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Resumo 
O presente trabalho demonstra estatística e descritivamente a situação de faturamento de 
energia elétrica de uma usina de açúcar e álcool da região de Quatá. Objetivando avaliar 
a utilização da energia elétrica da usina, foram descritos os fatores que interferem no uso 
da energia elétrica, dados pelo fator de carga (fc) e fator de potência (fp). Optamos pela 
estatística descritiva, que visa sintetizar uma série de valores de mesma natureza, 
permitindo dessa forma que se tenha uma visão global de variação, organizando e 
descrevendo os dados de três maneiras: por meio de tabelas, de gráficos e de medidas 
descritivas. Foi elaborada uma planilha com a média de todos os meses dos anos de 
2008 a 2010 a partir dos dados fornecidos pela concessionária de energia elétrica. Foi 
verificado que a empresa é extremamente eficiente, fato verificado durante estes três 
anos pela avaliação do fator de potência que geralmente foi 1,0.  
Palavras-chave: fator carga (fc), fator de potência (fp),estatística descritiva 
 

 

Introdução 

De acordo com a Coordenadoria de Planejamento e Avaliação (CPA) e a Unidade 

de Assessoria Econômica (UAE) na região de Presidente Prudente a principal atividade 

econômica do município de Presidente Prudente é a agropecuária, tendo a produção de 

leite uma produção que ultrapassa um milhão de litros/ano. 

A cidade possui mais de 400 indústrias, com produção voltada para alimentos, 

bebidas, laticínios, açúcar, borracha, curtumes, derivados de couro, vestuário, calçados, 

metalúrgicos, gráficos, químicos, farmacêuticos, entre outros. 

Dentre os elos da cadeia leiteira são utilizadas grandes quantidades de produtos 

veterinários, material genético, alimentação animal, equipamentos para ordenha, 

sementes, fertilizantes e produtos químicos, além de embalagens, açúcar, equipamentos, 

indústrias e inclusive energia elétrica, o que contribuí para o giro da economia do país, 

como evidenciam Cônsoli e Neves (2006 apud Silva F.). 

  O índice fator de potência mostra o quanto da energia elétrica está sendo 

transformada em outras formas de energia necessárias para o funcionamento de 

determinados equipamentos. Quando o fator de potência é baixo, podem surgir problemas 
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na instalação elétrica do consumidor e na rede de distribuição da concessionária. 

Podendo acarretar em conseqüências financeiras para o consumidor além de desperdício 

de energia acarretando em danos ambientais. 

Com o intuito de avaliar a utilização da energia elétrica de uma usina, foram 

descritos os fatores que interferem no uso da energia elétrica, dados pelos fatores de 

carga e potência. Foram levadas em consideração as várias modalidades tarifárias, os 

grupos de unidades consumidoras e as condições básicas para o fornecimento de energia 

elétrica.  

 

Objetivo 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar estatística e descritivamente a 

situação de faturamento de energia elétrica de uma usina de açúcar e álcool da região de 

Quatá.  

 

Metodologia 

Por meio de dados de faturamento de energia elétrica de uma usina de açúcar e 

álcool da região de Quatá  foi avaliada a racionalidade e eficiência da utilização de energia 

elétrica, que tem como atividade a produção de açúcar e álcool. Os dados foram obtidos 

por meio de entrevistas com o responsável pela administração financeira, coletando os 

dados nas contas de energia de cada mês.  

Foram coletados os dados de faturamento de energia de 3 anos, para análise da 

racionalidade e eficiência da utilização de energia elétrica. 

As características teóricas de avaliação energética foram baseadas no modelo 

elaborado por Cremasco (2008). Dessa forma foi feita uma avaliação da forma de 

utilização de energia, da empresa estudada. Foi realizada uma entrevista com um 

especialista da concessionária de energia elétrica do sistema interligado REDE. E por fim 

foi realizada uma apresentação do modelo visando à racionalização de energia elétrica 

para a empresa. 

O fator de potência mensal é fornecido diretamente no relatório descritivo fornecido 

pela empresa de eletricidade. O fator de carga mensal foi calculado através da fórmula: 

 

                                                                                                                       

Demandatempo

AtivaEnergia
fc




 
                                            (6) 
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As tarifas horo-sazonais utilizadas nas fórmulas do faturamento serão obtidas por 

médias ponderadas da seguinte forma: 

 

12

.5.7 us TT
T


                                               

(7) 

 

Onde: 

 T é a tarifa utilizada nas fórmulas do faturamento, Ts é a tarifa no período seco (7 meses) 

e Tu é a tarifa no período úmido (5 meses) 

A partir de dados de energia elétrica da empresa considerada, obteremos assim o fator de 

potência e o fator de carga mensal relativamente a todos os meses do período em estudo. 

O consumo médio será definido como a média aritmética dos meses do período em 

estudo. 

 

Resultados e Discussão 

Foram coletados dados de faturamento de energia elétrica de uma usina de açúcar 

e álcool da região de Quatá, dados mensais dos períodos de 2008, 2009 e 2010. A usina 

é atendida pelo grupo de tensão A e tipo de tarifa horossazonal verde. 

Na Tabela 1, podemos avaliar o faturamento de energia elétrica dos doze meses 

do ano de 2008. 

 

Tabela 1: Faturamento de energia elétrica no ano de 2008 
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Ao analisar os dados de faturamento de energia elétrica do ano de 2009, podemos 

observar na Tabela 2, que o fator de potência tem seu melhor desempenho a partir do 

início do período seco mês de maio. 

 

Tabela 2: Faturamento de energia elétrica no ano de 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A Tabela 3, com dados de 2010 mostra a melhor média de fator de potência, tendo 

constante eficiência durante todos os meses do ano. 

 

Tabela 3: Faturamento de energia elétrica no ano de 2010 

 

 

Na Tabela 4, podemos comparar que a quantidade faturada é o dado de maior 

variação nos períodos tendo como maior média o ano de 2008. Já as médias de 

quantidade contratada e fator de potência não tiveram muita variação. 
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Tabela 4: Média de faturamento de energia elétrica dos 3 anos 

 

Conclusão 

Neste trabalho encontramos dificuldades na coleta de dados, os dados foram 

obtidos pela concessionária de energia elétrica Grupo Rede. Foi elaborada uma planilha 

com a média de todos os meses dos anos de 2008 a 2010 a partir dos dados fornecidos 

pela concessionária de energia elétrica. Verificamos que mesmo a empresa sendo uma 

Usina de açúcar e álcool, setor praticamente auto-suficiente, pois produzem sua própria 

energia, a quantidade faturada de energia foi elevada nos meses de maio e julho de 2008 

(período seco). 

Foi verificado que a empresa é extremamente eficiente, fato verificado durante 

estes três anos pela avaliação do fator de potência que geralmente foi 1,0. A empresa foi 

em média considerada racional, pois seu fator de carga calculado foi avaliado como 

regular nestes 3 anos. 

Sugere-se que no período seco a empresa trabalhe com energia dentro da usina 

para não ultrapassar a energia contratada da concessionária. 

Em trabalhos futuros os dados pesquisados e analisados por meio de estatística 

descritiva apresentados nesta monografia poderão ser utilizados para criar um controlador 

para auxiliar quantitativamente a empresa durante o período seco. 
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Resumo 
A utilização de sementes de pastagem deve estar livre de contaminantes, como 
fitonematóides que podem ser levados com as sementes para áreas isentas, portanto é 
necessário um controle das sementes para garantir a qualidade e isenção de nematóides. 
O objetivo do presente trabalho foi o de identificar e quantificar os nematóides presentes 
em sementes brutas, beneficiadas e subprodutos das fases de beneficiamentos das 
sementes de Brachiaria ruziziensis. Para a extração de nematóides foi utilizado o método 
de Coolen & D’Herde (1972) modificado. As amostras foram coletadas em empresa 
beneficiadora de sementes, com três repetições para cada amostra de semente brutas, 
sementes retiradas das peneiras, resíduo após as peneiras (palhada) e sementes 
beneficiadas. As comunidades dos nematóides Aphelenchoides spp. e Ditylenchus spp. 
diminuem nos processos de limpeza e beneficiamento das sementes de Brachiaria 
ruziziensis, entretanto esta redução não elimina completamente o parasita das sementes 
fazendo com o mesmo esteja presente nas sementes prontas para a comercialização. 
Palavras - chave: Gramíneas; Aphelenchoides spp.; Ditylenchus spp. 
 

 

Introdução 

A produção brasileira de sementes forrageiras tropicais vem crescendo 

acentuadamente nos últimos anos, para atender as demandas dos mercados interno e 

externo (MARCHI et al., 2007). 

O sistema de produção de sementes forrageiras encontra-se ameaçado devido à 

presença de patógenos e em virtude da ausência de padrões de sanidade para o 

mercado interno as sementes têm atuado como forma de dispersão de muitos patógenos 

e pragas, que podem afetar desde a fase do estabelecimento de plantas até a colheita do 

produto (MARCHI et al., 2007). 

Os nematóides podem ter efeito sobre a produtividade, produção de massa e 

persistência das forrageiras no campo, assim como comprometer a qualidade das 

sementes e a regeneração natural das pastagens. A presença de nematóides em 

sementes tem implicações de natureza quarentenária, dificultando a sua exportação 

(FAVORETO et al., 2010). 

Como as forrageiras de modo geral não são colhidas e sim submetidas ao 

pastoreio dos rebanhos é difícil determinar o valor econômico que os nematóides têm na 

produção de massa. O ataque de nematóides pode ser sutil e difícil de serem discernidos 
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de outros problemas, como períodos de seca prolongados, pressão de pastoreio e outras 

doenças de raízes (FAVORETO et al., 2010). 

Os nematóides encontrados em sementes de gramíneas forrageiras no Brasil são 

espécies de Aphelenchoides, principalmente Aphelenchoides besseyi e também espécies 

de Ditylenchus (FAVORETO et al., 2006). O nematóide Aphelenchoides besseyi é 

também agente causal da doença do arroz “ponta branca” e pode sobreviver até 19 anos 

dentro das sementes (LEEUWEN & SANTOS, 2001; BEDENDO &PRABHU, 2005). A 

principal forma de disseminação do nematóide Aphelenchoides besseyi é através de 

sementes, portanto faz-se necessário a identificação e métodos de eliminação desses 

nematóides (BUENO et al., 2002).   

Os nematóides do gênero Aphelenchoides exibem região labial arredonda, lisa e 

ligeiramente mais larga que o anel do corpo, estilete de 15 µm, cauda conoidal, com três a 

quatro mucros. Os nematóides do gênero Ditylenchus apresentam a cauda com 

terminação subaguda ou arredondada e apresentam em campo lateral quatro estrias 

laterais (MARCHI et al., 2007).  

Os nematóides dos gêneros Aphelenchoides e Ditylenchus também são patógenos 

da cultura da cana-de-açúcar, acarretando ainda maiores problemas na região, já que 

áreas de pastagens estão sendo substituídas pela cana-de-açúcar (TOKESHI & RAGO, 

2005).  

Favoreto et al. (2006) constatou que os métodos de beneficiamento de sementes 

de Brachiaria brizantha removem mais espécies de Ditylenchus do que de 

Aphelenchoides, já que Ditylenchus são encontrados nos resíduos vegetais maiores, que 

são removidos no processo de beneficiamento das sementes.  

A penetração de nematóides nas sementes de Brachiaria spp. ocorre no solo, 

podendo ser uma constante fonte de inóculo (FAVORETO et al., 2006). Em sementes 

habitualmente colhidas no cacho como o milheto (Penisetum glaucum) e Brachiaria 

ruziziensis, Favoreto (2008) constatou pouca ou nenhuma quantidade de nematóides nas 

amostras, sugerindo que esses penetram nas sementes quando essas caem no chão. 

Os fitonematóides acarretam grande entrave para as exportações de sementes 

forrageiras, importadores de sementes impõem restrições fitossanitárias ao produto 

brasileiro (MARCHI et al., 2007). 

Em estudo de controle de nematóides de cisto da soja com gramíneas forrageiras 

verificou-se que a Brachiaria ruziziensis apresentou-se menos eficaz no controle de 

nematóides do que quando comparadas com outras gramíneas, sendo mais susceptível a 

nematóides (VALLE et al., 1996).  
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É crescente a utilização de B. ruziziensis na integração lavoura pecuária e no 

sistema de plantio direto por ser uma planta que apresenta grande volume de matéria 

seca, em média 27 t ha-1 e facilidade na sua erradicação. A planta possui crescimento 

prostrado e cobre todo o solo, as raízes são finas e abundantes, auxiliando na 

recuperação da estrutura física do solo (CARNEIRO et al., 2007; MAROCHI et al., 2005).  

Para incrementar os programas de melhoramento e seleção de novas variedades 

de pastagens se faz necessário a utilização de sementes de outros países, estas podem 

vir contaminadas com fitonematóides, então é necessário a utilização de técnicas que 

possibilitem o seu uso sem a introdução de fitoparasitos em áreas isentas, como medida 

de controle pode-se realizar a cultura de tecidos como erradicação de nematóides 

(TENENTE et al., 1993). O método de tratamento térmico através do calor úmido têm se 

mostrado eficiente no controle de nematóides de sementes, isto possibilita entre outros 

fatores diminuição da introdução de patógenos, diminuição no uso de pesticidas 

(TENENTE, 2003). 

O objetivo do presente trabalho foi o de identificar e quantificar os nematóides 

presentes em sementes brutas, beneficiadas e os subprodutos das fases de 

beneficiamentos das sementes de Brachiaria ruziziensis. 

 

Metodologia 

As amostras de sementes analisadas foram da espécie Brachiaria ruziziensis, da 

empresa de Sementes do Oeste Paulista, Presidente Prudente – SP. 

As análises foram realizadas no Laboratório de Fitopatologia da Universidade do 

Oeste Paulista – UNOESTE. Para a extração de nematóides foi utilizado o método de 

Coolen & D’Herde (1972) modificado, com três repetições para cada amostra de semente 

brutas, sementes retiradas das peneiras, resíduo após as peneiras (palhada constituída 

por pálea e sementes chochas) e sementes beneficiadas. Em três lotes de sementes 1, 2, 

3, totalizando a 36 análises. 

Foram retiradas três alíquotas de 10 g de sementes, de cada amostra das fases de 

beneficiamento. As sementes foram trituradas em liquidificador, com 200 mL de água 

destilada, por 20 segundos. Esta suspensão foi depositada em peneiras sobrepostas de 

20 e 400 mesh. A partir da peneira de malha de 400 mesh foi retirada a suspensão de 

nematóides com auxílio de uma pisseta. A suspensão corresponde a uma alíquota de 50 

mL que é transferida para um béquer de 100 mL, onde será agitado com bastão de vidro 

para homogeneização do material, após 1 minuto será retirada uma alíquota de 1 mL 
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transferida para a câmara de Peters para contagem de nematóides no microscópio óptico 

na objetiva de 10X.  

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo programa SISVAR, sendo 

utilizados o teste Skott-Knott a 5% para comparação das médias. 

 

Resultados  

Todos os lotes de sementes apresentavam infestação de nematóides do gênero 

Aphelenchoides e Ditylenchus, entretanto as maiores populações de nematóides destes 

dois gêneros foram encontrados no lote 3. O lote 1 apresentou as menores populações de 

nematóides dos gêneros Aphelenchoides e Ditylenchus, porém este lote apresentou 

nematóides do gênero Meloidogyne (Tabela 1). 

 

Tabela 1. População de nematóides em 10 g de sementes dos gêneros Aphelenchoides, 

Ditylenchus e Meloidogyne. 

Lote Aphelenchoides spp. Ditylenchus spp. Meloidogyne spp. 

1 1320,8 c 1483,3 c 87,9 a 

2 1691,6 b 1620,8 b 1,0 b 

3 3054,1 a 3645,8 a 1,0 b 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste skott knott (5%) 

 

O processo de limpeza e beneficiamento das sementes reduz as populações de 

Aphelenchoides spp. e Ditylenchus spp., porém não as elimina completamente. A 

quantidade de nematóides do gênero Aphelenchoides e Ditylenchus não diferiu nas 

sementes brutas e no resíduo da peneira (Tabela 2).  

 

Tabela 2. População de nematóides em 10 g de sementes do gênero Aphelenchoides, 

Ditylenchus e Meloidogyne nas etapas do beneficiamento das sementes. 

Local Aphelenchoides spp. Ditylenchus spp. Meloidogyne spp. 

Bruta 2000,0 b 2388,8 b 61,7 a 

Peneira 2088,8 b 2355,5 b 34,0 a 

Beneficiada 1133,3 c 1166,6 c - 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste skott knott (5%) 
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O gênero Aphelenchoides apresentava os maiores níveis populacionais no lote 3 

em todos os processos de beneficiamento quando comparadas com os outros dois lotes 

de sementes.  

Para as sementes brutas, e no resíduo da peneira o lote 1 apresentava os menores 

níveis populacionais quando comparados ao lote 2 e 3 (Tabela 3). 

 

Tabela 3. População de nematóides em 10 g de sementes do gênero Aphelenchoides, 

nas etapas do beneficiamento das sementes nos três lotes analisados. 

 Aphelenchoides spp. 

Lote  Semente Bruta Semente Peneira Semente Beneficiada 

1 1266,6 cA 983,3 cB 866,6 bB 

2 1866,6 bA 1483,3 bB 1016,6 bC 

3 2866,6 aA 3800,0 aB 1516,6 aC 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula não diferem entre si nas linhas. Médias seguidas de mesma 

letra minúscula nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste skott knott (5%) 

 

Em relação aos nematóides Ditylenchus spp. os lotes 1 e 2 não apresentavam 

diferenças na fase de sementes brutas, e nas etapas do beneficiamento resíduo e nas 

sementes peneiradas, entretanto nas sementes prontas o lote 1 apresentou os menores 

índices populacionais deste nematóide em relação aos demais lotes de sementes (Tabela 

4). 

 

Tabela 4. População de nematóides em 10 g de sementes do gênero Ditylenchus, nas 

etapas do beneficiamento das sementes nos três lotes analisados. 

 Ditylenchus spp. 

Lote  Semente Bruta Semente Peneira Semente Beneficiada 

1 1516,6 bA 1166,6 bB 550,0 cC 

2 1300,0 bA 1316,6 bA 1133,3 bA 

3 4350,0 aA 4583,3 aA 1816,6 aA 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula não diferem entre si nas linhas. Médias seguidas de mesma 

letra minúscula nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste skott knott (5%) 

 

Os nematóides do gênero Meloidogyne estavam presentes apenas no lote 01, e o 

processo de limpeza e beneficiamento eliminaram este nematóides das sementes prontas 

para a comercialização (Tabela 5). 
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Tabela 5. População de nematóides em 10 g de sementes do gênero Meloidogyne, nas 

etapas do beneficiamento das sementes nos três lotes analisados. 

 Meloidogyne spp. 

Lote  Semente Bruta Semente Peneira Semente Beneficiada 

1 183,3 aA 100,0 aB - 

2 - - - 

3 - - - 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula não diferem entre si nas linhas. Médias seguidas de mesma 

letra minúscula nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste skott knott (5%) 

 

A maior concentração destes nematóides ocorre no resíduo da pálea (palhada), 

evidenciando o constatado por Favoreto  et al. (2006) que observou que a população de 

nematóides difere nas diferentes fases de beneficiamento, e os resíduos vegetais que 

constituam-se de pálea apresentava maior população de nematóides, e sementes 

beneficiadas e subfases do beneficiamento, incluindo a poeira, contêm nematóides 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6. População de nematóides em 10 g de resíduos constituídos de pálea, no 

processo de beneficiamento das sementes nos três lotes analisados. 

 Aphelenchoides spp. Ditylenchus spp. Meloidogyne spp. 

Lote     

1 2166,6 b 2700,0 b 67,3 a 

2 2400,0 b 2733,3 b - 

3 4033,3 a 3833,3 a - 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente pelo teste skott knott (5%) 

 

Com os resultados obtidos podemos verificar que nos lotes analisados as espécies 

de Aphelenchoides e Ditylenchus estão associadas as sementes de Brachiaria ruziziensis, 

o mesmo foi verificado por Marchi et al. (2007) que constatou que estes dois gêneros 

estão associados às sementes de gramíneas forrageiras destinadas ao mercado interno. 

Isto acaba acarretando problemas para áreas onde são realizados plantios de sementes 

de forrageiras contaminadas com nematóides, já que estes nematóides não são somente 

parasitos das gramíneas, e sim de outras culturas como arroz e cana-de-açúcar 

(TOKESHI & RAGO, 2005). Com base nesses resultados é conveniente reforçar a 
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necessidade da realização de análises prévias das sementes para evitar a introdução 

destes patógenos em áreas isentas. 

 

Conclusão 

A população dos nematóides Aphelenchoides spp. e Ditylenchus spp. diminuem 

nos processos de limpeza e beneficiamento as sementes de Brachiaria ruziziensis, 

entretanto esta redução não elimina completamente o parasita das sementes fazendo 

com o mesmo esteja presente nas sementes prontas para a comercialização 
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Resumo 
O presente estudo teve como objetivo avaliar os teores de prolina e peroxidase em 
variedades de algodão em solo infestado com nematóides em função do tratamento de 
sementes com nematicida químico e biológico. O experimento foi desenvolvido na casa 
de vegetação da UNOESTE, P. Prudente-SP. Sementes de algodão dos cultivares: IAC 
25, DELTAOPAL, NUOPAL foram semeadas em vasos de cerâmica (10 dm3) após 
tratamento químico e biológico. O solo foi coletado em área de cultivo de algodão nos 
municípios de Luiz Eduardo Magalhães (BA), Roda Velha (BA) e São Desiderio (BA), 
apresentando histórico de infestação de nematóides. O controle biológico, contendo 
Bacillus subtilis, foi efetivado pela inoculação das sementes de algodão na dosagem de 
500g/50kg de sementes visando a colonização da rizosfera do algodão. Este trabalho foi 
conduzido também com um tratamento utilizando-se nematicida sistêmico Abamectim 
(AVICTA 500 FS®) na dosagem de 3 ml kg-1 de semente. As plantas foram coletadas aos 
60 dias após o plantio com amostragem de folhas para realização das analises de prolina 
e peroxidase. O delineamento experimental empregado de blocos casualizados em 
arranjo fatorial com quatro repetições. Nas condições deste trabalho o critério de 
avaliação da prolina e peroxidase nos diferentes cultivares e locais mostrou-se importante 
para utilização nos programas de avaliação da infestação de nematóides nas plantas. 
Palavras-chave:Gossypium hirsutum, Fitopatologia, controle biológico. 
 

 

Introdução 

No Brasil o algodão é uma das principais commodites nacionais. No cenário 

mundial, essa cultura contribui com cerca de 90% da produção de fibras (CIA e 

FUZZATO, 1999). No Brasil a produção situa se em 3.850.952 toneladas colocando o em 

posição de destaque na exportação mundial de fibras. Os estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás e Bahia são os maiores produtores com 52% da produção nacional 

de algodão herbáceo em caroço (IBGE, 2008). O aumento ocorreu devido ao uso 

crescente de tecnologias, principalmente de insumos e cultivares com maior potencial 

produtivo, tolerantes ou resistentes a doenças.  

São encontrados relatos de pelo menos 250 patógenos do algodão, destes, 90% 

são fungos, havendo registro de ataque de vírus, micosplasma, bactérias e nematóides 

(KIRKPATRICK e ROTHROCK, 2001). Os nematoides das galhas, das lesões e o 

nematóide reniforme são considerados importantes parasitas para a cultura do algodoeiro 

no Brasil. 

Os danos causados por nematóides podem resultar em diminuição do volume de 
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raízes e deformação, menor absorção de nutrientes e redução da produtividade, deste 

modo, inviabilizando a cultura. Os sintomas causados por nematoides de galha incluem 

inchaço e formação de galhas. A primeira indicação da presença de nematoides pode ser 

o aparecimento de plantas cloróticas ou enfezadas em reboleiras (ARQUIVO DO 

AGRÔNOMO, 2005). Além desses sintomas, podem ocorrer murcha das plantas durante 

os períodos mais quentes do dia, menor desenvolvimento das plantas devido ao 

comprometimento do sistema radicular, desfolha prematura, sintomas de deficiência, 

decréscimo da eficiência das raízes em absorver e translocar e nutrientes e menor 

crescimento da parte aérea culminando em menor produção (TIHOHOD, 2000). Os 

sintomas descritos podem ser confundidos com deficiência nutricional (RUANO et al., 

1992; KIRKPATRICK e ROTHROCK, 2001). 

Dentre os manejos de nematóides inclui se o controle químico, práticas culturais, 

controle biológico e uso de cultivares resistentes, onde mostra se bastante promissor, 

uma vez que oferece as maiores possibilidades de êxito no controle de nematóides 

(RUANO et al., 1997). Uma vez que os nematoides tem causado sérios prejuízos na 

cultura do algodão, há grande interesse em melhorar geneticamente as cultivares, 

tornando as mais resistentes a infecção por esses patógenos (ABRAO e MAZZAFERA, 

2001). 

 O objetivo da pesquisa é avaliar o desenvolvimento de cultivares de algodão (IAC 

25, DELTAOPAL, BRS 286 e NUOPAL) em solo infestado com nematóides em função do 

tratamento de sementes com nematicida químico e biológico. 

 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no laboratório de fitopatologia e casa de vegetação da 

Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), Presidente Prudente, SP durante os meses 

de fevereiro a maio de 2011. O solo utilizado no experimento foi coletado na área de 

cultivo de algodão dos municípios de Luiz Eduardo Magalhães (BA), Roda Velha (BA) e 

São Desiderio (BA). Os solos apresentavam as seguintes populações de nematóides: 

amostra de Luiz Eduardo Magalhães com população de 1512 Rotylenchulus por grama de 

solo; Roda Velha com população de quatro Pratylenchus por grama de solo e 16 

Rotylenchulus por grama de solo; São Desidério com populacao de 96 Pratylenchus por 

grama de solo e 6048 Rotylenchulus por grama de solo. 

Foram utilizadas as cultivares de algodão: IAC 25, DELTAOPAL e NUOPAL, sendo 

que a cultivar IAC 25 é caracterizada como resistente as principais espécies de 

nematóides de galha. As cultivares serão submetidas a tratamentos de sementes com 
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nematicida abamectin (Avicta) na dosagem de 3ml 1kg de sementes-1 e inoculação de 

dois isolados de Bacillus subtilis (PRBS-1 e B-1) na dosagem de 500 g50 kg de 

sementes-1. O experimento foi conduzido em vasos de cerâmica com capacidade de 10 

kg de solo. O delineamento experimental empregado foi de blocos inteiramente 

casualizado com distribuição em arranjo fatorial de três variedades, três tratamentos e 

quatro repetições.  

As plantas foram conduzidas durante 60 dias em casa de vegetação com reposição 

da umidade do solo para atingir a capacidade de campo. Após este período as mesmas 

foram coletadas cuidadosamente as folhas e levadas ao laboratório para realizar as 

analises de prolina de acordo com a metodologia descrita por (BATES, 1973) e 

peroxidase de acordo com a metodologia descrita por Araujo (2005). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste F utilizando-se o 

teste Scott Knott (5%) para comparação das médias. 

 

Resultados e Discussão 

A caracterização dos tratamentos quanto aos teores de prolina mostrou que o local 

3 apresentou maiores níveis nos teores encontrados nos três genótipos em relação aos 

outros dois locais. O genótipo Deltaopal obteve valores e medias maiores em comparação 

ao IAC e Nuopal. Os menores níveis nos teores de prolina foram no cultivar IAC, fato este 

demonstra que a planta apresentou mecanismos de defesa que pode ter reduzido o 

estresse na planta. No local 2 no tratamento controle verificou-se que o genótipo 

Deltaopal diferiu-se, pelo erro padrão, dos genótipos IAC e Nuopal, entretanto, os 

mesmos não se diferiram. No mesmo local, no tratamento com abamectina o Deltaopal 

não se diferiu do IAC, mas os dois apresentaram valores de prolina maiores quando 

comparado com o Nuopal (Figura 1). 

 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 20

 

Figura 1- Teor de prolina em função aos diferentes tipos de controle em relação às 

cultivares. 

 

Os resultados de peroxidase encontrados nos genótipos demonstrou que a maioria 

dos tratamentos proporcionaram valores elevados dos teores de peroxidase. Os maiores 

níveis de peroxidase nos genótipos foram observados nos locais 1 e 3, que pode ser 

relacionado a maior população de nematóides nos solos desses locais. O genótipo  IAC  

dentre as cultivares apresentou tendência de valores de peroxidase um pouco superior 

aos outros genótipos avaliados. Isto pode demonstrar que a expressão de peroxidase 

possa estar relacionada a característica genética do genótipo. O tratamento das sementes 

com abamectina promoveram valores de peroxidase superiores no genótipo nuopal, nos 

locais 1 e 3, comparado ao controle. 
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Figura 2- Teor de peroxidase em função aos diferentes tipos de controle em relação às 

cultivares. 

 

Conclusões 

Nas condições deste trabalho o critério de avaliação da prolina e peroxidase nos 

diferentes cultivares e locais mostrou-se importante para utilização nos programas de 

avaliação da infestação de nematóides nas plantas. 
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Resumo 
Objetivou-se isolar e avaliar o efeito de diferentes estirpes de Bacillus sp. sobre o 
crescimento e desenvolvimento de plantas de milho, cultivadas em casa de vegetação. 
Após coleta de amostras de plantas na região oeste paulista de São Paulo foi realizado o 
isolamento de bactérias da rizosfera e posterior caracterização fenotípica quanto ao 
antagonismo a fungos fitopatogênicos, produção de auxinas, fosfatases. Como avaliação 
final dos isolados bacterianos foi realizado experimento em casa de vegetação com 
inoculação de sementes de milho. O experimento foi distribuído em delineamento 
inteiramente casualizado com quatro repetições. Foi constatado que 48 % dos isolados 
apresentaram antagonismo a fungos e todos apresentaram a solubilização de fósforo e 
produção de auxinas. Observou-se que 40% dos isolados foram considerados 
promissores para utlização da inoculação de sementes de milho. 
Palavras-chave: Bacillus sp., Zea mays, atividade enzimática, rizosfera 
 

 

Introdução 

O milho (Zea mays L.) é uma das culturas mais antigas do mundo, havendo 

indicações, através de escavações arqueológicas e geológicas e de medições por 

desintegração radioativa, de que é cultivado há pelo menos 6000 anos (PIPERNO & 

FLANNERY, 2001). Na evolução mundial de produção de milho, o Brasil te destaque 

como terceiro produtor, superado apenas pelos Estados Unidos e pela China. No cenário 

nacional, o milho é o segundo grão mais importante para a agricultura brasileira, sendo 

que nos anos de 2005 e 2006, sua produção correspondeu a 30,8% da produção total de 

grãos no pais , perdendo apenas para a soja (IBGE, 2006). 

As rizobactérias promotoras do crescimento de plantas habitam o solo e com 

freqüência são isoladas da rizosfera de diversas plantas cultivadas. Entre os gêneros 

mais estudados destacam-se: Bacillus, Pseudomonas, Azospirillum e Rhizobium 

(LAZARETTI & BETTIOL, 1997). As rizobactérias que são capazes de colonizar as raízes, 

estimulando-as diretamente ou beneficiando o crescimento e o desenvolvimento de 

diversas plantas. Essas bactérias são chamadas de “Plant growth promoting 

rhizobacteria” (PGPR) (GRAY & SMITH, 2005) ou rizobactérias promotoras de 

crescimento em plantas (RPCP). 
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Bactérias que habitam o interior dos tecidos vegetais podem exercer efeitos 

positivos através da promoção de crescimento vegetal, seja por meio disponibilização 

nutrientes, produção de reguladores de crescimento vegetal, efeito antagônico a 

patógenos ou produção de antibióticos. Esses processos vão depender da interação 

estabelecida entre o genótipo da bactéria e o da planta hospedeira, bem como dos tipos 

de tecidos vegetais colonizados (GRAY & SMITH, 2005). 

O crescimento vegetal também pode ser estimulado de forma mais direta, pelo 

aumento na disponibilidade de nutrientes para as plantas, pela solubilização de fosfato 

inorgânico e pela mineralização de fosfato orgânico. Diferentes gêneros bacterianos, 

como Pseudomonas, Bacillus e Agrobacterium, possuem habilidade para solubilizar 

fosfatos de compostos inorgânicos (RODRÍGUEZ e FRAGA, 1999). 

O uso de RPCPs como indutoras de resistência sistêmica contra diferentes 

patógenos de plantas vem demonstrando bons resultados em determinadas condições de 

campo (VISWANATHAN e SAMIYAPPAN, 2002 a,b). Entende-se por indução de 

resistência sistêmica o aumento da capacidade de defesa da planta contra diversos 

patógenos após estimulação apropriada, tornando-a mais resistente (RAMAMOORTHY et 

al., 2001). A indução de resistência sistêmica está diretamente ligada a alterações 

bioquímicas e estruturais na planta (ARAÚJO, 2001). 

O estabelecimento bacteriano na rizosfera é fundamental para que o 

microrganismo possa interagir com a planta. A inconstância dos resultados é um assunto 

bastante citado por diversos autores, pois nem sempre as rizobactérias repetem sua 

atuação como promotoras de crescimento, mesmo em testes realizados em condições 

semelhantes (Chanway et al., 2000; Freitas et al., 2003). Também os fatores nutricionais 

do solo podem ser limitantes na competição entre bactérias, podendo resultar em 

ausência de colonização radicular: Freitas et al. (2003) obtiveram diferentes respostas 

quando isolados de Pseudomonas sp. foram submetidos a diferentes substratos com 

diferentes concentrações de nutrientes.  

A interação positiva entre estas bactérias e o milho tem sido demonstrada por 

vários autores e, embora ainda não seja prática agrícola consolidada, levantamentos de 

diversos experimentos realizados em vários países mostram que a inoculação de 

bactérias do gênero Azospirillum resultou, na maioria dos casos, em aumento de matéria 

seca, de produção de grãos e de acúmulo de N nas plantas inoculadas (Okon & 

Vanderleyden, 1997).  
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Este trabalho teve o objetivo de isolar e avaliar o efeito de diferentes estirpes de 

Bacillus sp. sobre o crescimento e desenvolvimento de plantas de milho, cultivadas em 

casa de vegetação. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação e laboratório de microbiologia 

agrícola da Unoeste, Presidente Prudente, SP durante os meses de fevereiro a junho de 

2011. Foram coletados amostras de plantas adultas de milho no campus II da UNOESTE 

(P. prudente, SP) 

No laboratório 20g de raiz de cada planta foi coletada e lavada levemente em água 

corrente para desprender o solo que estava mais frouxamente aderido e posteriormente a 

mesma foi fracionada e colocada em frasco erlenmeyer com solução salina esterelizada 

(solução de MgSO4.7H2O 0,01M). o conjunto raiz solo que permaneceu aderido foi 

denominado ambiente rizosferico. Esse conjunto, dentro do frasco foi submetido a 30 

minutos de agitação em agitador orbital mecânico.  

Amostras de 1mL retiradas do frasco foram submetidos a diluições seriadas em 

tubos com 10 mL de água  destilada estéril. Antes do plaqueamento foram submetidas a 

um choque térmico ( 80° C/ 20 min) visando selecionar rizobacterias do genero Bacillus. O 

plaqueamento foi realizado com alíquotas de 0,1mL, coletadas nos tubos após o choque 

térmico e distribuídas em meio NA (Agar nutritivo) com incubação por 48 horas, em estufa 

a 28°C. As bactérias formadoras de colônias nas placas foram então, isoladas em tubos 

com Agar nutriente. Nessa etapa foram separadas 64 isolados de rizobacterias do gênero 

Bacillus. 

Para caracterizar os isolados quanto ao antogonismo a fungos foi utilizado o 

método de pareamento em placas de Petri contendo BDA [ batata (250g/l); dextrose 

(10g/l); Agar (15g/l)] segundo metodologia descrito por Araujo et al (2005). Foi utilizado a 

espécie de fungo fitopatógeno Aspergillus spp. Para caracterizar os isolados quanto a 

solubilização de fosfato, os mesmos foram inoculados em 5mL de meio glicose levedura 

(GL) enriquecido com fosfato natural (ARAD) durante 7 dias, foi retirado 1,5 mL da 

centrifugação (10.000 rpm por 20 minutos), descartando o precipitado. Foi retirado 1,0mL 

do sobrenadante e quantificado o P solúvel no sobrenadante (TEDESCO et al 1995). 

Para avaliação dos isolados quanto ao potencial de produção de AIA foi conduzido 

bioensaio onde as bactérias foram cultivadas em 50 mL de meio liquido TSB (Trypticase 

Soy Brooth) suplementado com 10 g L-1 de dextrose, 5g L-1 de extrato de levedura e 

5mM de L-triptofano (1000 ug mL-1). Os isolados foram mantidos a 28°C, no escuro sob 
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agitação constante, durante 24 horas. Após este período, foi centrifugado a 10000 x g 

durante 10 minutos, para a obtenção do sobrenadante. A quantidade de AIA por mL de 

cultura será estimada através da mistura de 5 mL de reagente de Salkowski (Ehmann, 

1997) com 1 mL do sobrenadante da cultura, seguido da leitura da absorbância em 

500nm, após 30 minutos. 

Para a avaliação dos isolados quanto a promoção de crescimento de plantas foi 

conduzido em experimento com o cultivo de milho em vasos com 5kg de solo coletado na 

área experimental da Unoeste.  

O experimento foi conduzido em blocos casualizados com 3 repetições. As 

rizobacterias, caracterizadas anteriormente, foram multiplicadas em meio sólido de onde 

foram raspadas e diluídas em águas estéril (concentração final de 1,0.10 8 ufc.mL¹) e em 

seguida inoculadas (1mL por planta) por semente de milho no momento do transplantio. 

Os vasos foram irrigados diariamente e após 38 dias foi realizado a colheita. As variáveis 

biométricas analisadas foram massa seca da raiz e parte aérea.  

 

Resultados e Discussão 

O desempenho dos isolados quanto ao antagonismo a fungos e produção de 

hormônio (AIA) in vitro é apresentado na Tabela 1. Foi constatado que 48 % dos isolados 

apresentaram antagonismo a fungos e todos apresentaram a solubilização de fósforo e 

produção de auxinas.  

A produção de auxinas nos isolados obteve o valor médio de 0,200±0,044 o que 

demonstra pequena variabilidade entre os isolados neste quesito. Entretanto no quesito 

de solubilização de fósforo foi encontrado o valor médio de 0,054±0,089 o que revela 

maior variabilidade nos valores encontrados nos isolados. 

Ocorreu efeito significativo (p<0,05) dos tratamentos nas variáveis de crescimento 

do milho, avaliados no experimento de casa de vegetação (Tabela 2). Foi encontrado que 

cerca de 40% dos isolados promoveram o crescimento da massa seca da parte aérea do 

milho destacando-se o isolado C3-A que proporcionou quatro vezes mais massa seca do 

que o tratamento testemunha. Por outro lado, apenas cinco isolados promoveram o 

crescimento significativo da raiz do milho quando comparado com a testemunha. 
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Tabela 1. Antagonismo a fungos, solubilização de Fósforo, e produção do Acido indol-

acético (AIA) por isolados bacterianos de amostras de solo em plantas de milho. 

Isolados Antagonismo a fungo Solubilização de P Auxinas 
C1-A 11 mm 0,032 0,228 
C1-B 0 mm 0,045 0,229 
C1-C 17 mm 0,045 0,177 
C1-D 0 mm 0,03 0,168 
C2-A 0 mm 0,056 0,206 
C2-B 5,5 mm 0,062 0,331 
C2-C 0 mm Não realizado 0,232 
C2-D 0 mm 0,009 0,200 
C3-A 0 mm 0,053 0,241 
C3-B 0 mm 0,055 0,251 
C3-C 13 mm 0,077 0,228 
C3-D 0 mm 0,068 0,208 
C4-A 0 mm 0,024 0,223 
C4-B 0 mm 0,069 0,247 
C4-C 0 mm 0,006 0,183 
C4-D 0 mm 0,009 0,190 
C5-B 24,5 mm 0,006 0,213 
C5-C 13 mm 0,026 0,206 
C5-D 0 mm 0,048 0,184 
C6-A 14 mm 0,014 0,225 
C6-B 0 mm 0,290 0,247 
C6-C 1,5 mm 0,091 0,237 
C6-D 22,5 mm 0,009 0,267 
C7-A 13,5 mm 0,032 0,257 
C7-B 0 mm 0,016 0,228 
C7-C 12 mm 0,024 0,218 
C7-D 11 mm 0,01 0,244 
C8-A 10 mm Não realizado 0,241 
C8-B 10,5 mm Não realizado 0,271 
C8-C 0 mm Não realizado 0,186 
C8-D 15 mm Não realizado 0,199 
T1-A 22 mm 0,024 0,244 
T1-B 27,5 mm 0,028 0,147 
T1-C 0 mm 0,016 0,204 
T1-D 24 mm 0,24 0,136 
T2-A 14 mm 0,029 0,239 
T2-B 0 mm 0,011 0,149 
T2-C 0 mm 0,029 0,307 
T2-D 22,5 mm 0,009 0,217 
T3-A 0 mm 0,002 0,208 
T3-B 0 mm 0,061 0,177 
T3-C 0 mm 0,017 0,185 
T3-D 0 mm 0,039 0,169 
T4-A 22 mm 0,145 0,204 
T4-B 17,5 mm 0,024 0,193 
T4-C 23 mm 0,019 0,205 
T4-D 15 mm 0,006 0,129 

T5-A 0 mm 0,566 0,150 
T5-B 0 mm 0,036 0,142 
T5-C 11,5 mm 0,043 0,128 
T5-D 6 mm 0,049 0,171 
T6-A 6 mm 0,022 0,141 
T6-B 14,5 mm 0,023 0,176 
T6-C 0 mm 0,021 0,138 
T6-D 0 mm 0,237 0,170 
T7-A 0 mm 0,004 0,137 
T7-B 0 mm 0,045 0,182 
T7-C 13,5 mm 0,024 0,158 
T7-D 17,5 mm 0,026 0,205 
T8-A 0 mm 0,039 0,137 
T8-B 0 mm Não realizado 0,144 
T8-C 0 mm 0,02 0,153 
T8-D 20,5mm 0,039 0,226 
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Tabela 2. Resultados da avaliação biométrica do milho com tratamento dos isolados 
bacterianos após 70 dias de experimento. 

Isolados Matéria seca da parte aerea (g planta-1) Matéria seca da raiz (g planta-1) 

C1-A 3,94 a 1,96 b 
C1-B 4,93 a 2,95 b 
C1-C 5,08 a 4,76 a 
C1-D 3,57 a 2,60 b 
C2-A 3,25 b 2,23 b 
C2-B 2,08 b 1,90 b 
C2-C 2,64 b 2,21 b 
C2-D 4,18 a 3,50 b 
C3-A 7,92 a 4,29 a 
C3-B 2,37 b 1,73 b 
C3-C 1,92 b 1,47 b 
C3-D 1,47 b 1,28 b 
C4-A 4,80 a 3,35 b 
C4-B 1,21 b 1,27 b 
C4-C 2,60 b 1,92 b 
C4-D 3,05 b 2,76 b 
C5-B 2,15 b 1,89 b 
C5-C 1,95 b 1,54 b 
C5-D 1,12 b 2,35 b 
C6-A 3,30 b 2,08 b 
C6-B 3,87 a 2,19 b 
C6-C 2,39 b 1,93 b 
C6-D 3,40 b 2,57 b 
C7-A 3,04 b 2,49 b 
C7-B 1,02 b 5,42 a 
C7-C 3,65 a 2,53 b 
C7-D 6,89 a 3,17 b 
C8-A 3,93 a 2,71 b 
C8-B 1,67 b 3,26 b 
C8-C 3,18 b 2,10 b 
C8-D 1,82 b 1,97 b 
T1-A 4,04 b 4,80 a 
T1-B 2,62 b 2,71 b 
T1-C 2,32 b 2,42 b 
T1-D 4,85 a 6,38 a 
T2-A 2,62 b 1,87 b 
T2-B 1,91 b 1,92 b 
T2-C 4,60 a 2,95 b 
T2-D 2,62 b 2,26 b 
T3-A 3,68 a 2,27 b 
T3-B 1,97 b 1,95 b 
T3-C 5,78 a 3,11 b 
T3-D 2,23 b 1,73 b 
T4-A 4,17 a 2,42 b 
T4-B 2,77 b 2,16 b 
T4-C 3,83 a 2,53 b 
T4-D 3,61 a 1,98 b 
T5-A 3,96 a 3,40 b 
T5-B 2,70 b 2,04 b 
T5-C 2,73 b 1,89 b 
T5-D 2,34 b 1,93 b 
T6-A 2,46 b 1,68 b 
T6-B 2,54 b 2,52 b 
T6-C 2,06 b 2,27 b 
T6-D 4,22 a 2,73 b 
T7-A 5,03 a 3,08 b 
T7-B 2,77 b 2,22 b 
T7-C 2,70 b 2,36 b 
T7-D 2,32 b 3,12 b 
T8-A 3,88 a 2,77 b 
T8-B 2,94 b 2,12 b 
T8-C 3,77 a 3,16 b 
T8-D 3,05 b 1,91 b 
Testemunha 1,89 b 2,03 b 

Médias seguidas pelas mesmas letra não apresentam diferenças significativa a(P < 0.05 %) pelo teste Scott-knott 
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Conclusão 

Existem bactérias na rizosfera de milho que são caracterizadas como Bacillus sp. 

e podem promover o crescimento das plantas quando inoculadas previamente nas 

sementes. A avaliação de produção de auxinas e solubilização de fósforo mostra-se 

relevante para os protocolos de seleção dos isolados de Bacillus sp. como promotores de 

crescimento de Brachiaria brizantha. 
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Resumo 
A cultura do maracujazeiro tem sofrido com diversos problemas fitossanitários, sendo a 
virose e a morte prematura as principais. O controle químico tem se mostrado ineficiente e 
devido esta característica uma alternativa para o convívio em áreas com histórico ou a 
garantia de que as plantas permaneçam vivas mesmo em áreas sem histórico de morte 
prematura é o uso de porta enxerto resistente. Neste sentido este trabalho teve como 
objetivo estudar o desenvolvimento de mudas avançadas de Passiflora edulis f. flavicarpa 
enxertados sobre P. alata, P. giberti e P. cincinnata. Dentre as características estudadas 
observou-se que o uso de P. giberti como porta-enxerto é um dos mais promissores por 
proporcionar o melhor desenvolvimento das mudas de maracujazeiro. 
Palavras-chave: Passiflorae, P. alata, P. giberti, P. cincinnata. 
 

 

Introdução 

 A cultura do maracujazeiro tem sofrido com diversos problemas fitossanitários, 

sendo a virose e a morte prematura as principais. O desenvolvimento de mudas 

avançadas tem como objetivo quebrar o ciclo da virose, onde a produção de mudas inicia-

se em fevereiro e o plantio no campo em agosto, quando a plantação do ano anterior é 

eliminada e durante este período as mudas permanecem protegidas em casa de 

vegetação com tela anti-afideo. 

 Porém, devido a presença de fungos de solo que colonizam o sistema radicular 

apodrecendo-o e levando a planta à morte o cultivo do maracujazeiro se tornou itinerante, 

necessitando de novas áreas a cada ciclo. Os principais patógenos associados à morte 

prematura são Fusarium oxysporym f. passiflorae, Nectria haematococca e Phyophtora 

sp, (FISCHER 2005). 

 O controle químico tem se mostrado ineficiente e devido esta característica uma 

alternativa para o convívio em áreas com histórico ou a garantia de que as plantas 

permaneçam vivas mesmo em áreas sem histórico de morte prematura é o uso de porta 

enxertos resistentes (LIBERATO, 2002). Dentre as espécies que apresentam resistência 

ou tolerância destacam-se o P. alata e P. giberti (SÃO JOSÉ et al., 2000). 

 O desenvolvimento das plantas enxertadas apresenta diferença conforme o porta-

enxerto utilizado e o P. giberti foi o que apresentou um dos melhores desenvolvimentos 
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seguido do P. cincinnata, conforme relatado por (NOGUEIRA FILHO et al., 2011). Neste 

sentido este trabalho teve como objetivo estudar o desenvolvimento de mudas avançadas 

de Passiflora edulis f. flavicarpa enxertados sobre P. alata, P. giberti e P. cincinnata. 

 

Material e Métodos 

 O experimento foi realizado em casa de vegetação da Agência Paulista de 

Tecnologia dos Agronegócios – Pólo Alta Sorocabana durante o período de março à abril. 

A semeadura foi realizada no mês de março em bandeja de poliestireno expandido 

preenchidos com substrato comercial Bioplant®, transplantados em abril em sacolas 

pláticas com 18x28 cm de dimensão e preenchidos com fibra de coco com fertilizante de 

liberação lenta e a enxertia dos materiais ocorreu durante o mês de maio.  

 A enxertia utilizada o do tipo garfagem no topo hipocotiledonar sendo utilizado 

lâmina de bisturi e parafilme para fixar o enxerto no porta-enxerto. 

 O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 

3x5, sendo maracujazeiro enxertado sobre três porta-enxertos e cinco épocas de 

avaliação com 4 repetições. 

 As avaliações iniciaram 15 dias após a enxertia sendo analisado o diâmetro do 

porta enxerto (mm), o diâmetro da copa (mm), altura (cm) e número de folhas. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e análise de regressão com auxílio do programa 

estatístico SAS 9.2 para Windows. 

 

Resultados e Discussões 

 Houve interação entre os fatores conforme teste F (P<0,05) para todas as 

características avaliadas. 

O diâmetro do porta-enxerto apresentou diferença obedecendo uma regressão 

linear positiva ao longo do tempo, onde os maiores valores foram obtidos para o P. alata 

com 41,19 mm de diâmetro, por outro lado o menor desempenho foi obtido com o P. 

cincinnata (Figura 1).  
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Figura 1. Diâmetro dos porta-enxertos (P. alata, P. giberti e P. cincinnata) em função das 

épocas de avaliação. Presidente Prudente – SP, 2011. 

 

Apesar de não apresentar os maiores valores de diâmetro, observa-se que o maior 

potencial de crescimento das mudas foi obtido utilizando-se o P. giberti, onde o 

coeficiente angular foi o maior conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Equação da reta, R2 e coeficiente angular do diâmetro dos porta-enxertos (P. 

alata, P. giberti e P. cincinnata) em função das épocas de avaliação. Presidente Prudente 

– SP, 2011. 

Porta-enxerto Equação da Reta R2 Coeficiente Angular 

P. alata y = 0,0597x + 36,776 0,7148 0,001623 

P. giberti y = 0,1171x + 29,602 0,7775 0,003956 

P. cincinnata y = 0,0935x + 26,322 0,6716 0,003552 

 

 O diâmetro do maracujá amarelo enxertado nas três espécies também aumentou 

linearmente conforme equação linear crescente, onde pode-se observar os maiores 

valores para as plantas enxertadas sobre o P. giberti seguidos do P. cincinnata. O P. alata 

é o que apresenta pior desempenho em todas as épocas de avaliação (Figura 2). 
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Figura 2. Diâmetro de maracujazeiro amarelo sobre diferentes porta-enxertos (P. alata, P. 

giberti e P. cincinnata) em função das épocas de avaliação. Presidente Prudente – SP, 

2011. 

 

 Apesar do porta-enxerto (P. alata) apresentar o maior diâmetro, esta característica 

não foi visualizada no enxerto e da mesma forma que o porta-enxerto de P. alata 

apresentou o menor coeficiente angular, que pode ser relacionado à velocidade de 

crescimento do diâmetro, o enxerto também obteve o menor coeficiente angular 

comparando-se com o diâmetro do enxerto das outras plantas (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Equação da reta, R2 e coeficiente angular do diâmetro de maracujazeiro 

amarelo sobre diferentes porta-enxertos (P. alata, P. giberti e P. cincinnata) em função 

das épocas de avaliação. Presidente Prudente – SP, 2011. 

Porta-enxerto Equação da Reta R2 Coeficiente Angular 

P. alata y = 0,0973x + 16,21 0,5592 0,006002 

P. giberti y = 0,1446x + 23,28 0,7628 0,006211 

P. cincinnata y = 0,1395x + 21,86 0,6948 0,006382 

 

 Conforme os dados apresentados na Figura 3, observa-se que a altura das plantas 

enxertadas sobre o P giberti foram as que cresceram mais ao longo do tempo seguida do 

P. cincinata que apresenta pequena diferença comparando-se com o P. giberti, por outro 

lado as plantas enxertadas sobre o P. alata apresentou o pior desempenho. 
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Figura 3. Altura de maracujazeiro amarelo sobre diferentes porta-enxertos (P. alata, P. 

giberti e P. cincinnata) em função das épocas de avaliação. Presidente Prudente – SP, 

2011. 

 

 Através do valor do coeficiente angular demonstrado na Tabela 3, observa-se que 

para a característica altura a utilização de P. giberti como porta enxerto é muito superior 

do que a utilização dos dois outros porta-enxertos, devido à maior velocidade de 

crescimento comparando-se com as outras,  o que pode ser atribuído pela maior 

compatibilidade das duas espécies P. edulis e P. giberti. 

 

Tabela 3. Equação da reta, R2 e coeficiente angular da altura de maracujazeiro amarelo 

sobre diferentes porta-enxertos (P. alata, P. giberti e P. cincinnata) em função das épocas 

de avaliação. Presidente Prudente – SP, 2011. 

Porta-enxerto Equação da Reta R2 Coeficiente Angular 

P. alata y = 0,0552x + 9,6458 0,963 0,0057227 

P. giberti y = 0,2012x + 19,928 0,8587 0,0104357 

P. cincinnata y = 0,1366x + 17,797 0,9036 0,0076755 

 

 A evolução do número de folhas ao longo do tempo para as plantas foi parecida em 

todos os tratamentos, onde novamente o P. alata foi o que apresentou pior desempenho 

novamente, já o P. cincinnata foi o que obteve maior número de folhas seguido do P. 
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giberti. A característica número de folhas também comportou-se conforme modelo linear 

crescente (Figura 4). 

 

Figura 4. Número de folhas de maracujazeiro amarelo sobre diferentes porta-enxertos (P. 

alata, P. giberti e P. cincinnata) em função das épocas de avaliação. Presidente Prudente 

– SP, 2011. 

 

 Segundo os dados presentes na Tabela 4, observa-se que a velocidade da 

emissão das folhas não apresenta diferença entre os tratamentos, sendo que para esta 

característica o P. giberti apresenta menor valor absoluto. 

 

Tabela 4. Equação da reta, R2 e coeficiente angular do número de folhas de 

maracujazeiro amarelo sobre diferentes porta-enxertos (P. alata, P. giberti e P. cincinnata) 

em função das épocas de avaliação. Presidente Prudente – SP, 2011. 

Porta-enxerto Equação da Reta R2 Coeficiente Angular 

P. alata y = 0,0632x + 2,875 0,989 0,021982609 

P. giberti y = 0,0733x + 3,39 0,9509 0,021622419 

P. cincinnata y = 0,0782x + 3,5567 0,9612 0,021986673 

 

 A superioridade do desenvolvimento das plantas enxertadas sobre o P. giberti na 

altura das plantas e no diâmetro do enxerto pode estar relacionado à compatibilidade que 

cada material possui quando utilizada a técnica de enxertia, sugere-se que em trabalhos 
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futuros possa acrescentar um novo tratamento, onde o P edulis seja enxertado sobre P. 

edulis, assim como utilizar plantas não enxertadas (pé-franco) como testemunha. 

 Por outro lado o uso de enxertia utilizando-se as espécies presentes neste trabalho 

apresenta-se bem promissora, pois apesar de apresentarem diferença em seu 

crescimento, a porcentagem de pegamento dos enxertos foi de 100%. 

 

Conclusão 

 Conforme as condições experimentais deste trabalho, conclui-se que a utilização 

da enxertia em maracujazeiro pode ser um método viável de propagação quando utilizado 

o material adequado, que neste caso foi o P. giberti que apresentou-se superior aos 

outros. 
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Resumo 
O objetivo do trabalho foi avaliar os componentes de produção do milho e o 
desenvolvimento da espécie forrageira após a colheita do milho, em razão de diferentes 
modos de semeadura da Brachiaria ruziziensis, a lanço na pré-semeadura, em linhas 
alternadas na semeadura simultânea ao milho, a lanço em cobertura e em linhas em 
cobertura. O experimento foi conduzido em faixas de cultivo de 50 m de comprimento, 
com 10 linhas de semeadura, divididas em 4 subparcelas, com os seguintes tratamentos: 
T1, B. ruziziensis a lanço em área total na pré-semeadura do milho; T2, B. ruziziensis em 
linhas alternadas com o milho, simultaneamente; T3, B. ruziziensis a lanço em área total 
em cobertura, quando as plantas de milho apresentavam 4 folhas totalmente 
desdobradas; T4, B. ruziziensis em linhas, na entrelinha do milho com quatro folhas 
totalmente desdobradas; e T5, milho solteiro (testemunha). A produção de grãos não foi 
afetada, ou seja, a B. ruziziensis não comprometeu a cultura principal, sendo, portanto, 
viável o cultivo de milho em consórcio com a forrageira. Já na produção de fitomassa o 
método de semeadura de B. ruziziensis em linhas alternadas simultânea com a 
semeadura de milho apresentou os melhores resultados. 
Palavras-chave: Pantio direto, integração lavoura pecuária, Zea mays. 

 

 

Introdução 

O milho (Zea mays L.) é uma monocotiledônea da família Poaceae, de grande 

importância econômica. O Brasil tem duas épocas de semeadura, sendo a safra de verão 

(outubro a dezembro) e a safrinha (fevereiro a março) no centro-sul brasileiro. 

Considerando sua importância econômica, recentemente têm ocorrido importantes 

mudanças no sistema de produção desta cultura, ressaltando sua expansão no Sistema 

Plantio Direto (SPD) e na Integração Lavoura Pecuária (ILP) (Glat, 2002), que consiste na 

implantação do cultivo consorciado de culturas anuais com espécies forrageiras (Cobucci, 

2001). Nesses sistemas de produção cultiva-se a lavoura de verão, e na lavoura safrinha 

é feito o consórcio de uma cultura precoce com a forrageira, geralmente espécies do 

gênero Brachiaria. 

No cultivo em consórcio são implantadas duas ou mais espécies em uma mesma 

área, com possível aumento de rendimento, sendo que a ocorrência de condições 

desfavoráveis a uma cultura pode não afetar ou, até mesmo, ser benéfica a outra (Portes 

et al., 2003). Além disso, existe uma gama de espécies com grande variabilidade nas 
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suas características agronômicas, adequando-se a essa modalidade de cultivo (Cruz et 

al., 2003). 

O milho é considerado excelente competidor com plantas de porte baixo pois 

apresenta crescimento inicial rápido. Trabalhos conduzidos por Alvim et al. (1989) e 

Duarte et al. (1995) demonstram que, em competição com espécies de Brachiaria, a 

produtividade do milho não foi alterada. As plantas forrageiras, principalmente as do 

gênero Brachiaria e Panicum, apresentam capacidade de restaurar o solo por meio do 

sistema radicular, fornecendo condições favoráveis à infiltração e retenção de água e ao 

arejamento. Com a utilização de plantas de cobertura é possível recuperar a fertilidades 

do solo, elevando o teor de matéria orgânica, a capacidade de troca catiônica, a 

disponibilidade de macro e micronutrientes, a melhoria da infiltração de água e da 

aeração, além da redução da amplitude da variação térmica e, no caso das leguminosas, 

a incorporação de nitrogênio ao solo (Igue, 1984; Calegari et al., 1993; Cáceres & 

Alcarde, 1995). Hernani et al. (1999) acrescentam ainda o controle das plantas daninhas e 

a ciclagem de nutrientes. 

A Brachiaria ruziziensis é uma espécie que apresenta boa competitividade com 

plantas invasoras, boa tolerância ao sombreamento, alta proteção do solo, alta tolerância 

à seca e ampla adaptabilidade climática, além de formar pastagens densas quando em 

condições favoráveis. Também possui elevada capacidade de propagação por estolões, 

não forma touceiras e é facilmente controlada por meio de herbicidas, favorecendo o 

desempenho do maquinário na instalação da lavoura subseqüente e a qualidade da 

palhada no manejo do SPD. 

O trabalho teve por objetivo avaliar os componentes de produção do milho e o 

desenvolvimento da espécie forrageira após a colheita do milho, em razão de diferentes 

de semeadura da B. ruziziensis. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido a campo, em área comercial manejada no Sistema 

Plantio Direto (SPD) da Fazenda Cometa, localizada nas coordenadas geográficas 

51º16’33” de longitude, 22º23’36” de latitude, e 468 metros de altitude, no município de 

Taciba, oeste do estado de São Paulo. O clima da região, segundo a classificação de 

Köppen, é do tipo Cwa, que significa ser tropical com estação chuvosa e quente bem 

definida entre os meses de setembro a março, e inverno seco com temperaturas amenas 

entre os meses de abril a setembro. O solo foi caracterizado, segundo Embrapa (2006), 

como Latossolo Vermelho distroférrico, de textura média, com relevo suave, ondulado e 
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boa drenagem. Após a colheita da soja no final de fevereiro de 2008, foram feitas 

amostragens do solo na profundidade de 0 a 20 cm, para caracterização de atributos 

químicos (RAIJ et al., 2001), com os seguintes resultados: pH (CaCl2 1 mol L-1) 5,2; 14 g 

dm-3 de MO; 10 mg dm-3 de Presina; 31 mmolc dm-3 de H+Al; 2,8 mmolc dm-3 de K; 17,7 

mmolc dm-3 de Ca; 5 mmolc dm-3 de Mg; 25,7 mmolc dm-3 de SB; 56,8 mmolc dm-3 de CTC. 

Antes da instalação do experimento fez-se a dessecação química da área experimental 

por meio da pulverização motomecanizada com 1,44 kg ha-1 de Glyphosate. No dia 

22/03/08 fez-se a demarcação das parcelas experimentais e a semeadura do milho (Zea 

mays), cultivar DKB-350, com semeadora-adubadora motomecanizada desenvolvida para 

o SPD, aplicação de 206 kg ha-1 do adubo formulado 12-15-15, espaçamento entre linhas 

de 0,90 m e estande ajustado para 55.000 sementes viáveis ha-1. As sementes de milho 

receberam tratamento prévio com o inseticida Thiodicarb na dose de 70 g de ingrediente 

ativo por ha-1 de sementes. A semente de B. ruziziensis utilizada apresentava valor 

cultural igual a 32. A recomendação técnica foi de 380 pontos de valor cultural por 

hectare. Para saber a quantidade de semente de B. ruziziensis a ser utilizada no hectare 

dividiu-se o número de pontos necessários pelo VC da semente. Através deste calculo 

determinou-se a utilização de 11,87 kg ha-1. O experimento foi conduzido em parcelas de 

50 m de comprimento, com 10 linhas de semeadura, sendo cinco tratamentos e quatro 

repetições. T1: semeadura de B. ruziziensis a lanço em área total na pré-semeadura do 

milho; T2: semeadura de B. ruziziensis em linhas alternadas com o milho, 

simultaneamente; T3: semeadura de B. ruziziensis a lanço em área total em cobertura, 

quando as plantas de milho apresentavam quatro folhas totalmente desdobradas; T4: 

semeadura de B. ruziziensis em linhas, na entrelinha do milho, quando esta apresentava 

4 folhas totalmente desdobradas; e T5: milho soltreiro (testemunha). Aos 22 após a 

emergência (DAE) fez-se uma pulverização com 1,2 kg ha-1 de Atrazine mais óleo mineral 

para controle de plantas daninhas, em mistura de tanque com 15 g ha-1 do inseticida 

Lufenuron. Aos 40 DAE fez-se outra pulverização com 50 g ha-1 do inseticida 

Deltamethrine. Após a maturação fisiológica dos grãos e senescência das plantas de 

milho, determinou-se o número total e a quantidade de plantas acamadas nas quatro 

linhas centrais de cada parcela, e foram coletadas todas as espigas destas plantas para 

quantificação da produtividade de grãos e de outros componentes de produção. As 

espigas coletadas foram secas à sombra e submetidas à debulha, triagem e limpeza. 

Após os procedimentos de separação e limpeza, pesaram-se os grãos e retirou-se 

alíquotas para determinação do teor de água em estufa de aeração forçada por 48h, a 

105oC, para correção da umidade a 13%. Para determinação da massa de 100 grãos 
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retirou-se oito amostras de 100 grãos de cada parcela experimental, que também tiveram 

os teores de água determinados em estufa de aeração forçada a 105oC, por 48h, para 

correção da umidade a 13%. Para avaliar a produção de grãos utilizaram-se os dados de 

massa de 100 grãos, umidade, peso de grãos por parcela e número de plantas 

quebradas. A produtividade de fitomassa de B. ruziziensis foi avaliada aos 30 e 60 dias 

após a colheita do milho, realizada em agosto de 2008. As avaliações da produção de 

fitomassa ocorreram em setembro e outubro de 2008. O estudo estatístico constou de 

análises de variância, com níveis de significância de no mínimo 5% de probabilidade pelo 

teste F. Realizou se também comparações entre médias de tratamentos experimentais 

por meio do teste Tukey a 5% de significância.  

 

Resultados e Discussão 

A partir dos dados coletados realizaram-se as análises estatísticas (Tabela 1). A 

parcela testemunha apresentou-se mais úmida que os demais tratamentos, sendo a 

avaliação significativa a 1% de probabilidade, no teste Tukey. 

Quando as plantas de milho atingiram a senescência e os grãos a maturação 

fisiológica, a forrageira acelerou seu desenvolvimento, em razão da maior quantidade de 

luz e, por conseqüência, de fotossíntese. Desta forma, a forrageira passou a absorver 

água, elevando a evapotranspiração e proporcionando aos grãos maior perda de 

umidade, possibilitando a antecipação da colheita. Assim as plantas permanecem menos 

tempo no campo, reduzindo o risco de queda por fatores climáticos e consequentemente 

aumenta a eficiência da colheita e redução de custos para o agricultor. Da mesma forma, 

Alvim et al. (1989) e Duarte et al. (1995) relataram que a produtividade do milho não é 

afetada na competição com espécies de Brachiaria. 

Não ocorreram diferenças nos diferentes tratamentos testados, indicando que o 

sistema de cultivo de milho com forrageira é viável, sendo este um dos caminhos para 

elevar a produção, já que além de proporcionar a mesma produção de grãos, possibilita a 

ILP e a manutenção do SPD. 
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Tabela1. Resultado da produção de grãos de cada tratamento 

Tratamentos 
Umidade 

(%) 
Mass de 100 

grãos (g) 
Massa de 

grãos (kg ha-1)
Plantas quebradas 

(unidade) 
T1 16.75ª 34,98ª 6.458a 4,25a 
T2 16.75ª 35,8ª 7.013,25a 7,0a 
T3 16.00a 36,56ª 7.291,25a 9,25ab 
T4 16.25ª 36,95ª 6.249,50a 8,0a 
T5 19.75b 35,56ª 7.638,25a 15,5b 

CV (%) 3.99 2,9 10,57 32,74 
Média geral 17.100 36.036 6.930.050 8.800 

As letras indicam a diferença na coluna a nível de 5%, no teste de Tukey. 

 

Analisando o peso de grãos, verifica-se que a parcela testemunha apresenta maior 

peso, porém também apresenta a maior umidade. Ao corrigir a umidade e realizar a 

padronização desses grãos, tal diferença diminui, confirmando que a produtividade de 

grãos não foi afetada pelo consórcio do milho com a B. ruziziensis. Deve-se lembrar que 

transportar os grãos com menor umidade também representa lucro ao agricultor, além de 

reduzir os descontos relacionados à realização de padronização dos grãos.  

No diferentes sistemas de semeadura, ao realizar análise estatística em relação ao 

número de plantas quebradas por parcela de tratamento constata-se que nos tratamentos 

em que a B. ruziziensis atingiu um melhor desenvolvimento obteve um menor número de 

plantas quebradas. 

No sistema de semeadura da B. ruziziensis, na pré-semeadura do milho que 

proporcionou um bom desenvolvimento da forrageira e a melhor cobertura do solo foi o 

que apresentou o menor número de plantas quebradas, seguido do sistema de 

semeadura de B. ruziziensis em linhas alternadas simultâneo ao milho. Sendo assim, o 

cultivo em consórcio além de não prejudicar a produção de grãos proporciona condições 

favoráveis ao aumento de eficiência na hora de colher os grãos.  

Quanto ao desenvolvimento da forrageira, ao observar os resultados da análise 

estatística da produção de massa 30 dias após a colheita do milho constatou-se que não 

há diferença significativa entre os tratamentos, porém já é possível notar uma grande 

diferença em relação à cobertura que a forrageira proporciona entre os diferentes 

métodos de semeadura e principalmente em relação a testemunha (Tabela 2). 
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Tabela 2. Resultado da produção de massa nos diferentes métodos de semeadura. 

Tratamentos 
Peso B. ruziziensis aos 30 dias 

(kg ha-1) 
Peso B. ruziziensis aos 60 dias 

(kg ha-1) 
T1 4.963,75 a 5.535,25 b 
T2 4.731,75 a 7.954,00 a 
T3 3.353,75 a 3.544,00 c 
T4 3.155,75 a 3.374,25 c 
T5 4.106,75 a 2.982,00 c 

C.V. (%) 32.20 18.45 
Média geral 4.062.350 4.678.100 

As letras indicam a diferença na coluna a nível de 5%, no teste de Tukey. 

 

Aos 60 dias após a colheita do milho verificou-se uma grande diferença na 

produção de massa entre os diferentes métodos de semeadura e a qualidade de 

cobertura que a forrageira proporcionou ao solo. Esta avaliação apresentou uma grande 

diferença entre os tratamentos. O Tratamento que mais produziu massa foi o de 

semeadura de B. ruziziensis em linha alternada simultânea a semeadura do milho. Para 

sua instalação utilizou a semeadora com 9 linhas, sendo 5 de milho e 4 da forrageira. Este 

método de semeadura produziu o equivalente a 7.964 kg de matéria seca por hectare.  

O sistema de semeadura a lanço da B. ruziziensis em área total na pré-semeadura 

do milho proporcionou uma produção de massa um pouco menor que o sistema de 

semeadura simultâneo em linhas alternadas, porém como a semeadura ocorre em área 

total proporcionou melhor cobertura ao solo, maior controle de plantas invasoras. A 

forrageira, neste sistema de semeadura produziu 0,155kg em 0,28m², assim, obteve uma 

produção de 5.536kg de matéria seca por hectare. 

A B. ruziziensis semeada na época de cobertura foi prejudicada pelo período 

desfavorável, uma vez que ao germinarem e emergirem o milho já apresentava elevado 

desenvolvimento, provocando sombreamento e dificultando a absorção luminosa pela 

forrageira, que só desenvolveu-se de forma significativa após a senescência e a colheita 

do milho, com um curto período para produzir fitomassa. 

A parcela testemunha, na primeira avaliação realizada aos 30 dias após a colheita 

do milho, não apresentou diferença significativa em relação à matéria seca produzida por 

áreas, nos diferentes tratamentos. Porém, aos 60 dias após a colheita do milho, 

apresentou uma redução da mesma e ainda, havia diferentes plantas invasora emergidas 

na parcela, ou seja, aos 30 dias após a colheita do milho a parcela testemunha 

apresentava uma quantidade de 4.107 kg de matéria seca por hectare, e aos 60 dias após 

a colheita do milho a quantidade de matéria seca era de 2.964 kg ha-1. 
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Assim constata-se que a matéria orgânica residual presente na área estava se 

decompondo, mineralizando nutrientes e deixando os mesmos disponíveis as plantas 

invasoras. Nutrientes que poderiam servir a lavoura seguinte. 

No entanto, no cultivo em consórcio, no mesmo período a forrageira continuou 

produzindo massa, proporcionando controle sobre as plantas invasoras e aumentando a 

quantidade de matéria orgânica no solo, melhorando a fertilidade do solo, melhorando a 

infiltração de água, diminuindo variação térmica do solo. Assim sendo, superou a maior 

limitação para manutenção do SPD na maior parte do Estado de São Paulo e no Brasil 

Central que é a baixa produção de palhada no período de outono/inverno e 

inverno/primavera, dando condições de obter, por completo, as vantagens do SPD. 

 

Conclusão 

A produção de grãos não foi afetada, ou seja, a Brachiaria ruziziensis não 

comprometeu a cultura principal, sendo, portanto, viável o cultivo de milho em consórcio 

com a forrageira. Já na produção de fitomassa o método de semeadura de Brachiaria 

ruziziensis em linhas alternadas simultânea com a semeadura de milho apresentou os 

melhores resultados. 
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Resumo 
O objetivo deste estudo foi analisar o efeito da aplicação de diferentes tratamentos 
biológicos e químicos no desenvolvimento da alface (Lactuca sativa), relacionando seu 
crescimento (número e peso de folhas e raízes) com as análises de atividades 
microbiológicas. Os tratamentos utilizados foram: Bacillus subtilis, Fungo Trichoderma, 
Composto orgânico, Adubo NPK e Nematicida Químico em comparação a testemunha. O 
experimento foi realizado no Campus II da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), 
Presidente Prudente – SP. durante os meses de abril e maio de 2011. Foram feitas: 
análise da atividade de enzimas desidrogenase, análise de respiração do solo e coleta e 
pesagem das plantas, após 40 dias do plantio. Todos os tratamentos efetuados 
proporcionaram aumento no desenvolvimento da planta em relação a testemunha, 
entretanto o que obteve o melhor resultado foi o tratamento com o Bacillus subtilis. 
Palavras-chave: Bacillus subtilis, Trichoderma, Nematicida , Lactuca sativa. 
 

 

Introdução 

Originaria do leste mediterrâneo, a alface (Lactuca sativa) pertence à família 

Asteraceae. É uma hortaliça tipicamente folhosa, de grande aceitação, é o principal 

ingrediente da maioria das saladas, esse grande consumo se da ao seu sabor agradável 

e seu fácil preparo. 

Com baixíssimo teor calórico (cada 100 gramas possui apenas 15 calorias), a 

hortaliça possui quantidades consideráveis de vitamina A, muito importante para o bom 

estado da visão; vitamina C, fundamental para combater infecções e ajudar cicatrizar 

ferimentos; e sais minerais como o cálcio e o fósforo responsável pela formação de ossos, 

dentes e músculos. A alface ainda possui efeito calmante, diurético e laxante. 

 É a hortaliça mais produzida no Brasil, apresentando notável expansão da área 

cultivada. A alface é uma hortaliça típica de inverno, existindo, porém, materiais genéticos 

de boa tolerância ao cultivo de verão, e em regiões de altitude é possível cultivá-la o ano 

todo.  São divididas em grupos, como: crespa, mimosa, americana, lisa, romana e sub-

grupos: verde e roxa. 

O Bacillus subtilis é uma bactéria que não é considerada patogênica, suportam 

condições ambientais atípicas, são gram-positivos, saprófitos, estão presentes na maioria 
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dos alimentos estragados (arroz, bolo, pão, etc). Pode ser encontradas no solo ou na 

água. Se reproduzem normalmente por fissão binária, mas pode ocorrer a produção de 

um único endósporo, com isso acabam a resistir por mais tempo no meio e são 

formadoras de colônias. O gênero B.subtilis é utilizado na agricultura e na horticultura por 

não ser considerado patogênico para a espécie humana. 

O Fungo Trichoderma é um componente natural do solo (mofo verde), encontrado 

especialmente em solos orgânicos. Ele apresenta uma importante função ecológica, pois 

participa na decomposição e mineralização dos resíduos vegetais, contribuindo para a 

disponibilização de nutrientes para as plantas. É também um biofungicida natural, que 

reduz em até 100% as chances de qualquer outro fungo atingir a plantação. 

O Composto é o resultado do processo de microrganismo agindo em cima da 

matéria orgânica em decomposição. O resultado dessa transformação é o húmus, rico em 

nitrogênio e outros nutrientes essenciais para as plantas. Por isso o composto é muito 

utilizado na agricultura. 

O Adubo NPK é composto por três nutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio. 

Nitrogênio é essencial para o crescimento da planta, além de fazer parte da estrutura de 

diversas moléculas das plantas. Fósforo é importante para o desenvolvimento da planta e 

produção vegetal, indispensável para no processo de fotossíntese e respiração celular. O 

potássio é um nutriente muito móvel dentro da planta, é responsável pela regulação da 

pressão osmótica dentro da planta, ativação de enzimas e abertura e fechamento de 

estômatos.   

O Nematicida é um tipo de pesticida químico que atua por contato quer seja 

fumegante ou não, é usado para eliminar nematóides parasitas (destroem ate 90% da 

população de nematóides de uma gleba). O principal objetivo do emprego dos 

nematicidas, obviamente, esta em reduzir os prejuízos diretamente causados pelos 

nematóides, controlando-os em culturas anuais, às vezes também usados como 

herbicidas, controlando ervas daninhas. 

 O objetivo deste estudo foi então de analisar o efeito da aplicação de 

diferentes tratamentos biológicos (B. subtilis, Trichoderma e composto orgânico) e 

químicos (Adubo NPK e nematicida) no desenvolvimento da alface (Lactuca sativa)  

 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na estufa e laboratório de microbiologia agrícola no 

Campus II da Universidade do Oeste Paulista, situada na Rodovia Raposo Tavares Km 

572, Bairro Limoeiro em Presidente Prudente – SP. Iniciou-se no dia 08 de abril de 2011 
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com o transplante das mudas da alface da bandeja para os sacos plásticos com solo 

devidamente peneirado, e conduzido em estufa desde o transplante até o final das 

avaliações no dia 20 de maio de 2011. Sete dias após o transplante foram separados 4 

sacos para os seis tratamento, totalizando 24 parcelas. Os tratamentos conduzidos foram: 

1- Testemunha; 2- Bacillus subtilis (1mL/vaso); 3- Trichoderma (1g/vaso); 4- Composto 

orgânico (4g/vaso); 5- Nematicida químico (2ml/vaso) 6- Adubo NPK (2g/vaso) Durante o 

período de condução do experimento foram feitas algumas análises, tais como: 

Atividade de Enzimas Desidrogenase; com o objetivo de verificar a atividade 

microbiana foi realizado o seguinte procedimento: Foi coletado e pesado cinco gramas de 

solo, colocando em tubos de ensaio e adicionado as soluções 2 ml de TTC 1% em cada 

amostra, 1 ml de glicose e 2 ml de tampão tris a 0,1ml pH7,6; Agitou-se e colocou-se em 

estufa para incubar por 18 h. Após isto foi adicionado 9 ml de metanol, filtrou-se e fez-se a 

leitura no espectrofotômetro á 530 nm. 

Análise de Respiração do Solo; também com o objetivo de verificar a atividade 

microbiana, o procedimento foi o seguinte: Foi colocado 50 gramas de solo em um frasco 

hermético e 40 ml de solução hidróxido de sódio (0,025m) em um Becker, depois o 

Becker encima do solo no frasco. Após 24h foi feita a leitura com o condutivimetro frasco 

a frasco. Com os resultados obtidos foi feita uma média e utilizada a seguinte fórmula 

para identificar a quantidade de CO2:  

mg de CO2 = 22 x (CE do branco – CE da amostra) / CE do branco - 2,00 

Coleta das Plantas; Foi a ultima avaliação feita, onde se coletou todas as plantas 

com parte aérea e raiz, que foram lavadas e pesadas separadamente parte aérea de raiz 

e em seguida contadas as folhas para comparação entre as plantas e entre os 

tratamentos. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste F utilizando-se o 

teste Scott Knott (5%) para comparação das médias 

 

Resultados e Discussão 

 Na atividade de enzimas desidrogenase os dados de absorbância obtidos no 

espectrofotômetro a 530 nm mostram que o melhor tratamento foi com Bacillus subtilis e o 

pior tratamento foi com o Composto (Tabela 1). Na avaliação da respiração do solo o 

melhor tratamento também foi  com o Composto. (Tabela 2).  
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Tabela 1. Atividade da enzimas desidrogenase no solo 

TRATAMENTOS Nanômetro (nm) 
Bacillus Subtilis  0,930 

Trichoderma  0,133 

Composto orgânico 0,118 
Nematicida químico  0,266 

Adubo NPK  0,855 

Testemunha 0,492 
 

 

Tabela 2. Análise de Respiração do Solo 

TRATAMENTOS mg de CO2 
Bacillus Subtilis 5,17 

Trichoderma 12,75 
Composto organico 22,08 
Nematicida químico 16,17 

Adubo NPK 16,07 
Testemunha 21,62 

 

Na tabela 3 observou-se que o tratamento com B. subtilis foi o que obteve o melhor 

desempenho. Como a parte comercial da alface é a parte aérea o melhor tratamento a ser 

utilizado é  com Bacillus subtilis, pois as plantas que receberam este tipo de tratamento 

apresentaram um maior número de folhas e maior massa fresca (gramas). 

 

Tabela 3. Parâmetros de Crescimento das mudas de alface. 

TRATAMENTOS  Parte aérea (g /planta)  Raiz (g/planta) Número de 
folhas/planta 

Bacillus subtilis 54,6 a 10,69 a 17 a 
Trichoderma  48,18 b 9,43 a 15 b 
Adubo NPK 
Nematicida químico 
Composto organico 

48,18 b 
47,37 b 
42,81 b 

9,43 a 
9,28 a 
8,38 a 

15 b 
14,75 b 
13,33 b 

Testemunha 40,95 b 8,02 a 12,75 b 
 

 O efeito de promoção de crescimento por Bacillus subtilis tem sido observado em 

outras plantas. A promoção pode acontecer pela produção de hormônios vegetais ou 

antibióticos que promovem maior crescimento e sanidade para a planta hospedeira 

(ARAUJO et al. 2005) 
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Conclusões 

 O tratamento com B. subtilis teve o melhor desempenho para promoção do 

crescimento do alface 
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Resumo 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a aplicação de duas estirpes de Bacillus subtilis 
como controle biológico de nematóides em cana-de-açúcar (variedades RB72454 e 
RB867515) comparando com o controle químico convencional. O solo utilizado no 
experimento proveniente da Usina Alto Alegre – Presidente Prudente apresentava 
histórico de infestação de nematóides. Encontrou-se em média 360 nematóides a cada 
100g de solo.  O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Campus II da 
Unoeste, com quatro repetições. Os tratamentos conduzidos foram: Carbofuran, B. subtilis 
AP-3 em vinhaça, B. subtilis A3-5 em vinhaça, B. subtilis AP-3 em água, B. subtilis A3-5 
em água, Vinhaça pura e Controle.  O tratamento com Bacillus subtilis AP-3 obteve o 
melhor controle dos nematóides de forma semelhante ao tratamento químico com 
Carbofuran para todas as variáveis analisadas. A variedade RB867515 proporcionou 
maior massa da parte aérea quando comparada a RB72454 e obteve melhor resposta ao 
tratamento biológico. 
Palavras-chave: Controle biológico; controle químico; fitonematóides. 
 

 

Introdução 

A cultura da cana-de-açúcar vem aumentando a área cultivada, devido 

principalmente pelos bons preços de venda dos dois principais produtos o açúcar e o 

álcool. A área cultivada situa-se próximo a 6,5 milhões de hectares (OLIVEIRA et al., 

2007). A cana-de-açúcar vem sendo cultivada na maioria das vezes como um 

monocultivo, causando alguns problemas de pressão de pragas, entre eles os 

nematóides, que causam grande dano ao sistema radicular das plantas, tornando-os 

deficientes, diminuindo a produtividade agrícola (BARROS et al., 2010).  

Os nematóides são considerados uma das principais pragas da cana-de-açúcar. 

Em solos arenosos as infestações causam grandes prejuízos à cultura, principalmente 

devido a facilidade locomoção e a maior drenagem destes solos (BARELA, 2005; 

TIHOHOD,1989).  

Os nematóides são provavelmente o grupo mais numeroso de animais 

multicelulares do mundo. Eles estão presentes em quase todos os nichos biológicos e 

capazes de suportar a vida em desertos, fundo de oceanos e gelos polares. Como 

parasitas das plantas estima-se que os nematóides absorvem um décimo das colheitas do 

mundo (NOVARETTI, 1975). 
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Os primeiros estudos sobre o ataque de nematóides em cana-de-açúcar datam de 

1880 em Java, onde foram encontrados nematóides do gênero Meloidogyne e 

Pratylenchus (NOVARETTI, 1975). Os nematóides usualmente mais encontrados em 

cana-de-açúcar são Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica e Pratylenchus zeae 

(MOURA et al., 1999; DINARDO-MIRANDA et al., 2003a). Essas espécies causam 

prejuízos entre 20 e 40% no primeiro corte para variedades susceptíveis, diminuindo 

assim a longevidade da cana-soca (CAIXETA et al., 2010). 

O ataque de nematóides à cana-de-açúcar é através de suas raízes, de onde 

extraem nutrientes para o crescimento e desenvolvimento. O prejuízo a parte aérea são 

reflexos de um sistema radicular debilitado, incapaz de absorver água e nutrientes 

necessários para o bom desenvolvimento das plantas, em condições de campo são 

verificados reboleiras de plantas menores e cloróticas (DINARDO-MIRANDA, 2005).  

O objetivo do presente trabalho é de avaliar a aplicação de duas estirpes de 

Bacillus subtilis como controle biológico de nematóides em cana-de-açúcar (variedades 

RB72454 e RB867515) comparando com o controle químico convencional.  

 

Metodologia 

O solo utilizado no experimento foi coletado da Usina Alto Alegre – Unidade 

Floresta – Presidente Prudente, de uma área com histórico de infestação de nematóides. 

O solo foi coletado até a profundidade de 40 cm, apresentando o seguinte perfil de 

fertilidade pH em CaCl2=4,5; M.O.= 8 g dm-3; P = 7 mg dm-3; K = 1,6 mmolc dm-3; Ca = 13 

mmolc dm-3; Mg = 4 mmolc dm-3; H+Al = 16 mmolc dm-3; Al = 2 mmolc dm-3; SB = 19 

mmolc dm-3; CTC = 35 mmolc dm-3; V% = 54%; M%= 10%. Após a coleta foram retiradas 

quatro amostras e levadas ao laboratório de Microbiologia da Unoeste para identificação 

de espécies de nematóides e contagem populacional. Encontrou-se em média 360 

nematóides a cada 100g de solo, sendo 140 do gênero Meloidogyne, 220 do gênero 

Pratylenchus. 

O solo foi peneirado em malha grossa e acondicionado em vasos de 10 dm3.  com 

0,4 m de comprimento, 0,3 m de diâmetro inferior e 0,35 m de diâmetro superior. Foi 

utilizada no experimento a vinhaça coletada na Usina Alto Alegre. 

Foram utilizadas no experimento as estirpes AP-3 e A3-5 de Bacillus subtilis, as 

quais foram multiplicadas no laboratório de Microbiologia da Universidade do Oeste 

Paulista – UNOESTE, por sete dias, a 28°C em meio sólido de ágar nutriente. Após este 

período as células foram raspadas e transferidas para 10 mL de água esterilizada a qual 

foi agitada com objetivo da completa dissolução da bactéria, formando uma suspensão 
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homogênea com concentração de 1,0X108 células por mL para cada estirpe de bactéria. 

Esta suspensão foi utilizada para o tratamento após dissolução em água, onde 1 mL 

desta suspensão homogênea foi transferida para um erlenmeyer com 50 mL de água 

esterilizada, formando os tratamentos Bacillus subtilis AP-3 em água e Bacillus subtilis 

A3-5 em água.  

Para constituição do outro tratamento para avaliação da vinhaça foram retiradas 

uma alíquota de 1 mL da suspensão de cada estirpe, que foi transferida para 50 mL de 

vinhaça que previamente teve o pH elevado para 6,0 e esterilizada, que serviu como meio 

de cultura para desenvolvimento destas bactérias. Após a inoculação foram levadas ao 

agitador orbital por cinco dias. Constituindo os tratamentos B. subtilis AP-3 em vinhaça e 

A3-5 em vinhaça.  

O controle químico utilizado no experimento, como forma de comparação, foi 

viabilizado pelo uso nematicida Carbofuran (Furadan 350 SC), para isto foi preparada 

uma solução com 3 mL do produto comercial para cada 30 mL de água, correspondendo 

a dosagem de 5 L ha-1, recomendada pelo fabricante. 

Os tratamentos conduzidos foram: Carbofuran, B. subtilis AP-3 em vinhaça, B. 

subtilis A3-5 em vinhaça, B. subtilis AP-3 em água, B. subtilis A3-5 em água, Vinhaça 

pura e Controle (apenas água). 

Foram utilizadas duas variedades de cana-de-açúcar a RB867515 e RB72454 que 

são suscetíveis a ação de nematóides (DINARDO-MIRANDA, 1999).  

O experimento foi conduzido em blocos inteiramente casualizados com quatro 

repetições. Foi desenvolvido em casa de vegetação localizada no Campus II da Unoeste.  

Foram abertos dois sulcos nos vasos que no momento do plantio receberam as 

canas cortadas em toletes contendo apenas uma gema e o tratamento de 1 mL do 

respectivo tratamento (químico ou biológico) diretamente no sulco.  

Aos 206 dias com auxílio de uma sonda o solo de cada vaso foi coletado, 

identificado e levado ao laboratório para análise de nematóides segundo o método 

descrito por Araújo & Bettiol (2005). A amostra de solo foi homogeneizada, e foram 

pesados 100g de solo em um béquer de 250 mL. Foi adicionada água no béquer e 

agitada com um bastão de vidro para a completa dissolução do solo na água. Depois 

aguardou-se cerca de 30 segundos para a decantação. O líquido foi vertido em peneiras 

sobrepostas de 200 e 500 mesh. Na última peneira ficam retidos os nematóides, e a partir 

desta peneira foi coletado com auxílio de uma pisseta o material para um béquer de 80 

mL. Este líquido foi agitado com um bastão de vidro onde coletou-se uma alíquota de 1 

mL que foi transferida para Câmara de Peters, no microscópio óptico, para análise de 
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nematóides dos gêneros Meloidogyne e Pratylenchus. Posteriormente foi calculado o FR 

fator de reprodução, onde a população final de nematóides é dividida pela população 

inicial de nematóides, obtendo o número de vezes que o nematóide se reproduziu 

(PEDROSA et al., 2005). 

As plantas foram retiradas dos vasos e separadas parte aérea do sistema radicular. 

A parte aérea cortada rente ao nível do solo, as plantas foram identificadas, e sua massa 

foi registrada em balança analítica para determinação de massa verde, depois foram 

acomodadas em sacos de papel, foram levadas para estufa com ventilação forçada de ar 

à 60°C até manterem seu peso constante, depois foram novamente registrados sua 

massa seca.  

As raízes foram lavadas, para remoção de solo aderido superficialmente, em 

seguida foram acomodadas para remoção do excesso de água. Após 12 horas foram 

pesados, e foram deixadas sob refrigeração para análise de nematóides.  

A análise de nematóides de raízes foi realizada conforme descrito por Araújo & 

Bettiol (2005), onde 50g de raízes foram pesadas e trituradas em liquidificador com 100 

mL de hipoclorito de sódio (2,5%) e 300 mL de água destilada por 30 segundos. O 

material foi vertido em peneiras sobrepostas de 100 e 500 mesh. O material retido na 

última peneira foi retirado com auxílio de uma pisseta que foi depositado em um béquer 

com 80 mL. Foi retirada uma alíquota de 1 mL e transferida para Câmara de Peters que 

seguiu para microscópio óptico para análise de nematóides. 

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo programa SISVAR, sendo 

utilizados o teste Skott-Knott a 5% para comparação das médias. 

 

Resultados e Discussão 

A amostragem final do experimento aos 206 dias mostra que os nematóides 

presentes no solo nos tratamentos com Carbofuran, B. subtilis AP-3 e A3-5 foram os que 

obtiveram menores valores no número de nematóides para as duas variedades RB72454 

e RB867515. O tratamento com vinhaça proporcionou um maior desenvolvimento de 

nematóides quando comparadas aos outros tratamentos nas duas variedades de cana-

de-açúcar utilizadas no experimento.   

Em relação ao fator de reprodução de nematóides (FR) (PEDROSA et al., 2005), 

os valores populacionais de nematóides se elevam para todos os tratamentos, ou seja, as 

densidades populacionais aumentam a medida que o tempo avança (MARANHÃO, 2008). 

No caso do Carbofuran pode ocorrer perda de eficiência, como o constatado por Dinardo-
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Miranda et al. (2003b) que revelou que o Carbofuran possui maior  solubilidade (700 ppm) 

apresentando perda de eficiência com o passar do tempo (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Número de nematóides encontrados no solo ao final do experimento referente 

às variedades RB72454 e RB867515. 

 RB72454  RB867515  
Tratamentos Nematóides (100g solo) FR2 Nematóides (100g solo) FR2 

Carbofuran 500,0 e1 1,39 400,0 d 1,11 
AP-3 460,0 e 1,28 480,0 d 1,33 
A3-5 580,0 e 1,61 520,0 d 1,44 
AP-3 vinhaça 960,0 d 2,67 1220,0 c 3,39 
A3-5 vinhaça 1120,0 c 3,11 1220,0 c 3,39 
Vinhaça 1720,0 a 4,78 1800,0 a 5,00 
Controle 1360,0 b 3,77 1540,0 b 4,28 
1. Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Scott-Knott (5%). 

2. FR=Fator de reprodução (FR=PF/PI) 

 

Os tratamentos Carbofuran, B. subtilis AP-3 e A3-5 não diferiram estatisticamente e 

foram os que apresentaram menores valores de nematóides nas duas variedades. A 

produção de substâncias tóxicas ou repelentes realizadas por rizobactérias podem 

desistimular a penetração ou alimentação de nematóides (FREITAS, 2001). Conforme o 

constatado por Silveira (2001) as rizobactérias podem atuar na infectividade, virulência e 

agressividade do patôgeno, e também nos processos de infecção, desenvolvimento de 

sintomas e reprodução. Este fato foi evidenciado por Araújo et al. (2002) que constatou 

que a utilização de Bacillus subtilis afeta a orientação do nematóide, reduzindo a 

migração para a raiz, já que o B. subtilis interfere na produção de exsudados das raízes 

que servem como orientação para nematóides, alterando assim a reprodução e 

movimentação do parasita em direção as raízes.  

 O tratamento com vinhaça acarretou em maior número de nematóides nas raízes, 

como o verificado por Cardozo (2009) que observou que a vinhaça reduziu o efeito de 

controle do Bacillus subtilis sobre os nematóides e, de alguma forma o tratamento com 

vinhaça estimulou o parasitismo. Diferentemente do que constatado por Pedrosa et al. 

(2005) que evidenciaram que a utilização de vinhaça reduz a reprodução de nematóides, 

porém a dose mais recomendada é de 500 m3 ha-1, e o utilizado no experimento foi de 50 

m3 ha-1. Este mesmo autor cita que a provável redução na população de nematóides por 

vinhaça é de forma indireta, está associada à proliferação de inimigos naturais e à 

atividade e biodiversidade de nematóides, devido ao incremento de matéria orgânica 

proporcionada pela vinhaça (Tabela 2).  
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Tabela 2. Número de nematóides encontrados nas raízes ao final do experimento 

referente às variedades RB72454 e RB867515. 

 RB72454 RB867515 
Tratamentos Nematóides (50g raiz -1) Nematóides (50g raiz -1) 
Carbofuran 340,0 d 340,0 e 
AP-3 370,0 d 396,0 e 
A3-5 460,0 d 480,0 e 
AP-3 vinhaça 780,0 c 780,0 d 
A3-5 vinhaça 890,0 c 945,0 c 
Vinhaça 2036,6 a 2064,0 a 
Controle 1330,0 b 1320,0 b 
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Scott-Knott(5%) 

 

A massa seca da parte aérea foi maior para os tratamentos B. subtilis AP-3 e A3-5 

e B. subtilis A3-5 com vinhaça na variedade RB867515. Para a variedade RB72454 os 

tratamentos não diferiram estatisticamente entre si (Tabela 3). Em relação aos 

tratamentos na variedade RB72454 eles não diferiram estatisticamente entre si. Na 

variedade RB867515 o tratamento com B. subtilis AP-3 e A3-5 e A3-5 com vinhaça 

proporcionaram um maior crescimento da parte aérea das plantas (Tabela 3). Assim como 

constatado por Araujo & Marchesi (2009) a aplicação de B. subtilis aumentou a biomassa 

da parte aérea em tomateiro. A aplicação de vinhaça não proporcionou aumento de 

biomassa da parte aérea por plantas parasitadas por nematóides (PEDROSA et al.,2005). 

 

Tabela 3. Massa seca da parte aérea das duas variedades utilizadas no experimento. 

 RB72454 RB867515 
Tratamentos Massa seca (g planta -1) Massa seca (g planta -1) 
Carbofuran 22,6 a 23,5 b 
AP-3 29,1 a 44,9 a 
A3-5 22,1 a 38,6 a 
AP-3 vinhaça 33,1 a 19,9 b 
A3-5 vinhaça 21,4 a 32,3 a 
Vinhaça 22,2 a 25,6 b 
Controle 20,3 a 24,8 b 
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Scott-Knott (5%). 

 

Conclusão 

O tratamento com Bacillus subtilis AP-3 obteve o melhor controle dos nematóides 

de forma semelhante ao tratamento químico com Carbofuran para todas as variáveis 

analisadas. A variedade RB867515 proporcionou maior massa da parte aérea quando 

comparada a RB72454 e obteve melhor resposta ao tratamento biológico. 

 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 57

Referências 

ARAÚJO, F.F.; BETTIOL, W. Supressividade dos nematóides Meloidogyne javanica e 
Heterodera glycines em soja por adição de lodo de esgoto ao solo. Ciência Rural, v.35, 
p.806-812, 2005. 

ARAÚJO, F.F; SILVA, J.F.V.; ARAÚJO, A.S.F. Influência de Bacillus subtilis na 
eclosão, orientação e infecção de Heterodera glycines em soja. Ciência Rural, v.32, 
n.2, p.197-203, 2002. 

ARAÚJO, F. F.; MARCHESI, G. V. P. Uso de Bacillus subtilis no controle da 
meloidoginose e na promoção do crescimento do tomateiro. Cienc. Rural, vol.39, n.5, 
p. 1558-1561. 2009. 

BARELA, J.F. Seletividade de herbicidas para a cultura da cana-de-açúcar 
(Saccharum spp.) afetada pela interação com nematicidas aplicados no plantio. 
Dissertação Mestrado. Piracicaba. 85p. 2005. 

BARROS, P.A.; CARDOSO, M.E.; LEITÃO, D.A.S.H.; PEDROSA, E.M.R.; 
MONTENEGRO, A.A.A.; MIRANDA, T.L. Distribuição espacial de nematóides e 
matéria orgânica em solo cultivado com cana-de-açúcar. X JORNADA DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO –– UFRPE: Recife. JEPEX. 2010. 

CAIXETA, L.B.; BARBOSA, N.M.R; BARROS, P.A.; LEITÃO, D.A.H.S.; PEDROSA, 
E.M.R. Efeito da fertirrigação com vinhaça na distribuição vertical de nematóides 
associados à cana-de-açúcar. X Jornada de ensino, pesquisa e extensão. UFRPE: 
Recife. 2010.  

CARDOZO, R.B. Multiplicação de Bacillus subtilis em vinhaça e viabilidade no 
controle de meloidoginose em cana-de-açúcar. Dissertação Mestrado – UNOESTE. 
Presidente Prudente. 32p. 2009. 

DINARDO-MIRANDA, L. L.; MORELLI, J. L.; LANDELL, M. G. A.; SILVA, M. A. 
Comportamento de genótipos de cana-de-açúcar em relação a Pratylenchus zeae. 
Nematologia Brasileira, v. 20, n. 2, p. 52-58. 1999. 

DINARDO-MIRANDA, L. L.; GIL, M. A.; MENEGATTI, C. C. Danos causados por 
nematóides a variedades de cana-de-açúcar em cana planta. Nematologia Brasileira, 
v. 27, n. 1, p. 69-74. 2003a. 

DINARDO-MIRANDA, L. L.; GIL, M. A.; COELHO, A.L.; GARCIA, V.; MENEGATTI, C. C. 
Efeito da torta de filtro e de nematicidas sobre as infestações de nematóides e a 
produtividade da cana-de-açúcar. Nematologia Brasileira, v. 27, n. 1, p. 61-67. 2003b. 

DINARDO-MIRANDA, L. L. Nematóides e pragas de solo em cana-de-açúcar. Encarte 
do informações agronômicas Nº 110. Potafos. P.25-32. 2005. 

FREITAS, L.G. Rizobactérias versus nematóides. 2001. Online Disponível em: 
http://www.ufv.br/dpf/labnematologia/rizo.pdf. Acesso em: jan. 2011. 

MARANHÃO, S.R.V.L. Comunidade, dinâmica populacional e variabilidade espacial 
de nematóides em áreas de cultivo da cana-de-açúcar sob diferentes condições 
edafoclimáticas no nordeste. Dissertação Mestrado. Recife. 127p. 2008. 

MOURA, R.M.; PEDROSA, E.M.R.; MARANHÃO, S.R.V.L.; MOURA, A.M.; MACEDO, 
M.E.; SILVA, E.G. Nematóides associados à cana-de-açúcar no estado de 
Pernambuco. Nematologia Brasileira, v. 23 (2), p.92-99. 1999. 

NOVARETTI, W.R.T. Nematóides e Cana-de-açúcar. In: Anais do III Semináro 
Copersucar da agroindústria açucareira. Águas de Lindóia.  p. 253-261. 1975. 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 58

OLIVEIRA, M.W.; FREIRE, F.M.; MACÊDO, G.A.R.; FERREIRA, J.J. Nutrição mineral e 
adubação de cana-de-açúcar. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v.28, n.239, p.30-
43, jul./ago. 2007. 

PEDROSA, E.M.R.; ROLIM, M.M.; ALBUQUERQUE, P.H.S.; CUNHA, A.C. 
Supressividade de nematóides em cana-de-açúcar por adição de vinhaça ao solo. 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.9, (Suplemento), p.197-201. 
2005. 

SILVEIRA, E.B. Bactérias promotoras de crescimento de plantas e biocontrole de 
doenças. In: MICHEREFF, S.J.; BARROS, R. Proteção de plantas na agricultura 
sustentável.Recife : UFRPE, Imprensa Universitária. p. 70- 100. 2001.  

TIHOHOD, D. Nematologia Agrícola. Jaboticabal, FCAV, 80p. 1989.  

 

 

 

 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 59

ESTUDO DA LOGÍSTICA REVERSA DE UMA EMPRESA DE COLETA DE MATERIAL 
SELETIVO NA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 
THIAGO ARICETO¹, CAMILA PIRES CREMASCO GABRIEL², LUÍS ROBERTO ALMEIDA 
GABRIEL FILHO³, DANIEL DOS SANTOS VIAIS NETO4, ELIANE REGINA FRANCISCO 
DA SILVA5 

    
1 Tecnólogo em Agronegócio. 2 Professora Assistente da FATEC – Presidente Prudente.  
3 Professor Assistente Doutor da CET/UNESP – Tupã/SP. 4 Professor Associado da FATEC – Presidente 
Prudente. 5 Tecnólogo em Agronegócio pela Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente.  E-mail: 
ariceto@hotmail.com 
 

 
Resumo 
Em todas as atividades relacionadas à gestão empresarial é constante a busca por 
eficiência. A Logística tem um papel decisivo nesse processo e é considerada uma das 
principais ferramentas na busca deste objetivo. Atualmente a visão sistêmica inerente ao 
cenário globaliza em que as empresas estão inseridas, coloca em pauta o conceito de 
Logística Reversa, abordada nesta pesquisa com intuito de apresentar e examinar a 
organização do processo de uma empresa que processa e comercializa materiais 
recicláveis e, sugerir aperfeiçoamento do mesmo. Espera-se ao fim desta monografia es-
tudar a Logística Reversa da empresa efetuando um detalhamento sobre a estrutura do 
canal reverso.  
Palavras-chave: Canais de distribuição, Bens de pós-consumo, Coleta seletiva. 
 

 

Introdução e Justificativa 

Atualmente os consumidores estão cada vez mais conscienciosos de seus direitos 

e tendências ambientais obrigando os detentores dos meios de produção a repensar a 

maneira e, com que responsabilidade possui ou pretendem produzir (disponibilizar) seus 

bens e serviços.  

A Logística Reversa se insere no ambiente empresarial como uma ferramenta que 

permite atender as necessidades do mercado ao mesmo tempo em que agrega valor 

econômico, ecológico, legal, logístico e de imagem corporativa à empresa. O papel da 

Logística Reversa é de equacionar o processo de sustentabilidade do ciclo produtivo, 

estendendo o ciclo de vida dos produtos, recolocando-os no ciclo de venda ou de 

produção. 

No Brasil a logística reversa recentemente passou a ser reconhecida como uma 

ferramenta empresarial, tendo em vista que essa ferramenta é utilizada com meio de se 

obter vantagem competitiva e em alguns casos se torna necessária à própria 

sobrevivência da empresa. 

A estruturação de canais de distribuição reversos justifica-se pelo fato de que as 

empresas percebem a possibilidade de obter resultados financeiros através das 
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economias obtidas nas operações industriais, aproveitando-se de matérias-primas 

secundárias, provenientes desses canais.  

O presente trabalho se justifica pelo fato de que as ações realizadas através dos 

canais de distribuição reversos ajudam a eliminar ou mitigar os custos dos impactos 

causados ao meio ambiente, provocados pela deposição inadequada de produtos em fim 

de vida útil, que se tornaram obsoletos. 

 

Objetivo 

 O objetivo principal deste trabalho se constitui na busca pela avaliação da Logística 

Reversa da Cooperativa de Trabalhadores Produtos Recicláveis - COOPERLIX efetuando 

um detalhamento sobre a estrutura do canal reverso desta.  

 

Metodologia 

 O trabalho foi delineado como um estudo de caso. A empresa estudada é a 

Cooperativa de Trabalhadores Produtos Recicláveis – COOPERLIX, localizada na Rua 

Sebastião Salustiano, 466 – Parque Industrial II – Presidente Prudente, SP.  

Foi restabelecida uma revisão bibliográfica sobre logística reversa. E este estudo 

foi a base para avaliar a cooperativa Cooperlix. Neste processo foi determinado um 

método para evolução da empresa neste setor. Para tanto, realizou-se visitas na 

cooperativa para que se pudessem determinar atividades realizadas, procurando também 

estabelecer um detalhamento sobre a estrutura do canal reverso. A pesquisa busca 

avaliar a forma como os materiais são organizados e redistribuídos levando em 

consideração a consolidação da carga. 

 

Resultados e Discussão 

 De acordo com as pesquisas realizadas a cooperativa nasceu em fevereiro de 

2003, com a criação da cooperativa 59 pessoas que trabalhavam no lixão tiveram a 

oportunidade de um emprego melhor, com mais segurança, elas continuam trabalhando 

com lixo, mas dessa vez é um lixo diferente é o lixo reciclável. A cooperativa realiza as 

etapas reversas de separação, seleção, adensamento dos materiais e consolidação da 

carga. 

A COOPERLIX dispõe de caminhões, são cinco ao todo, que passam pela cidade 

cantando uma música para avisar que estão no bairro e recolhem os sacos de lixo 

reciclável, também chamado de resíduo sólido e levam tudo para cooperativa, A coleta se 

restringe à cidade de Presidente Prudente e, tem o seguinte itinerário: 
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Entre os materiais que podem ser reciclados, a COOPERLIX trabalha com os 

materiais listados abaixo: 

 Material: PET, PEBD, PS, PEAD, PVC, PP, ferro, alumínio, bronze, cobre, inox, 

papel branco, papelão, papel jornal, papel misto, longa vida, vidro, PET verde, PET 

incolor, PEAD rígido, PEAD filme, PEBD rígido, PEBD filme, PVC rígido, PVC flexível, PP 

filme, PP rígido, vidro colorido, vidro incolor, PEAD flexível, côco, óleo vegetal, papel, 

PET, plástico filme, tambores. 

 Comercialização: resíduo triado. 

 Forma de Venda: separado, prensado. 

 Forma de Compra: Não se aplica (material é recolhido). 

 O custo da aquisição dos materiais não há como ser determinado de maneira 

precisa, segundo levantamento os caminhões da cooperativa utilizam cerca de 80 litros de 

óleo diesel por semana para cumprir todo itinerário, porém não existe um método de 

controle para que os dados possam ser processados, ao questionar o motorista o mesmo 

diz não saber exatamente quantos quilômetros os caminhões rodam diariamente, outros 

dados como ano dos veículos, para que possamos determinar tempo de vida útil estimado 

e, acrescentarmos ao custo a depreciação do bem, não estão disponíveis devido ao 

desconhecimento dessas informações por parte dos cooperados. Todo material que da 

entrada na cooperativa não é controlado, a pesagem do material só é feita no momento 

da venda. 

Quanto ao processo, após a seleção o material passa por pressa hidráulica e, é 

estocado até que seja possível a negociação. Com exceção do papelão, todos os outros 

materiais são vendidos a atravessadores. 

 Em depoimento os cooperados descrevem a importância da criação da cooperativa 

em suas vidas. Eva Assis dos Santos, atualmente nomeada presidente da COOPERLIX, 

fala sobre a importância a cooperativa na vida dos trabalhadores e sobre a mudança 

promovida na vida dos trabalhadores que antes da criação da cooperativa trabalhavam no 

lixão. A também cooperada Jacira Francisca Vicente dos Santos está entre as fundadoras 

da COOPERLIX, atualmente restaram cinco integrantes do grupo inicial, desde a 

fundação. A cooperada Maria Aparecida de Assis da Silva revela sua satisfação em 

trabalhar na cooperativa: 

 

Conclusão 

A empresa estudada foi a Cooperativa de Trabalhadores Produtos Recicláveis – 

COOPERLIX que demonstra uma iniciativa válida no que diz respeito à inclusão de 
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pessoas, na melhoria de vida dos trabalhadores do lixão e nos esforços para uma prática 

sustentável (reciclagem). No entanto, ficaram clara as dificuldades estruturais no qual se 

encontra a cooperativa. Não houve possibilidade de aplicar um questionário formal, 

controlado, devido à impossibilidade dos entrevistados em fornecer as informações 

necessárias. Algumas questões elaboradas inicialmente para compor o questionário, 

tiveram que ser descartadas ao longo da pesquisa, prejudicando o desenvolvimento da 

mesma. O questionário elaborado inicialmente era composto das seguintes questões, 

apresentadas no capitulo de resultados e discussão.  

A empresa tem dificuldades para controlar a entrada de material. Após a seleção o 

material passa por pressa hidráulica e, é estocado até que seja possível a negociação. 

Com exceção do papelão, todos os outros materiais são vendidos a atravessadores. 

Alguns materiais depois de selecionados, não são comercializados imediatamente, devido 

à dificuldade de para negociação. Então permanecem estocados no barracão até que 

haja interesse de algum comprador. 

Através do estudo realizado, o principal problema identificado foi a ausência de 

controle dos resíduos que entram na cooperativa.  

A definição de Custo, gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de 

outros bens ou serviços. A empresa deixa de mensurar fatores que compõem os custos 

de aquisição (matéria-prima) e de produção (bens, matéria-prima secundária), são eles: 

 Utilização de máquinas e equipamentos: caminhões necessários para recolhimento 

dos resíduos. 

 Utilização de mão de obra, custos hora/homem para executar sua atividade, 

(separação e adensamento). 

Segundo Martins (2006), a contabilidade de custos, devido ao crescimento das 

empresas, ao longo do tempo deixou de ser apenas um método utilizado para resolver 

problemas de mensuração monetária dos estoques e do resultado e, se tornou uma 

importante ferramenta no enfoque gerencial, auxiliando o processo de tomada decisão, 

fornecendo dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de 

previsão, permitindo acompanhar o efetivamente acontecido para comparação com os 

valores anteriormente definidos.  

Logo, a sugestão para que a COOPERLIX, possa aperfeiçoar o processo de 

contabilidade de custos, é o controle da entrada de material na cooperativa. Realizando a 

pesagem de todo material que entra na cooperativa, antes de passarem pelo processo de 

triagem ou ainda efetuando a pesagem dos materiais inúteis para reciclagem após a 
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seleção. Bem como o controle da relação quilômetro x litro combustível consumido pelos 

caminhões.   

Sobre o contexto do Agronegócio, a relevância do estudo se deve ao fortalecimento 

de um elo da cadeia, o aperfeiçoamento dos canais reversos de distribuição. 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento do milho após a incorporação ou 
cobertura do solo com diferentes doses de resíduos crotalária (Crotalaria juncea) e lab-lab 
(Dolichos lablab). O experimento foi desenvolvido no Campus II da UNOESTE, em casa 
de vegetação. Foram utilizados vasos plásticos com capacidade de 8 dm3 de solo. Os 
resíduos triturados foram adicionados ainda frescos. Os tratamentos constituídos de duas 
espécies (crotalária e lab-lab), duas formas de adubação (cobertura e incorporação) e 
quatro doses de resíduos (0,0 Mg ha-1, 15 Mg ha-1, 30 Mg ha-1, 45 Mg ha-1) no esquema 
fatorial 2x2x4, foram dispostos segundo o delineamento experimental em blocos 
casualizados, com três repetições. Dependendo da época da avaliação do crescimento do 
milho a resposta a forma de aplicação do adubo verde é diferente. As doses de 30 e 45 
toneladas por hectare foram mais promissoras proporcionando efeito residual que 
influenciou de forma positiva no crescimento do milho.  
Palavras-chave: Zea mays; adubação verde, leguminosas. 
 

 

Introdução 

O nitrogênio interfere positivamente na produtividade do milho, sendo de grande 

importância sua incorporação no solo, através de rotação de culturas com espécies com a 

capacidade de fixação de nitrogênio, disponibilizando para a cultura sucessora (SOUZA et 

al., 2003). 

A perspectiva de economia de fertilizantes nitrogenados pela menor imobilização 

de nitrogênio (N) (BASSO & CERETTA, 2000), aliada à necessidade de diversificação de 

culturas formadoras de cobertura (RIBEIRO et al., 1999), resulta no uso das leguminosas 

para formação de cobertura, o que reduz a dependência de maiores doses de N para o 

sucesso das culturas sob sistema de plantio direto (SPD) (OLIVEIRA et al., 2002; SÁ, 

1996). 

A cobertura é uma medida importante para a maioria dos solos tropicais e 

subtropicais, pois protege o solo da incidência direta da insolação e das chuvas. Esta 

prática diminui a força e a velocidade da queda das gotas de chuva e garante proteção 

contra o calor e da ação direta dos ventos (erosão eólica). Além disso, esta prática 

favorece a conservação da água, aumenta a atividade microbiana, reduz a infestação de 

plantas daninhas, diminui a compressividade e compactação, controla algumas pragas do 

solo e melhora a sua estrutura (PENTEADO, 2000).    
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Além da necessidade de mineralização de seus compostos para se tornar útil às 

plantas, os fertilizantes orgânicos tem o inconveniente de apresentar proporções fixas e 

definidas de NPK, diferentemente do que ocorre com as fórmulas comerciais de 

fertilizantes minerais, cuja composição pode ser balanceada de acordo com a 

necessidade da planta e o solo (KIEHL, 1985). 

A taxa de liberação de N está intimamente relacionada à liberação do C, fato pelo 

qual, vários autores constatam que o N remanescente segue o mesmo comportamento da 

biomassa remanescente (AMADO et al., 2000; AITA et al., 2001; AITA & GIACOMINI, 

2003).  

O objetivo do presente trabalho foi o de avaliar o crescimento do milho decorrente 

do efeito residual da incorporação ou cobertura do solo com diferentes doses de crotalária 

e lab-lab. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi desenvolvido na Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, 

Campus II, em Presidente Prudente – SP, na casa de vegetação, durante o período de 

10-09-2010 a 05-11-2010. 

Foram utilizados vasos plásticos com capacidade de 8 dm3, nos quais foi 

adicionado solo coletado na área experimental do campus II da UNOESTE no início de 

2010 cuja composição química esta descrita na tabela 1. Em seguida foram adicionados 

os resíduos lab-lab e crotalária, de acordo com as doses descritas abaixo, sendo os 

mesmos coletados em área de produção dentro do campus II da UNOESTE. Esses 

resíduos após coletados foram levados ao laboratório ao qual foram triturados e 

adicionados aos vasos ainda verdes. 

 

Tabela 1. Resultado da análise química do solo 

Prof. (m) pH MO P  Al³+ H+Al K Ca Mg SB CTC V 

 CaCl2 g/dm-3 mg/dm-3 ************* mmolc dm-3  ********** % 
0,00 – 0,20 4,5 11 3,0 7 30 1,5 6 3 11 40 26 

  

Os tratamentos constituídos por: 

T0- 0 g de resíduo vaso-1 (lab-lab e crotalária) correspondente a 0,0 Mg ha-1; 

T15- 60 g de resíduo vaso-1 (lab-lab e crotalária) correspondente a 15,0 Mg ha-1; 

T30- 120g de resíduo vaso-1 (lab-lab e crotalária) correspondente a 30,0 Mg ha-1; 

T45- 180 g de resíduo vaso-1 (lab-lab e crotalária) correspondente a 45,0 Mg ha-1 
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Os resíduos foram adicionados na forma de cobertura ou incorporados ao solo. 

Os tratamentos constituídos de duas espécies (crotalária e lab-lab), duas formas de 

adubação (cobertura e incorporação) e quatro doses de resíduos (0,0 Mg ha-1, 15 Mg ha-1, 

30 Mg ha-1, 45 Mg ha-1) no esquema fatorial 2x2x4, foram dispostos segundo o 

delineamento experimental em blocos casualizados, com três repetições. 

O primeiro plantio ocorreu em 12-02-2010, utilizando o milho EXP 0035 (Híbrido), 

semeando cinco sementes por vaso a 5 cm de profundidade. Posteriormente, quando a 

planta de milho atingiu 10 cm de altura, efetuou-se o desbaste, deixando-se duas plantas 

por vaso. 

Para o segundo ciclo de cultivo do milho procedeu-se à semeadura em 10-06-2010, 

As regas foram realizadas a cada dois dias, uma vez ao dia, até se completar sessenta 

dias (10-08-2010). Nesta ocasião as plantas foram colhidas e procedidas à secagem em 

estufa de aeração forçada a 65 ºC. Após isto foram pesadas em balança analítica de 

precisão. 

Para o terceiro ciclo de cultivo do milho foram utilizadas sementes de milho EXP 

0035 (Híbrido) e semeadura em 10-09-2010, utilizando cinco sementes por vaso a 5 cm 

de profundidade. Posteriormente, quando a planta de milho atingiu 10 cm de altura, 

efetuou-se o desbaste, deixando-se duas plantas, as mais vigorosas por vaso. As regas 

foram realizadas a cada dois dias, uma vez ao dia, até se completar cinqüenta e um dias 

(05-11-2010). Após isto as plantas foram coletadas procedendo-se o mesmo 

procedimento anterior apenas acrescentando a coleta da raiz para secagem e pesagem. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, o efeito da interação foi 

comparado mediante teste de agrupamento de médias Scott Knott (5%) para fatores 

qualitativos (incorporação ou cobertura), foi aplicado o estudo de regressão para os 

fatores quantitativos (dosagens de adubo verde). 

 

Resultados e Discussão 

Em relação à forma de aplicação dos resíduos não obtiveram diferenças 

estatísticas em relação às espécies de adubos verdes (crotalária e lab-lab) na produção 

de matéria seca da parte aérea do milho (Tabela 2). 

Na figura 1 foi realizada a análise de regressão dos fatores cobertura e 

incorporação. O melhor ajuste (R2=0,94) para o fator cobertura foi exponencial, o qual 

demonstra que houve um acúmulo de massa seca influenciado diretamente pela 

quantidade de resíduo aplicada. O melhor ajuste para o fator incorporação foi o quadrático 
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(R2=0,98) o que expressou um ponto máximo de massa seca próximo da dose de 30,0 Mg 

ha-1. 

 

Tabela 2. Valores médios de massa seca em gramas da planta de milho em aplicação dos 

adubos verdes após primeiro plantio 

Espécie de planta Cobertura Incorporação 
crotalária 7,07 a 7,39 a 
lab-lab 8,15 a 7,85 a 
Letras minúsculas indicam a diferença ao nível de 5%, no teste de Scott-knott. 

 

 

Figura 1. Efeito na massa da matéria seca da parte aérea do milho em primeiro cultivo 

com diferentes dosagens de adubos verdes.  

 

Na avaliação em segundo cultivo as espécies de crotalária e lab-lab, não 

apresentaram diferenças significativos na forma de aplicação dos resíduos (Tabela 3). 

A figura 2 apresenta uma análise de regressão dos fatores cobertura e 

incorporação. O melhor ajuste (R2=0,98) para o fator cobertura foi quadrático, o qual 

demonstra que houve um acúmulo de massa seca da parte aérea influenciado 

diretamente pela quantidade de resíduo aplicada. O melhor ajuste para o fator 

incorporação foi o linear (R2=0,94) o que indica que doses maiores que as utilizadas 

podem favorecer uma maior massa seca da parte aérea do milho. 

A cobertura proporcionou uma maior massa seca da parte aérea quando 

comparadas a incorporação. Conforme Sousa Neto et al. (2008), que constataram que a 

semeadura direta diminui a velocidade de decomposição, quando comparadas ao sistema 
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convencional que incorpora os resíduos no solo, explicando o fato de que a cobertura em 

terceiro plantio favoreceu uma maior massa da parte aérea do milho. 

 

Tabela 3. Valores médios de massa seca em gramas da planta de milho, no segundo 

ciclo de cultivo, em aplicações de adubos verdes. 

Espécie de planta Cobertura Incorporação 

crotalária 2,75 a 1,95 a 

lab-lab 4,16 a 2,23 a 

Letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha indicam a diferença ao nível de 5%, no teste de Scott-

Knott. 

 

 

Figura 2.  Efeito na massa da matéria seca da parte aérea do milho em segundo cultivo 

com diferentes dosagens de adubos verdes.  

 

Na avaliação do terceiro ciclo de cultivo do milho pode ser observado que de 

acordo com a massa da planta de milho na tabela 4, podemos observar que não houve 

diferenças em relação a espécie de adubo verde 

Na figura 3, o melhor ajuste (R2=0,99) para o fator cobertura foi exponencial, o qual 

demonstra que houve um acúmulo de massa seca da parte aérea influenciado 

diretamente pela quantidade de resíduo aplicada. O melhor ajuste para o fator 

incorporação foi o polinomial (R2=0,97). A incorporação dos resíduos possibilitaram 

melhor desenvolvimento aéreo das plantas de milho em relação a cobertura. 
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A taxa de mineralização do N dos resíduos vegetais têm efeito na produtividade do 

milho (SILVA et al., 2009). 

 

Tabela 4. Valores médios da massa seca em gramas da planta de milho, na terceira 

coleta, em aplicações de adubos verdes 

Espécie de planta Cobertura Incorporação 

crotalária 2,95 a 4,25 a 

lab-lab 2,39 a 4,31 a 

Letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha indicam a diferença ao nível de 5%, no teste de Scott-

knott. 

 

 

Figura 3. Efeito na massa da matéria seca da parte aérea do milho em terceiro cultivo 

com diferentes dosagens de adubos verdes.  

 

De acordo com os resultados obtidos pode-se afirmar que a resposta a 

incorporação ou aplicação em cobertura dos adubos verdes aconteceram em épocas 

diferentes.  

 

Conclusões 

- Não se observou diferenças de respostas no milho quando se utilizou as duas 

leguminosas como adubo verde em relação ao fornecimento dos resíduos, incorporação 

ou cobertura.  

- As dosagens possibilitaram uma maior massa seca em relação a não aplicação 

dos resíduos (0,0 Mg ha-1). 
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- Ocorreram respostas diferentes do milho quanto a forma de aplicação dos 

resíduos, com a cobertura proporcionando melhor crescimento do milho no segundo 

cultivo e a incorporação no terceiro cultivo. 
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Resumo 
A cadeia produtiva da cana-de-açúcar perfaz importante contribuição para elevação do 
agronegócio brasileiro e tem importantes contribuições a dar no combate ao aquecimento 
global. Diante de um mundo globalizado e preocupado com questões ambientais esta 
cadeia produtiva encontra no mercado de carbono a oportunidade de conciliar os 
interesses econômicos com a obediência a princípios ambientais como os da precaução e 
prevenção e assume sua responsabilidade diante da necessidade de manter o meio 
ambiente sadio e equilibrado. As oportunidades geradas por essa nova economia também 
traz desafios, tanto regionais quanto nacionais em áreas como o das políticas públicas, 
esfera legal, econômica, social e tecnológica demandando a busca incessante por 
tecnologia e profissionais capacitados a pensar de forma holística. Assim, o estudo do 
mercado de carbono como oportunidade de negócio pode contribuir para fornecer um 
estímulo econômico para a inovação tecnológica e a redução de emissões poluentes no 
setor industrial. 
Palavras-chave: Carbono, Cana-de-açúcar, Mercado. 
 
 
Introdução e Justificativa 

Durante as últimas décadas, em discussões tanto regionais quanto globais, um 

novo vocabulário tem sido ouvido. Palavras como: sustentabilidade, desenvolvimento 

sustentável, economia de baixo carbono, neutralização de carbono, seqüestro de 

carbono, agroecologia etc, são recorrentes em grandes debates no Brasil e no Mundo. O 

Meio ambiente passou a ser discussão vital para os rumos sociais e econômicos do 

planeta surgindo discussões desde o famoso Clube de Roma (1968), Estocolmo (1972), 

Montreal (1987), Rio de Janeiro (1992), Kyoto (1997) Buenos Aires (1998), Bonn (1999), 

Haia (2000), Bonn e Marrakesh (2001), Nova Déli (2002) até chegar a nossos dias com a 

COP-15 na Dinamarca (2010) e Cancun (2011). Tais discussões já reconhecem a 

importância não só do uso de instrumentos de Comando e Controle, mas também da 

utilização de Instrumentos de Mercado para constranger os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento a adotar políticas e tecnologias que se relacionem diretamente com o 

conceito de desenvolvimento sustentável e preservação da qualidade ambiental sem frear 

ou estagnar o avanço tecnológico humano e a nossa capacidade de produzir e consumir 

com eficiência (GRAU NETO, 2006).  Apesar da grande propagação na mídia acerca da 

importância da assinação do protocolo de Quioto, no Japão, em 1997, a maior influência e 

importância dentro do histórico de combate à poluição e ao consumo desenfreado da 
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população mundial nos remete obrigatoriamente à documentos anteriores como o Clean 

Air Act de 1970 e a Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente Humano marcada 

para Junho de 1972. Neste evento, os cientistas e pesquisadores americanos Dennis e 

Donella Meadows, Jorgen Sanders e William Behrens do famoso Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts (MIT) apresentaram o relatório conhecido mundialmente e publicado 

em 29 países: The Limits to Growth (Os Limites do Crescimento) baseados em idéias de 

conotação Malthusiana e que demonstrava que o atual consumo e o crescimento 

econômico exponencial abalaria os fundamentos naturais da vida (ALMEIDA, 2002). O 

estudo de toda essa evolução em busca do desenvolvimento sustentável preocupa 

empresas e governos em todo o mundo ao ponto de refletir impacto em decisões 

estratégicas de grandes grupos comerciais. A exemplo disso temos a assinação do 

protocolo Ambiental Paulista que reduz o tempo de obrigatoriedade de mecanização da 

colheita da cana-de-açúcar de 2017 para 2014 e a busca por selos ambientais e 

adequação às normas ISO 14000. 

 

Objetivo 

O objetivo deste artigo é um esforço teórico de trazer uma visão sucinta das 

inúmeras oportunidades geradas pelo mercado de carbono e os reflexos em forma de 

desafios para uma cadeia produtiva complexa como a da cana-de-açúcar. Longe de 

buscar a exaustão do tema, e sim, iniciar uma discussão importante, o presente baseia-se 

na simples investigação de idéias de variados autores a fim de minimamente balizar o 

início de um debate. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada baseia-se na pesquisa exploratória de sites, livros, jornais, 

revistas especializadas e teses de mestrado e doutorado sobre o tema e suas correlações 

a fim de alcançar o objetivo pretendido. A pesquisa foi limitada principalmente pela 

inovação do tema na literatura. As bases para a pesquisa se constituíram principalmente 

de textos, manuais, dissertações e teses buscadas em sites especializados e 

governamentais. 

 

Resultados e Discussões 

Existem dois tipos de mercado de carbono: o mercado cuja submissão é 

regulamentada pelo protocolo de Kyoto (regulatory compliance) e o mercado voluntário 

(voluntary markets) também conhecido como non-kyoto compliance por sua submissão 
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não pertencer aos regimentos do protocolo de Kyoto, utilizando assim, bases voluntárias 

(FAO, 2010). Cada um desses mercados, com suas respectivas especificidades 

comercializa um tipo de permissão ou crédito que procura atender exigências de redução 

de emissão de gases de efeito estufa e assim minimizar os efeitos do aquecimento global. 

Crédito de carbono ou CREs1 são certificados conferidos a países signatários do 

protocolo de Kyoto2 que se utilizam desta forma de comercialização para diminuir, ainda 

que figurativamente, a emissão de dióxido de carbono comprando tais certificados dos 

países não emissores, dentre eles países em desenvolvimento como Índia, China e Brasil. 

O protocolo de Kyoto (regulatory compliance) trouxe três mecanismos de flexibilização 

visto que suas exigências são consideradas pesadas e geraram conflitos que até hoje as 

COP’s (conferência das partes) tentam resolver. Os mecanismos têm como objetivo 

ajudar os países a alcançarem as suas reduções e gerar uma movimentação de mercado 

que interesse os países a investir em reduções de emissões e meio ambiente. Os três 

mecanismos de flexibilização são: Implementação Conjunta (IC), Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) e Comércio de Emissões (CE); destes, apenas o MDL é 

aplicável no Brasil. 

O cálculo para a contabilização dos CRE’s é procedido da seguinte forma: fazem-

se as medições de emissão de CO² e tem-se assim a linha de base do projeto com base 

em seu DCP (Documento de Concepção do Projeto). Isto claro, é uma explicação simples 

para um processo rico em detalhes, mas pode-se dizer que após o estabelecimento da 

linha de base, o projeto inicia sua implementação. Ao final do período escolhido (Sete 

anos renováveis ou dez anos improrrogáveis), novas medições são feitas, calcula-se as 

reduções líquidas em toneladas de CO² reduzidos e multiplica-se pelo índice ou grau de 

poluição de cada gás de efeito estufa segundo sua equivalência em CO². Em seguida, são 

contabilizados os créditos de carbono e são enviados os dados para análise e 

certificação. Após a certificação e os créditos liberados, podem-se negociar os créditos 

em bolsa ou com países interessados, podendo, na maioria das vezes este projeto já ser 

financiado por um país específico que já detém a compra do crédito e, portanto é detentor 

                                                 
1 Certificado de Redução de Emissões. 
 
2 O protocolo de Kyoto é resultado de uma convenção realizada na cidade japonesa de Kyoto em dezembro de 
1997  decorrente  de  intensas  reuniões  dos  líderes  de  países  e  classe  científica  desde  a  reunião  de  Toronto 
(Canadá) em 1988, a criação do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática) em 1990 passando 
pelo ECO‐92 no Brasil e sendo verdadeiramente ratificado em 2005 com a assinação de 55 países desenvolvidos, 
exigência para sua implementação. Todos esses países responsabilizaram‐se por diminuir em 5,2% a emissão de 
dióxido de  carbono na  atmosfera do período que  vai de 1990  ao período  entre 2008  e  2012 utilizando‐se da  
possibilidade de comprar créditos de países não emissores para reduzir, ainda que apenas no papel, a emissão de 
poluentes e atingir a meta proposta pelo protocolo. 
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de uma cota pré-estabelecida de RCE’s negociáveis (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, 2009).  

Existem riscos ao apostar no mercado de carbono, até mesmo porque seu princípio 

não é a geração de dividendos e sim a manutenção da vida e consumo sustentável ao 

longo do tempo. Contudo, os riscos apresentados para um projeto de MDL (único 

aplicável para o Brasil) incluem riscos de operação, riscos de oferta e demanda, ou seja, 

se a procura se torna intensa e o desenvolvimento gerado pela implantação de projetos 

traz melhoria na qualidade de vida das comunidades, não será difícil encontrar 

populações e países em desenvolvimento que busquem vender seus créditos a preços 

ínfimos como modo de melhorar seu caixa atual. Isso pode até ser bom para o mercado, 

que no final acaba buscando um equilíbrio, mas é ruim para o meio ambiente que vê 

certificados com direito de poluir sendo negociados a preços baixos e possibilitando que 

empresas e países continuem a inundar o planeta de poluição.   

Outros riscos assumidos são os políticos gerados pela competição entre países, a 

exemplo das barreiras postas pelo governo americano e europeu à entrada do etanol 

brasileiro, muito menos poluente e custoso, dentro de seus mercados internos. O dono do 

projeto de MDL também assume riscos com implantação envolvendo os custos de 

transação e aprovação do projeto, além do elevado custo de monitoramento (GUIA DE 

ORIENTAÇÃO MDL, 2010).  

Deve-se, no entanto, perceber que a geração de um produto de forma sustentável 

agrega valor à sua forma final e possibilita o uso do marketing verde além da negociação 

posterior dos créditos resultantes e da diminuição em longo prazo dos custos de 

produção. De olho em tudo isto, o setor sucroalcooleiro investe pesadamente em uma 

imagem sustentável, derrubando alguns mitos como uma suposta competição com a 

produção de alimentos e o desmatamento da Amazônia (GUIA DA CANA-DE-AÇÚCAR, 

2009).  

A cadeia produtiva da cana é complexa, mas pode ser visualizada de forma 

tripartite: elo antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira.  Este sistema compõe 

uma parte importante que sofre influências internas e externas geradas pelas oscilações 

de mercado ou mesmo por políticas públicas. Entre os elos existem inúmeros agentes que 

se utilizando da compreensão de filiére infiltra-se como intermediário do sistema e angaria 

dividendos com sua intermediação encarecendo o custo de produção e o posterior preço 

de venda (NEVES E CONEJERO, 2010).  

Tais players, contudo, também trazem suas benesses melhorando a formação da 

cadeia e diversificando seus elos, as supramencionadas intervenções ampliam o 
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horizonte da cadeia e trazem mais oportunidades bem como geram campo de discussão 

em diversos níveis. A própria mecanização pode também ser vista como uma 

oportunidade para o setor, não só pelo seqüestro da planta da cana-de-açúcar não 

queimada, mas também na obrigatoriedade forçada do surgimento de uma maior noção 

de cooperativismo entre os usineiros.  

A tendência maior é a criação de maiores grupos de investimento no setor e a 

união cooperada entre os produtores até mesmo porque para que a mecanização seja 

viável economicamente é necessária uma escala mínima de 120 mil toneladas com uma 

produtividade média de 90 toneladas de cana-de-açúcar por hectare dentro de uma área 

de mais de 1300 hectares (NEVES E CONEJERO, 2010).  

O produtor de cana-de-açúcar, contudo, depende de Insumos geridos por 

monopólio, as usinas produtoras necessitam de bens de capital que são influenciados por 

políticas públicas e suscetíveis à visão de governantes específicos e do contexto político 

do país (NEVES E CONEJERO, 2010). Alguns dos subprodutos da cana-de-açúcar 

chegam a gerar considerável renda à usina produtora e torna diferencial em 

competitividade de mercado.  A produção de energia com a queima do bagaço gera além 

de efeitos positivos quando se refere ao uso de matéria menos poluente, uma redução 

considerável no custo de produção visto que a energia utilizada no processo é gerada 

dentro deste mesmo processo.  

Ademais se pode ainda dizer que o excedente gera lucro à usina ao repassá-lo às 

companhias de energia. Um grande desafio às empresas de açúcar, álcool e bioenergia 

está em adequar seu processo produtivo aos clamores dos ambientalistas, e conciliar 

seus interesses aos interesses sociais e políticos do governo. Um passo de cada vez faz 

com que o setor caminha firme no cumprimento deste propósito visto que no dia 10 de 

Julho de 2008 o governo de São Paulo firmou um protocolo de intenções para viabilizar a 

conexão das centrais de cogeração de Bioeletricidade ao sistema de transmissão paulista 

(SCHLINDWEIN, 2008).  

O desafio atual, no entanto, está no impasse de quem banca os custos de 

transmissão de energia ao sistema de transmissão visto que usineiros e governo não 

concordam com quem deva fazer isto. Quando a empresa resolve investir na 

comercialização do excedente pode lucrar muito como é o caso da empresa Zillor em 

Quatá que em conjunto com a unidade de São José gerarão R$ 5,3 milhões anuais no 

período 2009-2012 somente com créditos de carbono mesmo que o preço do excedente 

não seja tão atrativo (ZILLOR, 2010). Segundo estudo realizado pela Fundação Brasileira 

para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) dentre as principais barreiras para as 
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iniciativas de sustentabilidade, 17% dessas barreiras se concentra na mentalidade 

gerencial (ou falta dela), 13% na falta de conhecimento/expertise gerencial e 28% na 

cultura organizacional (LINS; SAAVEDRA, 2007).   

Isso demonstra que existe uma necessidade latente de aprimoramento do 

conhecimento dentro de toda a cadeia culminando, muitas vezes, de contratação de 

consultorias especializadas estrangeiras diminuindo a participação brasileira nos 

resultados obtidos. Uma Pesquisa e Desenvolvimento deficiente dificulta a expansão de 

uma imagem mais sustentável, contudo, projetos de melhoramento nas caldeiras e a 

pesquisa envolvendo o desenvolvimento de tratores e colheitadeiras movidas à etanol 

podem reduzir o impacto deste desafio.  

 

Conclusão 

O setor sucroalcooleiro nacional, principalmente o paulista, tem muito a contribuir 

para a sustentabilidade energética do país além da geração de tecnologia limpa e taxa de 

absorção do carbono. Talvez os setores econômicos mundiais estejam agindo de forma 

um tanto lenta e muitas mortes decorrentes da falta de estrutura para recepcionar o 

rebate da natureza venham em decorrência das reuniões embargadas por contextos e 

interesses políticos egoístas, mas o Brasil pode ser um grande intermediador de ações 

globais que aliem o crescimento econômico unificado e a preservação ambiental em 

países pobres, ricos e emergentes. Não há economia ambientalmente equilibrada sem 

sustentabilidade econômica, social, política e ambiental. 
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Resumo 
Este trabalho objetivou identificar como se encontra o cenário leiteiro da Microrregião 
Geográfica de Presidente Prudente. A pesquisa foi realizada com 75 produtores, 2 
laticínios e 15 Casas da Agricultura que se encontram localizados em 15 municípios. Os 
dados foram coletados através de questionários na busca da caracterização do produtor e 
das instituições. Nesta microrregião, estão presentes empresas do segmento lácteo 
regional, como a Santa Clara e nacional como a Líder, além da COOLVAP, cooperativa 
que passa por um momento de reestruturação. Os resultados obtidos apontam que a 
pecuária de leite é uma atividade que tem grande relevância, visto que gera liquidez e 
aspecto de complementaridade aos produtores, principalmente aos pequenos. Os 
produtores mesmo com dificuldades financeiras e de informação, buscam gradativamente, 
adquirir tecnologia para o desenvolvimento da atividade. O que se percebe é que o 
rebanho é misto e por tal motivo, a produção é muitas vezes, diminuta. 
Palavras-chave: Cadeia produtiva do leite, Pequenos produtores, Microrregião 
Geográfica de Presidente Prudente. 
 

 

Introdução e Justificativa 

A cadeia produtiva do leite tem sua importância no cenário brasileiro, tanto por 

fatores nutricionais, quanto por suas diversas utilidades e por sua relevância no setor 

socioeconômico. Os elos da cadeia leiteira utilizam grandes quantidades de produtos 

veterinários, material genético, alimentação animal, gado, equipamentos para ordenha, 

sementes, fertilizantes e produtos químicos, além de embalagens, açúcar, equipamentos, 

indústrias e energia elétrica, o que contribuí para o giro da economia do país, como 

evidenciam Cônsoli e Neves (2006). 

O agronegócio do leite, conforme observado por Dürr (online, 2004), tem passado 

por diversas mudanças no Brasil, e tem se verificado a urgência de se buscar eficiência 

nas atividades para compensar as décadas de atraso em poucos anos de modernização. 

A pecuária leiteira é uma atividade de destaque, e possui características de 

complementaridade à renda dos pequenos produtores. Os pequenos produtores por sua 

vez, desempenham a atividade muitas vezes de forma não especializada, porém de 

maneira gradativa buscam alcançar a tecnologia no processo produtivo, fazendo uso de 

tanques de expansão e ordenhadeiras mecânicas.  
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O pequeno produtor rural tende a ser classificado, de acordo com Gomes (online, 

1995 a), em três classes. O produtor que é totalmente expropriado de seus bens de 

produção, transformando-se em operário do setor urbano ou do próprio setor rural; o 

produtor que se fecha na sua própria subsistência, garantindo apenas a produção de sua 

família, sendo praticamente insensível aos estímulos do mercado; e o produtor que se 

transforma num pequeno empresário, perseguindo os mesmos objetivos do grande 

produtor. 

A pecuária de leite é uma atividade que atende o perfil dos pequenos produtores 

rurais como aponta Alvim (online, 2008), pois representa garantia de renda mensal no 

campo, mesmo quando desenvolvida em propriedades com áreas de menor extensão.  

O objetivo principal deste trabalho se constitui na busca da definição do perfil dos 

pequenos produtores de leite da Microrregião Geográfica de Presidente Prudente, bem 

como o cenário no qual estão inseridos.  

 

Metodologia 

Este trabalho foi delineado como um estudo de campo no qual foram estudados os 

pequenos produtores de leite e sua atuação na cadeia produtiva. Nesta pesquisa não foi 

necessário tipo algum de licença (CEP ou CEUA), pois o estudo foi realizado com 

pequenos produtores de leite. A pesquisa deu-se através da aplicação de entrevistas a 75 

produtores de leite. Destes, 25 pertencentes ao laticínio Líder, localizado no município de 

Presidente Prudente, e 50 pertencentes ao Santa Clara, sito no município de Anhumas.  

A amostra de 75 produtores foi obtida tendo como base o número total de 

produtores que fornecem leite para os laticínios que se propuseram a contribuir com o 

desenvolvimento do trabalho. O laticínio Líder tem 1222 fornecedores, com o cálculo de 

amostragem aleatória delimitamos uma amostra de 25 entrevistas com confiança de 75%. 

Enquanto que o laticínio Santa Clara possui 120 fornecedores, onde encontramos uma 

amostra de 25 entrevistas, porém com a disponibilidade de obtenção dos dados foram 

entrevistados 50 produtores deste laticínio. Estes dados foram calculados a partir da 

amostragem aleatória simples dada por: 

 

qpZNe

NqpZ
n





22

2

)1(
 

Onde: 

n= Amostra de população desconhecida 

N= Tamanho da população  
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e= Erro pré-fixado 

Z= Valor associado ao nível de confiança 

p= A proporção a priori a favor de uma determinada característica de maior 

interesse 

q= A proporção a priori a favor de uma determinada característica de menor 

interesse 

 

Os produtores pesquisados estavam assim distribuídos: 3 produtores de Alfredo 

Marcondes,  1 de Álvares Machado, 10 de Anhumas, 3 de Caiabu, 3 de Emilianópolis, 9 

de Martinópolis, 7 de Narandiba, 2 de Pirapozinho, 11 de Presidente Bernardes, 2 de 

Presidente Prudente, 1 de Regente Feijó, 1 de Sandovalina, 11 de Santo Expedito, 6 de 

Taciba e 5 de Tarabai. Além dos produtores, foram entrevistadas as 15 Casas de 

Agricultura dos municípios acima citadas e também foram questionados os laticínios por 

intermédio de funcionários da gerência. 

Os produtores, os responsáveis pelas Casas de Agricultura e os funcionários dos 

laticínios foram considerados sujeitos da pesquisa.  

Foram visitadas 15 Casas da Agricultura, ou seja, 15 municípios, que representam 

50% da Microrregião Geográfica de Presidente Prudente.  

Também foi realizada a pesquisa em uma associação de Santo Expedito, pois esse 

município possui uma Associação de pequenos produtores de Leite. 

Para coletar os dados foram utilizados questionários fechados e entrevistas 

estruturadas e a amostragem foi realizada por um processo elementar equivalente a um 

sorteio lotérico denominado amostra aleatória simples. Tal técnica foi cuidadosamente 

planejada para evitar qualquer tendenciosidade.  

A amostra foi elaborada numerando-se a população de 1 a n e sorteando os 

elementos posteriormente, e as entrevistas  foram estruturadas. No entanto foram dadas 

oportunidades aos pesquisados para que manifestassem seus pontos de vista em relação 

ao tema abordado, o que exigiu uma análise interpretativa mais ampla. 

Embasados na heterogeneidade apresentada pelos sistemas de produção leiteira 

no Brasil, a classificação dos produtores de leite desta pesquisa foi realizada através da 

metodologia utilizada por Fellet e Galan (2000) que consideram pequeno produtor aquele 

que entrega até 100 litros por dia; médio, o que entrega de 100 a 300 litros diários; e 

grande o que entrega uma quantidade superior a 300 litros/dia. 

Os dados foram tabulados e analisados por estatística descritiva construindo 

distribuições de freqüências e gráficos comparativos quando necessários. 
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Resultados 

A atividade leiteira desfruta de fatores positivos, que impulsionam o setor e o torna 

viável como: a facilidade de aproveitamento da propriedade rural para usos diversos, 

grande mercado consumidor interno, baixo custo de produção em relação a clima, 

disponibilidade de terras, entre outros, como demonstra Neves (2006). O que explica a 

importância do segmento na Microrregião Geográfica de Presidente Prudente, que 

fornece aos produtores condições de desenvolvimento de atividades concomitantes a da 

pecuária leiteira.   

A atividade leiteira mesmo não sendo a prioridade do setor pecuário da região, é de 

grande importância por contribuir no ordenado dos pequenos produtores. 

A Líder e a Santa Clara são empresas que atuam na região de Presidente 

Prudente, exercendo um forte papel no cenário produtivo leiteiro regional e até nacional. 

Além destas empresas atua ainda na região a Cooperativa de Laticínios Vale do 

Paranapanema (COOLVAP), que aos poucos vem se reestruturando no segmento leiteiro. 

A região comporta ainda vários pequenos laticínios, como o Laticínio Irmãos 

Carlucci de Álvares Machado e Prudente de Montalvão (distrito de Presidente Prudente) 

além de outros que não pautamos, pois os principais em termos de atuação na 

microrregião são: Líder, COOLVAP e Santa Clara. Cumpre mencionar que em 

determinadas situações, produtores que entregavam leite aos laticínios supracitados, 

passaram a entregar aos pequenos laticínios, por motivo de proximidade ou maior 

flexibilidade nas questões de preço e exigências. 

Especificamente nos municípios da microrregião estudada, a informalidade pode 

ser considerada insignificante se considerarmos as respostas obtidas junto aos 

produtores pesquisados, já que, dentre os 75 entrevistados somente 2 (2,7%) se dedicam, 

além da produção formal, à comercialização informal do leite. Ratificamos que o critério 

adotado para as entrevistas junto aos produtores é a entrega para os laticínios visitados 

nos município estudados. Dessa forma, estes 2 produtores citados acima, além de 

destinarem sua produção aos laticínios, complementavam sua receita comercializando o 

produto de maneira informal.  

Os produtores pesquisados, tanto os formais quanto os informais, trabalham com 

diversos níveis de produtividade e predominantemente com animais com dupla aptidão, 

explicando a realidade da não-especialização do processo produtivo na microrregião 

estudada. Conforme exposto por Stevanato (2002), a fragilidade do segmento leiteiro se 

dá em parte pela não-especialização produtiva. O que leva a uma divisão dos produtores 
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em dois grupos: os que desenvolvem a atividade leiteira de maneira subsistencial e não a 

torna especializada e os produtores que encontram no leite uma renda secundária. 

Dos produtores pesquisados, indicados na Tabela 1, apenas 25,4% (19 produtores) 

têm uma produção de 10 ou mais litros de leite, e, por conseguinte 74,6 % (56 produtores) 

uma produção inferior. O que demonstra que o nível de tecnificação é baixo, em relação à 

produção leiteira de uma propriedade tecnificada. 

Observamos que o produtor não realiza o controle leiteiro, o que dificultou um 

comparativo da produção em leite/ha/ano de médias nacionais e a microrregião 

pesquisada. O que demonstra uma falta de acompanhamento técnico, que possibilite a 

conscientização da importância de se verificar a correlação entre produção e custos. 

 

Tabela 1: Média de produção por vaca/dia (l) 

Média de produção por vaca/dia (l) Nº % 
2 1 1,3 
3 5 6,7 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
14 
15 
18 
20 

4 
21
10
4 
9 
2 
8 
5 
1 
3 
1 
1 

5,3 
28 

13,3
5,3 
12 
2,7 

10,8
6,7 
1,3 
4 

1,3 
1,3 

Total 75 100 
                                          Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

De acordo com a Tabela 2 percebemos que na entressafra ocorre um decréscimo 

de produção. Dos produtores entrevistados 53 produziam de 10 a 159 litros de leite/dia na 

safra e na entressafra esse número ascendeu para 61 produtores. Através da análise, 

podemos concluir que os produtores que produziam um maior percentual de leite no 

verão, diminuíram sua produção no inverno por motivos nutricionais ou falta de controle 

reprodutivo. 
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Tabela 2: Quantidade de leite produzida na safra e na entressafra (diariamente) 

Quantidade de 
litros/dia 

 N° de produtores 
 

N° de produtores 
 

 Safra 
 

Entressafra 

10 I- 159 53 61 
159 I- 308 15 10 
308 I- 457 4 3 
457 I- 606 1 ... 
606 I- 755 1 ... 
755 I- 904 

904 I- 1053 
... 
... 

1 
... 

1053 I- 1202 1 ... 
Total 75 75 

                                    Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

 

No desenvolvimento da atividade leiteira os produtores, principalmente os 

pequenos, enfrentam diversas dificuldades. Dentre os pesquisados na Microrregião de 

Presidente Prudente, foram apontados pelos produtores alguns obstáculos, e os que mais 

acometem estes, estão descritos na Figura 2. 

Identificamos que o principal problema relatado pelos produtores é o baixo preço 

pago pelo leite, que foi apontado por 50 produtores (66%), seguido dos altos custos de 

insumos, resposta dada por 10 produtores (13%), a dificuldade em seguir a legislação, a 

falta de assistência técnica e de incentivo governamental, que foram salientados por 5 

produtores (7%) cada.  

Preço baixo pago aos
produtores 

 

Figura 2: Principais dificuldades enfrentadas pelos produtores de leite 

Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

 

Observamos que as normas impostas pela legislação vigente que regulamentam a 

produção de leite não se enquadram totalmente ao cenário dos produtores de leite 

7% 7% Altos custos de insumos7% 
Dificuldade em seguir a
legislação

13% Falta de assistência técnica66%
Falta de incentivo 
governamental 
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brasileiros, e por tal motivo alguns destes que não tem a oportunidade de adequação às 

novas tendências de produção se vêem obrigados a abandonar o segmento leiteiro. 

De acordo com a Figura 3 percebemos que apesar de todas as dificuldades que o 

produtor de leite enfrenta ao longo do desenvolvimento da atividade, 65 pesquisados 

(87%) esperam continuar na atividade. Apenas 10 (13%) pretendem mudar para outra 

atividade. Identificamos que uma parcela importante dos produtores é excluída, 

impossibilitada de vender um produto que se apresente como um adicional na renda 

familiar. Quanto àqueles que têm a intenção de prosseguir na atividade, a maioria declara 

que o segmento está intimamente relacionado ao histórico da sua vida, já que seus pais 

eram produtores de leite. 

13% 

Continuar 
Mudar

87%

 

Figura 3: Perspectivas do produtor na atividade leiteira 

Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

 

Em trabalho de campo realizado, procurou-se identificar a faixa etária dos 

produtores de leite da Microrregião Geográfica de Presidente Prudente, de maneira a 

caracterizar os produtores de leite, além de detectar as perspectivas de permanência da 

atividade na Região. 

De acordo com os dados da Figura 4, percebe-se que a perspectiva de 

permanência dos produtores na pecuária de leite pode estar prejudicada na região, dado 

o fato que 65,3% dos pesquisados possuem idade superior a 50 anos de idade, e 28% 

deles têm 70 ou mais anos. A idade avançada da maioria deles é justificada pelo fato de 

que parte deles eram antigos agricultores na região, que com a decadência da agricultura 

passaram a trabalhar com a pecuária de leite. 

 

 

 

 

1% 4% 35 I- 42 anos 22%11% 42 I- 49 anos
12% 49 I-56 anos 

56 I- 63 anos
63 I- 70 anos13%
70 I- 77 anos

16% 77 I- 84 anos21%
84 I- 91 anos 

Figura 4: Faixa etária dos produtores 
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Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

 

Ao contrário do que preconiza as atuais exigências, observamos nos dados 

mostrados na Figura 5 que, dentre os produtores entrevistados, 66% deles (50 

produtores) possuem apenas o ensino fundamental incompleto, enquanto que apenas 8% 

deles (6 produtores) possuem o ensino superior completo, o que é um número muito 

baixo, já que a informação se revela cada vez mais necessária nos processos de 

produção do campo. 

 

50 
Analfabeto 

40 
Ensino fundamental incompleto

30 Ensino fundamental completo

Ensino médio incompleto
20 Ensino médio completo 

Ensino superior incompleto 10 
Ensino superior completo 

0 
Nº de produtores

Figura 5: Nível de escolaridade dos produtores   

Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

 

Na Figura 6, visualiza-se a estrutura das propriedades dos pesquisados. Cumpre 

lembrar que o curral é encontrado nas 75 propriedades visitadas (100%), e conforme 

salientado anteriormente é o essencial para o desenvolvimento da atividade leiteira, 

estando presente até nas propriedades mais rústicas.  No que diz respeito ao tanque de 

expansão, este é um equipamento utilizado por 67 produtores que representam 89,3% 

dos pesquisados. Parte desses produtores possui tanque de uso coletivo. A trituradeira é 

bastante utilizada dentre os produtores, já que 64 pesquisados (85,3%) afirmaram possuir 

o equipamento, que é utilizado para o preparo de volumosos, essencialmente na época 

da seca. No entanto, alguns deles declararam não mais utilizá-la por não estarem 

fornecendo este alimento aos animais. O trator, mesmo não sendo utilizado 

especificamente para a produção de leite é significativamente encontrado nas 

propriedades, haja vista que 44 produtores (58,7%) possuem tal equipamento. Quanto ao 

silo, um número considerável de produtores informou possuí-lo, ou seja, 40 (53,3%) do 

total, no entanto, inúmeros produtores não o utilizam. Já a ordenhadeira mecânica é 

utilizada por apenas 34 produtores (45,3%). 
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80 
Tanque de expansão 

60 Ordenhadeira mecânica 

Trator
40 

Trituradeira 

20 Curral

Silos 
0 

 Figura 6: Equipamentos e estrutura dos produtores para a produção de leite 

 Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

 

A obtenção de assistência técnica e a utilização da inseminação artificial é uma 

constante necessidade que o produtor de leite tem buscado sanar. No entanto, estes 

produtores têm encontrado dificuldades para adotá-las. O que pode ser explicado pela 

falta de recursos financeiros e também pela escassez de informações, no que diz respeito 

aos benefícios na produtividade do leite advindos da prática dessas medidas. 

Ao analisarmos a Microrregião Geográfica de Presidente Prudente, conforme a 

Tabela 3 percebemos que 36 produtores que representam 48% dos pesquisados, têm 

utilizado assistência técnica, o que não significa uma total obtenção de êxito.  

 

Tabela 3: Produtores que recebem assistência técnica 

Acesso à assistência técnica

 Nº % 

Sim 36 48 

Não 39 52 

Total 75 100 

Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

 

Parte significativa desses produtores, ou seja, 22 deles que representam 61,1% do 

total, só fazem a adoção dessa assistência quando se deparam com uma situação de 

doença no rebanho, enquanto 8 produtores (22,2%) na administração de medicamentos e 

6 produtores (16,7%) na ocorrência de partos problemáticos das matrizes, como 

observamos na Figura 7.  
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17%

Doenças dos animais 

Medicamentos

22% 
61% Parto com 

complicações   
 

              

 

Figura 7: Fatores que levam à procura pela assistência técnica 

Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

 

A Tabela 4 aponta uma freqüência de visitas insatisfatória, visto que de uma forma 

geral, a ocorrência é eventual, o que significa dizer que 94,4% dos produtores, ou seja, 34 

dos que obtêm assistência técnica, só a utilizam quando necessário. Apenas 1 produtor 

(2,8%),  a adota semanalmente e 1 produtor (2,8%) anualmente. Cumpre lembrar, 

portanto, que além da finalidade estritamente ligada às necessidades da sanidade animal, 

a freqüência das visitas da prestação de assistência técnica é insuficiente para o bom 

andamento da atividade.   

 

Tabela 4: Freqüência das visitas de assistência técnica 

Freqüência das visitas de assistência técnica

 Nº % 

Quando necessário 34 94,4 

Semanal  1 2,8 

Anual 1 2,8 

Total 36 100 

Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

 

     Os dados encontrados enfatizam a necessidade de pesquisas, assistência 

técnica local e a difusão de informações, que são mecanismos e estratégias apontados 

por Caldas (online, 2002) para a viabilização do desenvolvimento da atividade leiteira. 
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As funções da Casa da Agricultura são oferecer assistência técnica, criar, fomentar 

e desenvolver projetos agropecuários e ambientais, visando à melhoria da qualidade de 

vida do produtor, através de capacitação e treinamento das atividades agropecuárias. 

  Verificamos que as Casas da Agricultura, em sua grande maioria, encontram 

dificuldade para executar as atividades extensionistas. 

Os problemas apontados pelas Casas da Agricultura para a execução de seus 

objetivos vão desde obstáculos estruturais até a falta de interesse dos profissionais que 

atuam nessa instituição, conforme observado na Tabela 5. 

A falta de recursos físicos, humanos e financeiros é indicada por 6 funcionários das 

Casas da Agricultura, que representam 40% do total de entrevistados, seguido da falta de 

apoio governamental, resposta dada por 3 questionados (20%). Houve ainda 3 

funcionários (20%) que não perceberam dificuldades para efetuar seus objetivos, 2 

entrevistados (13,3%) afirmam que a falta de departamentalização na estrutura física 

dessa instituição é prejudicial para o bom andamento da mesma e 1 funcionário (6,7%) 

acredita que o desinteresse dos profissionais que atuam na Casa da Agricultura é o fator 

que mais contribui para o insucesso dessa instituição. 

 

Tabela 5: Relação dos problemas enfrentados pelas Casas da Agricultura 

Problemas apontados pelas Casas da Agricultura Nº % 
Falta de recursos físicos, humanos e financeiros 

Falta de apoio governamental 
Não observa dificuldades para execução dos objetivos 

6 
3 
3 

40 
20 
20 

Falta de departamentalização na estrutura física da Casa da Agricultura 2 13,3
Desinteresse dos profissionais que atuam na Casa da Agricultura 1 6,7 

Total 15 100 
Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

 

Para 13 (86,7%) das 15 Casas da Agricultura visitadas existe viabilidade da 

permanência dos pequenos produtores na atividade leiteira, desde que estes alcancem a 

tecnologia empregada no sistema produtivo atual, ou ainda se organizem através de 

associações para um maior volume de entrega do produto, culminando em uma maior 

lucratividade. O restante (2, ou seja, 13,3%) afirmam que mesmo com a tentativa de 

adequação à tecnologia, estes produtores serão  excluídos do processo produtivo por 

conta da atuação dos grandes produtores, como verificado na Figura 8. 
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10 Não
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Figura 8: Viabilidade da permanência dos pequenos produtores na visão das Casas da 

Agricultura 

Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

 

As associações de produtores rurais têm se mostrado cada vez mais importantes, 

visto que as necessidades de busca por qualidade são sanadas mais facilmente quando 

os produtores trabalham coletivamente. Além disso, estes encontram nessas 

organizações, oportunidade para se colocarem politicamente e se imporem socialmente.  

A organização dos produtores em associações pode auxiliá-los, pois oferece apoio 

àqueles com baixa produção e que exercem a atividade como renda única, como frisam 

Galante e Costa (2009). O apoio se dá entre outros motivos, pelo compartilhamento dos 

custos fixos unitários entre todos os associados, possibilitando a concretização de 

investimentos em rebanho leiteiro e insumos agropecuários que vislumbram a 

maximização dos lucros.  

Podemos perceber com a Tabela 6 que no que se refere à situação organizacional 

dos produtores pesquisados, a participação em cooperativas, associações e sindicatos é 

baixa. Dado o fato de que em um total de 75 produtores pesquisados, somente 29 

produtores (38,6%) são cooperados, 32 (42,7%) são associados e 28 (37,3%) são 

associados em sindicatos. Essa constatação permite observarmos que mesmo com todos 

os benefícios advindos das associações, das cooperativas e dos sindicatos, os 

produtores, na sua grande maioria, ainda optam por trabalhar individualmente. O que é 

lamentável, por que o exercício da pecuária leiteira se torna menos viável.  
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Tabela 6: Participação em cooperativa, associação e sindicato 

Participação em  Cooperativas (N°) Associações (N°) Sindicatos (N°)

Sim 29 32 28 

Não 46 43 47 

Total 75 75 75 

Fonte: SILVA, Eliane Regina Francisco da, 2009. 

 

Conclusão 

A cadeia produtiva do leite tem passado por transformações. Concomitantemente a 

esta realidade ocorreu um processo de modernização da atividade leiteira, que é 

regimentada pela Normativa 51, com o propósito de fixar padrões de qualidade e 

sanidade para a produção de leite no Brasil. 

O setor leiteiro do Estado de São Paulo, conforme Rosolen (online, 2008) passou por 

importantes mudanças no final da década de 90. São Paulo deixou de ser o segundo 

maior produtor do Brasil, perdendo a posição para o Estado de Goiás. Em 2004, de 

acordo com os dados do IBGE, o estado já ocupava a quinta posição no ranking da 

produção nacional de leite. 

A Microrregião Geográfica de Presidente Prudente comporta uma produção de leite 

expressivamente não-especializada, com a atuação de empresas como a Líder, a Santa 

Clara e a cooperativa COOLVAP. No que concerne à cooperativa, é salutar expor que a 

mesma está buscando uma reestruturação, já que passou por momentos de decadência 

decorrente de uma gestão irregular. O que culminou em prejuízos tanto econômicos, 

quanto sociais gritantes para os produtores que forneciam leite para esta cooperativa. 

Em relação à Líder, cumpre lembrar que esta empresa atua na microrregião 

pesquisada e em outras regiões como a de Lobato no Paraná, apresentando-se como 

destaque no cenário leiteiro nacional. Enquanto que o laticínio Santa Clara tem uma 

abrangência menor de captação e industrialização do leite, restringindo-se a uma atuação 

regional, o que não minoriza sua importância no segmento. 

A respeito da coleta do leite, vale lembrar que a aquisição de tanques de expansão 

está sendo fomentada para viabilizar a permanência destes produtores através do 

cumprimento da legislação vigente. 

Acreditamos que as exigências advindas da Normativa 51, geralmente, são 

encaradas pelos produtores, como um aspecto dificultador para o desenvolvimento da 

atividade, visto que estes encontram dificuldades para a aquisição do tanque de 

expansão, por questões financeiras e por insatisfação com o preço pago pelo leite. 
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Porém, analisamos que 55 produtores (73,3%) são favoráveis a esta, por que a sua 

implantação facilita a ordenha e promove a higiene e a qualidade do leite. Os 20 

produtores contrários (26,7%), explicam que se opõem a legislação por conta da geração 

de gastos que não é compensada pelo baixo preço pago pelo leite. Mesmo com 

dificuldades diante de padrões tão exigentes, evidenciamos que 65 entrevistados (87%) 

pretendem continuar na atividade. 

Diante dessa situação, alguns produtores têm recorrido a associações para tornar 

possível a utilização desse equipamento de refrigeração coletivamente. No entanto, é 

pertinente observar que a Normativa 51 estabelece o uso coletivo dos tanques 

provisoriamente e ainda que a distância de captação não deve exceder 5 km.   

 Tendo em vista que as associações de produtores de leite não visam 

simplesmente à refrigeração do produto, estas organizações se mostram como 

alternativas para os produtores, já que permitem a colocação social e produtiva de seus 

membros.  

Outra alternativa apontada para a permanência dos produtores na atividade é a  

comercialização informal do leite, que na microrregião estudada foi pouco expressiva.  

Observamos que o rebanho leiteiro também não é especializado, pois este é 

constituído predominantemente de animais mistos, ou seja, de dupla aptidão. O que 

aliado a uma alimentação, muitas vezes, insatisfatória justifica uma produção média de 5 

litros/vaca/dia, considerada baixa. 

A assistência técnica é utilizada por 36 entrevistados (48%). No entanto, isso não 

significa um percentual de sucesso na atividade, pois estes só adotam essa prática por 

conta de problemas em relação à sanidade dos animais, e não para manterem um 

acompanhamento de sua produção como um todo. 

A inseminação artificial é pouco utilizada dentre os entrevistados, porque a maioria 

dos produtores afirma não ser uma técnica acessível financeiramente e por não dispor de 

informações sobre sua adoção. Apenas 8 produtores (10,7%) do total pesquisado utilizam 

essa prática. 

No que concerne à ordenhadeira mecânica, este equipamento é utilizado por 34 

produtores, ou seja, 45,3% dos pesquisados. O que evidencia junto às demais análises, a 

necessidade de uma maior tecnificação da atividade.  

Dentre os pesquisados, 53 produtores (70,7%) produzem de 10 a 159 litros de 

leite/dia indicando a atuação de pequenos produtores. Quanto aos entrevistados que 

empregam trabalhadores assalariados (44 produtores) identificamos que 9 deles 

empregam 2 trabalhadores fixos. Há ainda 21 produtores que empregam trabalhadores 
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eventuais, com o propósito de utilizá-los na agricultura. A produção de derivados é 

diminuta, por que segundo os entrevistados esta atividade não se mostra lucrativa, já que 

requer tempo e uma grande quantidade de leite que poderá faltar para entrega ao 

laticínio. Tal fato restringe a agregação de valor ao produto. Do total pesquisado, apenas 

20 (26,7%) produzem derivados lácteos, desses, 18 (90%) o fazem exclusivamente para o 

consumo próprio.  

Por fim, acreditamos que a microrregião pesquisada dispõe de uma cadeia 

produtiva do leite calcada em experiências consuetudinárias, já que o segmento está, 

muitas vezes, estritamente correlacionado ao histórico de vida dos produtores, isto é, 

seus pais já eram pecuaristas de leite. O que somado as dificuldades financeiras do 

produtor, restringe a tecnificação da atividade, o que dentre outras conseqüências culmina 

em uma menor produção, como também exposto por Stevanato (2002). 
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Resumo 
Rizobactérias promotoras do crescimento de plantas (RPCPs) têm sido citadas como 
beneficiadoras de uma ampla gama de espécies vegetais. As rizobactérias associadas a 
plantas podem promover o controle de fitopatógenos, produção ou alteração da 
concentração de fitormônios, fixação e nitrogênio, solubilização de fosfatos minerais ou 
outros nutrientes do solo, promovendo o crescimento vegetal e reduzindo custos de 
produção atenuando o impacto dos agrotóxicos no meio ambiente. O trabalho teve como 
objetivo o isolamento de bactérias da rizosfera do eucalipto e a caracterização quanto ao 
antagonismo a fungo fitopatogênico, produção da enzima ACC desaminase e fosfatases. 
Foram conduzidas análises bioquímicas no laboratório da Unoeste, P. Prudente, sendo 
que nas condições deste trabalho, foi possível verificar que aproximadamente 15% dos 
isolados mostraram-se capazes de solubilizar fósforo, e 10% foram antagônicos ao fungo 
e aproximadamente 20% dos isolados são capazes de crescer em meio mínimo na 
presença de ACC. 
Palavras-chave: Eucalyptus spp, Aspergillus niger, solubilização de fósforo. 

 

 

Introdução 

Rizobactérias promotoras de crescimento de plantas (RPCP), são as bactérias 

encontradas na rizosfera, na superfície ou em associação com as raízes, implementado o 

crescimento da planta de maneira direta ou indireta (GALDIANO JR, 2011). Estas 

bactérias colonizam as plantas, podendo com a interação causar mudanças fisiológicas, 

proporcionar benefícios como aumento da absorção de nutrientes, controle de 

fitopatógenos, entre outros (COELHO ET AL. 2007). 

Entre os modos de ação sugeridos para rizobactérias promotoras do crescimento o 

controle biológico de fitopatógenos. No entanto, a forma pela qual as bactérias exerceriam 

esse controle pode variar. Inicialmente a produção de antibióticos foi, a maneira mais 

aceita, talvez por ser a ação mais simples e mais direta de um microrganismo sobre outro, 

tendo um destaque as bactérias do gênero Bacillus, Pseudomonas spp. (FREITAS, 2007). 

A resposta das plantas a diferentes formas de estresse, inclusive infecções 

fitopatogênicas, envolve a produção endógena de etileno. A percepção destas moléculas 

pelas células vegetais promove o desencadeamento de diversos e diferentes processo de 

resposta a estresse. O etileno é estimula a senescência, absição de frutas ou folhas, 

desenvolvimento de doenças, inibição do crescimento, síntese de enzimas( quitinase) e 
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antibióticos. A enzima ACC desaminase, que metaboliza o ácido 1-amino-ciclopropano-1-

carboxilíco(ACC), quando presente em bactérias promotoras do crescimento pode agir 

modulando o nível de etileno na planta. Esta enzima, que não tem função conhecida em 

bactérias é, provavelmente, parte de um mecanismo não descrito que estimula o 

crescimento da planta. Isso pode ocorrer pela ACC desaminase reduzir o nível de etileno 

na germinação de sementes ou estimulando o desenvolvimento radicular melhorando a 

absorção de nutrientes e fertilidade melhorando o uso dos recursos naturais evitando 

desperdícios (Ozeski et. al. 2010) (GLICK & BASHAN 1997). 
 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no laboratório de microbiologia agrícola da Unoeste, 

P. Prudente, SP durante os meses de fevereiro a junho de 2011. Foram coletadas 

amostras de plantas adultas de eucalipto dos seguintes municípios: Estrela do norte, Iepê, 

Pirapozinho, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Sandovalina, Tarabai , e no 

distrito Moltalvão de Presidente Prudente. 

Para isolamento de Bacillus sp. foi utilizada metodologia descrita por Coelho et al. 

(2007). No laboratório 20g de raiz de cada planta foi coletada e lavada levemente em 

água corrente para desprender o solo que estava mais frouxamente aderido e 

posteriormente a mesma foi fracionada e colocada em frasco erlenmeyer com solução 

salina esterilizada (solução de MgSO4.7H2O 0,01M). O conjunto raiz solo que permaneceu 

aderido foi denominado ambiente rizosférico. Esse conjunto, dentro do frasco foi 

submetido a 30 minutos de agitação em agitador orbital mecânico. Amostras de 1 mL 

retiradas do frasco foram submetidos a diluições seriadas em tubos com 10 mL água 

destilada estéril. Antes do plaqueamento foram submetidas a um choque térmico (80oC/20 

min) visando selecionar rizobactérias do gênero Bacillus. O plaqueamento foi realizado 

com alíquotas de 0,1 mL, coletadas nos tubos após o choque térmico e distribuídas em 

meio AN (ágar nutritivo) com incubação por 48 horas, em estufa a 28oC. As bactérias 

formadoras de colônias nas placas foram, então, isoladas em tubos com Agar nutriente. 

Nesta etapa foram separados 128 isolados de rizobactérias. 

 Para caracterizar os isolados quanto ao de antagonismo a fungos foi 

utilizado a metodologia descrito por Araujo et al (2005). de pareamento em placas de Petri 

contendo BDA [batata(250g/l):dextrose(10g/l):agar(15g/l)] segundo metodologia descrito 

por Araujo et al (2005). Foi utilizado o fungo fitopatogênicos:, Aspergillus spp. Os fungos 

serão inoculados pela introdução de discos com micélio, em quatro pontos equidistantes 

na placa de petri com BDA, 24 horas antes da inoculação do Bacillus no centro da placa. 
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As placas foram incubadas em estufa à 28oC por sete dias. Após este período, foram 

medidos os halos de inibição do crescimento em cada isolado em relação ao fungo 

fitopatogênico, sendo feito o índice de antagonismo medindo-se dois comprimento do 

diâmetro do halo divido por 2, menos o tamanho da colônias. 

A capacidade de crescimento dos 128 isolados, em meio mínimo, com adição de 1-

aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) como única fonte de N, sendo utilizado o meio 

descrito por Glick et al. (1995), com a seguinte composição: 4 g de KH2PO4, 10 mg de 

H3BO4, 6 g de Na2HPO4, 10 mg de MnSO4.7H2O, 0,2 g de MgSO4.7H2O, 70 mg de 

ZnSO4, 1 mg de FeSO4.7H2O, 50 mg de CuSO4, 2 g de glicose, 10 mg de MoO3, 2 g de 

ácido glucônico, 2 g de ácido cítrico, 3 mM de ACC e 1 L de água destilada. A capacidade 

de crescimento dos isolados, em presença de ACC, foi verificada em meio líquido e 

sólido, pela incubação por 48, a 27°C. A avaliação dos resultados em foi feita pela medida 

da absorbância a 595 nm em espectrofotômetro, por comparação da leitura final (48 

horas) com a do tempo zero.  

A avaliação dos isolados quanto à produção de fosfatases foi feita em meio líquido 

GL, contendo 10 g de glicose, 2g de extrato de levedura, suplementado com 3 g de 

fosfato de arad, após os isolados serem inoculados ficaram sob agitação constante no 

período de 7 dias, foi retirado 1 ml da solução e centrifugada por 10 min a 9 mil (RPM), 

sendo que ao sobrenadante foi adicionado 2ml do reagente de molibdato. A avaliação da 

solubilização de fósforo pelos isolados foi feita pela medida de absorbância da solução a 

670 nm em espectrofotômetro. 

 

Resultados e Discussão 

A caracterização dos 128 isolados quanto o antagonismo ao fungo mostrou que 

aproximadamente 10 % dos isolados foram capazes de inibir o crescimento do fungo 

Aspergillus niger. 

De acordo com Araujo et al. (2011), avaliando de 40 isolados bacterianos na 

promoção de crescimento de alface mostrou que o antagonismo a um fitopatógeno é  

importante o critério de avaliação para ser utilizado nos programas de seleção de 

rizobactérias promotoras de crescimento de plantas. 
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Figura 1. Frequência do antagonismo a Aspergillus niger nos 128 isolados avaliados. 

 

Na avaliação do crescimento dos isolados meio mínimo suplementado com (ACC) 

mostrou que aproximadamente 20% dos isolados são capazes de crescer em presença 

de ACC, sendo que somente menos de 1% apresentaram um maior crescimento. 

A produção da enzima ACC desaminase por rizobactérias ajuda a manter o 

crescimento e desenvolvimento de plantas sob condições de estresse, mesmo durante as 

infecções causadas por fitopatógenos (Saleem et al., 2007) Essa enzima tem por função 

catalisar a clivagem hidrolítica do ACC, molécula precursora do etileno, o que causa 

diminuição no seu nível e, por conseqüência, maior crescimento das raízes em 

comprimento (Glick et al., 1998). 

 

Figura 2. Frequência da capacidade de crescimento dos 128 isolados, em meio mínimo, 

com adição de 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC). 

 

Quanto à solubilização de fósforo foi possível verificar que 15% dos isolados 

apresentaram esta característica, sendo que somente menos de 1% dos isolados 

ocuparam as classes de maior solubilização de fósforo. 
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Figura 2. Frequência dos isolados quanto à solubilização de fósforo. 

 

Uma parcela importante das rizobactérias é capaz habilidade de mineralizar 

fosfatos orgânicos e solubilizar fosfatos inorgânicos, permitindo a liberação de fósforo 

assimilável pelas plantas (SILVA FILHO, 1998). Sendo possível utilizar tais 

microrganismos como inoculante, já que podem maximizar o desenvolvimento vegetal 

(SAHIN; ÇAKMAKÇI; KANTAR, 2004); (SOUCHIE et al., 2005). 

 

Conclusões 

Com este trabalho foi possível concluir que os isolados apresentam características 

promissoras indicando que podem ser usados em avaliações como rizobactérias 

promotoras do crescimento em plantas. 
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Resumo 
O desenvolvimento de mudas avançadas tem como objetivo quebrar o ciclo da virose, 
onde a produção de mudas inicia-se no início do ano e o plantio no campo após o mês de 
Julho, e permanecem protegidas em casa de vegetação com tela anti-afídeo. Porém a 
produção de mudas desse tipo ainda é pouco estudada sendo necessário estudar época 
de semeadura, dose de fertilizante e tamanho do recipiente principalmente. Neste sentido 
este trabalho teve como objetivo estudar a época de semeadura (Janeiro e Fevereiro) e 
doses de fertilizante de liberação lenta (0,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 e 10 g). Para tal, foram 
avaliados os seguintes parâmetros de qualidade das mudas: o comprimento radicular, o 
diâmetro do colo, a massa seca da parte aérea a massa seca radicular e a massa seca 
total. Não houve interação entre os dois fatores estudados. Para as épocas consideradas 
todas as características mostraram-se superiores quando semeadas em janeiro. Com 
relação às doses de fertilizante, a dose aproximada de 8 g foi a que demonstrou valores 
superiores às demais características. 
Palavras-chave: Passiflora edulis f. flavicarpa, nutrição mineral, qualidade. 
 

 

Introdução 

A cultura do maracujazeiro tem sofrido com diversos problemas fitossanitários, 

sendo a virose e a morte prematura as principais. O desenvolvimento de mudas 

avançadas tem como objetivo quebrar o ciclo da virose, onde a produção de mudas inicia-

se no início do ano e o plantio no campo após o mês de Julho, quando a plantação do ano 

anterior é eliminada e as revoadas de pulgões diminuem. Durante este período de 

desenvolvimento as mudas permanecem protegidas em casa de vegetação com tela anti-

afídeo (NARITA, 2007). 

 Porém, para o desenvolvimento de mudas avançadas de maracujazeiro amarelo 

ainda não há relatos de quando realizar a sua semeadura para que, quando estiverem na 

época de irem à campo, possam estar bem desenvolvidas. Outro aspecto importante na 

produção de mudas avançadas é que durante este período a planta para se desenvolver 

precisa receber uma nutrição adequada. 
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 Há diversos métodos de fertilização das mudas de maracujazeiro que pode ser 

realizada via fertirrigação, em cobertura ou pode-se utilizar fertilizantes de liberação lenta. 

Porém, para realização de fertirrigação é necessário possuir uma estrutura adequada, 

assim como para a adubação em cobertura há o custo da mão de obra devido a 

necessidade de haver parcelamento e havendo problema para as duas técnicas com 

relação a ocorrência de lixiviação dos nutrientes, acarretando em perdas que, nestes 

casos, os fertilizantes de liberação lenta não possuem (MENDONÇA et al., 2007). 

 Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi estudar duas épocas de semeadura e 

doses de fertilizante de liberação lenta na produção de mudas avançadas de 

maracujazeiro amarelo. 

 

Material e Métodos 

A semeadura foi feito em duas épocas diferentes, a primeira no mês de janeiro e a 

segunda no mês de fevereiro de 2011, sendo a repicagem realizada 30 dias após a 

semeadura. As sementes foram plantadas em sacolas plásticas com capacidade para 2 

litros, preenchidas com substrato Bioplant® e, juntamente com o substrato, foram 

misturadas as doses de adubo utilizadas nos tratamentos. O adubo utilizado no 

experimento foi o Basacote mini 6M® (liberação lenta), cuja formulação é 13-6-16.  

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 

x 6, sendo duas épocas de semeadura (janeiro e fevereiro) e 6 doses de fertilizante (0,0; 

2,0; 4,0; 6,0; 8,0 e 10 g) e 4 repetições. 

 A avaliação da qualidade das mudas foi realizada em julho de 2011, onde a 

qualidade das mudas foi analisada através do comprimento radicular, diâmetro do colo, 

massa seca da parte aérea, massa seca radicular e massa seca total. Os dados foram 

submetidos à análise de variância sendo que para o fator época os dados foram 

analisados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade e para o fator dose foi realizada a 

análise de regressão linear e quadrática. 

  

Resultados e Discussões 

 Não houve interação entre os fatores em nenhuma das características estudadas, 

porém, houve diferença entre época de semeadura para altura, número de folhas, massa 

seca da parte aérea, massa seca radicular e massa seca total (Tabela 1). 
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Tabela 1. Altura, número de folhas, comprimento radicular, diâmetro do colo, massa seca 

da parte aérea (M.S.A.), massa seca radicular (M.S.R.) e massa seca total (M.S.T.) de 

mudas de maracujazeiro em duas épocas de semeadura. Presidente Prudente – SP, 

2011. 

Épocas Altura 

Nº 

Folhas 

Comp. 

Raiz Diâmetro M.S.A. M.S.R. M.S.T.

Janeiro 102,70a 17,04a 32,62a 3,80a 13,77a 6,27a 20,04a

Fevereiro 62,70b 13,71b 32,37a 3,70a 7,44b 3,33b 10,76b

F 52,86** 36,78** 0,03ns 0,46ns 49,79** 37,91** 62,70**

C.V. (%) 23,04 12,38 15,63 13,53 29,35 34,43 26,35 

Letras diferentes na coluna indicam diferença significativa à 5% de probabilidade pelo teste Tukey. 

**significativo a 1%  

ns não significativo  

 

 Observa-se na Tabela 1 que, para as características que apresentaram diferença 

significativa, as plantas semeadas em Janeiro foram as que apresentaram maiores 

valores, o que indica melhor qualidade das mudas produzidas nesta época. 

Comportamento semelhante apresenta as características que estatisticamente não são 

diferentes, onde apresentam valores absolutos mais elevados. 

O melhor desempenho apresentado pelas mudas que foram semeadas em janeiro 

deve-se provavelmente ao maior tempo que tiveram para se desenvolverem. 

 Estudando-se o fator dose de fertilizante todas as características apresentaram 

diferença significativa. A altura das mudas de maracujazeiro mostrou comportamento 

quadrático com o aumento das doses de fertilizante e que de acordo com a equação 

apresentada na Figura 1, o valor máximo estimado é de 11 g de fertilizante. 
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Figura 1. Altura de mudas de maracujazeiro em função das doses de fertilizante de 

liberação lenta. Presidente Prudente – SP, 2011. 

 

 O número de folhas emitidas mostrou comportamento quadrático, onde conforme 

se aumentou a dose de fertilizante houve um aumento na emissão de folhas, com valor 

máximo estimado pela equação de 9,45 g e decrescendo após este valor. 

 

 

Figura 2. Número de folhas de mudas de maracujazeiro em função das doses de 

fertilizante de liberação lenta. Presidente Prudente – SP, 2011. 

 

 O diâmetro do colo das mudas comportou-se conforme equação quadrática 

positiva, onde apesar de o valor absoluto apresentar maior valor utilizando-se a dose de 

10 g, o valor máximo estimado pela equação é de aproximadamente 8,14 g (Figura 3). 
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Figura 3. Diâmetro do colo de mudas de maracujazeiro em função das doses de 

fertilizante de liberação lenta. Presidente Prudente – SP, 2011. 

 

 A massa seca da parte aérea também comportou-se conforme regressão 

quadrática, onde observou-se uma elavação conforme o aumento da dose de fertilizante 

até aproximadamente 15,25 g, segundo equação presente na Figura 4. 

 

 

Figura 4. Massa seca da parte aérea de mudas de maracujazeiro em função das doses de 

fertilizante de liberação lenta. Presidente Prudente – SP, 2011. 

 

 A massa seca radicular comportou-se conforme regressão quadrática, sendo que 

para esta característica houve aumento até a dose estimada de 8 g e após esse valor 

começou a decrescer a massa seca radicular (Figura 5).  
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Figura 5. Massa seca radicular de mudas de maracujazeiro em função das doses de 

fertilizante de liberação lenta. Presidente Prudente – SP, 2011. 

 

 A massa seca total das mudas de maracujazeiro comportou-se conforme equação 

quadrática e o valor máximo encontrado foi estimado com a aplicação de 11,78 g. 

 

 

Figura 6. Massa seca total de mudas de maracujazeiro em função das doses de 

fertilizante de liberação lenta. Presidente Prudente – SP, 2011. 

 

 Os melhores valores encontrados conforme a equação de cada regressão foi 

estimada entre 8 e 10 g de fertilizante de liberação lenta para todas as características 

estudadas. O fato de os valores das variáveis não aumentarem conforme a elevação das 

doses de fertilizante de forma linear deve-se ao fato deste, quando em excesso, provocar 

fito-toxidez pelo aumento da concentração de íons, diminuição do potencial osmótico e 
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alteração do pH da solução do solo, o que provoca menor desenvolvimento radicular 

como visto para a característica massa seca radicular (DECARLOS NETO et al., 2002). 

 

Conclusão 

 Conforme as condições deste trabalho, conclui-se que para o desenvolvimento de 

mudas avançadas a melhor época de semeadura deve ser realizada durante o mês de 

janeiro e, segundo os resultados obtidos para dose de fertilizante, a dose mais indicada é 

a de 8 g por planta. 
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Resumo 
Com o objetivo de acelerar o processo de formação de mudas de pinhão manso (Jatropha 
curcas) foi realizado em Presidente Prudente – SP onde testou-se a brotação de estacas 
de pinhão manso em função do tratamento das estacas em diferentes concentrações do 
hormônio vegetal ácido indolbutírico (IBA) sob diferentes tempos de imersão das estacas 
na solução de IBA. As estacas foram imersas em quatro concentrações de IBA: 0, 500, 
1.000 e 1.500 ppm, sob três tempos de imersão: 5 segundos, 1 hora e 2 horas. Foi 
avaliada a porcentagem de brotação das estacas aos 11 e 33 dias após o plantio, 
comprimento das folhas (CF) e a massa seca da parte aérea (MSPA). A melhor dose para 
a brotação das estacas de pinhão é de 1.000 ppm de IBA. A imersão das estacas de 
pinhão manso na solução de IBA durante 5 segundos favorece uma melhor brotação das 
estacas. 
Palavras-chave: Jatropha curcas, propagação, mudas. 

 

 

1 Introdução 

Atualmente o sistema energético internacional é fortemente dependente de 

combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás): cerca de 80% do consumo mundial de 

energia se originam dessas fontes, consumo este que apresentava um crescimento anual 

de cerca de 2% (média em 20 anos) e que nos últimos cinco anos, cresceu em média 

3,1% ao ano. Esta é uma situação que não pode perdurar, não só pela exaustão gradativa 

das reservas de combustíveis fósseis como também pelos efeitos negativos ao meio 

ambiente que resultam do seu uso, ente os quais o aquecimento global (GOLDEMBERG, 

2008). 

Segundo Goldemberg et a., (2008) o Brasil é o país do mundo que reúne mais 

vantagens comparativas para liderar a agricultura de energia. A primeira vantagem 

comparativa que se destaca é a perspectiva de incorporação de novas áreas à agricultura 

de energia, sem ocorrer competição com a agricultura de alimentos, problema este que 

vem sendo enfrentado por alguns países, a exemplo dos Estados Unidos . Assim sendo 

reúne condições ideais para se tornar um grande produtor mundial de biodiesel, pois 

dispõe de extensas áreas agricultáveis com solos e climas favoráveis ao plantio de 

inúmeras oleaginosas (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2005). 
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O pinhão manso (Jatropha curcas L.) é um arbusto de crescimento rápido, cuja 

altura normal é de dois a três metros e pertence à família das euforbiáceas, a mesma da 

mamona e da mandioca. Segundo Purcino e Drummond (1986), o pinhão manso é uma 

planta produtora de óleo com todas as qualidades necessárias para ser transformado em 

biodiesel. Além de perene e de fácil cultivo, apresenta boa conservação da semente 

colhida, podendo se tornar grande produtora de matéria prima como fonte opcional de 

combustível (CORTESÃO, 1956). 

O pinhão manso pode ser considerado uma cultura nova em se tratando dos 

conhecimentos técnicos e científicos. Para esta cultura ser considerada um grande 

potencial como fonte de matéria prima para o programa de biodiesel, faz-se necessário 

maiores pesquisas sobre o todo o seu sistema de produção, envolvendo desde a escolha 

de genótipos que apresentem elevado potencial produtivo até o um melhor conhecimento 

sobre os seus tratos culturais (plantio, propagação, tratos culturais e colheita).  

 

2 Objetivo 

Com base no contexto acima o objetivo deste trabalho foi estudar a propagação do 

pinhão manso através de estacas tratadas com hormônio vegetal de modo a acelerar e 

facilitar o processo de produção de mudas.  

 

3 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em Presidente Prudente – SP na Universidade do 

Oeste Paulista, em casa de vegetação no período de setembro a outubro de 2008. Nesse 

período a média da temperatura máxima foi de 32,7°C, enquanto as temperaturas 

mínimas situaram ao redor de 18,4°C, sendo a média de 25,5ºC conforme dados da 

estação meteorológica da UNOESTE.  O delineamento experimental utilizado foi o de 

blocos ao acaso com parcelas subdivididas. Estudou-se o enraizamento de estacas de 

pinhão manso em função da concentração de IBA: 500, 1.000 e 1.500 ppm. Como parcela 

subdividida estudou-se o tempo de imersão das estacas na solução contendo IBA: 5 

segundos, uma hora e duas horas, como parcela testemunha utilizou-se estacas que não 

receberam nenhum tratamento. Portanto, o experimento foi formado por 10 tratamentos 

utilizando 10 repetições para cada tratamento. 

As estacas de pinhão manso foram coletadas de plantas adultas no início da 

primavera, tendo as estacas comprimento médio de 10 cm e 1 cm de diâmetro,  

apresentando 4 gemas por estaca. A coleta das estacas foi realizada com tesoura de 

poda desinfetada com fogo. Foi coletada a parte apical dos ramos, sendo descartado 2 
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cm da base apical e logo em seguida as estacas foram colocadas em sacos plásticos 

para evitar a desidratação pelo ambiente.  

O tratamento das estacas com a solução de IBA foi realizado em Becker de 1 litro, 

sendo que as estacas foram imersas até a metade de seu comprimento e conforme cada 

tempo de tratamento. O plantio foi realizado imediatamente após o tratamento das 

estacas na solução de IBA em bandejas de isopor de 128 células contendo substrato a 

base de fibra de coco. Durante a condução do experimento foi realizado a irrigação diária, 

sendo três regas em dias quentes e duas regas em dias mais frescos. 

Foram feitas quatro avaliações visuais de brotação das estacas aos 11 e 33 dias 

após o plantio (DAP). Com 50 DAP foram feitas ainda as avaliações do comprimento das 

folhas (cm) e massa seca da parte aérea (g).  

Os resultados foram submetidos a análise de variância, os dados de concentração 

do IBA foram submetidos a regressão ajustada a significância de 5%. E os dados de 

tempo de imersão das estacas, foram submetidos ao teste de médias Tukey ao nível de 

5% de significância. 

 

4 Resultados e Discussões 

A análise estatística demonstrou resposta quadrática para a variável (%) de 

brotação das estacas de pinhão manso em relação às doses de IBA estudadas. Como se 

pode ver na figura 1a, na avaliação de brotação das estacas aos 11 dias, as estacas que 

não receberam o tratamento com IBA tiveram apenas 10% de brotação, enquanto que os 

demais tratamentos que receberam o tratamento com IBA tiveram brotação das estacas 

sempre acima de 66%. A maior brotação das estacas aos 11 DAP foi obtida com a dose 

de 1.000 ppm de IBA que proporcionou uma brotação de 88% das estacas, porém quando 

se utilizou doses acima de 1.000 ppm, houve decréscimo na porcentagem de brotação 

das estacas. O mesmo efeito quadrático foi observado na brotação das estacas aos 33 

DAP como se pode ver na figura 1b, onde a maior brotação foi também alcançada com a 

dose de 1000 ppm de IBA, sendo que a dose de 1.500 ppm causou uma redução na 

brotação das estacas. A brotação máxima das estacas que não receberam o tratamento 

de IBA foi de 20% aos 33 dias. 

Em um trabalho realizado por Leite & Martins (2007), foi avaliado o efeito do IBA 

sobre estacas de diferente clones de cacaueiro, observou-se que houve resposta para o 

uso do IBA, porém, cada clone respondeu de uma maneira para a concentração do IBA. 

Mas de maneira geral a maior percentagem de brotação foi obtida com a concentração 

em torno de 4.000 ppm, sendo que concentrações acima de 6.000 ppm e abaixo de 2.000 
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ppm promoveram menores respostas para esta variável. Resultados obtidos por Sasso et 

al., (2010), apesar de não serem significativos demonstraram que o melhor enraizamento 

de estacas de jaboticabeira foi alcançado quando se utilizou concentrações de 2.000 e 

4.000 ppm, sendo que doses maiores também causaram uma redução no enraizamento.  

 

 

 

Figura 1. Porcentagem (%) de brotação de estacas de pinhão manso aos 11 dias (a) e 

aos 33 dias (b) em função de diferentes tratamentos com ácido indolbutírico (IBA). 

 

O comprimento foliar e a massa seca da parte aérea (MSPA) apresentaram o 

mesmo efeito quadrático da brotação das estacas aos 11 e 33 DAP em relação às 

diferentes concentrações de IBA. Pode-se ver na figura 2ab que as estacas que não 

receberam o tratamento de IBA apresentaram uma redução de no mínimo 18,73 mm no 

comprimento foliar e 0,048 g na MSPA. Como também os valores do comprimento foliar e 

da MSPA caíram se utilizou a dose de 1.500 ppm.  
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Figura 2. Comprimento foliar (mm) (a); Massa seca da parte aérea (b) das estacas de 

pinhão manso em função de diferentes tratamentos com ácido indolbutírico (IBA).  

 

Observou-se que a dose de 1.500 ppm promoveu um decréscimo na brotação das 

estacas aos 11 e 33 DAP e também no comprimento foliar e MSPA. De um modo geral, a 

aplicação de auxinas promove efeito benéfico até uma determinada concentração, 

variável com uma série da fatores, a partir daí, o efeito passa a ser prejudicial. Algumas 

hipóteses têm sido sugeridas para explicar o efeito inibitório das auxinas, principalmente 

no que se refere ao processo de formação de raízes, entre elas estão a de que, em altas 

concentrações, as auxinas induzem a biossíntese de etileno, que pode inibir o 

crescimento, e que a auxina tem efeito sobre a polarização da membrana plasmática, 

que, em baixas concentrações, ocorre uma hiperpolarização da membrana associada ao 

transporte de H+ do citoplasma para a parede, já, em altas concentrações, a 

hiperpolarização diminui (FACHINELLI e KERSTEN, 2011). 

Em relação aos tempos de imersão das estacas nas concentrações de IBA, todos 

os tempos avaliados (5 segundos, 1 hora e 2 horas) foram superiores ao tratamento 

testemunha para a variável brotação das estacas, como se pode ver na figura 3. O 

tratamento testemunha teve no máximo 20% de brotação aos 33 DAP. Sendo que a 

brotação média de todas as estacas que receberam o tratamento com IBA foi de 76,33% 

e 85,55% aos 11 e 33 DAP respectivamente. 
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Figura 3. Porcentagem (%) de brotação de estacas de pinhão manso aos 11 e aos 33 

dias em função de diferentes tempos de imersão de estacas de pinhão manso em 

solução de ácido indolbutírico (IBA). 

 

Analisando às variáveis comprimento foliar e MSPA percebe-se que a resposta 

dessas variáveis foram iguais em relação aos tempos de imersão das estacas nas 

soluções de IBA. Sendo que os melhores resultados para ambas variáveis fora obtidos 

com o tratamento rápido de 5 segundos, sendo que este tratamento foi superior 

estatisticamente ao tratamento que não teve a imersão das estacas e igual aos 

tratamentos de 1 e 2 horas. Já os tratamentos de 1 e 2 horas foram iguais 

estatisticamente ao tratamento de 5 segundos, como também foi igual ao tratamento 

testemunha.  

O tratamento rápido de 5 segundos proporcionou um incremento de 26,36 mm no 

comprimento foliar em relação ao tratamento testemunha e de 10,7 e 8,8 mm em relação 

aos tratamentos de 1 e 2 horas respectivamente, e conseqüentemente, resultando em 

maiores valores na matéria seca da parte aérea. 

Em experimento realizado por Cuquel et al., (1992), observou-se que os melhores 

valores de enraizamento de estacas de crisântemo foi obtido quando se fez a interação 

alta doses de IBA com rápidos tratamentos de tempo de imersão (5 seg) e/ou baixas 

doses de IBA com tempo de imersão das estacas mais lento (1 hora). Em outro estudo 

realizado por Pio et al., (2004), foi observado que estacas de apicais de figueira tiveram 

um melhor enraizamento quando se fez o tratamento dessas estacas com o tempo de 5 

segundos de imersão. Resultados esses que corroboram com Roncatto et al., (2008), 

onde o tratamento com o tempo de 5 segundos de IBA em estacas de maracujazeiro 

também proporcionou um incremento no enraizamento das estacas. 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 113

 

 

 
Figura 4. Comprimento foliar (a); Massa seca da parte aérea (b) em função de 

diferentes tempos de imersão de estacas de pinhão manso em solução de ácido 

indolbutírico (IBA).  

 

5 Conclusões 

A melhor dose para a brotação das estacas de pinhão é de 1.000 ppm de IBA. 

Doses acima de 1.000 ppm causam um decréscimo na brotação. A imersão das estacas 

de pinhão manso na solução de IBA durante 5 segundos favorece uma melhor brotação 

das estacas. 
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Resumo 
Objetivou-se avaliar a qualidade física do solo em diferentes rotações de culturas 
envolvendo espécies graníferas anuais, forrageiras e silvícolas. Os tratamentos 
constituíram de diferentes ocupações do solo envolvendo rotações de espécies 
graníferas, forrageiras e silvícolas. Os tratamentos foram os seguintes: 
1)eucalipto+braquiária (avaliação no renque de eucalipto); 2)eucalipto+braquiária 
(avaliação entre renques de eucalipto); 3)milho+braquiária; 4)amendoim/panicum; 
5)pastagem irrigada; 6)pastagem não irrigada. O experimento foi instalado em esquema 
de faixas. A densidade aparente (Ds) e a estabilidade de agregados (Ea) do solo foram 
avaliadas nas camadas de 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20 cm de profundidade. A resistência à 
penetração (RP) foi avaliada até 30 cm de profundidade. Na avaliação entre os renques 
de eucalipto obteve-se os menores valores de RP e os maiores valores de Ea ao longo do 
perfil, além de baixos valores de Ds. 
Palavras-chave: estrutura do solo, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-
pecuária-floresta, manejo do solo. 
 

 

Introdução 

As mudanças na estrutura do solo e o rompimento dos agregados, decorrentes do 

uso agrícola indevido, normalmente acarretam restrições ao crescimento radicular, 

reduzindo a exploração de água e nutrientes pelas culturas (Pedrotti et al., 2001). Essas 

alterações manifestam-se, muitas vezes, em forma de compactação acentuada, redução 

da porosidade e da infiltração de água no solo, acúmulo de água sobre a superfície e a 

erosão hídrica (Stone & Schlegel, 2010; Tavares Filho et al., 2010). Esse empobrecimento 

físico do solo compromete o desenvolvimento das plantas e restringe a produtividade das 

culturas (Albuquerque et al., 2003). Uma alternativa para melhorar a qualidade física do 

solo a médio e longo prazo refere-se ao uso de rotação de culturas em Sistema 

Semeadura Direta (SSD), pois benefícios importantes têm sido observados na 

estruturação do solo com a utilização de plantas com alto potencial de fixação de carbono 

e que possuam sistema radicular volumoso e agressivo (Blanco-Canqui et al., 2010).  

As forrageiras tropicais, tais como as braquiárias, são conhecidas pela adaptação 

às condições de clima e solos tropicais e produzem matéria seca em abundância e 

durante todo o ano, se as condições de temperatura e de umidade do solo forem 
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favoráveis. Solos sob pastagem de braquiária são reportados como ricos em matéria 

orgânica, cujos teores são inclusive maiores que os dos Cerrados virgens (Seguy et al., 

1992). Barber & Navarro (1994) verificaram que o Panicum maximum e a Brachiaria 

brizantha foram eficientes em aumentar a matéria orgânica em um solo degradado. Desta 

maneira, uma das melhores opções para se elevar à matéria orgânica do solo é o 

estabelecimento sistemático da rotação lavoura-pastagem. Kanno et al. (1999) concluíram 

que a Brachiaria brizantha é a melhor opção a ser introduzida na rotação cultura-

pastagem para melhorar a qualidade do solo, em termos de quantidade e distribuição de 

biomassa radicular. 

Grandes áreas no cerrado também são dispensadas para a cultura do eucalipto, 

espécie florestal que possivelmente deverá suprir a demanda de madeira cada vez maior 

(SBS, 2005; Silva, 2002). Todavia, tanto a atividade pecuária quanto florestal, em grandes 

áreas, gera concentração de terra e necessitam de grande capital para investimento. 

Formas de uso da terra que agregam retorno econômico a serviços ambientais estão 

sendo procuradas cada vez mais. A implantação de sistemas silvipastoris e 

agrossilvipastoris atende estes requisitos ao integrar diferentes atividades. 

Assim, objetivou-se avaliar a qualidade física do solo em diferentes rotações de 

culturas envolvendo espécies graníferas anuais, forrageiras e silvícolas. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado e conduzido, a partir de de Novembro de 2009, em 

área de produção Fazenda da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em 

Presidente Prudente-SP, em um solo classificado como Argissolo Vermelho distroférrico 

(Embrapa, 2006).  A localização da área experimental está definida pelas coordenadas 

geográficas: 22o 07' 32” Latitude Sul e 51o 23' 20” Longitude Oeste, com altitude média de 

475 metros e relevo suave ondulado. 

O clima da região de Presidente Prudente-SP, segundo a classificação de Köppen, 

é do tipo Cwa, com temperaturas médias anuais em torno de 25ºC e regime pluvial 

caracterizado por dois períodos distintos, um chuvoso de outubro a março e outro de 

baixa precipitação pluvial de abril a setembro.  

Os tratamentos constituíram de diferentes ocupações do solo envolvendo rotações 

de espécies graníferas, forrageiras e silvícolas. O experimento foi instalado em esquema 

de faixas e os tratamentos foram os seguintes: 1)eucalipto+braquiária (avaliação no 

renque de eucalipto); 2)eucalipto+braquiária (avaliação entre renques de eucalipto); 

3)milho+braquiária; 4)amendoim/panicum; 5)pastagem irrigada; 6)pastagem não irrigada.  
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O cultivo de eucalipto constou do plantio, em novembro de 2009, de quatro 

renques, sendo cada renque composto por três linhas com espaçamento de 3m entre 

linhas e 1m entre plantas. Entre os renques foi deixado uma distância de 15m onde foi 

cultivado Brachiaria brizantha. Nessa mesma época realizou-se o cultivo consorciado de 

milho (varieadade Robusta) com Brachiaria brizantha, sendo a forrageira semeada a 

lanço em pós semeadura do milho. Em abril de 2010 realizou-se a colheita do milho, 

sendo mantida braquiária para formação de pastagem. Em novembro de 2009, também 

realizou-se a semeadura do amendoim, cultivar Runner 886, após preparo do solo 

com aração e gradagem. Em março de 2010 realizou-se colheita manual da 

leguminosa, e em seguida efetuou-se novo preparo do solo para semeada a lanço a 

forrageira (Paniccum maximum). Os tratamenos “pastagem irrigada” e “pastagem não 

irrigada” referem-se ao cultivo de Brachiaria brizantha com e sem suplementação hídrica 

para reposição das perdas de água de acordo com acompanhamento da 

evapotranspiração diária. 

Em maio de 2010, antes de iniciar o pastejo nas áreas com rotação de culturas ou 

de consórcio, fez-se as amostragem do solo nas camadas de 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20cm 

de profundidade para avaliação da densidade aparente (Ds) por meio de amostras 

indeformadas e a estabilidade de agregados (Ea) através de agitador de peneiras (via 

seca), de acordo com metodologia descrita em Embrapa (1997). Nessa ocasião, 

determinou-se a resistência a penetração (RP), até 30cm de profundidade, por meio de 

penetrômetro de impacto (Stolf, 1991). 

Os dados foram avaliados por meio de análise de variância e teste Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

A avaliação da compactação do solo por meio da determinação da RP revelou 

menores valores na camada de 0 a 5 cm entre os renques de eucalipto, onde havia o 

cultivo de braquiária, e na área em que cultivou-se milho consorciado com braquiária, 

porém sem diferirem estatisticamente do manejo envolvendo a sucessão 

amendoim/panicum em condições de preparo convencional. Já a Ds na camada 

superficial foi maior em área de pastagem irrigada e entre as plantas de eucalipto (no 

renque), sem diferirem estatisticamente da pastagem não irrigada. A área entre renques 

de eucalipto também apresentou a menor Ds na camada de 5 a 10 cm (Figura 1). 

A menor compactação do solo nessa área entre renques de eucalipto foi 

comprovada pelos menores valores de RP ao longo do perfil (Figura 2). O contrário foi 
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obtido pelo manejo envolvendo pastagem não irrigada, em que  mesmo não apresentando 

os maiores valores de Ds foi o manejo que propiciou os maiores valores de RP até 30cm 

de profundidade. 

Na rotação amendoim/panicum, o preparo do solo rompeu a compactação 

superficial, fazendo com que os valores de RP permanecessem baixos até 

aproximadamente 15cm de profundidade (profundidade de ação das ferramentas de 

preparo do solo). A profundidade de 15cm foi a que apresentou a maior RP nos 

tratamentos milho+braquiária, braquiária irrigada e nos renques de eucalipto. Já o 

tratamento com braquiária não irrigada apresentou maior RP entre 5 e 15 cm. 

A boa estruturação do solo na área localizada entre renques de eucalipto (cultivo 

de braquiária) foi comprovada pela análise de estabilidade de agregados, em que se 

obteve altos valores de porcentagem de agregados maiores que 2 mm em todas as 

camadas amostradas (Figura 3). Essa maior estruturação pode estar relacionada ao 

maior aporte de raízes de braquiária nesse manejo, já que nos manejos com consórcio 

milho+braquiária, e na área com panicum, as forrageiras apresentavam-se pouco 

desenvolvidas por ocasião da amostragem de solo. Segundo Bayer & Mielniczuk (2008), 

os sistemas radiculares das plantas forrageiras tropicais apresentam boa eficiência na 

agregação dos solos. Ferreira et al. (2010) verificaram em área de pastagem (gramíneas) 

alto grau de floculação de argila e baixo teor de argila dispersa em água. A menor 

estruturação do solo obtida com pastagem irrigada e não irrigada deve-se, provavelmente 

ao pisoteio do gado. 

 

Conclusões 

1. Na avaliação entre os renques de eucalipto, ou seja, em área cultivada com 

eucalipto, obtive-se a melhor estruturação do solo, além de baixos valores de densidade 

do solo e resistência à penetração ao longo do perfil.  
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Figura 1. Densidade do solo (g cm-3) nas camadas de 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20 cm, em 

função do sistema de manejo e espécies cultivadas. Letras iguais não diferem entre si, 

dentro de cada profundidade, a 5% pelo teste Tukey 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 120

DMS

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12 14

RP (MPa)

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(c
m

)

eucalipto (renque)

eucalipto (entre renques)

milho+braquiária

amendoim/panicum

pastagem irrigada

patagem não irrigada

 

Figura 2. Resistência a penetração (MPa) ao longo do perfil do solo, em função do 

sistema de manejo e espécies cultivadas. Barra horizontal representa da diferença 

mínima significativa (DMS) a 5% de probabilidade pelo teste Tukey 
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Figura 3. Porcentagem de agregados maiores que 2mm, nas camadas de 0 a 5, 5 a 10 e 

10 a 20 cm, em função do sistema de manejo e espécies cultivadas 
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Resumo 
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção estimada de 43 
milhões de toneladas, o que corresponde a uma participação de 7,9% do total produzido 
no cenário mundial. A despeito da importância econômica desta cultura, a 
experimentação sobre adubação do abacaxizeiro é pequena no Brasil e, ainda menor, no 
Estado de São Paulo. Desta forma, foi desenvolvido um experimento com o objetivo de 
avaliar a resposta do abacaxizeiro a aplicação de diferentes doses de nitrogênio. Cada 
parcela experimental constou de quatro linhas de plantio, com espaçamento de 90 cm 
entre linhas e 35 cm entre plantas, totalizando 80 plantas por parcela, em uma área de 12 
m². Utilizou-se o delineamento em blocos completos ao acaso, com cinco tratamentos (0, 
125, 250, 375 e 500 kg ha-1 de N) e quatro repetições. Observou-se que adubação 
nitrogenada com 250 kg ha-1 de nitrogênio, foi a que apresentou melhores resultados de 
Brix, peso de frutos e produtividade. 
Palavras-chave: Ananas comosus L., sulfato de amônio, qualidade dos frutos. 

 

 

Introdução 

O Brasil é considerado o maior produtor de abacaxi (Ananas comosus L.) da 

América Latina. O maior estado produtor da fruta é São Paulo, com destaque para os 

municípios de Bauru e Guaraçaí (Chalfoun, 1998). Planta herbácea, perene e de clima 

tropical, é considerada uma planta bem adaptada aos solos ácidos, sendo a faixa de pH 

entre 4,5 e 5,5 a mais recomendada para o cultivo (Reinhardt et al., 2000). O estado 

nutricional do abacaxizeiro tem uma larga influência no crescimento da planta e, 

conseqüentemente, na produção e na qualidade do fruto (Malézieux e Bartholomew, 

2003). 

Apesar da posição privilegiada da fruticultura pela sua importância não apenas no 

setor primário, mas também na indústria e no comércio, há diversos aspectos da 

produção que carecem de aperfeiçoamentos e de pesquisas regionais. A falta desses 

procedimentos vem proporcionando baixa produtividade, interferindo na qualidade dos 

produtos e, conseqüentemente, reduzindo o lucro do produtor. Dentre os fatores que 

constituem um sistema integrado de produção, a adubação pode ser considerada um dos 

mais importantes, pois um desequilíbrio nutricional pode provocar problemas patológicos 

e fisiológicos com reflexos, inclusive, no equilíbrio ambiental (Basso et al. 1986). 
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O abacaxizeiro é considerado uma planta exigente em nutrientes minerais (Paula et 

al., 1998) e na deficiência de um determinado elemento essencial, apresenta um distúrbio 

nutricional que se manifesta por característicos sintomas de deficiência. Antes que esses 

sintomas apareçam, o crescimento e a produção já poderão estar limitados (Malavolta et. 

al., 1997). Um dos macronutrientes fundamentais para o abacaxi é o nitrogênio (N), 

componente principal da proteína responsável pelo crescimento vegetativo, elevando o 

peso do fruto. Quando em deficiência, o N é transportado das folhas velhas, que se 

tornam amareladas, para as folhas em desenvolvimento (crescimento reduzido da planta). 

Plantas com deficiência de N têm crescimento lento, são raquíticas e atrasam sua 

frutificação. No caso de deficiência severa, as raízes crescem muito pouco, os teores de 

clorofila e proteína diminuem, a planta pode não produzir fruto e, numa deficiência 

extrema, ela morre (Manica, 1999). Tay (1975) observou que a deficiência de N reduz o 

teor em açúcares do fruto. Já o excesso de N atrasa o florescimento e provoca 

alongamento do pedúnculo, o que acarreta o tombamento do fruto (Basso et al. 1986).  

Bezerra et al. (1981) encontraram uma correlação negativa do N com a acidez dos 

frutos, pois a deficiência de N pode reduzir a turgescência dos frutos, provocando 

indiretamente um aumento nos valores da acidez, em decorrência do aumento da 

concentração. Bhugaloo et al. (1999), estudando a qualidade dos frutos do abacaxi cv. 

Queen Vitória, na Índia, observaram que com a redução do nível de N houve aumento na 

acidez dos frutos. 

Paula et al. (1998) citam que o N tem efeito marcante na coloração da polpa. 

Manica (1999) relata que elevadas doses de N acentuam a coloração da polpa e que 

plantas sob deficiência de N produzem frutos coloridos e deformados. 

Excesso e falta de N produzem reflexos negativos sobre a produtividade e 

qualidade dos frutos. Neste sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar a resposta do 

abacaxizeiro em relação a aplicação de diferentes doses de nitrogênio, visando mudanças 

na qualidade dos frutos. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Fazenda São Vicente, localizada nas coordenadas 

geográficas 51º06’33” de longitude, 20º38’18” de latitude e 447 metros de altitude, no 

município de Pereira Barreto-SP. Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é 

do tipo subtropical Aw. O solo foi caracterizado, segundo Embrapa (1999), como 

Latossolo Vermelho de textura argilosa. Foram coletadas amostras para caracterização 

de atributos químicos (Raij et al., 2001) na camada 0-20 cm, com os seguintes resultados: 
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pH (CaCl2 1 mol L-1) 6,5; 13 g dm-3 de MO; 9 mg dm-3 de Presina; 26 mmolc dm-3 de H+Al; 2 

mmolc dm-3 de K; 13 mmolc dm-3 de Ca; 4 mmolc dm-3 de Mg; 19 mmolc dm-3 de SB; 44,8 

mmolc dm-3 de CTC. 

A área esteve sob pastejo com Brachiaria brizantha e Brachiaria humidicola por 

diversos anos. Realizou-se o preparo do solo em maio de 2008, com adição de 3 ton ha-1 

de calcário dolomítico (PRNT 80). Após 90 dias realizou-se a gradagem, formando leiras 

onde as mudas foram plantadas.   

Cada parcela experimental constou de quatro linhas de plantio, com espaçamento 

de 90 cm entre linhas e 35 cm entre plantas, totalizando 80 plantas por parcela, em uma 

área de 12 m² (4 x 3 m). O plantio foi realizado em julho de 2008, usando mudas do 

Abacaxi Hawaii de porte médio, resistente à seca e com alta adaptabilidade em regiões 

tropicais. Utilizou-se o delineamento em blocos completos ao acaso, com cinco 

tratamentos (0, 125, 250, 375 e 500 kg ha-1 de N) e quatro repetições. Utilizou-se como 

fonte nitrogenada sulfato de amônio, aplicado sempre após a ocorrência de chuva na área 

experimental. A primeira adubação foi realizada no dia 29 de dezembro, a segunda no dia 

17 de janeiro, a terceira no dia 08 de fevereiro e a quarta no dia 12 de março de 2009.  

A indução floral foi feita usando Ethrel (Etefom), em uma quantidade de 3 litros e 50 

Kg de Uréia, esta quantia induz aproximadamente 35000 plantas em um hectare. Para o 

controle de broca do fruto foi aplicado Bulldock 125 sc (Beta-cyfluthrin) numa quantidade 

de 0,2 litros ha-1 e Decis (Deltrametrina) 0,6 litros ha-1. Para o controle de fungo foi usado 

Orthocide (Thiophanate methyl) em uma quantidade de 3kg ha-1 e Viper (Ftalimida) 2kg 

ha-1. Para o controle de plantas daninhas foi usado Karmex (Diuron) quantia de 5 Kg ha-1 

e Krovar (Diuron + Bromacil)  5 Kg ha-1, sendo estes aplicados duas vezes após o plantio. 

Todas as aplicações foram feitas usando tanque pulverizador de 2000 litros com barra e 

espaçamento entre bicos de 50 cm. Para aplicação dos herbicidas Karmex (Diuron) e 

Krovar (Diuron + Bromacil), usaram-se o bico leque 04 – 110 anti deriva; para aplicação 

de Ethrel (Etefom), usou o bico cônico 06; para aplicação de inseticida Bulldock 125 sc 

(Beta-cyfluthrin) e Decis (Deltrametrina) e também fungicida Orthocide (Thiophanate 

methyl) e Viper (Ftalimida) usou- se o bico cônico cheio 03. 

Avaliou-se Brix, peso médio de frutos e produtividade. Para análise de Brix colheu-

se cinco frutos por parcela e analisou-se através de refratômetro de campo. Para 

determinação de peso médio de frutos, foram colhidos cinco frutos por parcela e a 

produtividade foi determinada através da multiplicação do peso médio apresentado pelos 

frutos de cada parcela pelo número de plantas por hectare. 
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O estudo estatístico foi realizado através da comparação das médias dos 

tratamentos experimentais por meio do teste de Scott-knott a 5% de significância. 

 

Resultado e Discussão  

A Tabela 1 apresenta os teores de Brix (valor de sólidos solúveis totais) dos 

diferentes tratamentos através do teste de Scott-knott. Verificou-se que os teores de 

açúcar dos tratamentos T1 e T2 foram maiores em relação aos tratamentos T3, T4 e T5, 

no entanto sem diferença estatisticamente significativa. Notou-se que o tratamento T1, 

com ausência de N, apresentou plantas menos vigorosas e foi muito suscetível a 

doenças. Neste tratamento a fusariose, doença causada por fungos fusarium moniliforme 

var. subglutinans, atacou intensamente as plantas, resultando em frutos de péssima 

qualidade e de tamanho reduzido, sem valor comercial. 

A análise estatística revela que o T1 foi bem menos produtivo que os demais 

tratamentos, apresentando uma diferença significativa a nível de 1%. Tal diferença de 

peso nos frutos ocorreu devido à quantidade de N disponível nos tratamentos T2, T3, T4 e 

T5, pois a deficiência de N provoca redução no tamanho dos frutos. Da mesma forma, 

Tay (1975), em experimentos com N na cultura do abacaxi, também observou que a 

deficiência de N havia reduzido o tamanho dos frutos, concluindo que a deficiência de N 

diminui a formação de clorofila e conseqüentemente diminui a fotossíntese, acarretando 

um menor desenvolvimento da planta e do fruto. Paula et al. (1985) também observaram 

diminuição da produção com a deficiência de N. A aplicação de menores doses de N e K 

diminuiu a produção em todas as densidades testadas para a cv. Giant Kew (Das et al., 

2000). 

O T1 (testemunha) apresentou uma coloração extremamente amarelada, tamanho 

do fruto muito reduzido e tamanho de coroa muito desproporcional enquanto as 

exigências do mercado são frutos com tonalidade alaranjada, frutos com peso acima de 

1,5 kg e coroas proporcionais ao tamanho do fruto. As características visuais 

apresentadas pelo T1 dificultam a comercialização, diminuindo o lucro do produtor. 

Observando os resultados contata-se que a adubação nitrogenada é viável 

proporcionando frutos de maior qualidade, facilitando a comercialização e 

conseqüentemente maior retorno financeiro ao produtor. 
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Tabela 1. Resultado de Brix, Peso de Frutos e Produtividade da cultura do abacaxi 

submetido a diferentes doses de nitrogênio. 

Tratamentos Graus Brix Peso de Fruto (Kg) Produtividade (kg ha-1) 

T1 (testemunha) 15,750 a 1,10 b 41.098,75 c 

T2 (125 kg ha-1) 16,500 a 1,65 a 54.687,50 b 

T3 (250 kg ha-1) 15,000 a 1,90 a 64.452,50 a 

T4 (375 kg ha-1) 14,250 a 1,80 a 61.748,75 a 

T5 (500 kg ha-1) 14,750 a 1,80 a 62.405,00 a 

CV % 7.03 25.3 17.83 

Média geral 15.25 1.65 56.878,50 

As letras indicam a diferença na coluna ao nível de 5% no teste de Scott-knott. 

 

Quanto a produtividade, observou-se que o T1 obteve uma produção de 41.098,75 

ton ha-1 enquanto o T3 obteve produção superior em mais de 56% comparado ao T1, 

provando que a adubação nitrogenada é viável na cultura do abacaxi. Já os tratamentos 

T4 e T5, com doses de N superiores as recomendadas, apresentaram redução na 

produtividade quando comparadas ao T3. Com o excesso de N, as folhas mostraram-se 

mais largas e com tonalidades de verde mais escuro, com elevação do ciclo da cultura, 

pois os frutos destes tratamentos não estavam maduros enquanto os frutos dos 

tratamentos T1 e T2 já tinham atingido totalmente seu ponto de maturação e o T3 

encontrava-se no ponto ideal de comercialização. Nos tratamentos T4 e T5 o ciclo da 

cultura elevou-se em 60 dias, além do maior com adubação, e a maior exigência de mão 

de obra já que a cultura permanece por um maior período sob cultivo. 

  

Conclusão 

A adubação nitrogenada com 250 kg ha-1 de N (T3), foi a que apresentou melhores 

resultados de Brix, peso de frutos e produtividade. 
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As sementes de feijão podem desencadear mecanismos para responder ao baixo potencial de água do substrato
durante a germinação. Estes mecanismos são diversos sendo que os mais estudados estão associados à 
síntese de prolina, um aminoácido que funciona promovendo ajuste osmótico nas células e o outro está
relacionado à ativação de enzimas antioxidantes como a superóxidodismutase (SOD). O objetivo deste trabalho
foi estudar a síntese de prolina e a atividade de SOD em sementes de feijão tratadas previamente com choque
frio (7oC) e ácido salicílico (0,01mM) durante a germinação em diferentes potenciais de água. O experimento foi
conduzido no laboratório de sementes e de genética da Unoeste. Foram utilizadas sementes de feijão cultivar
Jalo Precoce. As sementes foram divididas em duas porções, sendo parte embebida em água e parte em ácido
salicílico (0,01mM) por 24 horas em substrato papel. A seguir parte de cada tratamento foi transferida para o 
choque frio a 7oC por 24 horas. Assim, obteve-se quatro pré-tratamentos como segue: SCHSAS (sem choque e 
sem ácido salicílico), SCHCAS (sem choque e com ácido salicílico), CCHSAS (com choque e sem ácido
salicílico) e CCHCAS (com choque e com ácido salicílico). Após os tratamentos as sementes foram transferidas
para substratos com diferentes potenciais hídricos: 0; -0,3; -0,6; -1,2 MPa induzidos por manitol, sendo 
considerado zero o substrato umedecido com água. Cinco plântulas normais obtidas de cada tratamento com 7 
dias após semeadura foram utilizadas para extração de prolina e determinação da atividade de SOS. Os
resultados indicaram que houve síntese e acúmulo de prolina quanto ocorreu aumento da deficiência de água.
As sementes tratadas CCHCAS responderam com acúmulo maior que as dos outros tratamentos. A atividade de
SOD foi decrescente com o aumento da restrição de água sendo que o tratamento testemunha foi o que
apresentou maior estabilidade da curva até -0,6 MPa decrescendo a atividade de SOD somente no potencial 
mais baixo. Os tratamentos de choque e ácido salicílico foram eficientes para estimular os mecanismos de
tolerância ao estresse hídrico.  
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Os solos do cerrado brasileiro apresentam baixa fertilidade natural e exigem grandes quantidades de operações
agrícolas em sua implantação quando comparado a lavouras já estabelecidas, aumentando significamente o seu
custo de produção. O boro é um micronutriente essencial para a vida das plantas e a quantidade de boro
recomendada para a maioria das culturas são baixas (3 kg/ha-1). Sendo assim testou-se a hipótese de utilizar o 
boro como meio de incrementar a produtividade da cultura do arroz sem elevar seu custo de produção. O
objetivo desta pesquisa foi avaliar se o boro (B) quando aplicado na cultura do arroz de terras altas de baixo
nível tecnológico, proporcionaria um ganho de produtividade e conseqüentemente uma melhor relação custo-
benefício. A pesquisa foi conduzida no município de Nova Xavantina – MT na safra 2009/10 em áreas de 
primeiro e segundo de produção agrícola. O delineamento experimental utilizado foi o delineamento em blocos 
ao acaso, testando-se seis tratamentos: 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; e 2,5 kg de B por ha-1 na fonte de ácido bórico 
(17% de boro). As parcelas experimentais foram constituídas de 20 linhas de plantio com espaçamento de 0,17 
m, por 10 metros de comprimento tendo 4 repetições para cada tratamento. Na semeadura foi utilizado a
quantidade de 115 kg de sementes de arroz por ha-1 da variedade BRS sertaneja e 160 kg do adubo formulado
08-28-16 (N-P-K) baseando-se na análise do solo coletada previamente. Durante o ciclo e após a colheita os
seguintes parâmetros foram avaliados: quantidade de panículas, altura das plantas, produtividade, massa de
1.000 grãos, qualidade dos grãos (rendimento e % de grãos inteiros). Os dados obtidos foram submetidos a 
análise de variância ao nível de 1% e ajustada a equação linear ao nível de 1%. O número de panículas não foi
influenciado pela adubação boratada na área de primeiro ano de produção, já na área de segundo ano a maior
quantidade de panículas foi alcançada com a dose de 2 kg de B por ha-1. A massa de 1.000 grãos não foi 
influenciada pela adubação boratada. A produtividade da área de primeiro ano foi influenciada pela adubação
boratada quando utilizou-se a dose de 2,5 kg de B atingindo a produtividade de 2.677 kg/ha-1. A análise de 
custo foi positiva para área de primeiro ano, onde a relação custo-beneficio da adubação boratada foi de 
R$169,44 na dose de 1 kg e para a área de segundo ano a maior relação custo-benefício foi obtido com a dose 
de 2,5 kg de B, que proporcionou um aumento de 11,80 sacas (60 kg) e conseqüentemente um custo beneficio
de R$333,83 por hectare. O uso do boro em áreas novas do cerrado compensa o baixo nível tecnológico
empregado na formação das lavouras, proporcionando resultados positivos na relação custo-benefício da 
lavoura sem acréscimos significativos no custo de produção.  
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ADUBAÇÃO FOSFATADA COM DOSES DE TORTA DE FILTRO NO DESENVOLVIMENTO DA 
CULTURA DO MILHO 

  GRETTER, LUCAS MONTEIRO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TIRITAN, CARLOS SÉRGIO (Professor - UNOESTE)

O milho é classificado como um dos cereais de maior importância econômica do mundo. Pode ser utilizado na 
alimentação humana, animal e indústria de alta tecnologia como subproduto gerando etanol. O Brasil é o quarto
maior produtor desta cultura, ocupando uma área de 13 milhões de hectares. O fósforo (P2O5) é o nutriente que
a planta mais apresenta necessidade para o seu melhor desenvolvimento, crescimento e produtividade da
cultura. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade do milho com variações de adubação mineral (Super
Fosfato Triplo) e variações de dosagens de adubação organomineral (torta de filtro) aplicado superficialmente a 
lanço. O experimento foi conduzido em campo, na cidade de Narandiba-SP, no período de fevereiro á julho de 
2011. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro repetições. Os 
tratamentos foram: T1 - 0 tonelada de torta de filtro ha-¹ e 0 kg ha-¹ de fósforo; T2 - 0 tonelada de torta de filtro
ha-¹ e 100 kg ha-¹ de fósforo; T3 - 4 toneladas de torta de filtro ha-¹ e 0 kg ha-¹ de fósforo; T4 - 4 toneladas de 
torta de filtro ha-¹ e 100 kg ha-¹ de fósforo; T5 - 8 toneladas de torta de filtro ha-¹e 0 kg ha-¹ de fósforo; T6 - 8 
toneladas de torta de filtro ha-¹ e 100 kg ha-¹ de fósforo; T7 - 12 toneladas de torta de filtro ha-¹ e 0 kg ha-¹ de 
fósforo; T8 - 12 toneladas de torta de filtro ha-¹ e 100 kg ha-¹ de fósforo. Foi avaliada a produtividade do milho 
coletando-se as três linhas centrais da parcela, desprezando-se um metro em cada extremidade da parcela. O 
resultado obtido foi extrapolado para kg ha-¹. Os dados foram submetidos a analise de variância e à comparação 
entre médias pelo teste tukey, a 5% de probabilidade. A produtividade do milho foi 155; 165; 163; 172; 179; 191;
190 e 188 sacas ha-1, para os tratamentos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e T8, respectivamente. A maior
produtividade de milho foi obtida com o tratamento 6, constituído por 8 toneladas de torta de filtro ha-¹ e 100 kg 
ha-¹ de fósforo ha-¹. No entanto, esse tratamento não diferiu dos demais, apenas foi diferente da testemunha.
Nesse caso, o T6 produziu 36 sacas a mais do que a testemunha. A adubação fosfatada na cultura do milho
com super fostato triplo e torta de filtro incrementou a produtividade do milho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 132

ENAPI 2011  
 
COMUNICAÇÃO 
ORAL  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

AGRONOMIA

 
 

 
ADUBAÇÃO FOSFATADA E ORGÂNICA NA CANA-DE-AÇÚCAR. 

  CALONEGO, JULIANO CARLOS (Professor - UNOESTE)
TIRITAN, CARLOS SÉRGIO (Professor - UNOESTE)

ARAUJO, FABIO FERNANDO DE (Professor - UNOESTE)
MARQUES, TADEU ALCIDES (Professor - UNOESTE)

OLIVEIRA, LEANDRO DE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

Os adubos fosfatados acidulados apresentam solubilidades relativamente elevadas em água, porém os elevados
custos de fabricação dos fosfatos solúveis têm incentivado o uso de fontes alternativas de P. Os fosfatos 
naturais (FN) liberam o P para a solução do solo de forma gradual e contínua. Por outro lado, apresentam
geralmente baixa disponibilidade de P em curto prazo, podendo prejudicar o crescimento inicial das plantas. A
mistura de fontes de P envolvendo fosfatos mais e menos solúveis pode ser uma alternativa para aumentar o
efeito residual da adubação fosfatada, sem prejudicar a demanda inicial da planta. A utilização de FN, com
disponibilização lenta, gradual e contínua de P para a solução do solo pode ser uma alternativa para garantir a
produtividade da planta e das soqueiras, além de reduzir a formação de P não lábil. O fornecimento de adubos
orgânicos, como a torta de filtro, aumenta a população microbiana no solo, aumentando a produção de ácidos 
orgânicos e outros produtos do metabolismo microbiano que atuam diretamente na dinâmica do P no solo. O
objetivo desse trabalho (em andamento) é estudar a melhor proporção entre misturas de fontes mais ou menos
solúveis de P na produção de cana-de-açúcar de primeiro corte (cana-planta), além de verificar o efeito da 
adição de adubo orgânico em mistura com fontes minerais de P na disponibilização desse nutriente para as
plantas. O experimento está sendo conduzido no Campus II da UNOESTE, em Presidente Prudente-SP, em um 
Argissolo Vermelho distroférrico. A instalação do experimento foi realizada entre 2 e 4 de março de 2011. Os
tratamentos foram instalados em em blocos casualizados, com quatro repetições, em esquema de parcelas
subdivididas, sendo as parcelas constituídas pela aplicação de 150 kg ha-1 de P2O5 via superfosfato simples 
(SS) e fosfato natural reativo de Arad (FNA). E as subparcelas foram compostas pela presença ou ausência de
torta de filtro (TF). Assim, os tratamentos são: 1)100% SS, com TF; 2)100% SS, sem TF; 3)2/3 SS e 1/3 FNA,
com TF; 4)2/3 SS e 1/3 FNA, sem TF; 5)1/3 SS e 2/3 FNA, com TF; 6)1/3 SS e 2/3 FNA, sem TF; 7) 100% FNA,
com TF; 8)100% FNA, sem TF. Esses tratamentos estão sendo repetidos em dois experimentos, sendo um com 
FNA no sulco de plantio e outro com aplicação de FNA a lanço. Serão avaliados parâmetros de crescimento
vegetativo da planta a cada três meses, diagnose foliar, produtividade de colmos, parâmetros tecnológicos e
análise de P no solo. Os resultados serão submetidos à análise de variância e ao teste Tukey a 5% de
probabilidade. Até o presente momento foi possível executar apenas a primeira avaliação de contagem de
perfilhos, onde foi constatado efeito possitivo para os tratamentos com maior proporção de SS em relação ao 
FNA. Alé disso, observou-se que a aplicação de TF aumentou o perfilhamento para os tratamentos com 100%
de FNA. O crescimento inicial da cana-planta é favorecido com adubação fosfatada via fontes solúveis de P.  
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ANÁLISE DO DESEMPENHO AGRONÔMICO E DO RENDIMENTO DE ÓLEO EXTRAÍDO DE 

SEMENTES DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE GIRASSOL (HELIANTHUS ANNUUS L.) CULTIVADOS 
NAS CONDIÇÕES EDAFO-CLIMÁTICAS DA REGIÃO OESTE PAULISTA 

  NUNES, BRUNO TADEU (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

GRETER, FELIPE LUIZ ALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

FLUMINHAN JUNIOR, ANTONIO (Professor - UNOESTE) 

PILON, ALEX (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

O girassol é uma espécie oriunda da América do Norte e que possui enorme potencial de se tornar uma fonte
produtora de biocombustíveis, devido ao elevado teor de óleo de suas sementes, grande resistência a doenças e
pragas, e relativa resistência ao estresse hídrico. Entretanto, o cultivo nas condições edafo-climáticas dos 
trópicos exige o desenvolvimento de cultivares através da seleção de genótipos adaptados às diferentes regiões
de cultivo. A presente pesquisa teve seu desenvolvimento focado na avaliação do desempenho agronômico de 
diferentes genótipos de girassol nas condições de cultivo da região Oeste Paulista e na avaliação do rendimento
de óleo extraído de suas sementes. Objetiva-se a seleção de cultivares com alto rendimento de óleo para 
utilização na produção de biodiesel, de modo a colaborar para a redução da utilização de combustíveis de
origem fóssil, os quais são mais poluentes e causam muitos danos ao meio ambiente. Foram avaliados 12
diferentes genótipos oriundos de diversas regiões produtoras desta espécie, de modo a verificar o
comportamento dos mesmos durante o cultivo em condições usualmente empregadas na região de Presidente
Prudente (SP). O rendimento de extração de óleo de suas sementes foi avaliado através do método de soxhlet, 
seguida por transesterificação com o emprego de álcool etílico e metílico, de modo a verificar qual é a melhor
combinação para a produção de biodiesel a partir desta matéria prima. Os resultados mostraram que existem
diferenças significativas em todos os parâmetros agronômicos avaliados: altura de plantas, diâmetro de caule,
número de capítulos por planta, diâmetro médio dos capítulos, reação a doenças e pragas, e peso de mil
sementes. Os genótipos mais promissores foram selecionados, de modo a criar uma população sintética 
(composta), dentro da qual pretende-se desenvolver variedades mais adaptadas à nossa região de cultivo. A
obtenção de uma população sintética (composta) é considerada a estratégia de melhoramento vegetal que
produz resultados mais rapidamente, viabilizando a produção de variedades com alta produtividade, e permitindo
o emprego de contínuos ciclos de seleção recorrente, além de reduzir o custo das sementes aos produtores.
Finalmente, existem também diversas outras alternativas de geração de renda aos produtores desta espécie, 
tais como a produção de mel, capítulos, extratos vegetais, entre outros subprodutos como um incentivo adicional
para a ampliação da área produtora desta espécie na região Oeste Paulista.  
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS PRODUTOS EQUILIBRIUM E FOS ON QUANDO COMPARADOS 
SIMULTANEAMENTE PELO CALCÁRIO E SUPERFOSFATO SIMPLES NO DESENVOLVIMENTO DA 

CULTURA DO MILHO 
  TIRITAN, CARLOS SÉRGIO (Professor - UNOESTE) 

GUERRA, WELLINGTON EDUARDO XAVIER (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

O fósforo (P) é componente vital para todos os seres vivos. Nas plantas, o P é necessário para fotossíntese,
respiração, função celular, transferência de genes e reprodução e sem a quantidade adequada de fósforo há
fome. Equilibrium é um corretivo em pó aplicado à lanço em área total, que possui em sua formulação, K, Ca,
Mg, S, Si e PRNT= 85%. O FOS ON é um fertilizante fosfatado em pó, também é aplicado á lanço em área total, 
que possui em sua formulação P, K, Ca, Mg, S e Si. . Avaliar a eficiência dos produtos equilibrium e fos on,
comparando-os com o calcário e super simples respectivamente, no desenvolvimento inicial da cultura do milho. 
O experimento foi conduzido no viveiro de mudas da Faculdade de Ciências Agrária do Curso de Agronomia,
localizado no Campus II, na Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente – SP.O experimento foi 
instalado utilizando 2 corretivos de solo e 4 doses de fertilizantes fosfatados, totalizando 8 tratamentos e 4
repetições. Foram utilizados vasos com capacidade para 6 dm3 de solo. A dose do corretivo equlibrium foi de
1000 kg por hectare e as doses de FOS On foram 0, 150, 300 e 450 kg por hectare e a dose do calcário de 1500 
kg por ha na presença 0, 150, 300 e 450 kg por hectare de superfosfato simples. As quantidades dos produtos
foram definidos pelo volume de solo correspondendo a área de 1 hectare na profundidade de 0,2m, ou seja, um 
volume de 2000.000 de dm3. . Verifica-se que os tratamentos aplicados não apresentaram diferenças
estatísticas significativas. A aplicação de calcário e do equilibrium na presença de doses crescentes de
superfosfato simples e fos on e na ausência não proporcionaram maiores desenvolvimento das plantas de milho.
Pelos resultados obtidos no experimento e nas condições estudadas o milho não respondeu a adubação
fosfatada, independentemente da fonte aplicada. A explicação para a ausência de resposta da aplicação de 
fósforo, pode ser o aumento do pH, pois , após 10 dias da incorporação do calcário o pH mudou de 4,2 para 5.7
e o solo incorporado com equilibrium teve seu pH elevado para 6.1. A correção do solo com o calcário e com o
equilibrium, provavelmente disponibilizou fósforo não lábil do solo, aumentando os teores de fósforo solúvel no
solo, que foi suficiente para atender a exigência das plantas de milho na sua fase inicial de desenvolvimento ( 35
dias). A cultura do milho não respondeu as diferentes doses de fos on na presença de equilibrium. Também não 
houve resposta da cultura do milho para as diferentes doses de superfosfato simples na presença de calcário.  
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AVALIAÇÃO DA EMERGÊNCIA DE SEMENTES PROVENIENTES DE FRUTOS VERDES E 

VERMELHOS DE PIMENTA JALAPEÑO (CAPSICUM ANNUUM) 
  CONDE, ALISSON SFORDI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

RICCI, NARA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

SANTOS, ANA CLÁUDIA PACHECO (Professor - UNOESTE) 

CUSTÓDIO, CECI CASTILHO (Professor - UNOESTE) 

A maioria das cultivares de pimentões e pimentas que são cultivadas no Brasil pertence à espécie Capsicum
annuum, como as pimentas doces para páprica, consumo fresco e pimentas picantes como a ‘Jalapeño’,
‘Cayenne’, ‘Pimenta Americana’. Para se retirar sementes de algumas cultivares de pimenta, a colheita pode ser
iniciada, aproximadamente aos 60 dias após o florescimento ou quando mais de 80 % dos frutos estiverem 
mudando de cor. As sementes da maioria das espécies têm capacidade de germinar muito antes de atingir a
maturidade fisiológica, mas os valores máximos ocorrem geralmente em época próxima ou coincidente com a de
máximo acúmulo de matéria seca. O objetivo do trabalho foi avaliar o melhor período de repouso pós-colheita 
para a germinação de sementes de pimenta Jalapeño (Capsicum annuum), comparando-se sementes 
provenientes de frutos verdes e vermelhos. Para a implantação do experimento foi utilizado o delineamento 
inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos pela
interação entre tipos de fruto (verde e vermelho) e período de repouso dos frutos. O efeito dos tratamentos foi
avaliado pelas seguintes características: a) teor de umidade, b) condutividade elétrica, c) porcentagem de
emergência na primeira contagem da germinação (7 dias após a semeadura- DAS), d) germinação total (28 
DAS) e e) índice de velocidade de germinação. Na caracterização inicial dos lotes, sem nenhum tratamento de 
repouso, verificou-se que a germinação total e o IVG das sementes retiradas dos frutos vermelhos apresentou
valores significativamente maiores em relação aos frutos verdes. As sementes de frutos verdes e vermelhos 
atingiram médias de emergência idênticas, evidenciando que a maturação do fruto não influenciou no resultado
final da emergência. Entretanto, o tempo de repouso do fruto foi decisivo para se alcançar a maior qualidade
fisiológica da semente. O repouso pós-colheita dos frutos por um período de 28 dias, tanto para frutos verdes
como vermelhos resulta em melhor germinação e melhor qualidade fisiológica das sementes de pimenta
Jalapeño.  
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AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA CULTIVAR DE MILHO CD 384 HX EM RELAÇÃO AO SISTEMA 
DE PLANTIO DIRETO, USO DO SUBSOLADOR E DA GRADE ARADORA EM DOIS ESPAÇAMENTOS. 

  ANDRADE JÚNIOR, OSCAR DE (Professor - UNOESTE) 

RUELA, FELIPE SOUZA DE LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

O milho é uma cultura de grande e diversificada ultilização na sociedade moderna e um dos produtos agrícolas
de mais ampla distribuição mundial, tanto na produção, quanto no consumo. JUSTIFICATIVA: A cultura do milho 
vem a cada ano aumentando nessa região, para produção de grãos,mas ainda está faltando tecnologia por parte
do produtor. Este estudo objetivou avaliar a produtividade da cultivar de milho CD 384 HX, semeada com dois
espaçamentos distintos: 0,40m e 0,80m entre linhas, em três sistemas de preparo de solo: plantio direto
,subsolagem e grade aradora. O presente trabalho foi conduzido no Sitio das Torres, no município de Iepê - SP. 
O experimento foi conduzido em faixas no delineamento de blocos completos com parcelas subdivididas, com 04
repetições. A cultura do milho foi submetida, separadamente, com três manejos de solo: plantio direto (PD) –
(testemunha); subsolagem (S), estimada à uma profundidade de 20 cm, seguida de gradagem niveladora ; grade 
aradora (GA), seguido de preparo secundário com uma grade niveladora e a dois tipos de espaçamentos, 0,40
m e 0,80 m, com densidade de 2-3 plantas por metro linear. A adubação de plantio foi de 124 Kg.ha-1 da 
formulação 10-15-15 e aos 25 dias após a emergência das plântulas foi realizada à adubação de cobertura com
o fertilizante uréia, na dosagem de 100 Kg.ha-1. Esse experimento foi conduzido no mês de novembro do ano
agrícola 2010/2011. O plantio foi realizado com semeadora PST2 da marca Super Tatu de 8 linhas, e os 
implementos utilizados foram 01 subsolador de 07 hastes, grade aradora de 16 discos de 30 polegadas da e 01
grade niveladora de 30 discos de 20 polegadas. A semente de milho, cv. CD 384 HX foi devidamente tratadas e
semeadas no espaçamento de 0,40 m; 0,80 m, na densidade de 4-5 sementes por metro linear. A análise 
estatística realizada foi o programa computacional ANOVA, e os resultados obtidos serão submetidos à análise
da variância e os valores médios foram comparados pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. De 
acordo com a produtividade que o sistema de preparo do solo, plantio direto e subsolagem foram superiores em
relação ao sistema do uso da grade aradora, no espaçamento de 40 cm e não ocorrendo significância estatística 
no espaçamento de 80 cm entre os sistema de preparo do solo, já entre as médias da produtividade o
espaçamento de 80 cm foi superior estatisticamente em comparação ao espaçamento de 40 cm. A redução do
espaçamento de 0,80 m para 0,40 m afetou positivamente a produtividade de grãos somente para o AG 1051
(folhas abertas), sob alta população. Por outro lado, a redução do espaçamento não proporcionou diferenças
significativas na produtividade dos híbridos. Entre o sistema de preparo, plantio direto e subsolagem não 
ocorreram diferença estatística, mas foram superior em relação ao sistema de preparo, grade aradora no
espaçamento de 40 cm.Por outro lado no espaçamento de 80cm não houve diferença estatística entre os
sistemas de preparo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 137

ENAPI 2011  
 
COMUNICAÇÃO 
ORAL  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

AGRONOMIA

 
 

 
AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE CANOLA (BRASSICA NAPUS L. VAR. OLEÍFERA) CULTIVADOS NA 

REGIÃO OESTE PAULISTA 
  GRETER, FELIPE LUIZ ALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

GUERRA, WELLINGTON EDUARDO XAVIER (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

NUNES, BRUNO TADEU (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

TOMM, GILBERTO OMAR (Demais participantes) 

FLUMINHAN JUNIOR, ANTONIO (Professor - UNOESTE) 

PILON, ALEX (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

Entre as espécies oleaginosas mais cultivadas no mundo, a canola (Brassica napus L. var. oleífera) destaca-se 
pelo elevado valor nutricional do óleo extraído de suas sementes. Esta espécie pertencente à família das 
crucíferas, embora originária de países de clima temperado, tem se notabilizado como excelente alternativa no
Brasil como cultura de inverno para a produção de óleo comestível, possibilitando que maior proporção de óleo
extraído de outras espécies possa ser utilizado para a produção de biodiesel. A presente pesquisa teve por
objetivos a avaliação do potencial agronômico de diferentes genótipos de canola quando cultivadas nas
condições edafo-climáticas do Oeste Paulista. Foram avaliados 12 genótipos fornecidos pelo Centro Nacional de 
Pesquisa do Trigo (EMBRAPA TRIGO), sendo utilizados os mesmos padrões sugeridos nos experimentos
desenvolvidos por aquela empresa quanto a: tamanho de parcela, número de repetições, espaçamento entre
fileiras, densidade de semeadura, preparo do solo, tratos culturais, adubação e parâmetros avaliados para
comparação dos genótipos. Foram analisados os dados relativos a: número de plantas emergentes por metro
linear, data de início de floração, data de fim da floração, avaliação qualitativa de reação à doenças, reação ao 
ataque de insetos, altura média de plantas, taxa de acamamento, data de maturação, metros colhidos, gramas
de sementes colhidas por metro linear, teor de umidade das sementes e peso de mil grãos. Os resultados 
mostraram uma grande heterogeneidade nos valores obtidos para cada cultivar, sinalizando a possibilidade de
selecionar os genótipos mais adaptados à região de cultivo avaliada. Os dados coletados no ensaios conduzidos
em 2009 e 2011 indicaram que os genótipos de “Juncea canola” (Brassica juncea), denominados (Q 6501 e Q
6503) foram mais precoces, aliado ao fato de apresentarem maior estatura e vigor das plantas, e inexistência de
acamamento em relação aos demais genótipos pertencentes à espécie B. napus. Os dados continuam sendo 
coletados ao longo deste ano agrícola, e demonstram a existência de uma excelente viabilidade na produção
desta espécie na região Oeste Paulista. Alguns genótipos não avaliados no ano de 2009 têm demonstrado um
desempenho superior ao longo do ano 2011, indicando a possibilidade de serem superiores aos genótipos de
maior destaque naquele ano. Há grande necessidade de desenvolvimento de pesquisas com esta cultura,
devido ao fato que a demanda crescente por óleos vegetais e biocombustíveis em regiões produtoras agrícolas 
no Sudeste e Centro-Oeste exige a seleção de genótipos mais aclimatados a baixas latitudes, e com maior
resistência a altas temperaturas e solos diversificados.  
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AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE PLANTAS INFESTANTES NA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR 
(SACCHARUM OFICINARUM) 

  LEBEDENCO, ANATOLI (Professor - UNOESTE)
FEITOSA, JULIANA NICODEMO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Dos fatores bióticos, a interação da cana-de-açúcar com plantas daninhas é uma das causas mais freqüentes na
interferência no crescimento e na produtividade. As plantas daninhas provocam problemas que chegam a elevar
em até 30% o custo de produção da cana-de-açúcar. Podem acarretar perdas de até 85% no peso dos colmos
das plantas. A sua interferência é mais crítica quando ocorrem durante as primeiras etapas de desenvolvimento
da cana, sobretudo na germinação da cana-planta ou da soqueira. As principais espécies de plantas daninhas 
que atuam nos canaviais são: Ipomoea spp., Brachiaria spp, Digitaria spp, Panicum maximum, Cyperus spp,
Cenchrus echinatus, Commelina benghalenses e Raphanus sativus. A amplitude térmica das queimadas dificulta
a germinação das sementes de plantas daninhas. Num futuro próximo, as queimadas da cana deverão ser
legalmente abolidas. Essa nova realidade desenvolverá um ambiente propício para o surgimento de outras
espécies de plantas daninhas e demandará o desenvolvimento de novos métodos de controle. Portanto torna-se 
importante o conhecimento dos diversos métodos de controle das daninhas. Avaliar o controle de plantas
infestantes e estimar os prejuízos por elas causados no rendimento da cultura da cana-de-açúcar. pesquisa está 
sendo conduzida em área agrícola do Campus II da Faculdade de Agronomia - UNOESTE, na cidade de
Presidente Prudente, São Paulo. A instalação do projeto com todas as operações foi realizada no dia 01 abril de
2011. O cultivar utilizado RB 86-7515 apresentou 16 gemas por metro de sulco. O delineamento aplicado foi
blocos ao acaso com três tratamentos e quatro repetições com área de 40m² cada parcela. Os tratamentos
foram os seguintes: 1. Testemunha com capina quinzenal; 2. Testemunha sem capina; 3. Herbicida Tebuthiuron 
1,0/kg i.a./ha. Foi utilizado adubo químico na formulação NPK 08-28-16 na base de 1500 kg/ha. Em todas as 
parcelas foram coletados amostras das infestantes, com auxílio de um quadro com a medida de 0,25m², 15 dias
após a instalação do projeto e aplicação do herbicida. Após a emergência total das brotações, os toletes serão
contados e posteriormente pesados para determinar o comportamento do cultivar em presença das plantas
infestantes. Resultados: A infestação das principais plantas daninhas nos tratamentos foram os seguintes: I-
Testemunha com capina quinzenal: sem plantas daninhas; II-Testemunha sem capina: 735 Digitaria horizontalis, 
372 Cyperus spp, 268 Commelina benghalenses, 348 Raphanus sativus; III-Herbicida Tebuthiuron: 62 Digitaria 
horizontalis. As plantas daninhas se encontravam no estádio A a C, ou seja entre a germinação e perfilhamento.
Em acordo com a bibliografia consultada observa-se no trabalho em andamento o bom controle das plantas
infestantes pelo herbicida Tebuthiuron. O herbicida Tebuthiuron controlou satisfatóriamente as plantas daninhas.
A emergência inicial de brotações de cana-de-açúcar no tratamento Testemunha sem capina é inferior as
demais parcelas.  
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CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA CARCAÇA E MEDIDAS DO LOMBO (LONGISSIMUS DORSI) 

DE CABRITOS SAANEN ALIMENTADOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE VOLUMOSO 
  CARNEIRO, LEANDRO TOMAZINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ZUNDT, MARILICE (Professor - UNOESTE) 

FERNANDES, CAROLINA CAPRISTE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

HATSUMURA, CARLA TIEMI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

MACEDO, VICENTE DE PAULO (Demais participante) 

LORDO, CRISTIANE ZULIANI DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ASTOLPHI, JOSE LUIS DE LIMA (Professor - UNOESTE) 

A avaliação da carcaça compreende a análise subjetiva da conformação e das medições lineares objetivas.
Apesar de não se dispor de um procedimento padronizado para avaliar a carcaça caprina, esta sistemática está 
bem definida para carcaças ovinas. Sendo assim o objetivo do presente trabalho foi o de avaliar as
características qualitativas da carcaça e as medidas do lombo (Longissimus dorsi) de cabritos da raça Saanen
alimentados com diferentes níveis de volumoso nas rações. O experimento foi realizado na Universidade do
Oeste Paulista – UNOESTE, no campus II. Foram utilizados, 18 caprinos, machos, não castrados, da raça
Saanenos quais receberam três diferentes níveis de volumoso. As relações de concentrado e volumoso 
avaliadas foram 80:20; 60:40 e 40:60. Ao atingirem o peso pré estabelecido de 26 kg, foram abatidos. Após os
procedimentos de abate (atordoamento, sangria, esfola,evisceração e toalete) e refrigeração (24 horas em 
câmara frigorífica a temperatura de 4 °C) foi realizada uma avaliação visual de conformação de carcaça
atribuindo-se valores de 1 a 5 (1 para deficiente e 5 para muito boa), sendo na seqüência utilizada a metodologia
proposta por Colomer-Rocher (1988) para determinação da : cobertura de gordura (1 para magra e 5 para muito
gorda ). A carcaça foi dividida ao meio e na metade esquerda da carcaça foi retirado o lombo, em que
procederam as seguintes medidas com auxilio de paquímetro: espessura menor e maior da gordura, e para 
avaliação da área de olho de lombo, foi colocado uma transparência sobre o lombo e desenhado sobre ela o
contorno do músculo Longissimus dorsi, possibilitando posteriormente a obtenção da área de olho de lombo com
o auxilio do programa computacional Auto Cad. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente
casualizado com seis repetições. As análises estatísticas foram realizadas com o uso do Statystical Analyses
System - SAS (1999). Não foram verificadas diferenças (P>0,05) para as variáveis estudadas para nenhum dos 
tratamentos. A média para condição corporal, cobertura de gordura e área de olho de lombo foram
respectivamente, 2,27; 1,42; e 9,29. Para rendimento dos cortes, os resultados médios foram, 40,07%; 29,39% e
29,79% respectivamente para cortes de primeira, segunda e terceira. A cobertura de gordura das carcaças no
presente experimento foi considerada razoável, não sendo observado prejuizo a qualidade da carne, uma vez
que a gordura protege a carcaça das perdas de água durante sua conservação. Os valores para area de olho de
lombo encontrados estão dentro dos padrãos preconizados pela literatura. Em relação ao rendimento dos cortes
mesmo não tendo sido influenciados pelo nivel de volumoso na dieta, os cortes de primeira apresentaram 
porcentagem maior em relação aos outros. O uso de diferentes relações volumoso:concentrado na alimentação
de cabritos mestiços Saanem não alterou as características qualitativas da carcaça, as medidas do lombo e os
rendimentos dos cortes.  
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COMPORTAMENTO DE COFFEA ARABICA ENXERTADO EM ROBUSTA E COFFEA ARABICA NÃO 

ENXERTADO NA PRESENÇA DE NEMATÓIDES 
  LEBEDENCO, ANATOLI (Professor - UNOESTE) 

CACHEFFO, MURILO BRAZERO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

MOLINA, LEANDRO SERIGIOLI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

A utilização da enxertia no cafeeiro surgiu em 1887, na Ilha de Java, onde produtores de cafés de fina qualidade
enxertavam Coffea arabica L. sobre Coffea liberica Hiern. Procurava-se então, por intermédio da espécie Coffea 
liberica Hiern, cultivar o cafeeiro arábico em locais impróprios à sua plantação. No Brasil, a enxertia no cafeeiro
foi utilizada primeiramente no Instituto Agronômico de Campinas (IAC) para a seleção de espécies, de
variedades e de mutações somáticas. Além da resistência de determinados porta-enxertos aos fitonematóides, 
Fahl et al. (1998) destacam um maior desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea e uma maior 
eficiência na absorção de nutrientes da solução do solo, em relação às plantas não enxertadas. O objetivo do
presente trabalho, é avaliar o comportamento de diferentes variedades de café arabica, enxertado e não
enxertado na presença de nematoides. O Município de Presidente Prudente localiza-se a 22º 07 32”S, 51º23 
50”W, com altitude de 435 m, o solo foi classificado como argissolo vermelho-amarelo, eutróficos de textura 
arenoso-média. O clima, pela classificação de Koppen, é Aw mesotérmico com verões quentes e período 
chuvoso bem definido nos meses de setembro a março e invernos secos com temperaturas mais amenas nos
meses de abril a setembro. Apresenta precipitação pluvial média anual de 1.100 mm, temperatura média anual
de 24ºC No experimento foi usado o delineamento experimental de blocos ao acaso, com seis tratamentos e
cinco repetições. Cada parcela apresenta 10m de comprimento com o espaçamento entre plantas e densidade
variando conforme o porte do cultivar. Estão sendo avaliadas as características: Produção de grãos em kg. por 
hectare, com 14% de umidade. Relação cultivares enxertados com cultivares sem enxerto. Resultados parciais –
Colhemos os seguintes valores no período avaliado. Obatã : 2007/2008: 925; 2008/2009: 9060; 2009/2010: 
12825; 2010/2011: 26580; TOTAL: 49390. Obatã enx. : 2007/2008:1065; 2008/2009:27185; 2009/2010: 15775;
2010/2011: 51095 ;TOTAL: 95120 M. Novo: 2007/2008: 595; 2008/2009: 15930; 2009/2010: 14995; 2010/2011:
30535; TOTAL: 62055 M. Novo enx: 2007/2008: 535; 2008/2009: 6250; 2009/2010: 9300; 2010/2011: 17330;
TOTAL: 33415. Icatú: 2007/2008: 110; 2008/2009: 9835; 2009/2010: 10255; 2010/2011: 25495; TOTAL: 45695
Icatú enx.: 2007/2008: 145; 2008/2009: 21175; 2009/2010: 9370; 2010/2011: 28425; TOTAL: 59115. Conforme 
os resultados de produtividade nos primeiros anos da cultura, período em que a competição entre as plantas é
baixa, observamos que os cultivares Obatã e Obatã enxertado em Apoatã apresentaram as melhores
performances comparando com os cultivares Mundo Novo e Icatú. Os valores demonstram que as plantas
desses dois últimos cultivares sofreram os danos causados pelos nematóides além de se mostrarem sensíveis à
infecção da ferrugem. Os resultados finais, discussão e conclusão do presente trabalho serão realizadas depois 
de colhida a produção da safra 2011/2012.  
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COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE BRACHIARIA BRIZANTHA EM FUNÇÃO DE DEFICIÊNCIA 
DE ÁGUA DURANTE A GERMINAÇÃO 

  CHRISTOVAM, MARYELLEN COSTA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
MOREIRA, ANA LIGIA DE LIMA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

YAMAMOTO, CLAUDIA JAQUELINE TOME (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
CUSTÓDIO, CECI CASTILHO (Professor - UNOESTE)

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

PADILHA, FELIPE BIANCHI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A maioria das doenças de importância econômica que ocorrem no algodoeiro é causada por patógenos que são
transmitidos pelas sementes, resultando na introdução de doenças em áreas novas ou mesmo na sua
reintrodução em áreas já cultivadas. Dentre as doenças fúngicas que atacam o algodoeiro, a antracnose
Colletotrichum gossypii South, ramulária Ramularia areola Atk, ramulose Colletotrichum gossypii South var.
cephalosporioides A. S. Costa e alternaria Alternaria spp são consideradas as principais, podendo reduzir o 
estande e a produtividade da cultura. O desenvolvimento dessas doenças pode ocasionar danos expressivos
como a queda de produção dos cultivares, perda da qualidade do produto, aumento dos níveis de inoculo e
aumento do custo de produção. O projeto tem por finalidade avaliar, em condições de campo, o comportamento
de cultivares nacionais, para a resistência as doenças. O experimento está sendo conduzido nas áreas agrícolas
do Campus II da Universidade do Oeste Paulista, situada no município de Presidente Prudente-SP, no ano 
agrícola 2010/2011. A semeadura foi feita com os cultivares nacionais do algodoeiro, sendo utilizados 18
materiais genéticos. O delineamento utilizado foi blocos ao acaso, com 18 tratamentos e 5 repetições. As
parcelas são constituídas de 1 linha de 5 m de comprimento com 35 plantas após o desbaste final e com
espaçamento de 0,75 m entre linhas. Será avaliada a infecção de doenças, a produção e característica das
fibras e caroço. A infestação da doença alternariose em índices de 1 a 5 apresentou os seguintes valores 
médios por tratamento: CNPA BA 2005-3300 2,60; CNPA GO 2006-174 2,20; CNPA GO 2007-419 2,60; 
FIBERMAX 993 3,00; FIBERMAX 910 3,60; LD CV 03 2,40; LD CV 12 3,20; FMT 705 3,40; FMT 709 2,60; IMA
CD 03-1661 2,40; IMA CD 05-8276 4,0; BRS 2080(MT) 3,20; IPR JATAÍ 3,00; IAC 08-2031 2,20; DP 604 BG 
3,00; PRGOA 03-231-04 4,00; IAC 08/90 3,00 e NUOPAL 2,60. A colheita dos cultivares apresentou os
seguintes valores em gramas de algodão em caroço: CNPA BA 2005-3300 6845, CNPA GO 2006-174 5975, 
CNPA GO 200-419 6715, FIBERMAX 993 4535, FIBERMAX 910 6205, LD CV 03 7360, LD CV 12 6860, FMT
705 5710; FMT 709 6930, IMA CD 03-1661 6660, IMA CD 05-8276 7410, BRS 2080 (MT) 6305, IPR JATAÍ 6410, 
IAC 08-2031 7120, DP 604 BG 5760, PRGOA 03-231-04 7365, IAC 08/90 7225, NUOPAL 6165. As 
características das fibras e caroço estão em análise no IAC-Campinas-SP. Os valores de produtividade e 
resistência a doenças obtidos nos tratamentos mostram cultivares promissores para a região de Presidente
Prudente, independentes da análise da performance das fibras da pluma e do caroço do algodão. Os cultivares
pré-comerciais IMA CD 05-8276, PRGOA 03-231-04, LD CV 03, IAC 08/90, IAC 08-2031, FMT 709, LD CV 12,
CNPA BA 2005-3300, CNPA GO 2007-419, IMA CD 03-1661 mostram estatisticamente os melhores resultados 
em produtividade e CNPA GO 2006-174 e IAC 08-2031 em tolerância a alternariose nas condições 
edafoclimáticas da região de Presidente Prudente.  
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COMPORTAMENTO DE LINHAGENS AVANÇADAS DE ALGODOEIRO (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) 
  LEBEDENCO, ANATOLI (Professor - UNOESTE)

COSTACURTA, JOÃO RENATO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Do ponto de vista econômico, no grupo das fibras, o algodoeiro é a cultura mais importante do mundo. A fibra
representa 39% da produção da cultura. Para o sucesso na produção do cultivo do algodoeiro, é fundamental
que sejam realizados vários procedimentos e testes em condições adversas para que seja possível identificar 
materiais com ampla adaptação ambiental, boa estabilidade e real capacidade de produção aos ambientes de
cultivo. A produção do algodão no Brasil está concentrada nos estados de Mato Grosso, Bahia, Goiás, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O clima é o principal fator para que o algodoeiro tenha um bom
desempenho. As pragas do algodoeiro podem ser agrupadas em iniciais e tardias, de acordo com o estádio das
plantas na época em que ocorre a infestação e a velocidade de desenvolvimento das suas populações. As
plantas daninhas reduzem a produção da lavoura e aumentam seus custos de produção e podem afetar a
eficiência da terra (Ashton & Mônaco, 1991). O algodão está com o maior preço dos últimos 140 anos. Baixos 
estoques mundiais, problemas climáticos reduziram a oferta do produto e a crescente demanda tanto no Brasil
quanto no mercado mundial. O trabalho tem por objetivo avaliar, em condições de campo, novas linhagens de
algodão, com vistas a: -Garantir maior segurança e estabilidade para a cultura; -Fornecer base científica; -
Identificar genótipos com fatores de resistência; -Avaliar a produção das plantas e a qualidade do algodão
obtido. . O trabalho está sendo conduzido na Universidade do Oeste Paulista, situada no município de 
Presidente Prudente-SP, no ano agrícola 2010 a 2011. A semeadura foi feita com as novas linhagens de
Algodão: IAC 09-823, PR IAC 09-789, PR IAC 09-734, IAC 09-848, IAC 09-265, IAC 09-809, IAC 09-571, IAC 09-
795, IAC 09-744 e a NUOPAL (testemunha). A Adubação foi realizada no plantio na proporção de 180g em cada
linha de 5m de comprimento, na formulação 08-28-16 além do uso do herbicida Trifluralina 2,0l/ha/pc. O
delineamento utilizado foi blocos ao acaso, com 10 tratamentos e 6 repetições. As parcelas são constituídas de 
1 linha de 5m de comprimento com 30 plantas após o desbaste. Espaçamento de 0,75m entre linhas. Entre as
parcelas plantou-se marginais da variedade Nuopal. . A soma total das linhagens coletadas são: 1 IAC 09-823 kg 
8,244 2 PR IAC 09-789 kg 7,985 3 PR IAC 09-734 kg 7,173 4 IAC 09-848 kg 8,218 5 IAC 09 - 265 kg 8,148 6 
IAC 09-809 kg 9,938 7 IAC 09-571 kg 8,464 8 IAC 09-795 kg 8,206 9 IAC 09-744 kg 7,110 10 NUOPAL kg 8,432 
. As linhagens IAC 09-809, IAC 09-571 apresentaram maior produtividade em relação as demais linhagens. As
linhagens IAC 09-809, IAC 09-571 apresentaram maior produção, porém ainda serão avaliadas a produtividade,
resistência, comprimento, tenacidade, espessura, uniformidade das sementes.  
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CULTIVO IN VITRO DE IPOMOEA BATATAS (L.) CV. AMARELA E CV. BRANCA SUBMETIDA A 

DIFERENTE DOSES DE SACAROSE 

  ALEMAN, CATARINY CABRAL (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
YAMAMOTO, CLAUDIA JAQUELINE TOME (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

MINAMIGUCHI, JOICE YURI (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
BRAGA, INAÊ (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

MACHADO NETO, NELSON BARBOSA (Professor - UNOESTE)
CUSTÓDIO, CECI CASTILHO (Professor - UNOESTE)

A batata doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) é uma cultura anual que apresenta alguns problemas com a
disseminação de contaminantes nas gerações subseqüentes. A cultura de meristemas é uma técnica in vitro que 
favorece a eliminação de viroses. Uma etapa complexa do cultivo in vitro é a aclimatação posterior das plântulas,
havendo então a necessidade do estabelecimento de um sistema radicular de qualidade. A formação do sistema 
radicular é influenciada principalmente pela concentração de sacarose presente no meio de cultura utilizado. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta quanto ao crescimento de parte aérea e de raiz, massa seca de
plantas e acúmulo de osmorregulador, de dois cultivares diferentes de Ipomoea batatas (L.) sob cultivo in vitro
com diferentes doses de sacarose. O experimento foi realizado no laboratório de cultura de tecido da UNOESTE-
Presidente Prudente. Foram utilizados dois cultivares de Ipomoea batatas (L.) Lam., cv. Amarelo e cv. Branco. 
Os tratamentos consistiram em cinco doses de sacarose, 5, 15 30, 45 e 75 g/L de meio de cultura. Foram
utilizados cinco repetições para cada tratamento. Após 52 DAI (dias após instalação) foram avaliados altura de 
parte aérea, comprimento de raiz, número de nós, número de raízes, massa seca de plantas e concentração de
prolina. Os resultados foram submetidos ao teste F ao nível de probabilidade de 5%. A concentração de
sacarose de 5 g/L e 75 g/L, reduzem o desenvolvimento da batata doce cv. Amarela. A batata doce cv. Branca
apresentou maior acúmulo de massa seca para a concentração de 75 g/L de sacarose e mostrou-se mais 
sensível ao estresse osmótico com maior acúmulo de prolina. A dose de 30 g/L resultou em maior crescimento 
para os dois cultivares estudados. O aumento da dose de sacarose até 45 g/L para a batata doce cv. branco e
amarelo proporionou maior enraizamento das plantas por suprir o metabolismo da plantas para po crescimento e
desenvolvimento. O excesso de sacarose, como ocorre com a dose de 75g/L provoca aumento da concentração
de sacarose, em virtude do desequilibrio osmostico que resulta em redução do potencial hídrico, causando
estresse hídrico à planta. Conclui-se que a concentração de 30g/L resultou em maior crescimento das plantas de 
batata doce cv. amarela. A batata doce cv. branca mostrou-se mais sensível ao estresse hídrico provocado pelo 
excesso de sacarose. .  
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DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DA ALFACE AMERICANA UTILIZANDO DIFERENTES DOSES DE 
TORTA DE FILTRO 

  TIRITAN, CARLOS SÉRGIO (Professor - UNOESTE)
GUERRA, WELLINGTON EDUARDO XAVIER (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

A alface (Lactuca sativa L) é uma planta herbácea da família Asteraceae, possuindo um caule muito curto, no
qual estão inseridas as folhas.Dentre os tipos de alface, a americana tem tido maior expansão em área no Brasil.
A torta de filtro é um resíduo composto da mistura de bagaço moído e lodo de decantação, proveniente do
processo de clarificação do açúcar. Para cada tonelada de cana moída são produzidas de 30 a 40 kg de torta de
filtro. Esse composto é rico em fósforo, cálcio, nitrogênio e potássio, com composição variável dependendo da 
variedade da cana e da sua maturação. Antes mesmo da introdução de fertilizantes, o esterco e o composto
constituem de uma única fonte de nutrientes do solo a disposição das plantas. Com a modernização da
agricultura, o uso de fertilizantes orgânicos diminuem muito em relação aos inorgânicos. Entretanto, mais
recentemente, com o aumento do preço dos fertilizantes minerais, esta havendo interesse pelo aproveitamento
racional de resíduos agrícolas,urbanos e industriais, inclusive de adubos verdes. . O Objetivo do trabalho foi 
avaliar a utilização de diferentes doses de torta de filtro sobre a produção de alface americana. O experimento
foi realizado na Universidade do Oeste Paulista, Campus II Presidente Prudente-SP. A composição da torta de 
filtro varia de acordo com diversos fatores: variedade e maturação da cana, tipo de solo, processo de clarificação
do caldo e outros. Dentre os nutrientes principais, nota-se uma predominância de N, P e Ca que são 
precipitados, sendo o teor de K mais baixo devido à solubilidade dos seus sais.No experimento foi utilizado o
cultivar da alface americana (Lactuca sativa L), onde os tratamentos foram os seguintes T1: testemunha, sem
adubação orgânica,T2: 100% torta de filtro,T3: 50% torta de filtro + 50% terra pura,T4: 75% torta de filtro + 25% 
terra pura,T5: 25% torta de filtro + terra pura.O trabalho foi realizado em vasos inteiramente casualizados, com 5
tratamentos e 5 repetições, totalizando 25 vasos. . Verifica-se que a maior produtividade da alface em kg foi 
obtida na ausência da aplicação de torta de filtro, apresentando diferença estatística significativa para a dose de
50% e 100% da torta de filtro, enquanto que para as doses de 25 e 75% de torta e a testemunha não houve
diferenças estatísticas significativas. A adubação orgânica possui um efeito residual que pode acarretar em
aumento de produção às culturas subseqüentes. Dessa forma, esperava-se um aumento na produtividade da 
alface americana. A resposta da aplicação da torta pode ser que ocorra nos próximos cultivos da cultura, pois, 
uma das prováveis causa da ausência de resposta deve estar associado a relação C/N da torta. A aplicação da
torta de filtro não resultou em aumento de produtividade na cultura da alface, independe da dose utilizada.  
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DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS E PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DO COFFEA ARABICA NAS 
CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

  LEBEDENCO, ANATOLI (Professor - UNOESTE)
FERNANDES, FABIO DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O café constitui uma das principais fontes de divisas do Brasil. Com o aumento da produção e melhoria da
qualidade dos cafés de outros países e com as crescentes demandas por cafés de bebida superior pelos países
importadores, a exportação brasileira tem sofrido quedas, levando a pesquisa à procura do conhecimento das
técnicas de produção dos cafés de melhor qualidade. Diversos fatores, principalmente os que atuam após a 
colheita do café, tem sido demonstrados como causadores de modificações químicas indesejáveis e detrimentais
à sua qualidade. Algumas técnicas utilizadas após a colheita, como a separação dos frutos em seus diferentes
estádio de maturação, e o despolpamento dos frutos maduros, tem-se mostrado eficientes na melhoria da 
qualidade da bebida do café. Para Amorim(1978), as transformações químicas que ocorrem no grão de café,
conduzindo a uma qualidade de bebida inferior, são de natureza enzimática, uma vez que as enzimas são 
constituintes do próprio grão de café ou de microorganismos, se houver umidade elevada do grão. Condições
adversas aos frutos de café , tanto na fase pré-colheita, na colheita como no processamento e/ou
armazenamento dos grãos são fatores importantes que afetam a composição química dos frutos, principalmente
os compostos fenólicos e enzimas oxidativas. Amorin & Silva (1968) . O objetivo deste trabalho foi avaliar a
produtividade e o comportamento morfológico e fisiológico de plantas de Coffea arabica e plantas cruzadas com 
Coffea canephora. O experimento foi instalado usando-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com
três tratamentos e cinco repetições. Cada parcela apresenta 10m de comprimento. O espaçamento entre linhas 
apresenta 3,60 m de largura e entre plantas 1,0m a 1,25m. A adubação das plantas foi realizada conforme
recomendação para cultura definitiva nas respectivas idades. O manejo, a condução e os tratos culturais no
experimento foram realizados de acordo com a necessidade e recomendações técnicas para a cultura. A área
da cultura do ensaio não foi irrigada. Estão sendo avaliadas as características morfologicas da planta, seu
comportamento em relação as pragas e doenças e a produtividade dos cultivares. regionalmente. Nesta 
apresentação encontram se os dados parciais de produtividade correspondentes a safra: 2007/2008 Obatã
2,495kg;Icatu 2,460kg;M.Novo 1,560kg;safra2008/2009 Obatã 79,570kg;Icatu 70,825kg;M.Novo 47,030kg;2009-
2010 Obatã 97,645; Icatu 42,325kg;M.Novo 41,380kg e 2010-2011 Icatu 164,23; Obatã 109,415; M.Novo 
103,490. O resultado total das quatro safras apresentou os seguintes valores: Obatã 289,125kg;Icatu
279,849kg;M.Novo 193,160kg. Dos cultivares de porte alto, Icatu apesar de muito sensível a ferrugem do 
cafeeiro tem apresentado boa produtividade comparável ao cultivar de porte baixo Obatã. Os valores parciais de
produtividade identificam as variedades Obatã e Icatú como as recomendáveis para plantio na regiãO de
Presidente Prudente. O cultivar Obatã é resistente a ferrugem.  
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DIAGNOSE FOLIAR EM DIFERENTES VARIEDADES DE TOMATEIRO EM ESTUFA. 

  SCUCUGLIA, CÉSAR LOPES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

DIORIO, CARLOS ALBERTO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

CRESTE, JOSÉ EDUARDO (Professor - UNOESTE) 

A diagnose foliar é uma das técnicas de monitoramento do estado nutricional de plantas mais coerentes e 
eficazes na agricultura mundial. A proposta de se conhecer os teores totais de nutrientes nas folhas pode indicar
o estado nutricional de uma lavoura. No entanto, os teores foliares podem ser afetados por diversos fatores,
entre estes, o material genético. Assim, este trabalho tem por objetivos avaliar as diferenças nos teores foliares
de diferentes variedades comerciais de tomateiro, cultivadas em ambiente protegido. As variedades utilizadas
foram: Colibri, Débora Max, Granadero e Pizzadoro. As folhas foram coletadas no período do primeiro 
florescimento da cultura, armazenadas e enviadas ao laboratório de Análise de Tecido Vegetal da Universidade
do Oeste Paulista, Presidente Prudente – SP. A metodologia de análise foi a descrita em Malavolta et al. 1998, e 
os resultados mostraram diferenças entre os diferentes materiais genéticos, onde os menores teores médios de
nitrogênio (34,0 g/kg) foram encontrados na variedade Pizzadoro e os maiores teores médios de nitrogênio (38,2
g/kg) na variedade Granadero, embora não significativas. Por outro lado, os resultados médios mostraram
diferenças nos teores de fósforo, onde os menores teores foram encontrados na variedade Pizzadoro (4,7 g/kg)
e na Debora Max os maiores teores (6,4 g/kg). Em relação ao potássio não se observaram diferenças. Em 
relação ao cálcio, têm-se os menores teores para a variedade Granadero (22,7g/kg) e Debora Max (24,3 g/kg) os
maiores para Pizzadoro (32,8 g/kg). O magnésio teve nas variedades Colibri (5,4 g/kg) e Granadero (5,2 g/kg) os
menores teores e na variedade Pizzadoro (8,2 g/kg) os maiores teores. Esta variedade (Pizzadoro) também
apresentou o maior teor de enxofre (9,5 g/kg) e a variedade Granadero (7,1 g/kg) a menor concentração.
Referendando-se aos micronutrientes, tem-se a variedade Granadero com os menores teores de boro (22,8 
mg/kg) e a variedade Colibri (33,2 mg/kg) os maiores teores. Com relação ao cobre, os menores teores foram
observados na Débora Max (46,8 mg/kg) e os maiores na Colibri (131 mg/kg). A Débora Max também
apresentou os menores teores de ferro (136,8 mg/kg) e a variedade Granadero (282,7 mg/kg) os maiores teores.
A variedade Colibri apresentou o maior teor médio de manganês (152,1 mg/kg) e o menor foi encontrado na
Granadero (94,2 mg/kg). Com relação aos teores médios de zinco têm-se os menores teores na variedade 
Débora Max (30,0 mg/kg) e os maiores na variedade Pizzadoro (41,5 mg/kg). Estes resultados nos permitem
observar que existem diferenças nutricionais nos teores foliares quando se consideram diferentes materiais 
genéticos de tomateiro.  
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EFEITO DA DEFICIÊNCIA HÍDRICA SOBRE A TAXA FOTOSSINTÉTICA EM DIFERENTES ESTÁGIOS 

DA FOLHA DA CANA-DE-AÇÚCAR 
  BARBOSA, ALEXANDRIUS DE MORAES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

SOUZA, GUSTAVO MAIA (Professor - UNOESTE) 

CATUCHI, TIAGO ARANDA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

GUIDORIZI, KEZIA APARECIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

RAPCHAN, GABRIEL LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima utilizada para o programa de bioetanol brasileiro, sua demanda
vem crescendo anualmente, portanto, faz-se necessário ter-se um melhor conhecimento sobre os seus aspectos 
fisiológicos durante seu desenvolvimento de modo a otimizar sua produção. Nesse contexto o objetivo desta
pesquisa foi avaliar o comportamento fotossintético da folha da cana-de-açúcar em diferentes estágios de 
desenvolvimento. A pesquisa foi conduzida na UNOESTE em Presidente Prudente/SP durante o período de abril
à setembro de 2011 em câmara climatizada tipo fitotron com controle constante de temperatura, foto-período (14 
horas) e irradiação (densidade de fluxo de fótons mol m-2 s-1). As plantas de cana-de-açúcar foram submetidas 
a umade 600  variação de temperatura de 29º diurna/23º noturna. Avaliou-se a resposta fotossintética da folha 
de cana-de-açúcar em dois tratamentos: plantas hidratadas (100% de reposição de água diária); e em plantas 
submetidas à deficiência hídrica (20% de reposição diária de água). Ambos tratamentos tiveram 8 repetições,
sendo que a parcela experimental constituiu-se de uma planta por vaso. Utilizou-se a variedade RB86-7515, 
antes do plantio foi realizado o roguing e o tratamento térmico das mudas. Durante o desenvolvimento da cultura
acompanhou-se o desenvolvimento de uma folha em três estágios: folha jovem (-1), folha adulta (+1) e folha
senescente; e durante estes estágios avaliou-se a assimilação máxima de CO2 através da Curva A/Ci e o 
balanço de CO2 diário. Todos os dados foram submetidos á análise de variância (p<0,05) e ao teste de
comparação de médias de Tukey (p<0,05). Os resultados obtidos desta pesquisa demonstraram que a
deficiência hídrica aplicada na cultura da cana-de-açúcar promoveu redução significativa nas taxas 
fotossintéticas durante os três estágios de desenvolvimento da folha, sendo que a taxa fotossintética das plantas
hidratadas quando comparadas as plantas sob deficiência hídrica foram 119% maiores na folha jovem, 66% 
maior na folha adulta e 59% maior na folha senescente. O estágio da folha mais sensível a deficiência hídrica foi
a fase jovem. A capacidade máxima de assimilação de CO2 da folha da cana-de-açúcar foi atingida no estágio 
da folha adulta, onde as plantas hidratadas tiveram uma assimilação média de 34.11 µmol CO2 m-2 s-1 e as 
plantas sob deficiência 20.51 µmol CO2 m-2 s-1. Conclui-se que a deficiência hídrica diminui a taxa 
fotossintética da folha da cana-de-açúcar, sendo a folha jovem é o estágio mais sensível.  
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EFEITO DE COBERTURA MORTA SOBRE A CULTURA DA RÚCULA 

  BEGA, LENON SARTI (Demais participantes - UNOESTE) 

SANTOS, ANA CLÁUDIA PACHECO (Professor - UNOESTE) 

BALDOTTO, PEDRO VERIDIANO (Professor - UNOESTE) 

A rúcula (Eruca sativa L. - Brassicaceae), é uma hortaliça anual, originária do sul da Europa e da parte ocidental
da Ásia. Suas folhas tenras são muito apreciadas na forma de salada, no Sudeste e no Sul do Brasil. A
cobertura do solo é uma técnica de fundamental importância para o cultivo de hortaliças, pois inibe temperaturas
altas e a escassez de água, atuando como barreira de proteção entre o solo e o ambiente, o que reduz a 
evaporação de água do solo, a perda de nutrientes por lixiviação e impede a passagem de luz solar, não dando
condições de crescimento as plantas daninhas. A cobertura do solo também pode surtir efeitos alelopáticos. O 
objetivo deste estudo foi o efeito de diferentes tipos de coberturas mortas sobre a cultura da rúcula. O
experimento foi conduzido em condições de campo, nas dependências da Horta do curso de Agronomia da
UNOESTE. As mudas foram produzidas em bandejas de isopor preenchidas com substrato comercial. O 
delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, sendo quatro tratamentos e cinco repetições,
compostas por parcelas de 1m² com cinco linhas de plantas, no espaçamento de 20 x 5 cm. Os tratamentos 
foram compostos por diferentes tipos de cobertura morta sendo elas: T1= palhada de brachiaria, T2 = maravalha
de madeira, T3 = casca de amendoim e T4 = controle sem cobertura morta. Os parâmetros analisados foram os
seguintes: a) número de folhas por planta, b) comprimento médio das folhas c) massas fresca e seca das folhas,
d) diâmetro da planta, e) infestação de plantas invasoras. A rúcula cultivada sob cobertura de palhada de
brachiaria se desenvolveu melhor em comparação com as plantas conduzidas sob os outros tipos de cobertura 
morta, para todas as variáveis analisadas. A variação de peso fresco das folhas foi maior do que 100% com o
uso das coberturas mortas, sendo possível concluir que a ausência de cobertura morta é prejudicial ao
desenvolvimento das plantas. Em relação à ocorrência de espécies invasoras, com base nos resultados obtidos,
verificou-se que o uso de palhada de brachiaria, maravalha e casca de amendoim como coberturas mortas não
apresentou diferença significativa quanto à incidência de plantas invasoras. Entretanto, na ausência de
cobertura, verificou-se que o número de plantas invasoras foi significativamente maior. . A não utilização de
cobertura morta faz com que o solo fique descoberto, sem nenhuma proteção, aumentando a infestação de 
plantas invasoras e a competição entre estas e a cultura, além da maior perda de água do solo por evaporação.
Os melhores resultados da palhada de braquiária são explicados por esta tratar-se de um material que 
apresenta maior densidade e portanto, que oferece melhor cobertura do solo; além da liberação de nutrientes
como nitrogênio e potássio durante a sua decomposição. Concluiu-se que a utilização de cobertura morta é 
essencial para o cultivo da rúcula, sendo que a palhada de brachiaria é o melhor tipo de material a ser utilizado.  
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EFEITO DE MALHAS FOTOCONVERSORAS SOBRE O CRESCIMENTO DE MUDAS DE MELISSA 
  SANTOS, ANA CLÁUDIA PACHECO (Professor - UNOESTE)

SPIGAROL, WILSON TOFANO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, DÉBORA MEDEIROS DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

RODRIGUES, RUDNEI JACOB (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MARTINS, TELMA REGINATO (Professor - UNOESTE)

Estudos agronômicos vêm sendo desenvolvidos visando propor tecnologias pertinentes para o cultivo de plantas
medicinais com qualidade. A melissa (Melissa officinalis L., Lamiaceae), é originária da região Sul da Europa e
largamente utilizada na medicina popular como calmante, digestiva, carminativa e antiespasmódica. O cultivo de
plantas utilizando malhas coloridas representa um novo conceito agrotecnológico, que objetiva combinar a
proteção física à filtragem diferencial da radiação solar, para promover respostas fisiológicas desejáveis 
reguladas pela luz. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o efeito do controle do espectro de luz sobre
aspectos fisiológicos de crescimento de mudas de melissa. As mudas foram submetidas por 60 dias aos
tratamentos de sombreamento de malhas fotoconversoras (Cromatinet®). Os tratamentos foram caracterizados
por mudas de melissa cultivadas a pleno sol (T1), em malha preta 50% (T2), em malha azul 50% (T3) e em
malha vermelha 50% (T4). Ao final do experimento, foram avaliadas as seguintes características de crescimento: 
teor de clorofila; área foliar total; fitomassa seca de folhas, caules, parte aérea, raízes e total; razão raiz/parte
aérea; razão de peso foliar e área foliar específica. As plantas de melissa apresentaram alterações no seu 
crescimento em função do controle do espectro de luz. Houve maior crescimento das plantas a pleno sol, com
exceção da malha vermelha. O conteúdo total de clorofila nas folhas e a área foliar foram maiores nas plantas
mantidas sob malha vermelha, em comparação aos demais tratamentos, embora o acúmulo de matéria seca das
folhas não tenha diferido entre as plantas crescidas sob malha vermelha e pleno sol. A utilização de malhas
fotoconversoras não favoreceu o crescimento das plantas de melissa. Concluiu-se que, para a melissa, a
diferença de luz quanto à sua intensidade possui maior efeito do que a sua qualidade.  
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EFEITO DO ÁCIDO SALICÍLICO SOBRE O FLORESCIMENTO E A PRODUÇÃO DE CALENDULA 
OFFICINALIS L. 
  SANTOS, ANA CLÁUDIA PACHECO (Professor - UNOESTE) 

LUCAS, CAROLINE DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

GRANADO, GUSTAVO CÉSAR POMBAL DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

O ácido salicílico (AS) é um composto fenólico derivado do ácido benzóico e relacionado à aspirina. Além da
atuação do AS como indutor das respostas de defesa do vegetal em condições de estresse, este atua também
como um importante regulador de diversos processos fisiológicos relacionados ao crescimento e
desenvolvimento das plantas. A calêndula (Calendula officinalis L. - Asteraceae) é uma espécie amplamente 
utilizada em todo o mundo como planta medicinal. É considerada antiespasmódica, antiinflamatória, antiséptica e 
cicatrizante; sendo que a parte da planta usada como droga vegetal consiste das suas inflorescências (capítulos
florais). O objetivo deste estudo foi determinar o efeito da aplicação foliar de ácido salicílico sobre o
florescimento de plantas de calêndula (Calendula officinalis L.). O experimento foi conduzido em condições de
casa de vegetação, instalada na Área Experimental da Faculdade de Agronomia da UNOESTE, em Presidente
Prudente/SP. A aplicação do Ácido Salicílico (AS), nas concentrações de 0 ; 0,25; 0,50 e 1,00mM foi realizada
através de quatro aplicações via pulverização foliar, com intervalo de 10 dias, iniciando-se duas semanas após o 
plantio das mudas nos vasos. O efeito do AS nas plantas foi avaliado pelas seguintes variáveis: número de 
capítulos florais /planta, peso de matéria seca dos capítulos florais e produtividade. O delineamento experimental
foi o inteiramente casualizado, com 6 repetições (indivíduos) em cada tratamento (3 concentrações de AS +
controle). Os dados obtidos foram tabulados e submetidos à análise de variância e análise de regressão através
do Programa Estatístico ASSISTAT, avaliando-se o comportamento das variáveis em função das concentrações
de AS aplicadas. As plantas tratadas com a dose máxima de AS (1,0mM) emitiram suas primeiras 
inflorescências com 11 dias de antecedência em relação às plantas controle e 8 dias em relação às plantas
tratadas com as doses de 0,25 e 0,50mM. O florescimento da planta foi afetado de forma significativa pela
aplicação do ácido salicílico. Observou-se um efeito linear crescente de aumento no número de flores produzidas
por planta e na massa seca total de flores na maior dose de AS aplicada (1,0 mM). A ação hormonal do ácido
salicílico no desenvolvimento desta espécie foi confirmada pela sua atuação positiva sobre a indução floral e
formação de inflorescências. A pulverização foliar com AS pode se constituir numa ferramenta tecnológica que
permite a obtenção de aumento de produção em calêndula.  
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EFEITO DO SUBSTRATO E DA ADUBAÇAO NITROGENADA NO DESENVOLVOMENTO DE MUDAS 
DE MARACUJAZEIRO 

  MIYAKE, RODRIGO TAKASHI MARUKI (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

CRESTE, JOSÉ EDUARDO (Professor - UNOESTE) 

O maracujá-amarelo (Passiflora edulis Sims. f. flavicarpa Deg.), representa aproximadamente 95% da produção
nacional. O substrato ideal para formação de mudas de qualidade deve ser de fácil disponibilidade de aquisição 
e transporte, ausência de patógenos e plantas daninhas, riqueza em nutrientes essenciais, ph adequado, boa
textura e estrutura. O nitrogênio está entre os nutrientes mais requeridos pelas culturas, ou seja, a resposta das
plantas à adubação é mais dependente da interação entre ele e outros elementos. Deste modo, este projeto teve
como objetivo estudar o efeito do substrato e de doses de nitrogênio no desenvolvimento de mudas. Estudar a
produção de mudas avançadas de maracujazeiro em condições protegidas em resposta aos diferentes 
substratos e a adubação nitrogenada. O trabalho foi realizado em estufa na APTA localizada no município de
Presidente Prudente. As sementes foram germinadas em bandejas e após a germinação foram transplantadas
para saquinhos de 2 l. O delineamento experimental foi de blocos inteiramente ao acaso, com 12 tratamentos e
5 repetições totalizando 60 parcelas experimentais. Os tratamentos foram 3 substratos comerciais (Vivato,
Bioplant e fibra de coco) e 4 doses de nitrogênio (zero; 150; 300 e 600 mg de N dm³ de solo) tendo como fonte a
uréia. As parcelas foram compostas por 1 planta/sacola. O N foi parcelado em sete aplicações, dissolvido em
água (50 ml) e aplicado em cobertura para minimizar as perdas por lixiviação. Cada sacola recebeu doses de 
nivelamento de P, K, B e Zn. No durante o experimento foram coletados os dados sobre: altura; número de
folhas; comprimento de raiz; matéria seca de folhas e raízes. O período de condução nas sacolas foi de 120
dias. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p<0,05), e a interação pelo teste de Tukey
(p<0,05), para o tipo de substrato, e mediante regressão, no caso das doses de nitrogênio. Aos os 120 dias
ocorreu interação entre os fatores número de folhas e massa seca de raízes. O melhor resultado na altura foi de
82,95 cm obtida com o uso da Fibra de coco diferindo dos substratos Bioplant e Vivato. Para os substratos
Bioplant e Vivato, a massa seca de raízes teve comportamento quadrático em função das doses de N sendo as 
maiores médias observadas nas doses 300 e 600 mg.dm-3, com 2,60 e 2,69 g. Ocorreu interação entre os 
fatores para número de folhas e massa seca de raízes; enquanto para os demais parâmetros avaliados cada
fator teve efeito isolado. Para os demais parâmetros avaliados, os melhores resultados foram verificados quando
se utilizou a Fibra ou Bioplant, com diferindo em relação ao substrato Vivato. Na produção de mudas a Fibra de
Coco proporcionou melhor desempenho para a maioria dos parâmetros avaliados como altura, comprimento de 
raiz, massa seca da parte aérea. Independente da dose de nitrogênio a Fibra de coco propiciou melhor
desenvolvimento das plantas de maracujazeiro.  
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ENZIMAS OXIDATIVAS EM CANA-DE-AÇÚCAR EM AMBIENTE COM PALHIÇO E POLÍMERO 

HIDROABSORVENTE 

  RAMPAZO, ÉRICK MALHEIROS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
MARQUES, TADEU ALCIDES (Professor - UNOESTE)

PINTO, LUIS EDUARDO VIEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
NEVES, LARISSA CAROLINA GONÇALVES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

GODINHO, ANGELA MADALENA MARCHIZELLI (Professor - UNOESTE)

Na última década ocorreram aumentos na produção e áreas cultivadas com a cana-de-açúcar, tendo como 
agente causador a demanda por combustíveis renováveis, como o etanol de cana, e a procura no mercado
internacional por açúcar, fato que contribuiu para a elevação dos valores deste “commodities”. A produção 
estimada, em toneladas, supera em 3,40% a colheita anterior (2009/2010), ou seja, 20,4 milhões de toneladas
adicionais (CONAB, 2011). No processo de fabricação do açúcar cristal oriundo de cana-de-açúcar existe a 
necessidade de tratamentos físicos e químicos. A produção de pigmentos escuros em vegetais pode ter origem
não enzimática ou enzimática, sendo esta última resultante das atividades de oxidases presentes no processo
industrial. A hipótese deste experimento é que a utilização de polímeros hidroabsorventes e cobertura vegetal na 
área agrícola, bem como sistema de plantio diferente com relação de profundidade de sulcos interferem na
fisiologia, de crescimento de plantas e alterem os teores enzimáticos. . O objetivo deste trabalho foi avaliar o
efeito do palhiço e doses de polímeros hidroabsorvente, suas interações com o sistema de plantio em relação
aos teores de polifenoloxidase e peroxidase, durante o período de safra. O trabalho foi conduzido na área
experimental da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), localizada no campus II, em Presidente Prudente,
SP localizado a uma latitude de 22o07’04”S, longitude de 51o22’04”W e altitude de 430m, a cultivar de cana-de-
açúcar RB 86 7515 foi plantada em dezembro de 2007 e colhida em junho 2009 (18 meses). Sendo a soqueira 
deste cultivar utilizada no presente estudo, em esquema experimento fatorial (2x4x4x8), em blocos casualizados
subdivididos em que os fatores foram dois os sistemas de plantios utilizados, quatro foram às doses do polímero
hidroabsorvente, (0; 26,66; 53,33 e 80,00 kg do polímero por hectare). As parcelas com as doses utilizadas de
polímero, foram subdivididas em quatro tratamentos com palhiço, na soqueira da cana, (sem folhas, folhas
secas, na dose de 5 t ha-1, folhas verde, na dose de 16,67 t ha-1, e mistura de folhas verdes mais folhas secas, 
na dose de 21,67 t ha-1, considerando que a folha verde tem em média umidade de 40% (ORLANDO FILHO,
1983; BOVI; SERRA, 2001; RIPOLI; RIPOLI., 2004). E As amostragens para determinação enzimáticas foram 
realizadas em oito meses de 2010, de março a outubro, sendo que em cada mês foram analisadas 32 parcelas,
segundo Campos et al., (1996). As doses de polímeros sintéticos promoveram alterações nas concentrações de
PFO e POD. O Polímero sintético adicionado ao solo promoveu alterações nas concentrações da enzima PFO;
Com o passar dos meses observou-se alterações nos teores das enzimas (PFO) e (POD); Observou-se uma 
interação entre doses e meses avaliados; O sistema de plantio não interferiu nos teores das enzimas estudadas; 
Os tratos culturais estudados não interferiram nos teores das enzimas estudadas. .  
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INDUÇÃO RÁPIDA E LENTA DE DEFICIÊNCIA HÍDRICA EM SOJA E FEIJÃO CAUPÍ: EXISTEM 

DIFERENTES COMPORTAMENTOS DO APARATO FOTOSSINTÉTICO? 
  RAPCHAN, GABRIEL LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SOUZA, GUSTAVO MAIA (Professor - UNOESTE) 

BERTOLLI, SUZANA CHIARI (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

CATUCHI, TIAGO ARANDA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

BARBOSA, ALEXANDRIUS DE MORAES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

As culturas da soja e do feijão caupi são de grande importância para a economia do Brasil Assim, uma melhor
compreensão de como essas espécies respondem à deficiência hídrica pode gerar conhecimentos aplicáveis
para a melhoria das técnicas de manejo e escolha de locais para a produção. Além disso, a investigação sobre 
os processos de respostas do aparato fotossintético à imposição da deficiência hídrica a diferentes taxas de
redução do potencial de água foliar podem contribuir para uma melhor compreensão científica desse fenômeno
nas duas espécies investigadas, permitindo a comparação de diferentes estratégias entre um material
reconhecidamente tolerante a seca (caupí) e um material mais susceptível . O objetivo desse trabalho foi
analisar os efeitos de diferentes taxas de redução do potencial de água foliar sobre as respostas fotossintéticas
da soja e do feijão caupí. A pesquisa foi conduzida na casa de vegetação do campus II da UNOESTE, com
plantas de feijão caupí (Vigna unguiculata) e soja (Glycine max (L.) cultivar CD202. Foram realizados dois tipos 
de indução de deficiência hídrica, uma indução rápida, onde folhas destacadas foram desidratadas por
exposição à atmosfera em condições de laboratório, e a indução lenta com a suspensão da irrigação em
condições de casa de vegetação. Durante os processos de indução de deficiência hídrica os parâmetros de
trocas gasosas foliares foram monitorados. De forma geral, durante a indução lenta de deficiência hídrica (DL) as
duas espécies reduziram o conteúdo relativo de água (CRA) conforme o decréscimo da porcentagem de água 
no solo. A condutância estomática (gs) e a assimilação líquida de CO2 (A) reduziram quando as culturas foram
submetidas a DL. Porém, o tempo utilizado para que esses parâmetros atingissem valores nulos nas plantas de
feijão (8 dias) foi a metade do tempo ocorrido nas plantas de soja (15 dias). Após a reidratação, o feijão
apresentou uma melhor recuperação em relação a soja. No experimento com DR, o feijão apresentou o mesmo
comportamento de redução de A com menores variações de CRA em relação à soja, durante o mesmo período 
de desidratação (50 minutos) . Nossos dados indicaram que as plantas de feijão caupí e soja apresentaram uma
desidratação (redução no CRA) similar à medida que a %H2Osolo decaiu com DL. Entretanto, os resultados dos 
experimentos com indução lenta e rápida de deficiência hídrica indicaram uma maior sensibilidade estomática às
reduções do CRA nas plantas de feijão caupí. Conclui-se que a soja apresentou um melhor comportamento
durante o DL, pois mesmo não apresentando recuperação, após a reidratação, manteve os valores de A
positivos por mais tempo, por isso a soja é mais tolerante a deficiência hídrica a longo prazo, já a curto prazo o
feijão caupí tende a ser melhor, pois apresenta um rápido fechamento estomático, e uma boa recuperação após 
a reidratação.  
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INTERFERÊNCIA DA DENSIDADE DE SEMEADURA DO CAPIM-RUZIZIENSIS EM CONSÓRCIO COM O 

MILHO SAFRINHA 
  AUKAR, MARIA CELESTE MENDONÇA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

TIRITAN, CARLOS SÉRGIO (Professor - UNOESTE) 

A preocupação mundial com a sustentabilidade do agroecossistema e viabilidade econômica das atividades
agropecuárias têm despertado a busca constante de alternativas de manejos que possam amenizar ou resolver
questões para a preservação dos recursos naturais do planeta. A consorciação do milho safrinha com gramíneas
forrageiras tem sido objeto de estudos em decorrência de seus inúmeos benefícios com relação à produção de 
fitomassa por área, formação de resíduos com diferentes nutrientes, reestruturação do solo através do seu
sistema radicular entre outros. Alguns estudos têm demonstrado que sob determinadas condições de solo, clima
e densidade de sementes, o consórcio do milho safrinha com forrageiras pode ou não apresentar prejuízos para
a produtividade de ambas espécies. O trabalho pretendeu avaliar a interferência da densidade de plantas de
Brachiaria ruziziensis cv. Comum em consórcio com o milho safrinha na produtividade de grãos, no acúmulo de
massa seca e nutrientes dessa forrageira. O experimento foi conduzido em solo caracterizado como Latossolo
vermelho eutroférrico na Escola Técnica “Prof. Luiz Pires Barbosa” no município de Cândido Mota (SP) no ano 
de 2010. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com 5 tratamentos(0,00; 2,25; 4,50; 6,75; e 9,00
Kg ha-1)de B. Ruziziensis e 4 repetições, semeadas concomitantes e nas entrelinhas do milho(0,90 m.). Houve
aumento da produção de massa seca de ruziziensis para todas as densidades investigadas nas diferentes
épocas de coleta (florescimento e maturidade fisiológica do milho e dessecação do capim); a massa seca total
da planta de milho por ha não foi influenciada pelas diferentes densidades de semeadura do capim. Observou-se 
que a altura das plantas de milho,o rendimento médio de espiga bem como o número de plantas acamadas e
quebradas não sofreram interferência negativa do capim, porém a altura de inserção das espigas sofreu sensivel 
aumento. Houve interferência significativa da consorciação resultando em maior produtividade do milho. O
acúmulo de macro e micro nutrientes na matéria seca da braquiária apresentou a mesma classe de resposta
para quase todos os elementos em função do aumento da densidade de semeadura do capim e época da coleta,
com exceção do Potássio e dos micro nutrientes cobre e ferro. Os teores de potássio assim como todos os
outros macro e micro nutrientes se encontraram em níveis adequados de nutrição de forrageiras indicando que a 
cultura do milho não influenciou a absorção dos elementos pelo capim. Pôde-se concluir que a produtividade do 
milho safrinha foi afetada positivamente pela presença das diferentes populações de B. ruziziensis; a cultura do
milho não afetou a absorção de nutrientes acumulados pelo capim; e os demais fatores de produção do
milho,não foram afetados pelas diferentes populações do capim indicando a viabilidade técnica e econômica
deste sistema de consorciação. .  
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MACRO E MICRONUTRIENTES EM VARIEDADES COMERCIAIS DE BANANA. 

  DIORIO, CARLOS ALBERTO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
CRESTE, JOSÉ EDUARDO (Professor - UNOESTE)
HIDALGO, PAULO CESAR (Demais participantes - )

OLIVEIRA, FERNANDO TEIXEIRA DE (Demais participantes - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA -
UEL)

A cultura da bananeira tem grande importância para muitos pequenos produtores e além disso a banana é a 
segunda fruta mais consumida no Brasil. O trabalho teve como objetivo avaliar diferenças nos teores foliares de
macro e micronutrientes na cultura da bananeira (Musa spp), variedades Nanicão e Grande Naine (Grupo AAA,
subgrupo Cavendish), em lavouras instaladas nos municípios de Andirá e Rancho Alegre, ambos situados na
Região Norte do Estado do Paraná. Foram coletadas amostras de folhas em 108 plantas de diversas lavouras
comerciais, subdividas em talhões, com e sem irrigação para verificar os teores dos nutrientes N, P, K, Ca, Mg, 
S, B, Cu, Fe, Mn e Zn. Estes foram analisados em laboratório comercial. Os teores foliares foram determinados
utilizando-se da metodologia descrita em Malavolta et al (1998). Também verificou-se as produtividades (t/ha) 
entre as 2 variedades. Os teores destes nutrientes e as produtividades relacionadas com esta exploração de
dados tiveram suas médias calculadas e as diferenças estatísticas calculadas pelo teste t. De acordo com
observações dos resultados obtidos, obteve-se diferenças nos teores de boro, onde a variedade Grand Naine
apresentou o maior teor e também a maior produtividade (77,0 ton/ha), embora esta não tenha sido
estatisticamente significativa. Tem-se os teores médios (g/kg) de N, P, K, Ca, Mg, S iguais a 26,2; 1,7; 32,3; 6,3; 
2,5; 1,3 respectivamente para a variedade Grand Naine e 28,5; 1,6; 32,1; 6,5; 2,6; 1,5 para a variedade Nanicão.
Para os micronutrientes (mg/kg) tem-se respectivamente para o B, Cu, Fe, Mn e Zn iguais a 21,8; 9,1; 78,4;
577,0; 14,1 para a variedade Grand Naine e 15,4; 9,4; 81,8; 597,8; 14,7 para a variedade Nanicão. Os mesmos
resultados médios mostraram que de acordo com os padrões foliares considerados adequados para a cultura da
bananeira tem-se que as duas variedades apresentaram teores baixos de zinco.  
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PERFIL DE PROPRIETÁRIOS, MANEJO, GLICEMIA E PRESSÃO ARTERIAL DE CÃES ATENDIDOS EM 
UM HOSPITAL VETERINÁRIO DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  MUCHIUTTI, LAÍS COSTA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

NOGUEIRA, ROSA MARIA BARILLI (Professor - UNOESTE) 

De acordo com a Anfal Pet, 40% dos animais consumiam alimento industrializado em 2003 e em 2008, subiu
para 47%; os cuidados também incluem banho, tosa, atenção com a saúde, roupas e brinquedos. O Diabetes
mellitus tende a aumentar devido ao índice crescente da obesidade em animais, assim como a Hipertensão
Arterial. Logo, a relação do homem com o animal, a influência na qualidade de vida destes, o perfil glicêmico e 
de pressão arterial destes animais, nos despertou grande curiosidade em estudá-los. O objetivo do presente
trabalho esta sendo verificar o perfil dos proprietários atendidos em um Hospital Veterinário, manejo, glicemia e 
pressão arterial de cães. O projeto foi cadastrado e aprovado com o número 191/08 pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da instituição. Para a aferição da Pressão Arterial Sistólica, esta sendo utilizado método não invasivo,
com detector de pressão Doppler ultra-sônico 10 e transdutor do tipo caneta e manguito humano infantil. Para a
aferição da glicemia, esta sendo coletado uma gota de sangue da região do coxim plantar ou ponta de orelha e a
mesma é colocada no glicosímetro para sua aferição. Até o presente momento, foram analisados 53 questionário
dos quais 57,22% dos animais foram cães fêmeas com idade até 2 anos e 53,77%, machos; 37,73% não
recebem petiscos; 20,75% 1 vez por semana; 16,98%, 3 vezes por semana e 24,52% todos os dias. A PAS na 
maioria dos animais ficou entre 121-170mmHg e a Glicemia entre 70 e 110mg/dL. A freqüência de atividades
físicas mostrou que 32,07% nunca realizam; 20,75% - 1 vez por semana; 16,98% - 3 vezes por semana e 
30,18% todos os dias. A grande maioria dos animais (47,16%) somente recebe vacina anti-rábica da Campanha 
de Vacinação Municipal; 16,98% não recebem vacinas e 33,96% recebem as vacinas indicadas no calendário
vacinal anual. Outra característica verificada é que 46,92% já foram tratados de Erlichiose. Com relação ao 
atendimento no HV da Unoeste, 100% dos proprietários relataram gostar do atendimento e retornariam ao
mesmo. Com relação a glicemia 13,79% apresentaram glicemia <70mg/dL; 68,97% entre 70-110mg/dL; 17,24% 
de 11-200mg/dL e 0% > de 200mg/dL. A pressão arterial sistólica se manifestou < 110mmHg em 13,95% dos
animais; de 111-120mmHg em 32,56%; de 121-170mmHg em 41,86%; de 171-200mmHg em 6,98% e acima de 
200mmHg em 4,65%. Os resultados serão discutidos ao término do estudo. Conclui-se até o presente momento 
que o Hospital Veterinário da Unoeste, oferece um serviço de atendimento que satisfaz a expectativa dos
proprietários, os quais são em sua maioria da faixa etária de 20 a 39 anos; são atendidos mais fêmeas da
espécie canina de 0-2 anos de idade; o maior consumo alimentar é de ração; a maioria não recebe petiscos; a
atividade física é regularmente ou nunca realizada em grande parte dos animais sendo que a maioria possui um
score corporal ideal para a espécie; a PAS se manteve discretamente elevada na maioria dos animais e a 
glicemia dentro da normalidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 158

 
ENAPI 2011  
 
POSTER  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

AGRONOMIA
 

 
 

PRODUÇÃO DA CAMOMILA EM FUNÇÃO DA LÂMINA DE IRRIGAÇÃO E DOSES DE ADUBAÇÃO DE 
ORGÂNICA 

  ALEMAN, CATARINY CABRAL (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
MARQUES, PATRICIA ANGÉLICA ALVES (Professor - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP)

A camomila é uma planta herbácea, originária do sul e leste Europeu. É usada na medicina popular como
calmante, antiinflamatório, analgésico, antiespamódica, carminativa, cicatrizante, emenagoga, clareadora e
aromatizante. O capítulo floral é a parte da planta onde estão concentrados os princípios ativos empregados na
medicina popular.A camomila é uma planta medicinal adaptada a climas temperados de regiões subtropicais e
tropicais, necessitando de temperaturas médias de 20°C e elevada umidade relativa do ar. Solos férteis e bem
estruturados são recomendados para o seu cultivo. Assim como a maioria das plantas medicinais, a camomila 
apresenta poucos estudos referentes às condições de manejo adequado para obtenção de uma boa produção. É
importante avaliar a aplicação de irrigação e a reposíção de nutrientes para obter níveis adequados de
produção. O objetivo do presente trabalho foi verificar a resposta da camomila (Chamomilla recutita) submetida à
diferentes lâminas de irrigação e doses de adubação orgânica. O experimento foi realizado em área
experimental do campus II da Unoeste, durante o período de 29 de Abril a 2 de Setembro de 2011. Foram 
plantadas as sementes de camomila em bandejas de isopor com 200 células para formação das mudas, 45 DAP
(dias após o plantio) as mudas foram transplantadas para o campo. Os tratamentos consistiram em 6 lâminas de
irrigação (150%, 100%, 75%, 50%, 25% e 0%ECA) associadas com duas adubações orgânicas ( esterco bovino
curtido e esterco de aves) ambas adubações em três doses (0 kg/m², 3kg/m² e 5 kg/m²). O delineamento
experimental foi em blocos inteiramente casualizados com 6 lâminas de irrigação, 2 adubações e 3 doses cada 
adubação com 4 repetições, totalizando 144 parcelas (com 30 plantas sendo 8 plantas utéis). Os parâmetros
avaliados foram número, massa fresca e seca de capítulos florais após a colheita. A lâmina de irrigação de 150% 
associada a adubação com esterco de ave na dose de 5 kg/m² apresentou o maior número, massa seca e fresca
de capítulos florais. A ausência de adubação independente das lâminas de irrigação resultaram em ausência de
adubação. A ocorrência de déficit hídrico durante o período de experimento foi suprida com a lâmina de irrigação
com excedente hídrico (150%) favorecendo positivamente a produção da camomila. Em associação com as
adubações com esterco de ave e esterco bovino ocorreu incremento na biomassa e produção de capítulos. A 
reposição de nutrientes associada a adequada irrigação proporciona o correto funcionamente do metabolismo e
desenvolvimento da planta resultando em melhores resultados para a produção. A lâmina de irrigação de 150%
e a dose de 5 kg/m² foram os melhores tratamentos para a produção, biomassa fresca e seca de capítulos
florais.  
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PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO TRIGO EM RESPOSTA A INOCULAÇÃO DAS SEMENTES COM 
AZOSPIRILLUM NA INTERAÇÃO DE DOSES DE NITROGÊNIO 

  TIRITAN, CARLOS SÉRGIO (Professor - UNOESTE) 

SOUZA, GUSTAVO MAIA (Professor - UNOESTE) 

BARBOSA, ALEXANDRIUS DE MORAES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

SILVA, IASSANÃ FRANCISCO DA (Demais participantes - UNOESTE) 

FRANCISQUINI JUNIOR, AMARILDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CACHEFFO, MURILO BRAZERO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

O nitrogênio é um dos nutrientes mais importante para o desenvolvimento das plantas. Sendo que este nutriente 
pode ser obtido pelas plantas através de fertilizantes nitrogenados ou fixado através de microrganismos que
convertem o nitrogênio atmosférico a amônio. Objetivou-se neste trabalho, estudar a influencia da inoculação de 
sementes de trigo com bactéria do gênero Azospirillun brasiliense, em interação à aplicação de nitrogênio, sobre
a produtividade e qualidade do trigo. O experimento foi conduzido durante os meses de abril a setembro de
2010, na área agrícola do Sitio Nossa Senhora Aparecida, situada no município de São João do Ivaí.
Delineamento experimental foi conduzido em blocos inteiros casualizados, com quatro repetições, no esquema
fatorial 2 x 4, considerando tratamentos com e sem inoculação das sementes por bactérias fixadoras de 
nitrogênio do gênero Azospirillum, em interação à doses de nitrogênio aplicadas em cobertura (0, 66, 103 e 145
kg ha-1 de N). Independentemente de se fazer adubação nitrogenada via cobertura na cultura do trigo,
obtivemos incrementos de produtividade quando as sementes de trigo foram inoculadas com Azospirillum. A
massa de 1000 grãos foi maior nos tratamentos com inoculante, comparado com os tratamentos sem inoculante,
contribuindo assim para uma maior produtividade. Além do incremento no rendimento da cultura, houve também 
aumento na qualidade dos grãos, expressada pelo PH. A adubação nitrogenada afetou negativamente a
eficiência das bactérias fixadoras de nitrogênio, sendo expressa pela influencia no PH.  
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QUANTIDADE, TAMANHO E PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DAS REGIÕES ORGANIZADORAS DE 
NUCLÉOLOS (NORS) EM CÉLULAS DA TECA E GRANULOSA DE FOLÍCULOS MENORES QUE 5 MM 

DE DIÂMETRO 
  ALVES, ISABELA PÍCOLO GUIMARÃES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MESSIAS, JOÃO CARLOS CALADO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MANDROTI, PAULA HELENA DOS SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANCHES, OSIMAR DE CARVALHO (Professor - UNOESTE)
GUABERTO, LUCIANA MACHADO (Professor - UNOESTE)

GIOMETTI, INES CRISTINA (Professor - UNOESTE)
CASTILHO, CALIÊ (Professor - UNOESTE)

No Brasil, a aspiração folicular (OPU) seguida da produção in vitro de embriões bovinos (PIVE) foi rapidamente 
incorporada ao setor produtivo e nos últimos quatro anos o país foi responsável por 50% dos embriões
produzidos in vitro do mundo. Embora estas técnicas tenham atingido um progresso importante nos últimos
anos, suas eficiências ainda são consideradas baixas e isso, em parte, deve-se às características do oócito 
submetido à PIVE. O crescimento do oócito dentro do folículo ovariano é determinado por vários fatores que
influenciam sua viabilidade e competência para o desenvolvimento in vitro. Estes fatores incluem tamanho do 
folículo de origem, dia do ciclo estral, nível de atresia e influência de outros folículos, tal como o folículo
dominante. O presente estudo objetivou comparar a proliferação celular em células da Teca e Granulosa de
folículos <5mm de diâmetro, utilizando a técnica de AgNOR, uma vez que essas células desempenham
importante papel na produção de hormônios e fatores de crescimento que influenciam na maturação oocitária. A
técnica de AgNOR consiste em corar proteínas ligadas ao ácido ribonucléico ribossômico (RNAr) com a prata 
(Ag), afim de obter um precipitado de grumos de nucléolo denominadas regiões organizadoras de nucléolos
(NORs) que demonstram a atividade proliferativa celular. Foram utilizados ovários de fêmeas bovinas, em
estádio aleatório do ciclo estral, obtidos em abatedouro, os quais foram manipulados até 2 horas após o abate.
No laboratório os folículos ovarianos foram dissecados, medidos com paquímetro, divididos de acordo com o
diâmetro folicular e apenas aqueles menores que 5 mm foram utilizados. A seguir os folículos foram colocados
em solução de Davidson durante 24 a 48 horas e procedida a Técnica para coloração de AgNOR conforme
proposto por Sanches (2010), adaptado de Ploton et al. (1986). A contagem das regiões organizadoras de 
nucléolos (NORs) foi realizada observando grumos de nucléolos, presentes nas células da Teca e Granulosa
utilizando microscopia óptica (aumento 100x). O número médio ± DPM (desvio padrão da média) de NORs
presentes nas células da granulosa de folículos <5mm foi 6,35±1,01 e nas células da Teca 6,20±0,45. O padrão
de distribuição das NORs pela célula foi 71,57% x 69,29% distribuído, 23,58% x 18,06% periférico e 3,57% x
3,88% central, respectivamente para as células da Granulosa e da Teca. Sendo que o tamanho das NORs 
encontradas foi 26,87% x 32,89% pequenas, 15,29% x 13,32% grandes e a 56,57% x 47,86% variadas,
respectivamente para as células da Granulosa e da Teca. Arrebola et al. (2011) observaram, em folículos
grandes de ovelhas, a média 5 a 7 NORs nas mesmas células do presente estudo. Concluí-se que a proliferação 
celular, avaliada através da técnica de AgNOR, segue um padrão semelhante em células da granulosa e teca de
folículos <5mm.  
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RESPOSTA DA CAMOMILA SUBMETIDA A DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO E DOSES DE 

ADUBAÇÃO ORGÂNICA 
  ALEMAN, CATARINY CABRAL (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

MARQUES, PATRICIA ANGÉLICA ALVES (Professor - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP) 

SANTOS, ANA CLÁUDIA PACHECO (Professor - UNOESTE) 

A camomila camomila é uma planta herbácea, anual, aromática, de até um metro de altura, e pertencente à
família Asteraceae. Também conhecida como camomila-comum, matricária ou maçanilha. As flores são reunidas 
em capítulo compacto, agrupados em corimbos, com as flores centrais amarelas e as marginais de corola
ligulada branca. É nativa dos campos europeus, aclimatada na região da Ásia e nos países latino-americanos. 
Amplamente cultivada em quase todo mundo considerando as regiões sul e sudeste do Brasil. O objetivo do
presente trabalho foi verificar a resposta da camomila (Chamomilla recutita) submetida à diferentes lâminas de
irrigação e doses de adubação orgânica utilizando esterco de aves e esterco bovino curtido, avaliando o
crescimento, biomassa fresca e seca da planta e a concentração de prolina. O presente trabalho foi realizado na
Unoeste – Campus II, no horto de plantas medicinais em uma área aproximada de 432 m². Os tratamentos 
abrangeram as lâminas de irrigação: T0) 0%, T1) 150%, T2) 100%, T3) 75%, T4) 50%, T5) 25% calculadas
utilizando o tanque Classe A (ECA); e associando a elas foi utilizado os esterco de curral curtido e esterco de
aves nas doses de 0 kg/m², 3 kg/m² e 5 kg/m². Totalizaram 144 tratamentos. Os parâmetros avaliados foram
altura das plantas, biomassa fresca e seca de plantas, e concentração prolina. Após foi realizada análise
estatística utilizando o teste de Scott-Knott a nível de probabilidade de 0,05. Foi possível observar para as 
alturas de plantas que a lâmina de irrigação de 150% ECA e a adubação com esterco de ave na dose de 5
kg/m². Considerando a massa fresca e massa seca de plantas a lâmina de 100% resultou em maior acúmulo de
biomassa. O acúmulo de prolina foi maior para as lâminas de irrigação de 150% e 0% ECA. O estresse hídrico
por falta ou excesso de água prejudicam o metabolismo da planta refletindo na produção de biomassa de
plantas. A resposta ao estresse hídrico foi o acúmulo do osmorregulador prolina. O tratamento com a lâmina de
irrigação de 150% apresentou maior altura de plantas. A maior produção de biomassa fresca e seca de plantas
ocorreu para a lâmina de irrigação de 100%. O acúmulo de prolina foi maior para as lâminas de 150% e 0%. A 
adubação orgânica utilizando esterco de ave na dose de 5 kg/m² proporcionou efeito positivo sob os parêmetros
avaliados.  
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RESPOSTA DO FEIJOEIRO À INOCULAÇÃO COM RIZOBIUM TROPICI, ASSOCIADO A DOSES DE 
NITROGÊNIO EM COBERTURA 

  ARAUJO, FABIO FERNANDO DE (Professor - UNOESTE)
REBESCHINI, ANTONIO CARLOS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

O feijão representa uma importante fonte protéica na dieta humana dos paises em desenvolvimento das regiões
tropicais e subtropicais. No Brasil, o feijão é um dos componentes básicos da dieta alimentar da população e
importante fonte de proteína para as classes economicamente menos favorecidas. O nutriente absorvido em 
maior quantidade pelo feijoeiro, é o nitrogênio. Sua aplicação mineral nos solos tropicais apresentam em geral
baixa resposta. O nitrogênio presente nos fertilizante, normalmente apresenta um aproveitamento inferior a 50%,
sendo o restante perdido para o ambiente, podendo, em alguns casos, em solos arenosos, atingir entre 5 e 10%.
Estimativas revelam que 20% do N2 fixado pelas plantas, provem da associação Rhizobium x leguminosas. A
bactéria que infecta o feijoeiro e com este desenvolve associação simbiótica em suas raízes pertencem à
espécie Rhizobium tropici. Quando presente no solo, naturalmente ou via inoculação, ela reconhece e infecta as
raízes da planta hospedeira, formando nódulos onde ocorre a fixação do N2. A eficiência da simbiose é muito 
variável, sob condições ambientais favoráveis, de 25 a 75 kg/ha de N é fixado. Desta forma justifica-se trabalhos 
que busquem associar o uso do nitrogênio mineral com a fixação biológica de N. O Objetivo deste trabalho foi o
de avaliar doses de nitrogênio em cobertura no cultivo do feijão em condições de campo, com o uso associado
da inoculação de sementes. O projeto foi desenvolvido em três áreas de cultivo tradicional de feijão, na região
norte do Paraná no ano de 2010. O delineamento experimental empregado foi blocos ao acaso com dez 
tratamentos e quatro repetições. O experimento foi composto pelo arranjo dos seguintes tratamentos: T1 -
Testemunha; sem inoculante e sem adubação de cobertura; T2 - Inoculação com rizóbio, e sem aplicação de N ; 
T3 - Inoculação com rizóbio, e aplicação de 20 kg/ha de N ; T4 – Inoculação com rizóbio, e aplicação de 40 
kg/ha de N; T5 - Inoculação com rizóbio, aplicação de 60 kg de N por ha, T6 - Inoculação com rizóbio, aplicação 
de 80 kg de N por ha; T7 – Semente sem inoculante, e aplicação de 20 kg/ha de N em cobertura ; T8 – Semente 
sem inoculante, e aplicação de 40 kg/ha de N; T9 - Semente sem inoculante, aplicação de 60 kg de N por ha;
T10 - semente sem inoculante, aplicação de 80 kg de N por ha. No final dos experimentos foi a avaliado o 
rendimento final da cultura nos diferentes tratamentos. Os resultados encontrados revelaram que não ocorreram
diferenças significativas entre os tratamentos empregados. Apenas uma area de cultivo obteve resultados
satisfatórios quanto a produtividade. Duas areas proporcionaram rendimentos abaixo da média nacional,
provavelmente devido a fatores climáticos. A aplicação do nitrogênio em cobertura ou utlização do inoculante
não proporcionou ganhos de rendimento no feijoeiro.  
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RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DA SOJA À ADUBAÇÃO POTÁSSICA SOB DOIS REGIMES HÍDRICOS 

  CATUCHI, TIAGO ARANDA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

SOUZA, GUSTAVO MAIA (Professor - UNOESTE) 

GUIDORIZI, KEZIA APARECIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

MAZZUCHELLI, EDUARDO HENRIQUE LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

RAPCHAN, GABRIEL LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

BARBOSA, ALEXANDRIUS DE MORAES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

A deficiência hídrica é um dos principais fatores limitantes da produção agrícola mundial, afetando diversos
processos fisiológicos nas plantas. Outro importante entrave da produção agrícola em solos tropicais está na 
baixa concentração de potássio disponível. Onde a principal função deste nutriente na planta é como ativador
enzimático. Além dessa função fundamental, o potássio exerce outra função chave que é atuar na regulação de 
abertura e fechamento do estômato. Toda via, controle da perda de água através da transpiração é realizado
pelo fechamento estomático. Esse controle está diretamente ligado ao suprimento de CO2 à folha, dessa forma,
a condutância estomática deve variar ao longo do tempo de forma a haver um mínimo de perdas de água para
uma máxima assimilação de CO2. Neste contexto o trabalho teve como objetivo estudar a interferência da
adubação potássica (K) nas respostas fisiológicas de uma cultivar de soja (BR16), desenvolvida sobre dois 
regimes hídricos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em esquema fatorial 2x3, sendo
deficiência hídrica com 100% e 40% da reposição diária de água em relação à capacidade de campo (CC), e
três níveis de suplementação com K (0, 90, 180 mg dm-3) no plantio. Foram realizadas avaliações de trocas 
gasosas e, ao final do experimento, foi realizada a partição de massa seca das plantas (massa de grãos por
planta, massa da parte aérea, massa de raiz, massa total por planta). A assimilação líquida de CO2 (A), 
condutância estomática (gs) e transpiração (E) foram significativamente maiores nas plantas que receberam a
suplementação de potássio sob 100% de reposição hídrica. O parâmetro de eficiência do uso da água (EUA)
não foi alterado com a adubação potássica sob condições de 100% de reposição hídrica. Nenhum parâmetro de
trocas gasosas respondeu à adubação potássica em condições de 40% de reposição hídrica. Na avaliação de
partição de massa seca das plantas, foi possível observar que todos os parâmetros em condições de 100% de 
reposição hídrica foram influenciados positivamente pela adubação potássica em ambas a doses (90 e 100 mg
dm-3 de K). Igualmente ao observado nos resultados de trocas gasosas, os parâmetros de partição de massa 
seca das plantas, também não foram influenciados pela adubação potássica em condições de restrição hídrica.
Estes mesmos parâmetros descritos a acima com exceção da EUA, foram reduzidos nas plantas sob restrição
hídrica, quando comparados com as plantas que receberam 100% da reposição diária de água. Com base nos
parâmetros avaliados no trabalho é possível concluir que adubação potássica contribui para uma boa atividade
fotossintética e consequentemente para um bom acúmulo de biomassa das plantas em condições de 100% de 
irrigação. Já em condições de restrição hídrica a adubação potássica não interfere em nenhum parâmetro
avaliado no trabalho.  
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AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO EM FUNÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS EXCRETAS DE 
BOVINOS EM SISTEMA SILVIPASTORIL, NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO PARANÁ. 

  SILVA, JORGE MAURINO DA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
TIRITAN, CARLOS SÉRGIO (Professor - UNOESTE)

O Estado do Paraná, possui aproximadamente 6,7 milhões de hectares destinados ao cultivo de pastagens,
sendo 1,4 milhões de hectares, formadas de pastagens nativas (sul do estado), e 5,3 milhões de hectare, de
pastagens cultivadas, as quais estão divididas em: pastagens de clima tropical e clima temperado. A
produtividade das pastagens vem decrescendo a cada ano, devido ao manejo inadequado, reduzindo-se a 
lotação de animais por hectare. O cultivo de espécies florestais integradas à pastagens tem despertado cada vez
mais o interesse dos produtores brasileiros, contrapondo os modelos tradicionais. Com o uso racional das áreas 
cultivadas, e a elevação da rentabilidade destas, procura-se o equilíbrio ecológico, minimizando-se os impactos 
ambientais e a redução da degradação ambiental. O sistema que se aproxima do adequado são os Sistemas
Agroflorestais (SAF’s). Esta modalidade de produção permite a consorciação com lavouras, pastagens ou
florestas. Neste sistema, lavouras anuais, perenes ou pastagens, são intercaladas com espécies florestais. A
modalidade preconizada para atender as áreas destinadas a pastagens, é o Sistema Silvipastoril. Ao implantar o 
SSP´s, os produtores devem levar em consideração as espécies florestais, as espécie de gramínea, os
espaçamentos entre os renques e entre plantas. Para ter sucesso junto aos SSPs, são necessários elencar
alguns fatores de relevante importância ao sistema, onde estão inseridos: ambiente (clima, luz, água,
temperatura, gramíneas, etc), solo (estrutura, fertilidade, declividade, etc), animais, entre outros. . Os objetivos a
serem demonstrados neste trabalho, terá como base a avaliação da fertilidade do solo, em função da
distribuição das excretas de bovinos, em unidade do sistema silvipastoril, instaladas na região noroeste do
Estado do Paraná. Será analisado, a interferência do componente arbóreo, nos índices de fertilidade de solo em 
comparação, a pastagem conduzida com arborização e sem arborização (pleno sol). O experimento está sendo
conduzido na propriedade do senhor Agnaldo Penasso, localizado no Município de Tapejara-PR. As 
Coordenadas geográficas são: 31º 22’ 54,07” L e 737º 63’ 88,12” S. O experimento é constituído por parcelas
com área de 400 m², localizadas no sistema silvipastoril e na testemunha (pastagem a céu aberto). O
experimento possui 6 repetições, sendo que as amostras estão sendo coletadas em períodos distintos durante o 
ano, procurando abranger o período de novembro a abril. As amostras da área estão sendo coletadas nas
profundidade 0 a 2,5; 2,5 a 5,0 e 5 a 20 cm de profundidade. As parcelas são composta de uma área útil de: 400
m² (20 x 20 m). Os dados obtidos e coletados passarão por análise de variância e a comparação das médias
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, a fim de verificar os níveis de fertilidade do solo existentes.  
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AVALIAÇÃO DE UMIDADE DE SOLO EM SISTEMA SILVIPASTORIL COM EUCALIPTO EM RENQUES 

  LIMBERGER, ERNI (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
CALONEGO, JULIANO CARLOS (Professor - UNOESTE)

A região Noroeste do Estado do Paraná se caracteriza por possuir altas temperaturas, chuvas mal distribuídas,
solos arenosos, de baixa fertilidade e suscetíveis à erosão. O estabelecimento de sistemas silvipastoris (SSP’s),
áreas de criação animal a pasto, consorciadas com árvores, é uma realidade, cuja aceitação por alguns
pecuaristas está fundamentada nas mais diversas razões. As questões de caráter econômico e ambiental
associadas ao uso intensivo do solo levam a perda da qualidade do mesmo, desta forma, há necessidade na 
adoção de sistema de manejo conservacionista, procurando a preservação da qualidade do solo. Neste sentido,
os SSP’s representam uma alternativa, por buscar maior equilíbrio do agroecossistema, onde a consorciação de
pastagens com o componente arbóreo favorece contínuo aporte de matéria orgânica e condiciona
favoravelmente o meio físico, proporcionando uma maior retenção de água no solo, conseqüentemente uma
maior produtividade da pastagem. . Partindo-se da hipotise de que o manejo agroflorestal melhora a qualidade 
física do solo, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a umidade do solo em áreas sob SSP’s ,
comparando com cultivo a pleno sol. As amostragens foram feitas no município de Paranavaí – PR. Foram 
colhidas amostras em área de pastagem cultivada a pleno sol, e outra área de pastagem consorciada com
eucalipto em renques, caracterizando assim um sistema silvipastoril. Utilizando-se de amostradores, em 06 
parcelas, foram retirados 30 amostras indeformadas, nas camadas de 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 cm de 
profundidade, sendo 15 amostras a pleno sol e 15 em SSP’s distanciadas a 2,5 m, 5,0 m e 10 metros de uma
curva de nível existente a pleno sol e no SSP’s do renque de eucalipto. As amostras foram limpas,
homogeneizadas, colocadas em uma bandeja para saturar por elevação gradual de uma lâmina de água até
atingir 2/3 da altura dos anéis. Para a construção da curva de retenção do solo, as amostras foram submetidas a
potenciais de 10, 20 e 40 cm em uma mesa de tensão, e potenciais de 80, 250 e 500 cm em câmaras de 
pressão com placas porosas (Klute, 1986). Com estas amostras avaliou-se em laboratório:, densidade do solo, 
porosidade, curva de retenção de água e intervalo hídrico ótimo. Para avaliação da variação da umidade do solo
foram coletados amostras deformadas em dois período, um compreendido entre de julho e agosto de 2010,
caracterizando um período de baixa precipitação pluviométrica, e outro período compreendido entre novembro
de 2010 a março de 2011 caracterizando um período de precipitação pluviométrica normal, as amostras de solo, 
foram coletadas nas camadas de 0-20,20-40,40-60,60-80-,80-100 cm de profundidade, com auxilio de um trado, 
colocados em seguida em vidros hermeticamente fechados, levados a laboratório, destampados pesados e em 
seguida foram secos em estufa a 105ºC por 48 horas e novamente pesados, auferindo assim a porcentagem de
umidade constante em cada amostra. .  
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DE DIFERENTES NÍVEIS DE APLICAÇÃO DE MACRO E MICRONUTRIENTES 

NA PRODUÇÃO DE SEMENTES DE BRACHIARIA HIBRIDA CV. MULATO II 
  MAGNOSSÃO, LUIZ AUGUSTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FRANCISQUINI JUNIOR, AMARILDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CACHEFFO, MURILO BRAZERO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MOLINA, LEANDRO SERIGIOLI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TIRITAN, CARLOS SÉRGIO (Professor - UNOESTE)

O Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador mundial de sementes de Brachiaria sp. Nas duas últimas
décadas tem sido notável o aumento da área de pastagens formadas com gramíneas do gênero Brachiaria,
acompanhado de um aumento proporcional na produção e comercialização de suas sementes. Não existem 
muitos estudos referentes à adubação na Brachiaria hibrida cv. MULATO II, isso ressalta a importância do
trabalho que irá testar diferentes dosagens de macro e micronutrientes. Os pecuaristas têm demonstrado
interesse pelas espécies do gênero Brachiaria por estas apresentarem grande capacidade de produção de
matéria seca, poucos problemas fitossanitários, bom crescimento durante o ano, incluindo o período seco e
grande adaptabilidade a vários tipos de solo. Para o estabelecimento de pastagens sementes de boa qualidade, 
apresentando alta taxa de germinação e vigor, são fundamentais. O capim MULATO II é uma gramínea vigorosa,
a altura da planta, sem incluir a inflorescência, varia de 90 a 100 cm, a pubescência em suas folhas é densa e
um pouco mais curta que a do pasto MULATO. Seus talos também são de cor verde intenso, com pubescência
densa, cilíndricos, tendo entre 55 a 80 cm de comprimento. O Pasto MULATO II possui um sistema radicular
profundo e bastante ramificado, que lhe confere uma excelente resistência às condições de seca. O capim 
Brachiaria cv. Mulato II, por sua boa produção de forragem, é adequado para um manejo rotacional intensivo. A
capacidade de recuperação do pasto é alta e é recomendável efetuar fertilizações periódicas de manutenção 
com Nitrogênio e Fósforo, podendo ser entre 50 a 100 kg/ha de Nitrogênio e 50 kg/ha de Fósforo, uma vez ao
ano, dependendo dos resultados da análise de solos. No projeto a resposta que será obtida é referente à
produção de sementes por planta. Serão usadas dosagens dos seguintes nutrientes: N = 90 kg/ha; P = 100
kg/ha; K = 73 kg/ha; S = 30 kg/ha; Mo = 0,5 kg/ha; Cu = 2 kg/há. . Este projeto tem por objetivo avaliar o efeito
dos macro e micronutrientes na produção de sementes forrageira. O experimento será conduzido na UNOESTE 
à campo em Presidente Prudente, SP. O solo será preparado através de arado e nivelamento com Grade
Niveladora. Os tratamentos serão: 1- N; 2- NP; 3- NPS, 4- NPS + K; 5- NPSK + micro (Mo e Cu); 6- Controle Os 
níveis de aplicação serão: N = 90 kg/ha; P = 100 kg/ha; K = 73 kg/ha; S = 30 kg/ha; Mo = 0,5 kg/ha; Cu = 2
kg/há. A aplicação de N (uréia) será de ½ do recomendado no período de plantio, ¼ aos 45 dias e ¼ no começo
do florescimento. A densidade de plantio será de 12 plantas/m², ou 9 – 10 plantas/m. linear. Temperatura do 
solo, 33°C; O delineamento experimental será Inteiramente Casualisado. Serão 24 parcelas divididas em seis
tratamentos com quatro repetições. Cada parcela terá 12 m x 4,8m; haverá seis linhas de 12m, com
espaçamento entre linhas de 0,8 m. .  
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CARACTERÍSTICAS FISICAS E QUIMICAS DA CARNE DE CABRITOS SAANEN ALIMENTADOS COM 

DIFERENTES NÍVEIS DE VOLUMOSO 
  ZUNDT, MARILICE (Professor - UNOESTE)

MACEDO, VICENTE DE PAULO (Demais participantes - )
LORDO, CRISTIANE ZULIANI DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

AMBIEL, ANA CLAUDIA (Professor - UNOESTE)
ASTOLPHI, JOSE LUIS DE LIMA (Professor - UNOESTE)

NOGUEIRA, HORRANATIEL PRADO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

No mundo inteiro, a carne dos caprinos é considerada como uma iguaria, apreciada e valorizada e, por esse
motivo, alcançam preços superiores às demais carnes (LISBOA, et al., 2010). É notório que a criação de 
caprinos no Brasil vem estabelecendo-se como atividade econômica, especialmente para o pequeno e médio
criador, que através da produção de leite e/ou carne, bem como de seus derivados, vem ocupando nichos de
mercado que demandam produtos de melhor qualidade. A integração leite-carne tem despertado interesse de 
produtores, principalmente nos estados da região Sudeste, o que tem ocasionado vários cruzamentos com
animais carniceiros com parte das fêmeas leiteiras, objetivando o abate de machos e fêmeas de forma a agregar 
valor ao sistema de produção. Neste caso, a criação de caprinos para a comercialização ao final do aleitamento,
com carcaças pesando de 5 a 6 kg, ou o abate de animais terminados em confinamento com 25 a 35 kg de PV e
carcaça de 12 a 15 kg pode tornar-se alternativa viável (PEREIRA FILHO et al., 2005). A limitação de trabalhos
enfocando aspectos da qualidade da carne de caprinos tem impulsionado as pesquisas nesta área.
Logicamente, o estudo desta fonte de variação é necessário para garantir e oferecer carne de boa qualidade ao
mercado. O objetivo do presente trabalho será o de avaliar as características sensoriais a carne de cabritos
Saanen alimentados com diferentes níveis de volumoso. O experimento será realizado na Universidade do 
Oeste Paulista – UNOESTE, no campus II, no Centro Zootécnico. Para a realização da analise sensorial serão
utilizados 15 lombos (Longissimus lumborum) de caprinos, machos, não castrados, mestiços Saanen, os quais
receberam três diferentes níveis de volumoso, sendo o feno usado de coast cross. As relações de concentrado e
volumoso avaliadas foram 80:20; 60:40 e 40:60. Os caprinos foram cedidos pela CAPRIOESTE - Associação 
dos Criadores de Caprinos do Oeste Paulista. Os animais foram distribuídos em três lotes de seis animais e 
mantidos em baias coletivas. Ao atingirem o peso pré-estabelecido de 25 kg, foram abatidos. Após os 
procedimentos de abate (atordoamento, sangria, esfola, toalete, evisceração e toalete) as carcaças foram
cortadas, conforme Garcia (1999) e Silva Sobrinho (2001) e armazenadas em freezer à - 18oC, então serão 
avaliadas quanto às propriedades: composição centesimal, coloração, perda de peso no cozimento e força de
cisalhamento em amostras do Longissimus lumborum (lombo). O delineamento experimental adotado será o 
inteiramente casualizado com seis repetições. Os dados serão submetidos à análise de variância, utilizando-se o 
Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas SAEG, (1993).  
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA COMPOSTAGEM DE UM RESÍDUO SÓLIDO DE INDÚSTRIA 

OLEOQUÍMICA 
  RIGOLIN, ISABELA MAREGA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

SANTOS, CARLOS HENRIQUE DOS (Professor - UNOESTE)
TIRITAN, CARLOS SÉRGIO (Professor - UNOESTE)

SPÓSITO, THADEU HENRIQUE NOVAIS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

Para a ABNT (1987) resíduos sólidos podem ser classificados como: lixo urbano, lixo hospitalar, lixo agrícola ou 
rural, lodo de estações de tratamento de esgotos sanitários ou industriais entre outros, onde suas características
tornam-se inviáveis para o lançamento deste no solo e nos recursos hídricos. Um dos principais problemas que a
população enfrenta nos últimos tempos são os resíduos sólidos, que devido ao acentuado crescimento
demográfico seguido do grande desenvolvimento tecnológico vem aumentando rapidamente. Esta vem se
tornando uma questão muito seria que ganha proporções maiores na medida em que se verifica a redução da 
disponibilidade de áreas para disposição destes. A compostagem de resíduos industriais tem aumentado devido
à pressão para reciclar os resíduos orgânicos. . Avaliar o efeito da compostagem na degradação do resíduo de
uma indústria oleoquímica através do monitoramento de os parâmetros físico-químicos durante o referido 
processo e, verificar a viabilidade de disposição final em áreas agrícolas, minimizando o impacto ambiental. O
experimento será conduzido em área da Universidade do Oeste Paulista, localizada no município de Presidente 
Prudente/SP. Para a composição dos tratamentos será utilizado o resíduo industrial originado de uma empresa
do setor de oleoquímica.Os tratamentos serão distribuídos em 70 recipientes cilíndricos. Os tratamentos serão 
caracterizados da seguinte forma: (T1) = 100% do resíduo principal; (T2) = Proporção de 75% do resíduo
principal + 25% de lodo de esgoto (ETE) (3:1); (T3) = Proporção de 50% do resíduo principal + 50% de lodo de
esgoto (ETE) (1:1); (T4) = Proporção de 25% do resíduo principal + 75% de lodo de esgoto (ETE) (1:3); (T5) =
100% de lodo de esgoto (ETE); (T6) = Proporção de 75% do resíduo principal + 25% de esterco de curral in
natura (3:1); (T7) = Proporção de 50% do resíduo principal + 50% de esterco de curral in natura (1:1); (T8) = 
Proporção de 25% do resíduo principal + 75% de esterco de curral in natura (1:3); (T9) = 100% de esterco de
curral in natura; (T10) = Proporção de 75% do resíduo principal + adubação mineral; (T11) = Proporção de 50%
do resíduo principal + adubação mineral; (T12) = Proporção de 25% do resíduo principal + adubação mineral. Os
recipientes de compostagem serão dispostos na área experimental seguindo DIC, com doze tratamentos e cinco
repetições, em parcelas subdivididas, sendo as parcelas consideradas as unidades de compostagem
(tratamentos) e as subparcelas correspondentes às seis épocas de amostragem, totalizando 60 parcelas
experimentais. A amostragem dessas misturas será realizada adotando-se o princípio do quarteamento aos 0, 
30, 60, 90, 120 e 150 dias de compostagem. Serão coletadas três amostras simples de cada recipiente as quais,
posteriormente, serão misturadas formando uma amostra composta destinada às análises químicas. Portanto,
serão coletadas 360 amostras. .  
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COMPOSIÇÃO TECIDUAL DO LOMBO (LONGISSIMUS DORSI), DA PALETA E CORTES COMERCIAIS 

DE CORDEIROS ABATIDOS COM DIFERENTES PESOS 
  LORDO, CRISTIANE ZULIANI DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ZUNDT, MARILICE (Professor - UNOESTE)
LIMA, JULIANA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

AMBIEL, ANA CLAUDIA (Professor - UNOESTE)

A crise no mercado mundial de lã impulsionou a produção de carne ovina, verificando-se um número crescente 
de pesquisas realizadas com esta espécie, principalmente no que se refere ao desempenho dos animais. As
proporções e o crescimento dos tecidos que compõem a carcaça são aspectos importantes no processo de
produção de carne ovina e o conhecimento dos mesmos orientará a produção de cordeiros, cujos pesos de
abate proporcionem carcaças com alta proporção de músculo e adequada distribuição de gordura. O mercado
atual tem exigido um produto com máxima produção de músculos (fração comestível) e uma quantidade 
aceitável de gordura que mantenha as propriedades sensoriais da carne. Hammond (1965) relatou ao analisar a
composição tecidual de uma carcaça ovina, devem ser considerados os aspectos de desenvolvimento tecidual
de cada região anatômica isoladamente, pois o crescimento é precoce na paleta, intermediário na perna e tardio
no lombo. O método mais preciso para determinar a composição dos tecidos da carcaça é a dissecação, que
consiste na separação dos músculos, ossos, gorduras e outros componentes. Contudo, a dissecação de toda a
carcaça ou da meia carcaça apenas se justifica em casos especiais, por ser lenta, trabalhosa e onerosa, sendo
mais comum a dissecação dos principais cortes comerciais, como paleta ou perna, por apresentarem alto 
coeficiente de correlação com a composição total da carcaça e constituírem, juntos, mais de 50% da carcaça
ovina. Diante do exposto, o presente trabalho terá como objetivo avaliar a proporção de músculo, osso e gordura
do lombo e da paleta e os cortes comerciais de cordeiros mestiços Highlander, abatidos com diferentes pesos,
terminados em confinamento. O experimento será conduzido no Setor de Ovinocultura da UNOESTE (Campus
II), na cidade de Presidente Prudente. Serão utilizados 28 lombos (longissimus dorsi) de cordeiros mestiços 
Highlander os quais foram abatidos com diferentes pesos vivos (28, 32, 36 e 40 kg). Após resfriamento por 24
horas a 5oC, as carcaças foram seccionadas transversal e longitudinalmente. O lombo e a paleta esquerda
foram congelados. Para a dissecação, os lombos serão retirados do congelador e mantidos à temperatura
ambiente por aproximadamente 2 horas. Os lombos serão dissecados e os tecidos ósseo, muscular, adiposo
(gorduras subcutânea e intermuscular) e conjuntivo serão separados e pesados em balança eletrônica de
precisão. A meia carcaça esquerda foi seccionada para tomadas de medidas dos cortes comerciais (cortes de
primeira, lombo e perna; cortes de segunda, paleta e costela; e corte de terceira, costela descoberta, baixos e 
pescoço). Os dados coletados serão submetidos à análise de variância, utilizando-se o Sistema de Análises 
Estatísticas e Genéticas SAEG (1993).  
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CONDIÇÕES DO TESTE DE TETRAZÓLIO PARA SEMENTES DE ORQUÍDEAS 

  SOUZA, THATIANE BONOME DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, GUSTAVO APARECIDO BEZERRA E (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SAWAMURA, LEANDRO HARUO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MACHADO NETO, NELSON BARBOSA (Professor - UNOESTE)

CUSTÓDIO, CECI CASTILHO (Professor - UNOESTE)
HOSOMI, SILVÉRIO TAKAO (Professor - UNOESTE)

As orquídeas constituem um dos maiores e mais diversos grupos de angiospermas, apresentando sementes
muito numerosas, com tamanho e peso peculiarmente reduzidos. São utilizadas principalmente para
ornamentação e por esse motivo vêm sendo intensamente exploradas, o que, juntamente com a degradação de
seus habitats, têm resultado na extinção localizada de populações nativas. Uma solução para tal problema seria
o armazenamento de sementes, tanto para espécies silvestres que carregam características próprias, quanto
para espécies já melhoradas. A avaliação da qualidade fisiológica das sementes pode auxiliar na rápida tomada 
de decisões quanto ao uso ou descarte de lotes destinados à conservação. Para analisar a qualidade das
sementes pode-se utilizar o teste do tetrazólio, um dos mais tradicionais para a avaliação de qualidade e vigor. A 
realização opcional de procedimentos de pré-condicionamento, que consistem em promover a penetração do
tetrazólio nos tecidos de interesse a serem avaliados, tem melhorado a eficácia do referido teste, porém não foi
descrita ainda para orquídeas. Na avaliação do uso do pré-condicionamento para sementes de orquídeas, 4 
lotes de sementes serão aliquotados e submetidos à diferentes tratamentos: 1) sem pré-condicionamento; 2) em 
solução de sacarose a 10%; 2) solução de glicose a 10%; 4) em água em temperatura ambiente por 24 horas. 
Após o pré-condicionamento, as sementes serão imersas em soluções de tetrazólio com solução tampão e em
água nas concentrações de 0,1, 0,5 e 1,0% por 3, 12 e 24 horas, a 40º C, em banho-maria no escuro. Todas as 
amostras serão analisadas por digitalização de imagens através de scanner de mesa, o que permitirá a
quantificação de sementes viáveis (coradas) e sementes não viáveis (brancas). O delineamento utilizado será
inteiramente casualizado para a seleção das imagens e a comparação das médias será feita pelo teste de Scott-
Knott a 5% de probabilidade. Parte das sementes serão germinadas e os dados de germinação comparados
com os de tetrazólio por correlação.  
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CONTROLE ALTERNATIVO DE FORMIGAS CORTADEIRAS 

  ROMA, WELLINGTON FRANCKIEVICZ (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

É no controle de manutenção que existe uma grande oportunidade para explorar os vários aspectos do manejo 
integrado das formigas cortadeiras, podendo resultar em significativos ganhos econômicos e
ambientais.Atualmente, a humanidade busca alternativas para o desenvolvimento de uma agricultura
sustentável, pautada nos requisitos de produção de alimentos com segurança alimentar, menor impacto
ambiental e responsabilidade social.Dentro desse contexto, produtos homeopáticos têm sido amplamente
experimentados e utilizados na área veterinária, para o controle de zoonoses.Na área agronômica, tais produtos 
começam a ser também experimentados para o controle de determinadas espécies de insetos-praga. 
Atualmente, no controle de formigas cortadeiras, a única forma viável de controle é o químico, não existindo
outros métodos eficientes recomendados. Portanto, considera-se importante testar formas alternativas para o 
controle desta praga, tal como iscas elaboradas de acordo com os critérios da homeopatia. Alternativamente,
surgem produtos e métodos menos impactantes, como o produto homeopático Fator DES-ATTA, um produto 
novo que ainda não foi lançado em mercado, pois esta em fase de teste. O objetivo deste trabalho é avaliar a
eficácia deste produto no controle de formigas cortadeiras. No campo, as colônias serão utilizadas de acordo
com os seguintes tratamentos: T1 – tratamento composto por iscas homeopáticas, T2 – tratamento padrão, onde 
será aplicada isca tóxica convencional de eficiência conhecida e recomendada; e T3 – tratamento testemunha, 
composto por colônias que não receberão aplicação de nenhum produto.Cada tratamento será composto por 10 
colônias ou repetições.A dose de isca de cada colônia será aplicada em uma ou mais trilhas de forrageamento
ativas, nas proximidades do respectivo monte de terra solta. Os seguintes parâmetros serão avaliados:
carregamento e devolução de iscas, forrageamento, terra solta, intoxicação de indivíduos e mortalidade, da
forma como se segue. Após 24h e 48h da aplicação dos tratamentos, as trilhas de forrageamento utilizadas para
aplicação da iscas serão observadas para anotação da quantidade de iscas efetivamente carregadas pelas
formigas, através de notas: 0 (0%), 1 (25%), 2 (50%), 3 (74%) e 4 (100%).Da mesma maneira, as notas serão
atribuídas à devolução de iscas, o que, se ocorrer, poderá observado sobre monte de terra solta das colônias. 
Aos 7, 15, 30, 60 e 90 dias após aplicação dos tratamentos, será anotada a presença (sim) ou ausência (não)
dos seguintes parâmetros: forrageamento - presença de indivíduos forrageando em trilhas ativas ao redor dos
ninhos ou sobre o monte de terra solta dos mesmos; terra solta – presença de terra solta, sinal de recente 
atividade de escavação, sobre o monte de terra ou murundú; e intoxicação – presença de indivíduos jovens 
(tegumento claro) sobre o monte de terra solta, sinalizando intoxicação, pois tais indivíduos, em condições 
normais, somente permanecem no interior das colônias.  
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CRESCIMENTO DE EUCALIPTO CORYMBIA CITRIODORA HILL & JOHNSON (EUCALYPTUS 
CITRIODORA HOOK) EM NITOSSOLO VERMELHO SUBMETIDO À APLICAÇÃO DE CAMA DE 

AVIÁRIO 30 DIAS APÓS O PLANTIO 
  SILVA, RICARDO AUGUSTO DA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

CRESTE, JOSÉ EDUARDO (Professor - UNOESTE)

O cultivo de espécies florestais tem despertado cada vez mais o interesse dos produtores brasileiros. Dentre as
espécies florestais, se destaca as do gênero Eucalyptus, que possui diversas finalidades de uso, aumentando a
demanda de mudas de qualidade para plantio. Com o incremento de 133% no período entre 1997 e 2005, foram
as madeiras (pinus, eucalipto e pinheiro do paraná) as responsáveis pelo maior faturamento do grupo produtos
florestais, sendo que em 2005 o Valor Bruto da Produção foi de U$ 1.300.886,12 (ANDRETTA, 2007). Com o 
elevado custo de fertilizantes minerais utilizados na agricultura, a busca pela utilização de fertilizantes
alternativos de baixo custo tem sido intensificada. Neste contexto, a utilização de adubos orgânicos na dosagem
correta, como a cama de frango, tem sido intensificada na adubação de culturas, visando manutenção e
aumento de indíces de produtividade com custos reduzidos, necessitando de pesquisas no sentido de encontrar
a dosagem adequada. O objetivo do trabalho será de Avaliar o crescimento de plantas de eucalipto em
NITOSSOLO VERMELHO submetido à aplicação de doses de cama de frango 30 dias após o plantio, bem como
estabelecer dosagens ideais e critérios de aplicação de cama de frango para a produção de eucalipto. O
experimento foi implantado em Março de 2011, na propriedade do Sr. Manoel Valério da Silva, situado no
município de Corumbataí do Sul – PR, região Noroeste do Estado do Paraná. O mesmo será constituído por 6
tratamentos (0, 2, 4, 8, 16 e 32 t ha-1 de cama de frango), utilizando o delineamento de blocos casualizados
(DBC), com 3 repetições. Os dados obtidos e coletados passarão por análise de variância e a comparação dos
resultados será feita através de análise de regressão, a fim de verificar as diferenças encontradas no seu 
desenvolvimento.  
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DESENVOLVIMENTO E ESTADO NUTRICIONAL DE BRACHIARIA BRIZANTHA EM SOLO MANEJADO 

COM SILICATO NO OESTE PAULISTA. 
  ZARDO, CAUE BOLDRINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ARAUJO, DIEGO GERALDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SANTOS, CARLOS HENRIQUE DOS (Professor - UNOESTE)

A procura por um manejo de fertilidade no solo e aplicações de praticas que ajudam a somar no 
desenvolvimento de forragens vem aumentando gradativamente junto ao numero de pesquisas a favor destes
manejos com um objetivo claro, aumentar a produtividade da cadeia solo, forragem e animal.Na região tropical,
não existem informações bem definidas quanto aos níveis críticos de Si no solo e na planta. Por outro lado,
discute-se sua função na planta e em quais processos estaria envolvido. Deste modo, o silicato de Ca vem
sendo usado para fornecer Ca e Si, contudo, ainda se dispõe de poucos resultados experimentais, 
principalmente para plantas forrageiras. O Si é reconhecido por sua influência na resistência das plantas em
resposta a ataques de insetos, nematóides, doenças, no estado nutritivo, transpiração e, possivelmente, por 
alguns aspectos de eficiência fotossintética Tendo esse conhecimento, o estudo envolve a avaliação dos
parâmetro acima da forrageira Brachiaria brizantha diante a doses de Silicato de Ca e Mg, na região tropical do
Oeste Paulista, mais precisamente Presidente Prudente. O experimento tem como objetivo avaliar as influencia
da aplicação de diferentes doses do Silicato de Ca/Mg em solos arenosos de região tropical com ênfase no
cultivo da forrageira Brachiaria brizantha em estado de degradação, observando assim, os resultados 
associados à fertilidade do solo (análise básica), além da avaliação do estado nutricional e análise. O
experimento será conduzido em área experimental do Curso de Engenharia Agronômica, localizada no Campus
II, na Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente Prudente/SP.A área destinada à
experimentação é caracterizada como um pasto de Brachiaria brizanta sem manejo nutricional adequado
durante quatro anos. Antes da instalação do experimento será verificada a necessidade de adubação e correção 
do solo.O delineamento estatístico seguirá o modelo em blocos casualizados com três repetições onde serão
dispostos os quatro tratamentos (doses de AgroSilício em Pó - 34,9% de CaO; 9,9% de MgO; 22,4% de SiO2). 
Cada tratamento será representado por parcelas de 30 m2, perfazendo um total de 12 parcelas (450 m2). A
seguir são descritos os tratamentos: Tratamento 1 (T1) = Testemunha - Sem aplicação de Silicato; Tratamento 2 
(T2) = 0,5 Mg ha-1 - 1,5 kg de silicato/30 m2 = 4,5 kg/tratamento; Tratamento 3 (T3) = 1,0 Mg ha-1 - 3,0 kg de 
silicato/30 m2 = 9,0 kg/tratamento; Tratamento 4 (T4) = 2,0 Mg ha-1 - 6,0 kg de silicato/30 m2 = 18,0 
kg/tratamento; Tratamento 1 (T1) = Testemunha - Sem aplicação de Silicato; Tratamento 2 (T2) = 0,5 Mg ha-1 -
112 kg ha-1 de SiO2; Tratamento 3 (T3) = 1,0 Mg ha-1 - 224 kg ha-1 de SiO2; Tratamento 4 (T4) = 2,0 Mg ha-1 -
448 kg ha-1 de SiO2; As amostragens para avaliação da fertilidade química do solo serão realizadas, de acordo
com o cronograma de atividades, a partir de fevereiro de 2011, nas profundidades de 0-20 e 21-40 cm, no centro 
das parcelas experimentais.  
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ENERGIA DO PALHIÇO, INFLUÊNCIA NO CRESCIMENTO VEGETATIVO E NA QUALIDADE 

TECNOLÓGICA DA CANA, EM DOIS SISTEMAS DE PLANTIO, COM DOSES CRESCENTES DE 
HIDROGEL 

  DELTREJO JUNIOR, ELVIS LIMA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
MARQUES, TADEU ALCIDES (Professor - UNOESTE)

A partir da determinação do valor energético e a disponibilização de nutriente, juntamente com os efeitos
agrícolas das diferentes formas que compõem o palhiço e juntando a informação sobre as interferências que
este material possa promover nas análises laboratoriais, esse projeto poderá contribuir com o processo de
análise de decisão que possa promover um melhor aproveitamento deste material na cadeia produtiva da cana-
de-açúcar para fins energéticos. O objetivo do projeto de pesquisa será estimar o poder calorífico de folhas 
verdes, folhas secas e mistura de ambas, simulando o palhiço, e o efeito do depósito do mesmo, na área
agrícola. A relação deste palhiço com a umidade do solo e a liberação de nutrientes para o desenvolvimento da
cana-de-açúcar quando plantada convencionalmente e em leiras (raízes mais rasas), com utilização de
polímeros hidroabsorventes, sendo que também será realizado um estudo da viabilidade econômica da
utilização dos polímeros. O experimento será implantado no Campus II da UNOESTE. A cultivar RB 867515 foi 
plantada em dezembro de 2007, colhida em junho 2009 (1o corte), conduzida a soqueira até outubro de 2010
(2o corte), onde será realizada a colheita, a soqueira desta cultivar será utilizada no presente estudo. A
instalação do plantio foi realizada em esquema fatorial (2x4x4), sendo dois os sistemas de plantios utilizados e
quatro doses do polímero hidroabsorvente (T1- Testemunha, T2- 26,66 kg do polímero por hectare, T3- 53,33 kg 
do polímero por hectare e T4- 79,99 kg do polímero por hectare), e quatro tratamentos com palhiço, na soqueira
da cana, instalado quando da coleta do segundo corte, em outubro de 2010, sendo (T1 – testemunha, sem 
adição; T2 – adição de folhas verdes, na quantidade de 62,5 kg por parcela; T3 – adição de folhas secas, na 
quantidade de 18,75 por parcela e T4 – adição de folhas verdes e folhas secas, na quantidade de 81,25 kg (62,5
+ 18,75) por parcela. A unidade experimental (parcela) será composta de cinco linhas com cinco metros de
comprimento, sendo o espaçamento de 1,5m (área de 37,5 m2). As amostras serão realizadas nas três linhas
internas desprezando o primeiro e o último metro das extremidades (3 linhas de 3 metros de comprimento). As
variáveis a serem acompanhadas serão: com relação ao poder calorífico (PCS, PCI e PCU); com relação aos 
parâmetros tecnológicos (Pol, Brix, Pureza, AR, Umidade e Fibra); parâmetros biométricos (diâmetro médio do
colmo, altura média do colmo, número de perfilhos por metro linear, número de folhas fisiologicamente ativas e
número de folhas totais, Área foliar e determinação de clorofila); produtividade agrícola (toneladas de cana por
hectare, toneladas de açúcar por hectare); acompanhamento da umidade do solo, mensal; análise
bromatológicas e análise foliar, mensal.  
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ENERGIA DO PALHIÇO, INFLUÊNCIA NO CRESCIMENTO VEGETATIVO E NA QUALIDADE 

TECNOLÓGICA DA CANA, EM DOIS SISTEMAS DE PLANTIO, COM DOSES CRESCENTES DE 
HIDROGEL, EM SOQUEIRAS DE QUARTO CORTE 

  SOUZA, FERNANDO CAETANO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA - UNOESTE)

MARQUES, TADEU ALCIDES (Professor - UNOESTE)

A produção brasileira de cana-de-açúcar na safra que inicia em 2011 está estimada em 625 milhões de 
toneladas cultivados em 8,03 milhões de hectares. Esse volume é inferior em 3,4% a colheita passada, ou seja,
20,4 milhões de toneladas a menos. A região Centro-Sul é responsável por 89,71% da colheita no País e em
São Paulo espera-se 359,2 milhões toneladas em uma área de 4,4 milhões de hectares (CONAB, 2011). No
caso da cultura da cana-de-açúcar, a expansão das áreas, faz com que ela seja cultivada nos solos do oeste de
São Paulo, sul do Matogrosso do sul e noroeste do Paraná e estas áreas apresentam características 
edafoclimáticas típicas, sendo uma destas características a ocorrência de veranicos, que dificultaram a atividade
agrícola nesta região. A legislação atual determina que as novas unidades industriais tenham 100% de colheita 
mecanizada, já as unidades tradicionais possuem um tempo maior, contudo as áreas com colheita manual
também tem uma redução gradual, até serem eliminadas por completo. Com a exigência legal da colheita
mecanizada e pelo fato desta colheita ter custo 30% inferior ao da colheita manual, as unidades industriais
estão, cada vez mais, investindo recursos para a execução desta atividade através de máquinas, contudo o
plantio da cana-de-açúcar se faz em sulcos de 30cm de profundidade e, portanto a colheita mecanizada no 
primeiro e segundo corte tem o inconveniente de carregar muita impureza mineral (terra) ou deixar no campo
grande quantidade de cana-de-açúcar com elevado teor de sacarose. Técnicas como “quebra do lombo” e
plantio em sulcos rasos vem sendo testadas, mas sem critério científico adequado e sem alcançar, até o
momento, as respostas desejadas. Alguns países, como a África do Sul utilizam o plantio da cana-de-açúcar em 
leiras visando minorar os problemas da colheita mecanizada, contudo a produtividade agrícola destes países 
são muito menores quando comparadas com o Brasil. O objetivo do projeto de pesquisa será estimar a relação
do palhiço depositado na área agrícola, em soqueira de cana-de-açúcar, cultivar RB 867515, plantada em dois 
sistemas diferentes (leira e sulco) e que recebeu tratamentos distintos do polímero hidrogel (0,00; 26,66; 53,33 e
80,00 kilogramas do polímero por hectare) com o crescimento biométrico e com a produtividade final da soqueira
de quarto corte. Assim sendo, determinar as interações entre profundidade de plantio com a utilização de
hidrogel e o palhiço depositado na soqueira em brotação. Desta forma, colaborar para a elucidação o efeito dos
tratamentos com cobertura, palhiço e plantios na longevidade e produtividade do canavial.  
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ENRAIZAMENTO DE ESTACAS HERBÁCEAS DE GOIABEIRA EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE NÓS E 

CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDO INDOLBUTIRICO 

  MOLINA, LEANDRO SERIGIOLI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CACHEFFO, MURILO BRAZERO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MAGNOSSÃO, LUIZ AUGUSTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FRANCISQUINI JUNIOR, AMARILDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
COSTA, FREDERICO HENRIQUE DA SILVA (Professor - UNOESTE)

A goiabeira (Psidium guajava L.) é uma fruteira da família Myrtaceae cultivada em todo o Brasil. Atualmente, os
métodos de propagação assexuada mais utilizados para goiabeira são a enxertia e a estaquia, este último o 
mais empregado e citado como alternativa por vários pesquisadores. As vantagens desses métodos incluem a
produção de mudas com as mesmas características genéticas da planta matriz, o que acarreta ao produtor um
pomar homogêneo e facilidades nas práticas de manejo. Vários são os fatores que afetam a produção de mudas
por estaquia, a exemplo do tipo tipo de estaca – herbácea ou lenhosa, bem como a aplicação de reguladores de
crescimento, notadamente auxinas. Tais fatores determinam o sucesso da estaquia, principalmente por melhorar
a capacidade de enraizamento adventício das estacas. Entre os hormônios sintéticos destaca-se o ácido 
indolbutirico (AIB), que proporciona uma maior porcentagem de enraizamento, mesmo em estacas de plantas de 
difícil formação de raízes adventícias. Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da quantidade de nós por
estaca e de concentrações de ácido indolbutírico (AIB) sobre a capacidade de enraizamento de estacas
herbáceas de goiabeira. . . Serão utilizadas estacas herbáceas de goiabeira (Psidium guajava L.), coletadas da
coleção de goiabeiras da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), Presidente Prudente, SP. Antes da coleta
das estacas será realizada uma poda drástica nas plantas matrizes. Os tratamentos serão constituídos de 
número de nós (gemas axilares por estaca (dois, três e quatro nós) e concentrações de AIB) (0, 1.000, 2.000 e
3.000 mg L-1), dispostos em esquema fatorial 3 x 4, num total de 12 tratamentos. Depois da aplicação do AIB, as
estacas serão imediatamente transferidas para caixas plásticas contendo vermiculita. Em seguida, as estacas
serão mantidas em câmara de nebulização intermitente. Será utilizado nebulizadores para manter a umidade
necessária para o melhor enraizamento das estacas. Para o controle fitossanitário as estacas serão pulverizadas
semanalmente com fungicida protetor. Decorridos 90 dias da aplicação do AIB serão avaliadas as seguintes
variáveis respostas: porcentagem de estacas vivas (% de sobrevivência), porcentagem de estacas enraizadas 
(% de enraizamento), peso da massa verde e seca de raiz (gramas), porcentagem de estacas que não perderam
folha (% retenção foliar). Será utilizado o delineamento inteiramente ao acaso, com cinco repetições. Cada
repetição será constituída de dez estacas (parcela experimental), num total de 50 estacas por tratamento. Os
dados obtidos serão submetidos à análise de variância pelo teste de F, ao nível de 5% de probabilidade. O efeito
do tipo de estacas será comparado pelo teste de Tukey (p<0,05), enquanto as concentrações de AIB serão 
estudadas por regressão. Será utilizado o programa estatístico SISVAR. Espera-se com o trabalho definir uma 
estratégia eficiente para produção de mudas de goiabeira pelo método da estaquia.  
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ESTOQUE DE CARBONO EM SOLOS AGRÍCOLAS COM MANEJO DIFERENCIADO NAS CONDIÇÕES 

DO OESTE PAULISTA. 
  ZARBIM, JHONNY RAMOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANTOS, CARLOS HENRIQUE DOS (Professor - UNOESTE)

O desenvolvimento de tecnologias para o seqüestro de dióxido de carbono de grandes fontes emissoras é
considerado um fator determinante para evitar os sérios impactos das alterações antropogênicas introduzidas no 
clima das diversas regiões do planeta (Mathews, 2007). Os inúmeros desafios científicos e econômicos que
ainda existem, evidenciam a necessidade do desenvolvimento e analise de projetos capazes de captar e
armazenar as substanciais quantidades de dióxido de carbono emitidas para a atmosfera (Russ & Criqui, 2007).
As estratégias para reduzir as emissões de CO2 vêm sendo abordadas em três direções: reduzir a quantidade
de energia utilizada, através de mudanças comportamentais, ampliar e desenvolver fontes de energia quem não 
adicionem dióxido de carbono a atmosfera e mitigar as emissões deste composto em áreas de grande geração
de ar contaminado, em processos conhecidos como seqüestro de carbono (IPCC, 2007). Baseado nas idéias
expostas acima, este trabalho tem o objetivo de quantificar os estoques de C e avaliar a dinâmica da respiração
microbiana do solo sob diferentes sistemas de uso agrícola, na região do Oeste Paulista, visando criar bases
teóricas para a escolha de sistemas de uso e manejo que sejam mais economicamente sustentáveis e, que
possam colaborar na retirada eficiente de CO2 da atmosfera. As coletas serão realizadas em área experimental
do Curso de Engenharia Agronômica, localizada no Campus II, na Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, 
em Presidente Prudente/SP. Os sistemas serão selecionados de acordo com o histórico de uso: (1) MN - área de 
mata nativa, sem a intervenção de atividade humana; (2) EC - eucalipto (Eucaliptus grandis) adubado apenas na 
instalação da área; (3) SSD - área de rotação de culturas manejadas no sistema de semeadura direta (SSD) pelo
segundo ano consecutivo (Milho-sorgo-Soja); (4) PAI - pastagem de capim Mombaça (Panicum maximum cv.
Mombaça) manejada com adubação e irrigação; (5) CCM - cana-de-açúcar (variedade RB 86-7515) manejada 
com colheita sem queima e manual; O delineamento experimental utilizado será caracterizado como
inteiramente casualizado (DIC), estruturado em parcelas subdivididas, onde as parcelas serão denominadas de
sistemas de manejo e as subparcelas as profundidades de solo amostradas. As amostras de terra e palhada
serão consideradas como repetições, não se caracterizando uma repetição espacial. Os estoques de carbono no
solo (Ec) em cada área serão calculados com base em massa equivalente de solo (Ellert & Bettany, 1995) de 
acordo com a seguinte formula: Ec = {Teor de C x E x D}, em que C = teor de carbono no solo valor (g kg-1), E = 
espessura da camada (dm) e D = densidade do solo (kg dm-3) na camada. O estoque de carbono (Ec) será 
expresso em Mg C ha-1. Os resultados obtidos serão submetidos à análise de variância (Teste F), avaliando-se 
o efeito dos tratamentos pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com os conceitos de
Gomes (1990).  
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EXPRESSÃO DO DIFERENCIAL DE VIGOR EM PHASEOLUS VULGARIS L, QUANTO AO TEMPO DE 

IMERSÃO EM ÁGUA DEIONIZADA, PARA CULTIVARES CARIOCA, PRETO E PÉROLA. 
  VIEIRA, GERALDO HENRIQUE MARTINS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

CUSTÓDIO, CECI CASTILHO (Professor - UNOESTE)
AGOSTINI, EDNA ANTONIA TORQUATO DE (Demais participantes - UNOESTE)

O crescimento populacional é contínuo, mas as áreas destinadas a agricultura sofreram grandes alterações; em 
1970 eram 3.800 m² por pessoa, em 2010 2.200 m² e em 2050 deverá ser de 1.700 m² por pessoa. Com estes
números a população mostra crescimento de 35% em quarenta anos e a produção de alimentos precisará ser
ampliada em 70%, saindo de 2 bilhões para 3 bilhões de toneladas. Pensando nas variações climáticas, para o
hemisfério sul, que devem acarretar concentração de chuvas em volumes maiores que a média histórica,
somados com a crescente necessidade de alimento proteico, o trabalho procura medir a capacidade de 
resistência a extresse do feijoeiro, para com o alagamento. Possibilita ainda uma correlação a ser usada pelo
setor de melhoramento, quanto a existência de uma proteína de defesa, que favoreça a diminuição de extresse
por alagamento. O trabalho visa determinar o maior tempo de imersão em água, com manutenção da
germinação. O projeto será realizado no Laboratório de Serão utilizadas sementes de feijão comum (Phaseolus
vulgaris L.) de diversas origens: IPR Tangará, cultivar Pérola, IPR Tiziu e IPR 139. Teste de Germinação: será
conduzido com quatro repetições de 50 sementes por lote e 4.3 4 Condutividade elétrica: será conduzido com
quatro repetições de 50 sementes por lote e cultivar, que serão pesadas e colocadas em copos plásticos de 
150mL contendo 75mL de água deionizada e mantidos em germinador a temperatura de 25oC, durante 24h.
Envelhecimento acelerado: será avaliado com quatro repetições de 50 sementes por lote e cultivar pelo método
do gerbox modificado (MARCOS FILHO et al., 1999), A submersão será conduzida em água deionizada em
copos plásticos de 150 mL pelos períodos de zero, 1, 2, 4, 8 e 16 horas com sete repetições de 50 sementes por
período, lote e cultivar, a 25ºC, no escuro, em germinador. Determinação de grau de umidade após a 
submersão: será conduzida com 2 repetições de 50 sementes por período. Classificação do vigor: será
conduzido com quatro repetições por período, cultivar e lote. Determinação de prolina (cinco plântulas inteiras
por repetição do teste de germinação), extração de proteínas totais (cinco plântulas por repetição
individualizadas em raiz e parte aérea) e realização de eletroforese. Delineamento experimental e forma de
análise dos resultados: o delineamento experimental será o inteiramente casualisado com quatro repetições por 
tratamento. Os tratamentos serão arranjados em esquema fatorial (5 x 6) composto de cinco lotes de quatro
cultivares (um cultivar com dois lotes, totalizando cinco lotes) e os seis períodos de submersão em água. Os
resultados em porcentagem serão transformados em arco seno (x.100-1)-1/2, pois originalmente não seguem 
distribuição normal. Os demais não serão transformados. Será aplicado o teste F para análise da variância e
teste Tukey 5% para comparação de médias dos tratamentos qualitativos e análise de regressão polinomial para
os tratamentos quantitativos. .  
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PARCELAMENTO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA E POTÁSSICA NA CULTURA DA MELANCIA, 

CULTIVADA EM SOLO ARENOSO. 

  CACHEFFO, MURILO BRAZERO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MOLINA, LEANDRO SERIGIOLI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FRANCISQUINI JUNIOR, AMARILDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MAGNOSSÃO, LUIZ AUGUSTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TIRITAN, CARLOS SÉRGIO (Professor - UNOESTE)

A melancia (Citrillus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) é uma planta anual pertencente a família das
cucurbitáceas e originaria do continente africano (Dorembos & Kassam, 1994). O nitrogênio é um nutriente muito
importante para se obter alta produtividade dos cultivos, pois apresenta função estrutural importante, sendo
componente de aminoácidos, amidas, proteínas, entre outros. (TAIZ & ZEIGER, 2004). Segundo MARSCHNER 
(1995), o potássio participa no processo de abertura e fechamento de estômatos, respiração celular, síntese de
proteínas, entre outros. O nutriente caracteriza-se, também, por ser um ativador de um grande número de
enzimas, que participam dos processos de assimilação de carbono e de nitrogênio, favorecendo a formação de
compostos nitrogenados e na síntese, translocação e armazenamento de açúcares. (MALAVOLTA &
CROCOMO, 1982) . O objetivo do presente trabalho será avaliar o efeito do parcelamento e das diferentes 
doses de nitrogênio e potássio aplicados no hibrido de melancia TOP GUN cultivada em solo arenoso,
avaliando, teor do nutriente presente nas folhas, produção de frutos e produtividade. O experimento será
instalado em um campo de produção de melancias no município de Indiana, estado de São Paulo, localizado a
uma latitude 51.25°S e a uma longitude 22.17°W. O clima da região se classifica em CWa, conforme Köppen,
com temperatura média anual de 25º C e regime pluviométrico caracterizado por dois períodos distintos, um 
chuvoso de outubro a março, e outro menos chuvoso de abril a setembro (Alves, 2000). Será utilizado o híbrido
Top Gun, escolhido por sua importância para a região do Oeste Paulista. Os tratamentos serão feitos
respectivamente como segue: Aos 15 dias após a germinação, será aplicado 4 doses de nitrato de cálcio: T1:
10g. ; T2: 20g. ; T3: 30g. ; T4: 40g. *ambas as dosagens serão adicionadas em gramas por planta Aos 30 dias
após a germinação, será aplicado 4 doses do formulado 20-05-20: T1: 250 kg. ; T2: 500 kg. ; T3: 1000 kg. ; T4: 
1500 kg. *ambas as dosagens serão adicionadas em kg. por hectare. (*) Nas aplicações de 15 dias serão
realizadas na própria cova onde será feito uma abertura no solo, adicionado o adubo a 10 cm. da planta. (*) As 
aplicações de 30 dias serão feitas ao lado da leira de plantio cerca de 10 cm da planta. Depois de cinco a sete
dias após a ultima aplicação dos tratamentos, será feita análise foliar das plantas. Além disso, na época da
colheita, serão avaliados os parâmetros número de frutos, produção e produtividade. Será utilizado o
delineamento em blocos casualizado, com cinco repetições. As parcelas serão constituídas de seis linhas de
cinco metros de comprimento, cinco plantas por linha, e espaçamento entre linhas de 1,5 metros (30 m2). Os 
dados obtidos serão submetidos à análise de variância, pelo teste de F, a 5% de probabilidade. O efeito
significativo dos tratamentos será avaliado pelo teste de comparação de médias, Tukey, a 5% de probabilidade. 
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PROBIÓTICO E ANTIBIÓTICO COMO PROMOTORES DE CRESCIMENTO PARA FRANGOS DE CORTE 

CRIADOS EM DIFERENTES AMBIENTES 
  NOGUEIRA, BÁRBARA GOMES RODRIGUES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, LARA DO AMARAL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CATANEO, EWERTON ADEMAR (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MARION, FLÁVIO HENRIQUE VIEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SOUZA, LILIAN FRANCISCO ARANTES DE (Professor - UNOESTE)

A utilização de antibióticos promotores de crescimento na nutrição de frangos de corte é uma prática que
preocupa os consumidores e está entrando em desuso em função da possibilidade do surgimento de bactérias 
resistentes. Assim, outros aditivos vem ganhando espaço como possíveis substitutos aos antibióticos. Entre eles
estão os probióticos, suplementos de microrganismos que afetam de modo benéfico o balanço microbiano
intestinal do frango. O objetivo desse trabalho será avaliar o efeito da suplementação com probióticos em
comparação à dieta com antibiótico promotor de crescimento na nutrição de frangos de corte criados em
ambientes com e sem desafios sobre o desempenho aos 21 e 42 dias, desenvolvimento de órgãos e rendimento 
de carcaça. Serão utilizados 300 pintainhos da linhagem Cobb distribuídos em delineamento inteiramente
casualizado em esquema fatorial 2 x 2, sendo os fatores aditivos (antibiótico promotor de crescimento e
probiótico) e condições ambientais (sem desafio e com desafio) totalizando 4 tratamentos (T1 = antibiótico/sem
desafio, T2 = antibiótico/com desafio, T3 = probiótico/sem desafio e T4 = probiótico/com desafio) com 5
repetições. O ambiente de criação será sem desafio (cama de maravalha nova, baixa densidade de criação e 
bebedouros lavados diariamente) e com desafio (cama reutilizada, alta densidade de criação e bebedouros
lavados 2 vezes por semana). O desempenho será avaliado aos 21 e 42 dias através do consumo de ração,
ganho de peso corporal semanal, conversão alimentar, viabilidade criatória e o índice de eficiência produtiva. O
desenvolvimento de órgãos será avaliado através da pesagem dos órgãos: proventrículo, moela, fígado,
pâncreas, baço, intestino e bursa de Fabricius. O rendimento de carcaça será avaliado aos 42 dias de idade e
realizados os cortes de peito, de coxas+sobrecoxas e de asas e os rendimentos de carcaça e de corte
comerciais calculados em relação ao peso corporal. Os dados serão submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade.  
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PRODUÇÃO DE TOMATE INDUSTRIAL EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA EM 

COBERTURA 
  FRANCISQUINI JUNIOR, AMARILDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, CARLA ALESSANDRA MARTINS DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
DOMINATO, JULIO CESAR (Demais participantes - )

CACHEFFO, MURILO BRAZERO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MAGNOSSÃO, LUIZ AUGUSTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TIRITAN, CARLOS SÉRGIO (Professor - UNOESTE)
CATUCHI, TIAGO ARANDA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

BARBOSA, ALEXANDRIUS DE MORAES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
MOLINA, LEANDRO SERIGIOLI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O tomate Solanum lycopersicum é uma cultura de importância econômica, pois além de gerar muitos empregos
para pessoas no campo, as indústrias também necessitam de mão de obras no processo de industrialização do 
produto, principalmente nos estados de São Paulo e Goiás onde se concentra as maiores áreas produtoras
dessa Hortaliça. O tomate tem varias finalidades, como in natura, mais a maior parte é destinado para a
industrialização, para a fabricação de ketchup, molho de tomate e extrato de tomate. O nitrogênio na cultura do
tomate é o segundo nutriente mais exigido pela planta ficando atrás apenas do potássio. E o nitrogênio sendo
um nutriente muito volátil, principalmente quando aplicado na forma de uréia, dessa forma, é importante
conhecer o requerimento da cultura em relação ao nitrogênio, evitando utilizar subdoses ou doses excessivas. O
trabalho tem por objetivo avaliar a produção de tomate Solanum lycopersicum em função de diferentes doses de 
adubo nitrogenado em cobertura. O trabalho será realizado no sitio cachoeira no Município de Anhumas - SP. 
Em maio de 2012, serão realizadas amostragens de solo para a análise química. E após o resultado da análise
de solo será realizado aplicação de calagem se for necessário. Em meados de maio de 2012 será realizado o
preparo do solo para o plantio. A adubação de plantio será realizada com a aplicação do fertilizante do NPK 04-
30-10. O plantio será realizado em meados de julho de 2012 e as mudas utilizadas serão da variedade Rio 
grande. O espaçamento será 1,3 m entre linhas por 0,50 m entre plantas cada parcela possui cinco ruas. O
delineamento experimental será inteiramente casualizado com quatro repetições. Os tratamentos serão
constituídos de cinco doses de N em cobertura com 0, 111, 222 , 333 e 444 kg ha-1 uréia. A primeira adubação 
de cobertura além das doses de N recomendadas será aplicado também 200 kg ha-1 cloreto de potássio aos 
trinta dias após o transplante das mudas no campo. A segunda adubação será realizada aos 55 dias do
transplante. A colheita será feita manualmente e será avaliados a quantidade de frutos por parcela, diâmetro
individual de cada fruto, peso de frutos por parcela, quantidade de ramos por parcela, peso de raiz por parcela, 
tamanho do caule. Os dados obtidos serão submetidos à análise de variância pelo teste de F, a 5% de
probabilidade, e em caso de efeito significativo do fator dose será feita análise de regressão. O modelo
matemático será escolhido com base na significância do teste F e coeficiente de determinação. Palavras-chave: 
Solanum Lycopersicum, Tomateiro, nutrição mineral. .  
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PROJETO CAMPO FÁCIL - ASSESSORIA A PRODUTORES FAMILIARES DE CAFÉ NO DISTRITO DE 

GUARAVERA, LONDRINA-PR 
  ALMEIDA, JOSÉ CARLOS VIEIRA DE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL)

SOUZA, JOSÉ ROBERTO PINTO DE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL)
FONSECA, ÉSIO DE PÁDUA (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL)

FIORETTO, ROBERTO ANTUNES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL)
SPAGNUOLO, FELIPE ALVARES (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

- UEL)
GOMES, EMERSON CRIVELARO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

- UEL)
MORAES, VICTOR RONCARATTI DE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA - UEL)
LEÃO, JOÃO KLEBER FAVARÃO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

- UEL)
MORAES, LUCAS AUGUSTO DE ASSIS (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA - UEL)
MIGUEL, ANDRÉ LUIS ALVES (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA -

UEL)
MELO, THADEU RODRIGUES DE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

- UEL)
BARZAN, RENAN RIBEIRO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA -

UEL)

A agricultura familiar possui um importante papel para o contexto sócio- econômico do nosso país. Sua 
característica tradicional favorece a diversificação de culturas e o emprego de práticas agrícolas mais
sustentáveis, como a diminuição do uso de insumos e a preservação dos recursos naturais . Muitas vezes
desvalorizada e vista como um atraso em termos de produção agrícola, a agricultura familiar desempenha
importante papel na fixação do homem no campo e na busca pela soberania alimentar, sendo responsável por
cerca de 80% da população empregada do campo, além de produzir mais de 60% dos alimentos consumidos 
pela população brasileira. O projeto Campo Fácil, desenvolvido por docentes e alunos do curso de Agronomia da
Universidade Estadual de Londrina, tem como objetivo prestar assessoria técnica agronômica a agricultores 
familiares, orientando-os a manejar sua produção de modo a potencializar sua produção. Os agricultores foram
selecionados pela Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento de Londrina. Assim, os trabalhos estão
sendo realizados desde 2010 no Distrito de Guaravera, principalmente com cafeicultores, que têm seu cafezal
como a principal fonte de renda para sua família. Prestar assessoria técnica a produtores familiares, com o
intuito de melhorar a renda e fixar o trabalhador rural no campo.  
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TRATAMENTO DE EFLUENTE DOMÉSTICO (ETE) PELA MACRÓFITA FLUTUANTE EICHHORNIA 

CRASSIPES ATRAVÉS DA FITORREMEDIAÇÃO 

  SPÓSITO, THADEU HENRIQUE NOVAIS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
TIRITAN, CARLOS SÉRGIO (Professor - UNOESTE)

SANTOS, CARLOS HENRIQUE DOS (Professor - UNOESTE)
RIGOLIN, ISABELA MAREGA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

A fitorremediação é uma técnica de descontaminação em que se utilizam plantas para remover poluentes do
ambiente ou transformá-los em formas menos perigosas para os seres vivos. O impacto ambiental e os custos
de implementação são inferiores àqueles dos métodos físicos e químicos. A fitorremediação possui vantagens 
por ser uma tecnologia barata e relação à outros métodos de remediação de solos. O objetivo será apenas saber
se existe alguma diferença na qualidade do efluente tratado naquele período. O experimento será conduzido em
área da Unoeste, no município de P. Pte/SP. Os tratamentos serão distribuídos em 25 células (microtanques
revestidos com PAD) com dimensões de 1,5 x 0,8 x 0,5 m. Para a composição dos tratamentos será utilizado o
efluente domestico originado da ETE da SABESP. Após a finalização da construção dos tanques, serão 
adicionadas em cada unidade experimental exemplares de aguapé (Eichhornia crassipes) de porte pequeno.
Será realizada uma padronização por massa desses exemplares antes de serem inseridos nos tanques de
manejo. As plantas permanecerão flutuando apenas em água por um período de 30 dias para aclimatação
ambiental. Posteriormente, a água de cada tanque será substituída pelo respectivo tratamento. Os tratamentos
serão caracterizados como: (T1) = 100% do efluente; (T2) = 75% do efluente; (T3) = 50% do efluente; (T4) = 
25% do efluente ; (T5) = 100% de agua tratada. O efluente bruto final para descarte, bem como suas diluições, e
a água utilizada para as diluições serão caracterizadas físico-quimicamente antes do início do experimento. 
Serão determinados os seguintes parâmetros: pH (potenciométrico direto), temperatura (T oC), DBO5 a 20 oC,
Oxigênio Dissolvido - OD (mg L-1), Turbidez (Método nefelométrico), Boro total, Cádmio total, Chumbo total,
Cobre total, Cromo total, Ferro total, Manganês total, Nitrogênio amoniacal total, N-Nitrato, N-Nitrito, Zinco total, 
em (mg L-1), de acordo com a Resolução CONAMA no 357/2005, que estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes nos corpos d’água. As análises dos referidos parâmetros serão realizados de acordo 
com os procedimentos descritos em Malavolta et al. (1997). As plantas de aguapé serão coletadas e destinadas
à análise química de tecidos, no Laboratório de Análise de Tecido Vegetal/Campus II/UNOESTE. No total serão 
coletadas 25 amostras para a análise dos elementos N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn de acordo com a
metodologia descrita por Malavolta et al. (1997). Ao mesmo tempo, porções da amostras de tecido vegetal
citadas acima serão encaminhadas ao mesmo laboratório para a determinação dos elementos traços Cd, Cr e
Pb, de acordo com a metodologia descrita em Malavolta et al. (1997). Para se obter o acúmulo destes elementos
no tecido vegetal será necessária a obtenção dos valores da massa da matéria seca das plantas por célula, ou 
seja, será obtida a massa vegetal para cada 2,0 m2. A realização do experimento será de Outubro de 2011 a
setembro de 2013.  
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DIAGNÓSTICO SOBRE O COMPORTAMENTO EMPRESARIAL DO SETOR DE AGRONEGÓCIO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE – SP: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO EM NÍVEL ECONÔMICO E 
MERCADOLÓGICO 

  MARTINS, MOISES DA SILVA (Professor - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE)
TELES, MARCELA ANTONIO (Aluno de curso de graduação - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

PRESIDENTE PRUDENTE - FATEC)

Com o presente trabalho buscou-se analisar o setor do agronegócio de Presidente Prudente – SP nos aspectos 
econômicos e mercadológicos. Através da pesquisa de campo realizada na forma de entrevista e análise
realizada confrontando as informações obtidas a partir da pesquisa bibliográfica, através de livros, teses e
documentos eletrônicos e as informações obtidas a partir das entrevistas pode-se avaliar os aspectos para 
definição do setor. O resultado mostra que o setor do agronegócio dessa cidade é caracterizado como
concorrência imperfeita isto é baseando-se no fato de existir grande número de concorrentes para vários
compradores e diversidade nos produtos/serviços oferecidos pelo setor, assim como, a relação com os
fornecedores que não é de tomada de preço e assim o setor demonstrou ter controle somente sobre algumas
variações de preço. .  
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O POTENCIAL DA IMPLANTAÇÃO DO CRAMBE NO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  MAFFEI, RUBENS TADEU (Aluno de curso de graduação - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PRESIDENTE
PRUDENTE - FATEC)

GODINHO, ANGELA MADALENA MARCHIZELLI (Professor - UNOESTE)

O crambe é uma crucífera originária de uma região temperada-quente da Etiópia, país africano de clima quente 
e seco, sendo sua domesticação ocorrida na Europa, na região do Mediterrâneo. Espécie que pertence à família 
Brassicaceae, compreende plantas de grande importância para a produção de óleos e gorduras
vegetais(GUIRRA, 2009). Utilizado por muitos anos como forrageira alternativa na rotação de culturas e
cobertura de solos para o plantio direto, com ciclo bastante curto (90 dias), atualmente vislumbram-se 
possibilidades de ser uma cultura voltada à produção de biodiesel. O Brasil, entretanto, é o primeiro país que
estuda a viabilidade do cultivo em grandes áreas voltado à produção de biodiesel. As pesquisas com o crambe 
tiveram início em 1995 na Fundação MS, localizada em Maracaju (MS). No Brasil tem se destacado no que diz
respeito à pesquisas e área de cultivo o Estado de Goiás. O óleo de crambe apresenta ótima qualidade para a 
produção de biodiesel e se enquadra facilmente nas normas internacionais. Os grãos dessa crucífera possuem
teor de óleo entre 36 e 38% e a produtividade média registrada pela Fundação MS tem sido de 1.000 a 1.500
kg/ha. O crambe apresenta maior produtividade em solos eutróficos e de boa fertilidade e aproveita a adubação
residual das culturas de verão. Através de adubações moderadas tem seu potencial aumentado, mas não é
imperativo (PITOL; BROCH; ROSCOE, 2010). A rusticidade, a resistência à seca, o ciclo curto da planta, o baixo 
custo de produção e o teor de óleo do grão. O plantio e cultivos totalmente mecanizáveis, emprega o mesmo
maquinário utilizado pelas culturas oleaginosas tradicionais, plantadas em safra principal, como a soja. Outra
característica é sua elevada tolerância ao déficit hídrico e altas temperaturas, o que torna a região Oeste do
Estado de São Paulo potencial para seu cultivo. Além do mais, a ausência de chuvas após a fase de
estabelecimento e a umidade relativa do ar baixa são fatores de resistência às doenças; tornando ideal o plantio 
nessa região entre 01 de abril e 15 de maio. O mercado comprador é garantido, visto que há empresas na região
que demandam o produto, voltado para produzir biodiesel. O valor atualmente pago pelos grãos de crambe é de 
cerca de 0,55 centavos/kg, tendo um custo de transporte de aproximadamente 0,10 centavos/kg. Esta pesquisa
tem por objetivo analisar o potencial da implantação do crambe na região Oeste do Estado de São Paulo, visto
que ainda não há produtores dessa cultura na referida unidade federativa. Essa análise, realizada mediante
pesquisa bibliográfica e levantamento de dados compreende aspectos agronômicos, logísticos e estruturais,
como a adaptabilidade do crambe às condições climáticas da região e a existência de potenciais produtores e 
indústria, processadora dos grãos. Após estudos e levantamento de dados, podemos inferir que a região Oeste
do Estado de São Paulo oferece condições climáticas, estruturais e logísticas ideais para o cultivo do crambe.  
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