dois ambientes de produção. No segundo ciclo de cultivo, o 
cultivar SP80-3280 teve produtividade de 147 e 83 ton ha-1, nos ambientes de produção A e C, 
respectivamente. Já o cultivar RB867515, teve produtividade de 133 e 111 ton ha-1 nos ambientes 
de produção A e , respectivamente. Os resultados obtidos, estão de acordo, com a recomendação 
dos cultivares quanto aos ambientes de produção. Observou-se que nos dois ciclos de cultivo, no 
ambiente de produção A, as maiores produtividades foram obtidas com o cultivar SP80-3280. No 
ambiente de produção C, as maiores produtividades se deram com o cultivar SP867515. Observou-
se ainda, que o cultivar SP80-3280, quando posicionando no ambiente de produção C, teve queda 
significativa da produtividade. Já o cultivar RB86715, quando posicionado no ambiente de 
produção apresentou baixa resposta de produtividade. O correto posicionamento de cultivares em 
relação aos seus ambientes de produção é uma estratégia eficiente para o aumento de 
produtividade de colmos na cultura da cana-de-açúcar.    FAPESP     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1229 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

Agronomia    

 
 

PRODUTIVIDADE DE MANDIOCA EM FUNÇÃO DE NÍVEIS DE DESFOLHA 
 

AMARÍLIS BERALDO RÓS - AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS 
ANDRÉIA CRISTINA SILVA HIRATA - AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS 

 
A mandioca é uma espécie nativa do Brasil e está distribuída em todo o território nacional, sendo 
cultivada em todos os Estados brasileiros. O mandarová é considerado uma das principais pragas 
da cultura por causa de sua alta capacidade de consumo foliar, ocorrendo em São Paulo 
principalmente no período de novembro a março.  Neste trabalho, teve-se por objetivo avaliar a 
produtividade da cultura da mandioca submetida a diferentes níveis de desfolha.  O trabalho foi 
realizado na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), Polo Alta Sorocabana, no 
município de Presidente Prudente, SP. O clima é Aw, apresentando duas estações bem definidas: 
verão quente e úmido e inverno ameno e seco. O experimento foi conduzido em Argissolo 
Vermelho-Amarelo, de textura arenosa. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, 
com quatro repetições. Os tratamentos foram: sem desfolha (testemunha), desfolha de 25, 50 e 
75% no mês de novembro de 2013 e desfolha de 25, 50 e 75% no mês de fevereiro de 2014. O 
plantio foi realizado em junho de 2013, quando foram utilizadas manivas com 0,2 m de 
comprimento obtidas do terço médio de hastes de plantas da cultivar de mandioca IAC 576-70. As 
manivas foram plantadas a 0,1 m de profundidade. Cada parcela apresentou quatro linhas 
contendo 10 plantas cada, no espaçamento de 0,7 m entre plantas e 1,0 m entre linhas. A área útil 
constituiu-se das duas linhas centrais, excetuando-se as plantas das extremidades. A desfolha foi 
realizada manualmente, com auxílio de tesouras de poda. Por ocasião da colheita, em maio de 
2014, foi avaliada a produção por unidade de área (ha), sendo consideradas as raízes com 
diâmetro e comprimento igual ou superior a 0,04m e 0,10m, respectivamente. Número de raízes 
total e comercial, massa fresca individual, diâmetro e comprimento de raízes comerciais também 
foram quantificados. Os dados obtidos foram submetidos a análises de variância. Como resultado, 
não houve diferença estatística na produtividade (32 t ha-1), números total (134.555 unidades ha-
1) e comercial de raízes (89930 unidades ha-1), massa fresca individual (374,8 g), diâmetro (5 cm) 
e comprimento de raízes (26,5 cm).  A semelhança de valores entre os tratamentos pode estar 
relacionada a condições adequadas de solo e clima, o que fez com que as plantas apresentassem 
rápida recuperação e mantivessem elevada produtividade. Logo, a produtividade de plantas de 
mandioca, em certas condições, pode não ser afetada pela desfolha.         
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PRODUTIVIDADE DE MILHO EM SISTEMA DE PLANTIO DE DIRETO COM DUAS ROTAÇÕES DE 
CULTURA E QUATRO DOSES DE N 

 
JEFFERSON CAHIN BETINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA BOULHOSA FABRIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CAROLINA MÔNICO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANO CARLOS CALONEGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
 

A consorciação de duas gramíneas proporciona alimento para a exploração pecuária e forma 
palhada para a cultura granífera, isto sendo possível, graças ao diferencial de tempo e espaço, no 
acúmulo de biomassa entre as espécies. As rotações estudadas, representam excelente alternativa 
de produção em solos pobres e desestruturados como os do Oeste Paulista. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a produtividade de milho sob sistema de plantio direto em duas rotações de 
cultura (milho-tremoço-soja) e (milho+ Urochloa-Urochloa -soja) com quatro doses de adubação 
nitrogenada (50, 100, 150, 200 kg ha-1 de N). O experimento foi instalado e conduzido na 
Faculdade de Ciências Agrárias, na Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente 
Prudente/SP, em solo classificado como Argissolo Vermelho distroférrico e clima segundo a 
classificação de Köppen é Cwa. A área experimental era objeto de plantio de direto com utilização 
de rotações de cultuas há um ano antes do início do experimento. Em setembro de 2014, 
amostras de solo foram coletadas nas camadas representativas das profundidades de 0-10, 10-20, 
20-40 e 40-60 cm para caracterização da granulometria e dos parâmetros químicos do solo. O 
experimento foi instalado seguindo o delineamento em blocos casualizados, com quatro 
repetições, em esquema de parcelas subdivididas, sendo as parcelas constituídas por duas 
rotações de culturas e as subparcelas por quatro doses de N (50, 100, 150 e 200 kg há-1). As 
rotações são milho-tremoço-soja e milho+Urochloa- Urochloa-soja. As culturas principais utilizadas 
nas rotações foram: milho híbrido AG 5055, tremoço branco e a forrageira Urochloa brizantha, cv. 
MG-5.Os resultados foram submetidos à análise de variância e os efeitos foram comparados pelo 
teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  Embora não tenha ocorrido diferença significativa de 
produtividade de milho entre as rotações e entre as doses de N aplicadas, pode-se observar que a 
maior média foi obtida na rotação que inclui o tremoço, indicando que de alguma forma o adubo 
verde promove uma melhor estruturação do solo e ajuda na melhoria da qualidade química. 
Dentre as doses de N aplicadas, embora também não tenha ocorrido diferença entre elas, 
observa-se uma melhoria de média até a dose de 150 kg N ha-1, indicando que esta é a dose de 
melhor aproveitamento para a produção de milho nestes sistemas estudados. A produtividade de 
milho não sofreu influência das rotações e adubações estudadas.         
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PRODUTIVIDADE DO ALGODOEIRO EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DE CITOCININA E NEMATICIDA 
 

GUILHERME DIAS BATISTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FÁBIO RAFAEL ECHER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O sistema de produção de algodão no Oeste Paulista é caracterizado pelo monocultivo, com 
predominância de solos arenosos e isso tem levado ao aumento da infestação de nematoides. As 
citocininas atuam no desenvolvimento das raízes, e sob alta infestação de nematoide das galhas 
(Meloydogine incognita), a aplicação exógena poderia reduzir os danos causados pelos 
nematoides, sobretudo se aliado á um nematicida.  O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
produtividade do algodoeiro em razão da aplicação de citocinina e de nematicida químico. O 
experimento foi conduzido em blocos ao acaso com quatro repetições. Os tratamentos foram: 
controle, citocinina, nematicida, citocinina+nematicida. A dose de citocinina foi 250 ml ha-1 do 
produto comercial (benziladenina 2%) aplicado aos 20 DAE. O nematicida utilizado foi o Cadusafós 
na dose de 8L ha-1, aplicado no sulco de semeadura. A cultivar utilizada foi a IMA 8276WS, que 
apresenta tolerância aos nematoides.  Os tratamentos, isolados ou combinados, não afetaram os 
parâmetros avaliados com valores médios de altura de planta de 1,04 cm; densidade de 8,25 
plantas m-2; 13,64 nós por planta; 38,56 capulhos m-2; peso médio de capulho de 4,61 g e 
produtividade de algodão em caroço de 1776,85 kg ha-1.  A aplicação exógena de citocinina e do 
nematicida químico cadusafós não melhora a produtividade da cultivar de algodoeiro IMA 876WS, 
em área infestada por nematoide das galhas.          
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QUANTIFICAÇÃO DE FÓSFORO ORGÂNICO DE ARGISSOLO VERMELHO DISTROFÉRRICO SOB 
MANEJOS QUÍMICOS EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA 
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ANA FLÁVIA LIMA FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Fósforo (P) é o macronutriente utilizado em menores quantidade pelas espécies vegetais 
cultivadas, estando presente desde os primeiros estádios fenológicos até a formação de frutos e 
sementes, mas um dos mais adicionados pela adubação, devido à baixa fertilidade natural e ao 
alto poder de fixação dos solos tropicais. O P no solo pode envolver dois grandes grupos, o P-
inorgânico e o P-orgânico, os quais podem ser enquadrados, ainda, como fosfatos lábeis e não 
lábeis. O acréscimo de matéria orgânica é um dos atributos estreitamente relacionado a adsorção 
de P pelo solo, sendo os solos tropicais altamente dependentes da matéria orgânica. É estudar a 
dinâmica e a disponibilidade de P em solos arenosos através da separação de suas frações e sua 
relação direta com os componentes orgânicos e inorgânicos no solo e a matéria orgânica presente 
no solo. O experimento foi instalado em novembro de 2013 e está sendo conduzido em área de 
pastagem extensiva na Fazenda Experimental da UNOESTE, em Pres. Bernardes - SP, em solo 
classificado como Argissolo Vermelho distroférrico (EMBRAPA, 2006). A área experimental é 
formada por 5 piquetes de 32,0 m x 167,0 m, os quais receberam 5 manejos químicos específicos 
em área com manejo físico de escarificação: Test: apenas adubação da soja; C:Calagem; 
C+G:Calagem+Gessagem; C+G+NPK:Calagem+Gessagem+NPK; 
C+G+NPK+Micro:Calagem+Gessagem+NPK+Micronutrientes; O fracionamento químico de P foi 
realizado de acordo com procedimentos descritos por Hedley et al. (1982), com modificações 
propostas por Condron et al. (1985). de acordo com a tabela 1, podemos observar que no ano de 
2014/2015 não houve diferenças estatísticas nos manejos químicos utilizados. No ano de 
2015/2016 observamos que os manejos químicos C+G+NPK e C+G+NPK+Micro mostraram-se 
superiores aos demais tratamentos, em todas as profudidades avaliadas. Na tabela 2, observamos 
os teores de M.O. no solo, onde houve diminuição progressiva conforme aumentou-se a 
profundidade avaliada. De um ano agrícola para o outro houve aumento significativo do teor de P 
orgânico no solo, podendo ser levado em consideração à decomposição de M.O.. Conclui-se que a 
M.O. presente no solo está diretamente ligada a adsorção de P ao solo, interferindo diretamente 
em suas frações. Solos tropicais apresentam grande instabilidade na preservação de M.O., logo 
baixa quantidade de Po nestes solos são encontradas, deixa o Pi como principal fonte para a 
nutrição das plantas.    CAPES     
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RESPOSTAS FISIOLÓGICAS EM CANA-DE-AÇÚCAR SUBMETIDA AO DÉFICIT HÍDRICO 
 

VIVIANE CACEFO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALESSANDRA FERREIRA RIBAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAFAEL REBES ZILLIANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIEL MOREIRA NERIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O entendimento de como as plantas respondem aos estresses ambientais é fundamental para a 
sustentabilidade de sistemas agrícolas. Na cultura da cana-de-açúcar, o estresse causado pelo 
déficit hídrico é o principal fator limitante da produtividade, ocasionando alterações nos processos 
fisiológicos. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar as respostas fisiológicas de duas 
cultivares de cana-de-açúcar em função da restrição hídrica em diferentes níveis de estresse. O 
experimento foi conduzido em casa de vegetação climatizada, utilizando o delineamento 
experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2x4, com três repetições por 
tratamento, sendo as parcelas representadas por vasos plásticos com 13 kg de solo. Os fatores 
estudados foram duas cultivares de cana-de-açúcar, RB92579 (maior tolerância ao déficit hídrico) 
e SP80-3280 (menor tolerância); e quatro níveis de estresse hídrico, controle (condições normais 
de suprimento de água), estresse moderado (-1,5 a -1,9 MPa), estresse severo (-2,0 MPa abaixo), e 
recuperação (48 horas após a reidratação), mantendo as plantas em estresse com 30% da 
capacidade de campo. O potencial hídrico das plantas foi monitorado diariamente a partir do 
início do déficit, aos 210 DAP. O déficit teve duração de doze dias até atingir o estresse severo, e 
em seguida, realizou-se a reidratação das plantas. Foram realizadas análises de trocas gasosas 
foliares em cada nível de estresse. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas por Teste Tukey (p < 0,05) através do SISVAR. O estresse hídrico diminuiu a taxa 
fotossintética e a condutância estomática em ambas as cultivares, com menores valores para a 
cultivar SP, mas não houve diferença estatística entre o estresse moderado e severo para os 
parâmetros avaliados. A cultivar SP diminuiu mais de 50% sua taxa fotossintética, enquanto a RB 
sofreu uma queda menor (40%) no estresse severo, e apresentou uma recuperação maior. Essa 
recuperação deve-se ao fato dessa cultivar ser considerada mais tolerante ao estresse. A cultivar 
SP utiliza do mecanismo de diminuição da condutância estomática como forma de suportar 
melhor o estresse pelo fato de ser suscetível ao déficit hídrico. O declínio da condutância 
estomática reduz a perda de água para atmosfera, mas pode afetar as taxas fotossintéticas devido 
a menor difusão de CO2 na folha. Conclui-se que o estresse hídrico induz o fechamento 
estomático e consequentemente diminui a fotossíntese em cana-de-açúcar.         
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SELEÇÃO DE PRIMERS RAPD PARA ANÁLISE DA VARIABILIDADE GENÉTICA DE LEVEDURAS 
ENCONTRADAS NO PROCESSO FERMENTATIVO 

 
ANDRESSA BIANCA SILVA VERONEZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIO FERNANDO DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA MACHADO GUABERTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIANA DA SILVA ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O gênero de levedura largamente utilizada na indústria produtora de fermentados que tem como 
produto final o álcool seja para uso carburante ou para obtenção de bebidas alcoólicas é 
Saccharomyces. Os fatores que consagram esse microrganismo como o mais indicado para esse 
fim resultam do fato desse fungo reunir os atributos desejados para a condução de um processo 
de produção de álcool. Os principais atributos para uma cepa ser usada na industrial é ter rápida 
capacidade de transformação de açúcares em etanol, alta tolerância ao produto formado, 
osmotolerância, tolerância a grandes variações de temperatura, atividade celular em ambiente 
ácido são os. Marcadores moleculares exercem uma importante função no melhoramento, 
permitindo o conhecimento da variabilidade genética e identificação em níveis genéticos. O RAPD 
é um tipo de marcador que estuda o polimorfismo de DNA amplificado ao acaso. A técnica baseia-
se na amplificação de DNA genômico através da PCR (Reação em cadeia da polimerase) utilizando 
"primers" de sequencia arbitrária.  O objetivo deste trabalho foi selecionar "primers" decâmeros e 
de sequência aleatória, que produzam perfis de bandas estáveis, bem visíveis em gel de agarose 
em 03 amostras de fermentos para futuramente utilizar em estudos de variabilidade genética de 
leveduras encontradas no processo.  Para a realização da pesquisa, foram isoladas 03 amostras de 
fermento (levedura), na qual as amostra passaram por processo de centrifugação para separação 
das leveduras. O método de extração de DNA empregado foi o CTAB de Doyle & Doyle com 
adaptações. Após a extração do DNA genômica as amostras foram submetidas á técnica de 
eletroforese, para visualização da qualidade do DNA e quantificadas no espectrofotômetro. Para a 
técnica PCR-RAPD utilizou-se um conjunto de 20 "primers" decâmeros de combinações arbitrarias 
(A) da OPERON Technologies Inc.  Os "primers" RAPD mostraram resultados satisfatórios em 
relação á amplificação podendo selecionar um total de 16 "primers" que apresentaram alto 
polimorfismo destacando os primes A10 e A13 que apresentaram um total de 13 bandas 
polimórficas.  Conclui-se que os "primers" A10 e A13 foram os mais polimórficos podendo ser 
utilizados para estudo da variabilidade genética de amostras de leveduras no processo de 
fermentação.    UNOESTE     
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TEOR DE ÁCIDO ASCÓRBIOCO E CÍTRICO EM FRUTOS DE PONKAN (CITRUS RETICULATA BLANCO) 
CULTIVADOS SOB ADUBAÇÃO DE SOLO COM BORO 

 
FLÁIVE LOYZE BALDASSARINI SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUIS GUSTAVO TORQUATO FEBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MATHEUS SANTIAGO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSÉ EDUARDO CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O ácido ascórbico (vitamina C), é um regulador da atividade antioxidante já comprovada "in vitro" 
e "in vivo", encontrado principalmente em frutas cítricas. O ácido cítrico (citrato de hidrogênio), é 
bastante utilizado pela indústria alimentícia e de bebidas. Na literatura encontra-se diversos 
trabalhos sobre o teor nutricional e estudo fitoquímico de tangerina ponkan (Citrus reticulata 
blanco), revelando as classes de compostos e elementos e seus respectivos efeitos. O objetivo 
deste trabalho foi quantificar o teor total de ácido cítrico e ascórbico sob tratamento com 
dosagens de boro no solo. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, 
contendo 6 tratamentos (0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 kg ha-1 de boro), com 5 repetições e 1 planta 
por parcela, localizado no Campus II da Universidade do Oeste Paulista, enxertado em Citrumelo 
Swingle (2005). A aplicação do boro foi realizada em outubro de 2015 em uma única etapa, 
aplicando-se o ácido bórico na projeção da copa, diluído em 1,0 Kg de sulfato de cálcio. A 
determinação do teor de nutrientes dos frutos foi realizada após 210 dias da adubação. Foi 
realizado análise estatística ANOVA e Teste de Tukey (ambos com p < 0.05). A análise via ANOVA 
resultou em um efeito final de 0,14%, a analise via Tukey, comparando o grupo controle com os 
respectivos tratamentos, e não apresentou significância. Os dados então, foram analisados 
individualmente, sendo que o melhor resultado para o peso do fruto fresco (0,814 g) encontrado 
no tratamento com 2,0 kg ha-1 de boro, para o peso seco (0,239 g) foi com 4,0 kg ha-1, e para o 
peso bruto foram os tratamentos 1,0 e 2,0 kg ha-1 com 0,58 g cada. O maior teor de ácido 
ascórbico/100 mL (57,54 mg) foi encontrado em 2,0 kg ha-1, e o tratamento 4,0 kg ha-1 de boro 
mostrou 0,63 g de ác. Cítrico/100 mL. Os tratamentos com 2,0 e 4,0 kg ha-1 de boro, 
apresentaram porcentagem de suco de 37,1 e 34,7. respectivamente. Na literatura, a 
porcentagem de suco encontrada foi de 43%, sendo menor do que a determinada por nossos 
estudos, a quantidade de ácido cítrico (0,63 g de ác. Cítrico/100 mL) corresponde aos estudos com 
ponkan de maturação precoce. Concluímos que quanto menor aplicação de boro no solo, maior a 
porcentagem de suco, peso do fruto e maior quantidade de ácido ascórbico e, quanto maior a 
concentração de boro no solo, menor a porcentagem de suco, maior a quantidade de ácido cítrico 
e peso seco.     CAPES - Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior     
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TEOR DE MICRONUTRIENTES FOLIARES DE PONKAN (CITRUS RETICULATA BLANCO) FRENTE A 
ADUBAÇÃO DE SOLO COM BORO  
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JOSÉ EDUARDO CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A tangerina "Ponkan" (Citrus reticulata blanco) pertencente ao gênero Citrus, apresenta grande 
importância econômica para citricultura brasileira, com 60% da produção total de tangerinas, 
sendo seu maior consumo o fruto "in natura", a infusão (chá) das folhas de ponkan, são utilizadas 
na medicina popular como calmante. O boro, absorvido por plantas na forma de acido bórico 
(H3BO3), preferencialmente por transporte passivo, é um elemento que influencia na relação e 
regulação de outros nutrientes. Sua mobilidade é promovida preferencialmente através do xilema, 
translocando-se de zonas de maiores concentrações para menores, com rápida absorção. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de boro, cobre, ferro, manganês e zinco das folhas de 
tangerineira Ponkan sob adubação do solo com boro em diferentes dosagens. O delineamento 
experimental utilizado foi em blocos ao acaso, contendo 5 tratamentos (0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 
kg ha-1 de boro), com 5 repetições e 1 planta por parcela, localizado no Campus II da Universidade 
do Oeste Paulista, utilizando de um Pomar de Ponkan enxertado em Citrumelo Swingle, cujo 
plantio foi em 2005. A aplicação do boro foi realizada em outubro de 2015 sendo a adubação 
realizada numa única etapa, aplicando-se o ácido bórico na projeção da copa, diluído em 1,0 Kg de 
sulfato de cálcio. As determinações dos teores de micronutrientes nas folhas foram realizados aos 
210 dias após a adubação.  Os resultados apresentados mostraram que em 1,0 kg ha-1 de boro os 
elementos ferro e zinco obtiveram picos máximos, 112,6 e 70,1 mg/kg-1 de folha, 
respectivamente. O tratamento com 3,0 kg ha-1 de boro, apresentou melhores resultados para 
cobre e manganês, 33,1 e 59,33 mg/ kg-1 de folhas e para boro, a aplicação de 4,0 kg ha-1 de 
boro, resultou em 90,5 mg/ kg-1 de extrato.  Estes resultados demonstraram que em diferentes 
concentrações de boro, a tangerineira Ponkan pode alterar seu metabolismo, fazendo com que 
haja oscilação na quantidade de compostos e elementos assimilados. Sendo assim, conclui-se que 
deverão ser elaboradas novas pesquisas para detectar os fatores que promovem a oscilação de 
elementos na espécie.         
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ANA CAROLINA MÔNICO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA BOULHOSA FABRIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANO CARLOS CALONEGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 
UNESP 

 
O Nitrogênio (N) é um elemento essencial para o crescimento das plantas, sendo constituinte de 
várias moléculas importantes para seu desenvolvimento como proteínas, ácidos nucléicos, 
hormônios e clorofila.O sistema de plantio direto tem como principal objetivo a produção de 
palhada na superfície do solo. Nesse sistema o uso de leguminosas ajudam nessa produção além 
de realizarem a adubação verde.Devido ao uso inadequado da adubação nitrogenada, as 
leguminosas são fontes de nitrogênio que podem ser utilizadas no sistema, reduzindo as perdas de 
N por volatilização e lixiviação do fertilizante químico. O objetivo do trabalho foi avaliar o teor de 
N disponibilizado pela cultura da soja em um sistema de plantio direto. O experimento foi 
instalado e conduzido na Faculdade de Ciências Agrárias, na Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE, em Presidente Prudente/SP,no período de setembro de 2014 a março de 2015. O 
experimento foi instalado seguindo o delineamento em blocos casualizados, com quatro 
repetições, em esquema de parcelas subdivididas, sendo as parcelas constituídas pelas 3 rotações 
de culturas (Milho/tremoço/pousio/soja; milho+Urochloa brizantha/soja; Urochloa brizantha/soja) 
e as subparcelas por 4 doses de N (50, 100, 150 e 200 kg ha-1). A determinação dos teores de N-
NH4+ e N-NO3- na palhada do solo foi realizada de acordo com Malavolta et al. (1997). Os 
resultados foram submetidos à análise de variância e os efeitos foram comparados pelo teste 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  Não houve diferença para os teores de N-NH4+ e N-NO3-
nas palhadas da soja e residual entre as rotações de culturas e as doses de N, exceto para os 
teores de N-NH4+ da palhada residual que apresentou maior teor na rotação 1, com 15,1 g kg-1 de 
N-NH4+, comparado aos valores de 11,4 g kg-1 e 12,2 g kg-1 nas rotações 2 e 3 respectivamente A 
rotação que contou com a presença de duas leguminosas (Tremoço e Soja) apresentou maiores 
teores de N-NH4+, devido à sua fixação biológica associada às doses de N que foram aplicadas no 
sistema de produção anteriormente. O NH4+ absorvido via sistema radicular e aquele produzido 
na simbiose foi acumulado significativamente no tecido vegetal do tremoço que integrou a 
composição da palhada remanescente em comparação com os demais manejos.  Dentre as 
rotações estudadas aquelas com a presença de leguminosa tiveram influências positivas no teor 
de N-NH4+ da palhada, enquanto o mesmo não foi observado para os teores de N-NO3-.         
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CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A deficiência de fósforo (P) é um fator limitante para produtividade vegetal, e, portanto, o manejo 
racional da fertilidade do solo é fundamental. Fatores como a fixação do P, a capacidade de 
adsorção, a e a qualidade da argila influenciam na disponibilidade deste nutriente para as 
plantas. Avaliar a disponibilidade de P-disponível, pelo método da resina trocadora de íons (P-
resina), e do P remanescente da solução do solo (P-rem), diante do manejo diferenciado da 
adubação e correção. O experimento foi conduzido na fazenda experimental da UNOESTE, nos ano 
agrícolas 2014/2015 e 2015/2016, aplicando-se os seguintes tratamentos: Testemunha (T); 
Calcário (C); Calcário+Gesso (C+G); Calcário+Gesso+NPK (C+G+NPK) e Calcário+Gesso+NPK+Micro 
(C+G+NPK+Micro). A determinação dos teores de P-resina e P-rem foram realizadas nas 
profundidades de 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm, de acordo com Raij et al.,(2001) e Alvarez 
& Fonseca,(1990), respectivamente. Os manejos com C+G (9,07 mg kg-1), C+G+NPK (18,8 mg kg-
1), C+G+NPK+Micro (7,8 mg kg-1) proporcionaram maior teor de P-resina, porém o manejo com 
C+G+NPK apresentou teor expressivo de 10-20 cm de profundidade, no ano agrícola 2014/2015. A 
partir de 20-40 cm não houve diferença significativa. Já no ano de 2015/2016, o manejo 
C+G+NPK+Micro (23,8 mg kg-1) aumentou o teor de P-resina na camada 0-10cm e o C+G (16,0 mg 
kg-1) incrementou o teor deste elemento de 10-20 cm. O tratamento apenas com C (7,8 mg kg-1) 
mostrou-se inferior em relação aos demais. A partir de 20-40 cm não houve diferença significativa 
nos teores de P-rem entre os manejos químicos e nas profundidades avaliadas nas safras 
2014/2015 e 2015/2016. Destaca-se que, nesta profundidade o teor de P-rem foi menor 
comparado com as demais camadas. O P-resina no perfil do solo formou um gradiente de teor que 
diminuiu com o aumento da profundidade, independente do ano agrícola estudado. O teor de P-
rem, variou com o teor de argila no solo, uma vez que houve maior adsorção de P em 
profundidade, e consequentemente diminuição de P na solução na mesma direção. O maior teor 
de P-resina está nas camadas superficiais do solo, em função da adubação ter sido realizada em 
superfície e sem incorporação. O teor de P-rem diminuiu em profundidade, principalmente a 
partir de 40 cm, indicando, provavelmente, que o horizonte B textural interferiu na disponibilidade 
de P.          
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MATHEUS SANTIAGO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSÉ EDUARDO CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A tangerineira "Ponkan" (Citrus reticulata blanco) pertencente ao gênero Citrus, apresenta grande 
importância econômica para citricultura brasileira, com 60% da produção total de tangerinas, 
sendo seu maior consumo o fruto "in natura", que apresentam compostos antioxidantes, fibras, 
vitaminas, entre outros, necessários ao metabolismo humano. Análises do teor de nutrientes em 
frutos,são de fundamental importância, principalmente para determinação da necessidade de 
adubação, ponto de colheita e determinação do valor nutricional para o consumidor final.  O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de micronutrientes dos frutos de tangerineira Ponkan sob 
adubação do solo com boro em diferentes dosagens. O delineamento experimental utilizado foi 
em blocos ao acaso, contendo 6 tratamentos (0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 kg ha-1 de boro), com 5 
repetições e 1 planta por parcela, localizado no Campus II da Universidade do Oeste Paulista, 
utilizando de um Pomar de Ponkan enxertado em Citrumelo Swingle, cujo plantio foi em 2005. A 
aplicação do boro foi realizada em outubro de 2015 sendo a adubação realizada numa única 
etapa, aplicando-se o ácido bórico na projeção da copa, diluído em 1,0 Kg de sulfato de cálcio. As 
determinações dos teores de micronutrientes nos frutos foram realizadas aos 210 dias após a 
adubação.  Os resultados variaram conforme o micronutriente analisado e seus respectivos 
tratamentos, com teor máximo de ferro (45,76 mg/ kg-1 de fruto), cobre (7,08 mg/ kg-1 de fruto) 
e zinco (36,86 mg/kg-1 de fruto) para o tratamento com 1,0 kg ha-1 de boro, teor máximo de boro 
(14,3 mg/kg-1 de fruto) para o tratamento com 3,0 kg ha-1 de boro e teor máximo de manganês 
(12,74 mg/kg-1 de fruto) sem aplicação de boro. Os resultados apresentaram que a quantidade de 
boro aplicado na adubação, influencia no teor de micronutrientes presentes nos frutos variando-
os positivamente comparado ao controle, exceto em manganês o qual o maior teor foi encontrado 
no controle, possivelmente este efeito está relacionado apenas à sua atuação como catalisador de 
processos metabólicos durante a formação do fruto, não necessitando de grandes quantidades, 
onde o boro assume papel fundamental na formação da parede celular.  Conclui-se que serão 
necessárias avaliações futuras para se determinar o papel do boro na quantificação do teor de 
micronutrientes e na formação do fruto, para agregar valor ao consumidor final.          
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UTILIZAÇÃO DE BAGACILHO DE CANA DE AÇÚCAR JUNTO AO SUBSTRATO VISANDO 
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VALTER ALVES PRADELA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Recentemente a crise hídrica que se abateu sobre nossa população, e muitas pessoas, que 
dependem diretamente da utilização da água para a manutenção de seu agronegócio, partiram à 
procura de novas ideias, visando sua economia e utilização racional. Verificar o desenvolvimento 
de mudas de alface utilizando a adição de diferentes doses de bagacilho de cana ao substrato, 
comparando-se com a testemunha, visando aumentar a retenção de água, reduzir a irrigação e a 
mortalidade das mudas. A pesquisa foi conduzida na casa de vegetação. O material estudado foi a 
alface Amanda. O substrato utilizado foi o BIO PLANT®. Os tratamentos consistiram de oito doses 
(0;1;2;3;4;5;10;20%) de bagacilho de cana adicionados ao substrato antes do enchimento das 
células da bandeja. Foi colocada uma semente em cada célula e todas receberam uma irrigação 
diária de 2,0 mm até o final do experimento. Foi considerado o delineamento Fatorial, com sete 
tratamentos (dosagens), uma lâmina de irrigação (2 mm) e dez repetições (muda por célula), 
sendo as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott (p < 0,05). As avaliações foram realizadas 
quando as mudas de alface estavam no estádio de três a quatro folhas definitivas. Os 
procedimentos analíticos foram: massa fresca e massa seca das partes aéreas e % de 
sobrevivência. Houve maior eficiência do substrato Bio Plant ® na produção de mudas de alface, 
sendo que os tratamentos (0;1;2;3;4%) de bagacilho de cana de açúcar adicionados ao substrato 
diferenciando-se das outras misturas de substratos quanto a massa fresca e massa seca da parte 
aérea. O experimento também mostrou diferença com relação a mortalidade das plantas, sendo 
que os tratamentos (4;5;10;20;%) de bagacilho de cana de açúcar adicionados ao substrato se 
destacaram, apresentando 0% de mortalidade das mudas. Verificamos que os tratamentos 
(0;1;2%) de bagacilho de cana de açúcar adicionados ao substrato apresentaram morte de mudas 
de alface, onde verificamos nítida deficiência hídrica das mudas, o que vem de encontro com Klein 
et al. (2000), o importante para o bom desenvolvimento das plantas é a água facilmente 
disponível.  A utilização de (3;4;5;10;20%) de bagacilho de cana de açúcar nos tratamentos 
auxiliou na retenção de água pelo substrato, reduzindo desta maneira a mortalidade das mudas se 
comparado com a testemunha. O tratamento no qual foi utilizado 3% de bagacilho misturado ao 
substrato destacou-se entre os demais, produzindo maior peso de massa seca e 0% de 
mortalidade de mudas.         
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VIVIANE TAVARES DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O uso de extratos vegetais no controle de insetos apresenta eficácia similar aos inseticidas 
sintéticos e além disso, são menos poluentes e viáveis economicamente. A planta A. curassavica 
possui um metabólito secundário tóxico denominado glicosídeo cardiotóxico, com grande 
potencial para utilização no controle de lagartas.  Dessa forma, será conduzido um estudo para 
verificar a ação de A. curassavica no desenvolvimento e sobrevivência de S. frugiperda. O 
experimento será realizado na instituição de ensino Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), 
em Presidente Prudente - SP, no Laboratório de Entomologia Agrícola (L.E.A.). Na criação, as 
mariposas emergentes são acondicionadas em caixa de plástico (gaiolas) revestidos internamente 
com papel filtro, mantidas em temperatura de 26,0°C± 1,0°C, umidade relativa (UR) 60±10% e 
fotofase de 12 horas. São alimentadas diariamente com mel a 10%, acondicionado em placas de 
Petri com algodão para a alimentação por capilaridade, as posturas transferidas para potes 
plásticos com tampa de 75 ml contendo dieta artificial. A partir da criação massal, se obtém ovos e 
posteriormente as lagartas que serão utilizadas no experimento. As plantas no estádio reprodutivo 
serão coletadas dentre os meses de fevereiro a setembro 2016, no campus 2 da UNOESTE, então 
secas e moídas, e a partir do pó, será confeccionado o extrato etanólico bruto. Este, em 
outubro/novembro, será adicionado à dieta e oferecido às lagartas nas concentrações de 1%,2% e 
4%, na forma de cubos. Os cubos de 4 gramas serão pesados e acondicionados individualmente 
em potes plásticos de 75 ml, e então lagartas de segundo instar serão colocadas sob a dieta 
artificial ad libitum. Os parâmetros avaliados serão: mortalidade; consumo alimentar; peso de 
larvas e pupas; fertilidade (nº de ovos e % de eclosão). O delineamento experimental utilizado será 
inteiramente casualizado com 4 tratamentos (0, 1%,2% e 4% de extrato). No experimento com as 
lagartas serão 50 repetições, contendo uma lagarta a cada repetição, e no ensaio com as 
mariposas, para avaliação da fertilidade, serão 7 repetições (casais). Ao final do ensaio todos os 
parâmetros avaliados serão submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk; em seguida, se os 
dados forem normais, será feita ANOVA comparando-se as médias pelo teste de tukey.        CPDI     
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GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As condições adversas ambientais, principalmente a deficiência hídrica afeta diretamente os 
processos fisiológicos e bioquímicos de genótipos de cana de açúcar. A cana de açúcar é uma 
importante cultura no âmbito econômico ao país. O acúmulo de açucares como a sacarose e 
outros sacarídeos é objeto de várias estudos na área de biotecnologia. A transformação genética 
permite ganhos de produtividade e aumento de oferta de produtos agrícolas.  O objetivo deste 
trabalho é avaliar as respostas fisiológicas e bioquímica em plantas com alteração da expressão 
dos genes da galactinol sintase.  Para a execução deste projeto serão realizados dois manejo 
hídricos (com e sem deficiência hídrica) será realizado análises antes do inicio do estresse, quando 
chegar a 50% capacidade de campo e após a reidratação. Será realizado coleta de folhas para 
análise de proteína, atividade da superóxido dismutase (SOD) e das medidas de trocas gasosas: 
taxa líquida de assimilação de CO2 (A), condutância estomática (gs), taxa de transpiração (E); e o 
conteúdo relativo de água foliar (CRA). O experimento será inteiramente casualizado com 7 
repetic¸o~es cada tratamento. Os dados serão submetidos à análise de variância (ANOVA). As 
médias dos tratamentos com e sem silício serão comparadas pelo teste de Tukey a 5% pelo 
programa SISVAR. (Projeto aprovado pela CIBio em 15/08/2016).            
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RAFAEL REBES ZILLIANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEXANDRIUS DE MORAES BARBOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA LUANA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIANA LIMA MORO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VIVIANE CACEFO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O uso de técnicas de engenharia genética vem sendo utilizadas para a obtenção de eventos com 
características de interesse melhoradas. A biotecnologia surge, potencialmente, como um 
importante fator que permite ganhos de produtividade e aumento de oferta de produtos 
agrícolas. O melhoramento genético da cana-de-açúcar tem experimentado a incorporação de 
ferramentas biotecnológicas como a transgenia no desenvolvimento de novas cultivares. Embora 
vários estudos tenham sido realizados com cultivares transgênicas de cana-de-açúcar, ainda 
existem grandes lacunas a serem preenchidas. O metabolismo de outros açúcares nesta espécie, 
que não a sacarose, é igualmente importante, porém ainda não claramente elucidado. O aumento 
da expressão de genes que codificam para a enzima galactinol sintase pode, portanto resultar no 
acúmulo de açúcares totais em plantas. A superexpressão destes genes em cana-de-açúcar pode 
favorecer ainda mais a produção de açúcar, não somente na forma de sacarose, mas também de 
OSR.  O objetivo deste trabalho é avaliar as respostas biométricas e fisiológicas da cana-de-açúcar 
(Saccharum spp.) com alteração na superexpressão de genes relacionados à síntese de 
oligossacarídeos da série da rafinose, submetida à déficit hídrico. Nesse projeto a cultura utilizada 
como objeto de estudo será a cana-de-açúcar, dada sua importância econômica. Será utilizada a 
plantas transformadas e selvagens da cultivar SP80-3280. 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 colmo (MSC) e da raiz (MSR), número de folhas (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). Grupo 2, parâmetros fisiológicos, Potencial de água foliar, Fluorescência 
da clorofila A, A/Ci - Curvas de resposta fotossintética ao CO2 intercelular, (Li-6400XTR, LiCor, 
EUA). O experimento será montado em casa de vegetação, utilizando vasos contendo 12 kg de 
solo, durante o período de Janeiro de 2016 a Julho de 2016. Será utilizado o delineamento 
inteiramente casualizado com os fatores em estudo: 3 niveis de expressão gênica + 1 selvagem e 2 
regimes hídricos (100 e 20 da capacidade de campo do solo). Portanto, o experimento será 
composto de 8 tratamentos com dez repetições.       CAPES     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1245 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

Agronomia    

 
 

COMPOSIÇÃO TECNOLÓGICA DE MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) COM TRÊS 
SISTEMAS DE PREPARO 

 
OSCAR DE ANDRADE JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PATRICIA REINERS CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TASSIANE SANCHEZ CALLES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) pode ser estudada para produção familiar e 
produção empresarial, ou seja, cultivada por pequenos produtores e grandes fornecedores de 
matéria-prima para as indústrias. Conforme IBGE (2015), o Estado do Pará é o maior produtor 
nacional, com 4.797.542 t, seguido do Paraná, com 4.075.605 t, da Bahia, com 2.087.523 t, do 
Maranhão, com 1.631.860 de São Paulo, com 1.308.286, e do Rio Grande do Sul, que na safra de 
2015 produziu 1.190.523. Para que a cultura da mandioca alcance seu máximo potencial 
produtivo, será necessário a seleção de genótipos melhores em termos de produtividade e com 
estabilidade diante de variações ambientais e a diferentes práticas agrícolas. A produtividade para 
indústria pode ser representada pela produção de raízes e suas concentrações, sejam de matéria 
seca ou de outros componentes.  O objetivo desse trabalho será avaliar diferentes formas de 
preparo de solo e componentes agronômicos como: análise de crescimento de plantas, massa de 
matéria seca, MS; área foliar, AF; índice de área foliar. IAF, Teor de amido e a produtividade. O 
experimento será conduzido na localidade de Álvares Machado - SP e na localidade de Presidente 
Prudente, ano de 2016, em área de ocorrência de Argissolo Vermelho-Amarelo Distroférrico, típico 
a moderado, textura médio-argilosa (Embrapa, 1999). A característica climática da região é do tipo 
CWa, conforme Köppen, com temperatura média anual de 25º C e regime pluviométrico 
caracterizado por dois períodos distintos, um chuvoso de outubro a março com média mensal de 
158,9 mm, e outro menos chuvoso de abril a setembro, com média mensal de 66,6 mm. O 
presente trabalho será realizado na primeira quinzena de setembro de 2106 o espaçamento 
utilizado será de 0,90 m entre linhas e 0,60 m entre plantas, testando as cultivares IAC 14 e Olho 
Junto. O delineamento experimental utilizado será em blocos com 4 repetições e a análise 
estatística realizada será o programa computacional SISVAR. As manivas, com tamanho médio de 
10 a 15cm e diâmetro médio de 1,5 cm, serão plantadas horizontalmente em sulcos, à 
aproximadamente 10cm de profundidade. A colheita está prevista aos 13 meses, após o plantio, 
onde as raízes serão contadas e pesadas oriundas de cada parcela, sendo coletadas apenas as 
raízes das duas linhas centras, totalizando 24 plantas amostradas por parcela. Do total de raízes 
obtidas na parcela, uma sub-amostra de 10 kg será enviada para a determinação da matéria 
seca.             
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ESTABELECIMENTO DE NORMAS DRIS PARA A DIAGNOSE NUTRICIONAL DE LIMA ÁCIDA TAHITI  
 

RICARDO AUGUSTO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ EDUARDO CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Brasil possuí uma área de 817.292,00 mil hectares de frutas cítricas, resultando em uma 
produção no ano de 2011 de 19.811.064 milhões de toneladas, sendo que desse montante 
41.681,89 mil ha são de Limão e Lima Ácida (MAPA, 2013). No Paraná, o Limão/Lima Ácida Tahiti 
ocupa uma área de 875 hectares, resultando em uma produção de 16.983 toneladas (SEAB/DERAL, 
2013), gerando um Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 14.605.552,00 milhões (1% da produção 
da fruticultura estadual).  ? Formar um banco de dados, mediante resultados de análise foliar e 
registro de produtividade para o estabelecimento das normas DRIS para Lima Ácida Tahiti na 
região Noroeste do Paraná; ? Estabelecer critérios para aplicação de fertilizantes para a produção 
de Lima Ácida Tahiti para a região Noroeste do estado do Paraná. ? Criar um espaço para 
discussão quanto ao monitoramento da fertilidade das lavouras de Lima Ácida Tahiti no município 
de Santa Fé - PR e o uso eficaz de fertilizantes, visando obter eficiência na produção cítrica, 
levando ao incentivo da manutenção da produção de Lima Ácida Tahiti no município, através de 
implantação de novas áreas, visando a diversificação.  . O experimento foi implantado em 
Dezembro de 2014 (safra 2014/2015), em propriedades rurais situadas no município de Santa Fé - 
PR, com coordenadas geográficas 23o 2' 25" S 51o 48' 30" W, estando a uma altitude de 538 m. O 
clima do Município de Santa Fé é classificado conforme Koppen como Cfa - Clima subtropical, 
temperatura média no mês mais frio inferior a 18oC (mesotérmico) e temperatura média no mês 
mais quente acima de 22oC, com verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de 
concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida (IAPAR, 2011). 
Na realização deste trabalho, foram coletadas amostras de folhas de 100 lotes com lavouras de 
lima ácida tahiti (Citrus latifolia Tanaka.) no estádio fenológico de frutificação (safras 2014/2015 e 
2015/2016). As amostras de folhas coletadas foram acondicionadas em sacos de papel e 
transportadas para o laboratório, onde serão lavadas, secadas, moídas e submetidas às análises 
(MALAVOLTA et al, 1997). Após a coleta do material e obtenção dos resultados das análises 
laboratoriais, serão atendidos os seguintes requisitos, conforme BEAUFILS (1973.       UNOESTE, 
IAPAR e EMATER     
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FIXAÇÃO E INCREMENTO DA QUALIDADE DE FRUTOS DE HYLOCEREUS POLYRHIZUS COM USO DE 
POLINIZAÇÃO ARTIFICIAL 

 
LETÍCIA MARTINS MONTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LILIANA BIONDO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NOBUYOSHI NARITA - AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS 
WILLIAM HIROSHI SUEKANE TAKATA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A pitaia é originária das américas e pertence ao gênero Hylocereus, importante grupo de plantas 
da família Cactaceae. A Hylocereus polyrhizus apresenta maior vantagem comercial, pois, sua 
polpa apresenta coloração mais avermelhada, sendo mais atraente aos olhos do consuidor. A 
antese das flores ocorre no período noturno, perdendo sua viabilidade no dia seguinte. 
Geralmente o processo inicia-se às 17h, entretanto a abertura máxima da flor ocorre entre 23h e 
1h. A formação de frutos está diretamente relacionado com o sucesso do processo de polinização 
e fecundação das flores. Na América Latina, a quantidade de polinizadores naturais tem 
diminuído, o que gera a necessidade da utilização de polinização artificial. Além de garantir a 
fixação dos frutos, a polinização manual pode melhorar a sua qualidade, aumentando suas 
dimensões e tornando-os mais uniformes, o que consequentemente proporciona maior 
viabilidade econômica à cultura Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo estudar a 
influência da polinização artificial na fixação e qualidade de frutos de Hylocereus polyrhizus O 
estudo será conduzido em um pomar comercial no município de Presidente Prudente - SP, entre 
os meses de outubro de 2016 à maio de 2017, utilizando-se clones de Hylocereus polyrhizus. O 
pomar é formado por plantas com aproximadamente 4 anos de idade e são conduzidas em 
sistema de espaldeira com espaçamento de 2,0 x 5,0 m. O delineamento experimental será o em 
blocos ao acaso em esquema fatorial 4 x 3, sendo flores polinizadas artificialmente e cobertas, 
flores sem polinização e cobertas, flores com polinização e sem cobertura e flores sem polinização 
e sem cobertura, em três épocas de polinização com 10 repetições. Antes da antese, os botões 
florais serão cobertos com sacos de papel para evitar a contaminação das flores com pólen após a 
antese. Entre o período das 23 à 1h será realizada a polinização das flores de forma manual, 
coletando-se pólen de uma flor e depositando-o no estigma da flor de outra planta. Durante o 
estudo serão avaliadas as seguintes variáveis: porcentagem de fixação de flores, massa média de 
frutos, diâmetro longitudinal e diâmetro transversal dos frutos. Serão avaliadas características de 
qualidade como: sólidos solúveis totais, acidez titulável, relação sólidos solúveis totais/acidez 
titulável e teor de ácido ascórbico            
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PLANEJAMENTO EM PROPRIEDADE DE AGRICULTURA FAMILIAR 
 

FLAVIO ALBERTO OLIVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYCON AMIM VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Planejar é a palavra apropriada para se projetar um conjunto de ações que deverão produzir o 
controle quase absoluto dos fatores que asseguram o sucesso (ALDAY, 2000). Dessa maneira, o 
planejamento estratégico define os objetivos e as metas da empresa rural, sendo projetado 
normalmente para longo prazo. O planejamento gerencial tem a finalidade de fazer a captação e 
alocação de recursos. Segundo Souza (1995), nesse momento são tomadas as decisões para 
adequar os objetivos estabelecidos. O orçamento de receitas, despesas e investimentos tornam-se 
imprescindíveis no gerenciamento da atividade agropecuária (SANTOS, 2002). O planejamento 
operacional está ligado a maneira de conduzir cada estratégia elencada no plano, deve ser 
definido como fazer, quais recursos financeiros serão utilizados, quando realizar, e quem 
executará (SOUZA, 2005). O planejamento técnico pode ser dividido nas seguintes áreas a) 
Nutricional: administração adequada de nutrientes para os vegetais e animais; b) Sanitário: 
medicamentos e defensivos utilizado na propriedade; c) Reprodutivo: atingimento dos melhores 
indicadores de resultado; d) Planejamento da seleção e melhoramento genético: avaliar 
características genéticas de vegetais e animais. O planejamento da infraestrutura vai depender de 
qual sistema de produção, características geográficas e climáticas têm em cada propriedade. 
Definido o sistema de produção a ser adotado, passa-se então a elaboração do layout mais 
adequado ao conjunto de instalações.O presente trabalho justifica-se pela carência de modelos 
para controle e gerenciamento da atividade agropecuária além dos modelos puramente 
produtivos.  Este trabalho tem como objetivo criar um modelo de planejamento para 
propriedades rurais de agricultura familiar por meio de técnicas de gestão empresarial. Utilização 
e aplicação dos conceitos e técnicas de planejamento empresarial como ferramenta de controle, 
avaliação e intervenção. Análise da rentabilidade, cálculo dos custos operacionais, levantamento 
de dados, tabulação e montagem de relatórios gerenciais.            
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PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MILHO SOB DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO E 
ESPAÇAMENTOS 

 
OSCAR DE ANDRADE JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O milho é um cereal que em consequência de alterações em seu manejo e tratos culturais, a cada 
ano vem alcançando altas produtividades, sendo essas alterações relacionada à disponibilidade de 
cultivares com alto potencial genético, modificações no arranjo populacional de plantas e com 
melhoria na fertilidade, qualidades físicas, químicas e biológica do solo Esse trabalho foi realizado 
objetivando avaliar a produção e a produtividade das cultivares de milho Dekalb 330Pró e BioGene 
- BG7049H em três sistemas de preparo e dois espaçamentos distintos de 0,45 e 0,90m.  O 
experimento foi conduzido no Sitio São José, no município de Apucarana - Pr, no mês de março do 
ano agrícola 2016/2016. Os sistemas de manejos de solo adotados foram: I - Preparo do solo 
convencional (gradagem aradora - GA), II - sistema de plantio direto (SPD) e sistema de preparo 
mínimo (subsolador) de milho sobre a palhada de soja. Na semeadura foram determinadas em 
média de quatro sementes e oito sementes por metro linear nas cultivares BioGene - BG7049H e 
Dekalb 330PRO, com densidades final de 72000 plantas ha-1; 63000 plantas ha-1 e 70500 plantas 
ha-1; 60200 plantas ha-1, nos espaçamentos de 0,45 m 0,90 m.O delineamento experimental foi 
em blocos completos, com oito repetições, em parcelas subdivididas, sendo as parcelas 
constituídas por três sistemas de manejo do solo e as subparcelas determinadas por dois 
espaçamentos entrelinhas de 0,45 m e 0,90 m do milho. No preparo gradagem pesada utilizou-se 
uma grade aradora de 14 discos de 28 polegadas, uma semeadora de 7 linhas e um trator da 
marca Massey Ferguson 108 CV . A adubação de plantio (RAIJ et al., 1996) foi de 300 Kg ha-1 da 
formulação 08-20-20 e aos 15 dias e aos 35 dias após a emergência das plântulas foi realizada uma 
adubação de cobertura , aplicando o fertilizante Ureia na dosagem de 80 Kg ha-1 e 80 Kg ha-1 
respectivamente. Para coleta dos dados considerou-se para amostragem a área útil de 2,7 m2 e 
5,4 m2 de cada parcela nos espaçamentos de 0,45 m e 0,90 m, respectivamente, onde foram 
utilizadas as duas linhas centrais de 10 metros de comprimento cada e descartando-se dois metros 
de cada extremidade.Foram avaliados a produtividade, diâmetro do colmo, altura das plantas do 
solo até a inserção da primeira espiga, peso de 1000 grãos, comprimento da espiga, diâmetro da 
espiga. Os resultados obtidos serão submetidos à análise da variância (ANOVA) e os valores serão 
comparados pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade.             
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TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA DE UROCHLOA BRIZANTHA VISANDO A OBTENÇÃO DE PLANTAS 
TOLERANTE AO ESTRESSE HÍDRICO.  

 
LUCIANA MIDORI TAKAMORI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALESSANDRA FERREIRA RIBAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As gramíneas do gênero Urochloa são largamente utilizadas em pastagens na América Tropical. 
Apesar de apresentarem elevado potencial de produção de biomassa em regiões tropicais essas 
espécies podem sofrer limitações ambientais, de modo que a busca de plantas capazes de se 
desenvolver em condições sub-ótimas é determinante para a manutenção e sustentabilidade dos 
sistemas de produção que as utilizam. A utilização da genética molecular e da engenharia genética 
tem contribuído para o melhoramento de plantas. Plantas geneticamente modificada para a 
expressão de genes que codificam a enzima chave na biossíntese de prolina (?1-pirrolina-5-
carboxilato sintetase - P5CS) têm sido eficientes para aumentar a tolerância aos estresses 
abióticos.  O objetivo desse trabalho é obter plantas geneticamente modificadas de U. brizantha 
cv. Marandu com maior tolerância a estresses abióticos. A introdução do gene P5CS em células de 
Marandu será realizada pelo bombardeados dos calos com o vetor pJS107, o qual contém o gene 
P5CS (de Vigna aconitifolia) mutado sob controle do promotor estresse induzido, AIPC (ABA 
Inducible Promoter Complex), e o gene marcador de seleção bar, que codifica a enzima 
fosfinotricina acetil transferase que confere resistência ao herbicida glufosinato. O equipamento 
de bombardeamento PDS-1000/He (Biorad) será utilizado com pressão a vácuo de 27" HG, 6 mm 
de distância do disco de ruptura e pressão de 1300 psi. A frequência de transformação será 
calculada por meio do número de plantas transgênicas regeneradas em função do número de 
explantes bombardeados. As plantas resistentes ao glufosinato de amônio serão aclimatizadas em 
vasos e mantidas em casa de vegetação. Amostras de DNA das plantas provavelmente 
transformadas serão amplificadas por meio da PCR (Reação da Cadeia Polimerase), utilizando um 
par de iniciadores específico para o gene P5CS ou bar. A determinação da concentração de prolina 
nas folhas será feita baseada em curva-padrão. As plantas transgênicas e controle serão 
submetidas ao estresse hídrico e amostras de folhas serão coletadas para a análise da expressão 
do gene P5CS por qPCR.       Projeto FAPESP nº 2013/04819-4.     
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EFICIÊNCIA DO CONTROLE BIOLÓGICO NATURAL NO CULTIVO DE HORTALIÇAS ORGÂNICAS 
 

BRUNO DE LIMA MELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DOUGLAS ROGERIO ESTEVAM PERUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL VIEIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IAGO FENANDES SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PEDRO VERIDIANO BALDOTTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O controle biológico natural envolve ações combinadas entre fatores bióticos e abióticos de todo 
o meio ambiente na manutenção das características da população, ou seja, o equilíbrio natural. 
Em ecossistemas naturais, uma enorme quantidade de espécies de inimigos naturais mantém 
insetos fitófagos em baixas densidades populacionais. O controle biológico natural é um método 
do manejo integrado de pragas, com ênfase aos insetos e ácaros. Atualmente o controle biológico 
assume uma importância cada vez maior em programas de manejo integrado de pragas (MIP), 
principalmente em um momento que se discute muito a produção integrada rumo a uma 
agricultura sustentável e orgânica. Esse tipo de controle é um fenômeno natural que envolve o 
mecanismo da densidade recíproca, o qual atua de tal forma que sempre uma população é 
regulada por outra população, ou seja, um ser vivo é sempre explorado por outro ser vivo e com 
efeitos na regulamentação do crescimento populacional, e assim mantendo o equilíbrio da 
natureza. Sendo assim, a presente pesquisa justifica-se pela importância de um estudo como 
ferramenta para o desenvolvimento em relação às práticas sustentáveis, e a relevância que há 
pouco material didático e científico para o aprendizado em relação ao desenvolvimento 
sustentável e a produção orgânica, mostrando que é possível produzir hortaliças com padrões de 
qualidade sem o uso de qualquer tipo de agroquímico. Aplicar técnicas ambientalmente corretas 
nos cultivos orgânicos da alface, couve, cenoura e rúcula, através do método de controle biológico 
natural; Adquirir experiências e conhecimentos técnicos científicos sobre a prática de uma 
produção sustentável e ao mesmo tempo desenvolver competências e habilidades para a 
aplicabilidade de atitudes que visam o comprometimento para um futuro ambientalmente 
melhor; Disseminar a cultura de produção agrícola saudável, respeito ao meio ambiente e assim 
contribuir para as políticas de segurança alimentar.    Podemos concluir que através do controle 
biológico natural foi possível produzir hortaliças de excelente vigor e padrão de qualidade, sem 
que precisasse utilizar qualquer tipo de substância química no seu cultivo tendo apenas a ação da 
natureza em seu favor.     A pesquisa de cultivo de hortaliças orgânicas foi realizada na horta da 
Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente-SP. As hortaliças avaliadas através do 
controle biológico natural foram à alface, a couve, a cenoura e a rúcula.    
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ALTERAÇÕES MICROBIOLÓGICAS DO SOLO APÓS TRÊS ANOS DE SISTEMA INTEGRAÇÃO LAVOURA -
PECUÁRIA SOB DIFERENTES ADUBAÇÕES E ESCARIFICAÇÃO DO SOLO 

 
DANIELE PERRETI BETTIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIO FERNANDO DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A partir da implantação do sistema de integração lavoura -pecuária na região do Oeste 
Paulista, após o terceiro ano, o presente trabalho teve como objetivo avaliar mudanças 
microbiológicas do solo, tais como biomassa microbiana, respiração basal e a correlação entre eles 
(qCO2). Para tanto foram coletadas amostras de solo da área experimental aonde o sistema vem 
sendo conduzido desde 2013, os tratamentos consistiram em escarificação das ou não das sub-
áreas e por diferentes adubações definidas como: T0 = Controle (apenas adubação de 
manutenção); T1 = Calcário; T2= Calcário + gesso agrícola; T3= Calcário + gesso agrícola + NPK; e 
T4= Calcário + gesso agrícola + NPK + micronutrientes. A biomassa microbiana do solo, a 
respiração basal e o qCO2 foram influenciados pela escarificação e adubação mineral do solo, 
sendo que na área escarificada ocorreu uma perda de carbono da matéria orgânica mais elevada, 
sugerindo um desequilíbrio microbiano no sistema. 
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ATIVIDADE MICROBIANA DO SOLO EM RESPOSTA A DIFERENTES FONTES DE FÓSFORO EM 
CULTIVO SOLTEIRO DE PASTAGEM E CONSORCIAÇÃO COM LEGUMINOSAS 

 
CAROLINE HONORATO ROCHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIELE PERRETI BETTIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMARILDO FRANCISQUINI JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANO CARLOS CALONEGO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 
UNESP 

FERNANDO VINICIUS BRESSAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DOUGLAS CELESTINO JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA ALINE AZEVEDO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS SÉRGIO TIRITAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TIAGO ARANDA CATUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Objetivou-se com esse trabalho avaliar por meio de análises microbiológicas do solo as 
mudanças ocasionadas no sistema através da adoção da consorciação de mombaça com 
leguminosas (java e feijão - guandu), sob a influência de diferentes fontes de fósforo (Bayóvar e 
SFT). O experimento foi conduzido na Fazenda experimental da Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE. Para a realização das análises microbiológicas foram coletadas amostras de solo na 
profundidade de 0 - 10 cm, sendo elas: biomassa microbiana, respiração basal do solo e atividade 
da enzima desidrogenase. No consorcio solteiro com adubação de N o fertilizante bayóvar 
proporcionou uma maior taxa de biomassa microbiana e respiração do solo. 
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AVALIAÇÃO DA DORMÊNCIA DE UROCHLOA HUMIDICOLA CV. LLANERO SOB DIFERENTES DOSES 
DE ÁCIDO GIBERÉLICO E PACLOBUTRAZOL 

 
LEILANNE CRISTINA BATISTA SORIGOTTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DEBORA MARIA MOTTA GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CECI CASTILHO CUSTÓDIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABIANA LIMA ABRANTES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O objetivo foi avaliar a germinação e dormência das sementes de U. humidicola cv. Llanero em 
diferentes concentrações de ácido giberélico e paclobutrazol, utilizando sementes intactas e 
sementes nuas (cariopses). Avaliou-se a germinação por protrusão de raiz primária, índice de 
velocidade de germinação e a porcentagem de dormência das sementes. Utilizou-se diferentes 
soluções para embebição do substrato. As soluções de ácido giberélico (GA3) foram: 0 (água pura); 
álcool 5%; 0,50 mM L-1; 1,0 mM L-1; 2,0 mM L-1 e 4,0 mM L-1 e de paclobutrazol (PBZ): 0; 0,05 g 
L-1; 0,100 g L-1 e 0,200 g L-1. Os dados foram analisados pelo teste F e o teste de Tukey para 
comparação de médias. O GA3 favorece a germinação das sementes intactas, porém para a 
germinação do cariopse não há influência do ácido giberélico. O PBZ não inibe a germinação das 
sementes nuas. A germinação esta relacionada à outros fatores, além do balanço de giberelinas 
nas sementes. 
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CONTROLE BIOLÓGICO DE NEMATÓIDES EM ALFACE COM BACILLUS SUBTILIS 
 

SANDY BRESCHI SEGATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELE PERRETI BETTIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VIVIANE CACEFO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABIO FERNANDO DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento do alface e controle de 
nematóides após serem introduzidas doses crescentes de Bacillus subtilis ao substrato, onde 
posteriormente a hortaliça foi transplantada em solo infestado com nematóides do gênero 
Meloidogyne. O experimento foi conduzido em estufa localizada na Unoeste - Presidente Prudente 
- SP. O substrato recebeu doses crescentes de Bacillus subtilis formulado em pó: 0,0%, 0,5%, 1,0%, 
2,0% e 4,0% correspondentes a 0,0g, 5,0g, 10,0g, 20,0g e 40,0g. Foi utilizada a cultivar de alface 
Vanda. Avaliou-se comprimento de raiz e massa fresca da parte aérea de 20 mudas após 32 dias, 
sendo que 10 mudas foram transplantadas para o solo infestado com nematóides. O uso de 
Bacillus subtilis foi eficiente no controle do nematóide Meloidogyne spp. A dose de 4,0% aplicada 
ao substrato melhorou o desenvolvimento das plantas de alface.  UNOESTE - Universidade do 
Oeste Paulista 
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CUSTO DE PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA ALFACE 
 

FLAVIO ALBERTO OLIVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYCON AMIM VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA VERGINASSI POCAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PEDRO VERIDIANO BALDOTTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A produção da alface exige escolhas racionais e utilização eficiente dos fatores produtivos. O 
objetivo deste estudo foi apresentar a apuração de custos e resultados da produção da alface, 
subsidiando indicadores necessários para tomada de decisão gerencial e estratégia em 
propriedades rurais. 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 dos custos operacionais. As analises demonstraram que os meses 
quentes e úmidos contribuem para o melhor preço de venda para o produtor, em contrapartida, 
os meses secos e frios, os preços caem. Diante das inevitáveis oscilações de preços de mercado 
bem como custo dos insumos, o produtor deve dispor de controles financeiros e informações para 
reduzir os custos de produção e minimizar riscos ao longo do ano.  
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DESEMPENHO PRODUTIVO DA CULTURA DA SOJA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO ÁCIDO HÚMICO E 
FÚLVICO NA SEMEADURA E VIA FOLIAR 

 
FERNANDO VINICIUS BRESSAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TIAGO ARANDA CATUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELTON ANDERSON ARANDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VINICIUS JOSE SOUZA PERES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEXANDRE PAIÃO LEITE DA SIVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O trabalho teve o objetivo de avaliar a desempenho da cultura da soja com aplicação de ácidos 
fúlvicos e húmicos no sulco de semeadura e via foliar juntamente com herbicidas. Foi realizada a 
condução de dois experimentos, em ambos adotou-se o delineamento experimental em faixas, 
com quatro repetições. No experimento 1 e 2 foi realizado a aplicação de ácido húmico e ácido 
fúlvico, respectivamente. No experimento 1, os tratamentos foram constituídos pelas seguintes 
formas e doses de aplicação de ácido húmico: Testemunha (sem aplicação de produto); T1: 
aplicação 380 g ha-1 de ácido húmico via solo; T2; T3; T4: aplicação de ácido húmico via foliar nas 
doses de 380; 760; 1.520 g L ha-1, respectivamente. No experimento 2, os tratamentos foram 
constituídos pelas seguintes formas e doses de aplicação de ácido fúlvico: Testemunha (sem 
aplicação de produto); T1: aplicação 200 g ha-1 de ácido húmico via solo; T2; T3; T4: aplicação de 
ácido húmico via foliar nas doses de 200; 400; 800 g L ha-1. A aplicação de ácido húmico no sulco 
de semeadura e via foliar na dose de 380 g ha-1 no estádio V4 da soja, e a aplicação de ácido 
fúlvico no sulco de semeadura promove aumento do crescimento vegetativo das plantas. Em geral 
a aplicação de ácido húmico ou ácido fúlvico no sulco de semeadura e via foliar no estádio V4 com 
a dose de 380 g ha-1 ou 200 g ha-1, respectivamente para ácido húmico e fúlvico, aumentou do 
número de vagens por planta, repercutindo no aumento de produtividade de grãos. 
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EFEITO DA ADUBAÇÃO FOLIAR NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ABÓBORA MENINA BRASILEIRA  
 

LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDO BERNARDO MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A cultura da abóbora menina brasileira, é uma cultura considerada de simples manejo e 
relativamente de baixo custo, possuindo uma boa adaptação ao clima brasileiro. Visando uma 
alternativa mais viável para os produtores que procuram maior rendimento da cultura, foi 
desenvolvido um experimento com o objetivo de avaliar doses ideais de fertilizantes foliares a 
base de N-P-K. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, contendo 4 
tratamentos doses de fertilizante foliar sendo T0 (testemunha sem uso de fertilizante), T1 (2,5ml, 
dosagem indicada pelo fabricante do fertilizante), T2 (5 ml para 1 litro de água), e T3 (10 ml para 1 
litro de água), com 20 repetições e 1 planta por unidade experimental. Todos os dados foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA, p < 0,05) e ao teste de comparação de médias Tukey (p 
< 0,05), segundo Silva (2011). A dosagem de 5 e 10 ml promoveram o melhor desenvolvimento das 
mudas de abóbora. Palavras-chave: Agronegócio. Fertilizante. Hortaliças. Cucurbita moschata. 
Substrato. 
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FERNANDO DONHA BIANCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA DE OLIVEIRA DERRÉ - FACULDADE CENTRO MATO-GROSSENSE 
FABIANA LIMA ABRANTES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CECI CASTILHO CUSTÓDIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O objetivo desse estudo foi avaliar a resposta de sementes revestidas e não revestidas em 
duas condições hídricas, quanto à germinação e o desempenho inicial de plântulas. O experimento 
foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes da Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE), utilizando sementes comerciais revestidas e não revestidas de Panicum maximum 
Jacp. cv. Tanzânia. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 
2, com quatro repetições, sendo 2 tipos de sementes (revestidas e não revestidas) e dois 
potenciais hídricos (0 e -0,6 MPa). Avaliou-se: germinação de sementes, comprimento da parte 
aérea e raiz e suas massas de matéria seca. A diferença de potencial hídrico reduz a germinação 
independente do tipo de sementes. A germinação das sementes revestidas foi superior às 
sementes não revestidas. Em condição de restrição hídrica as sementes revestidas proporcionam 
plântulas com maior crescimento de parte aérea. Em condição de disponibilidade de água 
proporcionaram menor crescimento de raiz. 
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GESTÃO FINANCEIRA DE PROPRIEDADE DE AGRICULTURA FAMILIAR 
 

FLAVIO ALBERTO OLIVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYCON AMIM VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A agricultura familiar é responsável por 33% do PIB Agropecuário e 74% da mão de obra 
empregada no campo. Este estudo tem como objetivo criar um modelo de gestão financeira para 
uma propriedade rural de agricultura familiar. O Sitio Cristo Redentor de Presidente Venceslau-SP 
serviu como modelo. Foi elaborada uma projeção partindo dos investimentos já realizados na 
propriedade bem como a necessidade futura de injeção de recursos. A analise do projeto trouxe a 
luz do VPL positivo de R$ 47.247,15, TIR de 19,77% e o Payback de 4 anos, demonstrando a 
viabilidade da propriedade. A gestão financeira aliada às técnicas de administração rural, permite 
ao agricultor familiar prever o futuro financeiro e escolher os investimentos que trarão melhor 
resultado. 
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INFLUÊNCIA DA CASCA DE AMENDOIM COMO COBERTURA VEGETAL PARA A PRODUÇÃO DE 
ALFACE 

 
LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS FARIA NIGRE - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PRESIDENTE PRUDENTE - FATEC 
THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDO BERNARDO MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O uso de cobertura vegetal no cultivo de hortaliças é uma técnica muito difundida entre 
produtores agrícolas, pois possui vários benefícios para o solo e planta. O trabalho foi conduzido 
na Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente, com o objetivo de avaliar a influência da 
cobertura vegetal aplicada em duas variedades de alface em diferentes concentrações (volume). O 
experimento foi conduzido em canteiros adotando um delineamento fatorial (1x2x4), sendo a 
cobertura vegetal (casca de amendoim), duas variedades de alface lisa (Babá de verão) e crespa 
(Vera) e quatro concentrações de cobertura (testemunha "sem aplicação", 30 litros, 60 litros, 90 
litros de casca de amendoim). Foi utilizado o programa Assistat para realização da análise 
estatística. Para análise de variância foi utilizado o teste F e Tukey (5%) para comparação das 
médias. O uso de 30 litros de casca de amendoim como fonte de cobertura vegetal promoveu o 
melhor desenvolvimento da alface. Palavras-chave: Agronegócio. Agroecologia. Umidade. 
Hortaliças. Arachis hypogaea L.  
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PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE EFLUENTE DE ETE DOMÉSTICA MANEJADO COM EICHHORNIA 
CRASSIPES 

 
THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
CAMILA DIAS PINAFFI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA JAMBERS SCANDELAI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM 
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       As plantas aquáticas têm sido utilizadas com sucesso na melhoria da qualidade de efluentes. 
Dessa forma, este estudo objetivou avaliar o potencial do aguapé (Eichhornia crassipes) no 
polimento de efluente doméstico. O experimento foi conduzido na ETE de Montalvão/SP. Os 
tratamentos propostos foram: T1 = Concentração de 100% de água; T2 = 25% de efluente; T3 = 
50% de efluente; T4 = 75% de efluente; T5 = 100% de efluente, distribuídos conforme 
delineamento inteiramente casualizado. Em cada tratamento utilizou-se 15 exemplares de 
aguapé. A eficiência dos tratamentos foi avaliada pelos parâmetros pH, oxigênio dissolvido, 
turbidez, DBO e DQO. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de regressão, ao nível de 
5% de probabilidade. Os valores de DBO, DQO, turbidez e pH aumentaram com o incremento da 
concentração do efluente, porém, não limitaram o desenvolvimento dos aguapés. O T5 seria o 
mais indicado para realização da remediação do efluente em estudo. 
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PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE ALGODÃO NO OESTE PAULISTA 
 

CARLOS FELIPE DOS SANTOS CORDEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FÁBIO RAFAEL ECHER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VINICIUS JOSE SOUZA PERES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A região Oeste Paulista possui a segunda maior área de cultivo de algodoeiro do Estado, com 
1650 hectares na última safra. Um dos fatores limitantes ao aumento da área e da produtividade é 
a escolha das cultivares. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de 
cultivares de algodoeiro no Oeste Paulista. O delineamento experimental foi em faixas com 4 
repetições. Os tratamentos foram compostos por nove cultivares de algodão: FM 983GLT, FM 
954GLT, FM 940GLT, FM 975WS, IMA 8405GLT, TMG 82WS TMG81WS, TMG 42WS, IMACD 
8276WS sem nematicida e IMACD 8276WS com nematicida. As médias dos tratamentos 
experimentais foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando-
se o software estatístico Sisvar. As cultivares FM 954GLT, FM 983GLT E IMA 8405GLT 
apresentaram maior número de capulhos e consequentemente as maiores produtividades, com 
destaque para a cultivar tardia FM 983 GLT e a de ciclo médio FM 954GLT. 
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USO DE ESTERCO BOVINO E DE AVES NA ADUBAÇÃO ORGÂNICA DA ALFACE COMO PRÁTICA 
AGROECOLÓGICA 

 
LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EZEQUIEL DIAS GOMES - UNICESUMAR 
THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
 

       A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais consumida no Brasil. O presente trabalho 
teve por objetivo avaliar o efeito da adubação orgânica com esterco bovino, esterco de aves e 
mistura (bovino + aves) no desenvolvimento da cultura da alface. O experimento foi conduzido na 
horta da ETEC de Presidente Prudente. Utilizou-se um delineamento experimental inteiramente 
casualizado, contendo 4 tratamentos (adubações), com 10 repetições (plantas). Os tratamentos 
utilizados foram: T1 (15 kg de esterco bovino), T2 (5 Kg de esterco aves), T3 (2,5 Kg de esterco aves 
+ 7,5 Kg de esterco bovino) e T4 (testemunha). A adubação realizada com 5 kg de esterco de aves 
e a mistura de 2,5 kg de esterco de aves + 7,5 kg de esterco bovino promoveram o maior 
desenvolvimento agronômico da alface.  
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USO DE PH DO SOLO PARA O CALCULO DA NECESSIDADE DE CALAGEM 
 

MARCELO RODRIGO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ EDUARDO SORIA - CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM 

 
       Os métodos tradicionais de determinação da necessidade de calagem (NC) demandam 
inúmeras análises a custos elevados. O objetivo deste estudo foi utilizar dados de pH para calcular 
a NC em uma área canavieira. A metodologia constou de duas etapas de trabalho onde, na 
primeira, buscou criar uma base de dados e gerar um equação, por regressão linear, para a 
determinação da NC utilizando-se de valores de pH em CaCl2 e na segunda procedeu-se a 
validação da equação. Os resultados foram um R2 de 0,66 para a equação e de 0,76 para a 
correlação entre os dois métodos de calculo de NC. Além disso, na maior parte dos pontos a 
diferença na quantidade de calcário não variou mais que 200 kg. Assim, concluímos que o calculo 
da necessidade de calagem pelo método proposto neste trabalho apresentou resultados 
satisfatórios e a um custo mais baixo que o tradicional. 
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USO DE VINHAÇA NATURAL E CONCENTRADA PARA FORNECIMENTO DE POTÁSSIO NA CULTURA 
DA SOJA 

 
LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIO FERNANDO DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O experimento foi implantado na fazenda experimental (Unoeste), conduzido em faixas 
subdivididas, um fatorial 2x2+1, representado por duas condições de vinhaça "in natura (VI) e 
concentrada (VC)", com e sem aplicação de KCl na semeadura e mais um tratamento apenas com 
adubação de semeadura. Os tratamentos foram: T1 = 250 kg ha-1 do adubo 08-28-16 na 
semeadura; T2 = 250 kg ha-1 de 08-28-16 na semeadura + 40 kg de KCl em cobertura; T3 = 250 kg 
ha-1 de 08-28-16 na semeadura + (VI) em cobertura como fonte de potássio; T4 = 250 kg ha-1 de 
08-28-16 na semeadura + (VC) em cobertura como fonte de potássio; T5 = Nitrogênio + Fósforo na 
semeadura, (VI) 10 dias após a semeadura + (VI) em cobertura; T6 = Nitrogênio + Fósforo na 
semeadura, (VC) 10 dias após a semeadura + (VC) em cobertura. A vinhaça concentrada promoveu 
uma maior produtividade de grãos.  

 


