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A utilização de mudas pré-brotadas (MPB) de cana-de-açúcar no Brasil já é uma realidade e para 
uma boa formação de uma lavoura de cana, se faz necessário pesquisas para a melhoria destas 
mudas. Os usos de polímeros junto ao substrato na sua produção podem proporcionar um melhor 
desenvolvimento vegetativo e fisiológico Verificar a utilização de polímeros sintéticos 
hidroretentores como condicionadores de solo junto a formação de mudas pré-brotadas (MPB) de 
cana-de-açúcar A pesquisa conduzida na casa de vegetação da FATEC de Presidente Prudente - SP. 
utilizou o cultivar RB 86 7515 e substrato. Os tratamentos consistiram de oito doses de um 
polímero adicionados ao substrato. Os minirrebolos foram tratados termicamente e plantados em 
bandejas, dentro da casa de vegetação juntamente com o substrato, sendo irrigados diariamente 
(15mm por dia). Aos 10 dias, cada muda pré-brotada foi removida da bandeja e colocada em 
tubete. Aos 31 dias, as mudas foram transferidas para condição de pleno sol e submetidas a três 
diferentes lâminas de irrigação diária (5, 10 e 15 mm), permanecendo nessas condições até o final 
do experimento. Foi considerado o delineamento Fatorial, com oito tratamentos (dosagens), três 
lâminas de irrigação (5, 10, e 15 mm) e cinco repetições (mudas em tubetes), sendo as médias 
comparadas pelo teste de Scott-Knott (p < 0,05). Foram realizadas análises destrutivas e não 
destrutivas Foi verificado que a massa fresca da parte aérea tem relação positiva com as lâminas e 
doses de polímero. Com relação à massa de raízes, os resultados demonstram que ocorreu uma 
relação inversa entre a massa e a dose de polímero. Podemos também dizer que houve uma 
interação entre as doses e lâminas de irrigação, sendo as menores massas de raízes ocorrendo 
com as maiores doses de polímero e menores lâminas, já as maiores massas se apresentaram com 
menores doses de polímero e maiores lâminas de irrigação.  Como relatado por Gervázio e 
Frizzone (2004), os polímeros promovem a melhoria física nos solos com relação à retenção de 
água e proporcionaram melhor ambiente para crescimento das plantas, fato que se consolida na 
maior altura das plantas. Bearce e McCollum (1993), verificaram o mesmo fenômeno quando 
trabalharam com crisântemo e lírio crescendo em diferentes doses de polímero hidroretentor. 
Para produção de mudas de café utilizando-se polímeros, observou-se que o aumento das doses 
de polímero levou ao menor crescimento radicular (Castro et al., 2014). Marques et al. (2014) 
relataram que em condições de campo a biometria e a produção de bioenergia foram diferentes 
com as doses de polímeros, sendo explicada sobre o aspecto de menor deficiência hídrica sem 
aumento da biomassa das raízes.  A massa fresca da parte aérea foi positivamente afetada com a 
utilização de polímeros, sendo que as doses de 8 g L-1 e 20 g L-1 com irrigação de 15 mm 
apresentou os melhores resultados. A utilização de diferentes doses do polímero afeta 
negativamente a massa das raízes.     CNPq     
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Um dos maiores entraves para o cultivo de soja no Oeste Paulista é a condição edafoclimática da 
região, caracterizada por solos de textura arenosa, que apresentam baixa capacidade de 
armazenamento de água, o que deixa ás plantas expostas á períodos de escassez de água quando 
ocorrem períodos de estiagem. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
resposta da soja á inoculação em interação com a adubação nitrogenada de cobertura, em área de 
primeiro e segundo ano de cultivo. O experimento foi conduzido em Presidente Bernardes-SP, no 
delineamento em blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições. 
Nas parcelas foram alocadas as doses de inoculante (0, 4, 8 e 12 doses ha-¹) e nas subparcelas as 
doses de nitrogênio (0, 25, 50 e 100 kg ha-¹). A inoculação foi realizada no sulco de semeadura. Já 
a adubação nas parcelas que receberam o nitrogênio (nitrato de amônio) foi realizada no estádio 
R1. No estádio R4 foi avaliado o índice de área foliar (IAF) em cada unidade experimental com um 
ceptômetro (AccuPAR LP-80® - Decagon Devices). Também foram coletadas seis plantas para 
determinar o acúmulo de matéria seca. Por ocasião da colheita, a massa de grãos foi determinada 
pela colheita das plantas e um metro de linha. O estudo estatístico constou da análise de variância 
e de regressão, ao nível mínimo de 5% de probabilidade. Tanto em área de primeiro como de 
segundo ano de soja, o índice de área foliar aumentou de forma linear com o incremento das 
doses de inoculante e nitrogênio, sendo os maiores índices obtidos nos tratamentos com 12 doses 
de inoculante associado a 100 kg ha-¹ de nitrogênio, com médias de 2,95 e 5,79 (m-² m-²) nas áreas 
de primeiro e segundo ano, respectivamente. O acúmulo de matéria seca nas doses 4 e 12 de 
inoculante aumentou significativamente conforme as doses de N foram elevadas em área de 
primeiro ano. Já em área de segundo ano, o mesmo aconteceu apenas quando se utilizou 12 de 
inoculante por hectare. A massa média de 100 grãos foi de 12 e 9 g nas áreas de primeiro e 
segundo ano, respectivamente, valor este abaixo do indicado para a cultivar utilizada (18 g).  A 
redução da massa de grãos se deve a ocorrência de um período de déficit hídrico que durou 15 
dias no período de formação e enchimento de grãos (R5). Isto ocorreu em razão da maior área 
foliar, a qual pode ter provocado aumento na perda de água por transpiração. A redução foi maior 
na área de segundo ano.  A inoculação e a adubação nitrogenada aumentam o IAF e a matéria 
seca de forma linear em ambas as áreas, porém doses de N superiores á 50 kg ha-¹ reduziu na 
massa de grãos, principalmente na área de segundo ano de cultivo da soja, e sob condições de 
deficiência hídrica, quanto maior o índice de área foliar menor foi a massa de grãos.    Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.     
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O ácido gama-aminobutírico (GABA) é uma molécula biorreguladora que pode minimizar os 
efeitos negativos causados por déficit hídrico e pode atuar na ativação de mecanismos 
osmoprotetores. Desta forma, a influência fisiológica desse biorregulador, mediante o déficit 
hídrico ,poderá interferir nos parâmetros fisiológicos da planta. Analisar os potenciais efeitos da 
aplicação exógena de GABA em sementes de soja sob condições de déficit hídrico. Este estudo foi 
desenvolvido nas dependências do CEVOP/UNOESTE. Foram realizados 2 tratamentos de aplicação 
da substância Gaba em 2 regimes hídricos. Os regimes hídricos foram: 100% e 30% da capacidade 
de campo do solo no vaso, e os tratamentos foram: aplicação de Gaba nas sementes e, tratamento 
sem aplicação das substâncias (controle). As sementes foram incubadas no papel germitest com 
uma solução contendo GABA, na concentração de 0,5mM durante 24 horas, logo após foram 
plantadas em vasos na casa de vegetação. Foram avaliados parâmetros fotossintéticos a partir do 
estádio V4, até o momento em que o tratamento controle a 30% da evapotranspiração diária 
atingiu a metade do valor fotossintético do tratamento controle a 100% da evapotranspiração 
diária. Os tratamentos com Irrigação de 100% da capacidade de campo, a aplicação exógena da 
substância Gaba em sementes não apresentaram diferenças significativas para as variáveis de 
condutância estomática e transpiração, em relação ao controle (sem aplicação de Gaba). Houve 
uma diminuição de 13% para fotossíntese, e 24% para condutância estomática, em relação ao 
controle. Para as plantas que estavam sob déficit hídrico, com irrigação de 30% da capacidade de 
campo, a aplicação exógena de Gaba promoveu um aumento de 24% da capacidade fotossintética, 
77% do conteúdo intracelular de CO2, assim como, 58% da taxa de transpiração, em relação ao 
controle com irrigação de 30% da capacidade de campo. O déficit hídrico de 30% da capacidade de 
campo imposto no tratamento controle (sem aplicação de Gaba ) apresentou uma queda dos 
valores de todos os parâmetros analisados de trocas gasosas em comparação ao tratamento com 
aplicação de Gaba nas sementes. A partir dos resultados, foi possível observar que a aplicação do 
Gaba promoveu um aumento aos parâmetros fisiológicos sobre déficit hídrico. Este fato pode ser 
atribuído ao papel do Gaba, que atua como osmoprotetor, conferindo assim proteção ao estresse 
hídrico para a planta de soja. Tem sido demonstrado a ação do Gaba para a formação de 
osmólitos, afim de proteger a célula de danos ocorrentes, oferecendo uma proteção diante de um 
futuro estresse hídrico para a semente. A partir dos dados analisados, foi possível observar que a 
aplicação da substância GABA na condição de déficit hídrico de 30% da capacidade de campo 
promoveu um aumento no aparelho fotossintético da soja submetida a condição de deficiência 
hídrica.         
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As condições ambientais e nutrição da planta mãe interferem na qualidade de sementes, porém 
existe carência de informações sobre a nutrição das plantas forrageira para produção de 
sementes, principalmente em relação aos micronutrientes.  O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
aplicação de micronutrientes para produção de sementes.  O experimento foi conduzido na 
Fazenda Experimental da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente Bernardes-SP, 
com delineamento em blocos ao acaso, com 4 repetições. Os tratamentos com micronutrientes 
foram aplicados seguindo a técnica do elemento faltante: T1=sem micronutrientes, T2= todos os 
micronutrientes (B, Zn, Mn, Cu e Mo). T3=sem Boro (Zn, Mn, Cu e Mo), T4=sem Zinco (B, Mn, Cu e 
Mo), T5= sem Manganês (B, Zn, Cu e Mo), T6=sem Cobre (B, Zn, Mn, e Mo), T7= sem Molibdênio 
(B, Zn, Mn e Cu). A quantidade aplicada de cada micronutriente, em g ha-1 foi: B=1000, Zn=1000, 
Mn=500, Cu=500 e Mo=200, na cultura de Urochloa brizantha cv. MG5. O solo da área foi corrigido 
e preparado convencionalmente com o uso de arado de discos, gradagem niveladora e rolo 
compactador adaptado para uniformização do solo. A semeadura foi realizada com espaçamento 
de 0,90 m entre linhas, e a parcela composta por linhas e avaliadas as 3 linhas centrais. A 
adubação com nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) foi a mesma em todas as parcelas (140, 88 
e 200 kg ha-1, respectivamente, de N-P-K). Após a degrana das sementes foi realizada a ceifa das 
plantas, com posterior enleiramento da palhada e colheita das sementes, que foi realizada por 
varredura do solo. Em seguida o material foi transferido para um conjunto de peneiras para 
separação do excesso de solo. Essas amostras foram levadas ao laboratório e realizadas as análises 
de para determinar a porcentagem de sementes puras, sementes brutas (sementes puras + 
sementes chochas (antécios estéreis)), a germinação, viabilidade e a dormência de sementes. Os 
dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% 
de probabilidade.  A produtividade de sementes brutas foi favorecida pela aplicação de todos os 
micronutrientes, pois a retirada de qualquer micronutriente proporcionou resultados estatísticos 
iguais ao tratamento com ausência de todos os micronutrientes. Já a produtividade de sementes 
puras foi maior na ausência de micronutrientes, porém a causa da baixa produtividade foi a 
ocorrência da doença mela-das-sementes (Claviceps sulcata).  A produtividade de sementes puras 
variou de 17,8 a 37,8 kg ha-1, e a de sementes brutas de 270,8 a 399,2 kg ha-1, com maior 
produtividade alcançada no tratamento com todos os micronutrientes. A germinação e a 
viabilidade foram superiores a 70% e a dormência inferior a 15%. A germinação e a dormência de 
sementes não foram alteradas em função dos tratamentos.  A produtividade de sementes brutas 
foi dependente da aplicação de todos os micronutrientes. Os micronutrientes não interferiram na 
qualidade das sementes.         
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A maior parte das lavouras de algodão brasileiras são cultivadas em regime não irrigado, o que 
expõe a cultura aos estresses abióticos como seca, altas temperaturas e sombreamento. O ácido 
salicílico (AS) é um composto fenólico de natureza hormonal, de ocorrência universal em plantas, 
que tem sido relacionado à indução de resistência a estresses bióticos e abióticos atuando em 
diversos processos morfofisiológicos das plantas.  O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da 
aplicação foliar de AS sobre o crescimento e a produção do algodoeiro.  O experimento foi 
conduzido no ano agrícola de 2016/2017, em plantio comercial de algodão em Indiana-SP. O 
delineamento experimental foi em blocos ao acaso com cinco repetições. Os tratamentos 
constaram das seguintes concentrações e número de aplicações: 1 - 0 (controle); 2 - 0,5 mM (2 
aplicações); 3 - 0,5 mM (4 aplicações); 4 - 1,0 mM (2 aplicações) e 5- 1,0 mM (4 aplicações). As 
aplicações de AS foram realizadas durante a fase vegetativa da cultura, aos 49 e 54 dias após a 
semeadura nos tratamentos com duas aplicações e aos 39, 44, 49 e 54 DAS nos tratamentos com 
quatro aplicações. Foram realizadas avaliações biométricas de crescimento (altura, número de 
nós, número de folhas e índice de área foliar) e avaliações bioquímicas (clorofilas a, b e total, 
carotenoides e carboidratos). Por ocasião da colheita, foram determinados o número de capulhos 
por metro, o peso médio dos capulhos e a produtividade de algodão em caroço.  Não foram 
encontradas diferenças nas variáveis biométricas em resposta ao AS. A ausência de variação em 
altura das plantas explica também a não variação no índice de área foliar. As respostas de 
aumento ou diminuição de variáveis de crescimento em resposta ao AS são dependentes da dose 
aplicada, da espécie e das condições de cultivo. Por outro lado, as plantas tratadas com AS 
apresentaram aumentos nos teores foliares de clorofila "a" (na dose 0,5 mM em 4 aplicações ) e 
carboidratos totais (na dose 1,0 mM em 4 aplicações). Aumentos no conteúdo de clorofilas em 
resposta ao AS são geralmente correlacionados com o aumento da atividade fotossintética da 
planta, garantindo bom crescimento e desenvolvimento. O aumento no acúmulo de solutos 
orgânicos, tais como açúcares, é um mecanismo de defesa das plantas contra estresses abióticos, 
via promoção de ajustamento osmótico. Não houve aumento significativo de produtividade do 
algodoeiro em resposta à aplicação de AS, embora as plantas tratadas com 0,5 e 1,0 mM de AS em 
4 aplicações tenham apresentado incrementos de 8 e 6% em relação ao controle, 
respectivamente, em função de um pequeno aumento no número de capulhos e no peso médio 
do capulho (não significativo) nesses tratamentos.   Concluiu-se que existe um grande potencial de 
uso do AS como regulador vegetal na cultura do algodão, porém destaca-se a necessidade de 
realização de novos testes a campo, com concentrações e épocas de aplicação diferentes daquelas 
utilizadas neste estudo.    CNPQ     
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A planta A. curassavica possui um metabólito secundário denominado glicosídeo cardiotóxico o 
qual a caracteriza como uma planta tóxica, com grande potencial para utilização no controle de 
lagartas. Sendo assim, foi conduzido um estudo para verificar a ação de A. curassavica na 
sobrevivência de S. frugiperda.  O experimento foi realizado na instituição de ensino Universidade 
do Oeste Paulista (UNOESTE), em Presidente Prudente - SP, no Laboratório de Entomologia 
Agrícola (L.E.A.). As plantas foram coletadas, secas e moídas, e a partir do pó foi confeccionado o 
extrato etanólico bruto. Este extrato bruto foi diluído em álcool absoluto nas concentrações de 
1%,2% e 4%. Foram feitas aplicações tópicas dos extratos sobre lagartas de segundo e, 
posteriormente, quinto instar. Cada lagarta foi acondicionada em potes plásticos de 75 ml, 
utilizando-se uma seringa de Hamilton, foi aplicada uma gota de aproximadamente 0,1?L de 
extrato no dorso de cada lagarta. Após, foi colocada, em cada pote contendo uma lagarta, dieta 
artificial sem extrato no centro do pote para alimentá-las. Foi avaliado a mortalidade até 72 horas 
após a aplicação. Para cada concentração do extrato, teve 20 repetições.  No experimento ficou 
demostrado que o extrato diluído em álcool apresenta ação de contato sobre as lagartas de 
segundo instar. Dos tratamentos contendo o extrato, todos ocasionaram mortalidade, sendo o 
tratamento com 6% o mais eficaz, obtendo 100% de mortalidade no 3º dia. Já o ensaio com 
lagartas de quinto instar, não apresentou mortalidade em nenhum dos tratamentos.  Gonçalves-
Gervásio (2003) que, ao testar ação tópica de extratos aquosos de nim, verificou que, na 
concentração a 10%, a mortalidade de lagartas de T. absoluta chegou a cerca de 95%.  Aplicação 
tópica do extrato de Asclepias currassavica nas concentrações de 1%, 2% e 4% apenas foram 
efetivas em Spodoptera frugiperda de segundo instar.    CAPES     
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AVALIAÇÃO DE COMPONENTES DE PRODUÇÃO DE MUTANTES DE M3 DE UROCHLOA BRIZANTHA 
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A integração entre agricultura e pecuária pode ser estabelecida de diversas formas, sendo o 
consórcio entre a cultura de grão e a espécie forrageira, uma dessas possibilidades. Na busca de 
alternativas adequadas para esse sistema de cultivo, cultivares do gênero Urochloa (sinonímia 
Brachiaria), principalmente U. brizantha cv. Marandú (syn - Brachiaria brizantha) vêm sendo 
estudados no consórcio com milho. No Brasil as cadeias produtivas de carne e leite têm 
importante participação no PIB nacional e na pauta de exportações brasileiras. Com um rebanho 
bovino de aproximadamente 207 milhões de cabeças, este tem como principal fonte de alimento 
as pastagens. Assim, os sistemas de produção a pasto abastecem o mercado interno de carne e 
leite com preços acessíveis, além de proporcionar ao país uma importante vantagem competitiva 
no mercado internacional desses dois produtos. O melhoramento desta espécie é difícil dada à 
produção de sementes apomíticas, que são geneticamente iguais à planta mãe gerando grandes 
áreas com o mesmo material genético. Um experimento com mutação induzida produziu 342 
linhas selecionadas em M2, destas 21 foram colocadas em ensaios competitivos contra o cultivar 
original. Retiraram-se dos 21 materiais e do cultivar Marandu, de três plantas distintas, três 
perfilhos vegetativos e três reprodutivos, a 25 cm do solo. Foram avaliadas as áreas foliares, o 
comprimento de entre-nós e a relação entre matéria seca de folhas e colmos tanto de perfilhos 
vegetativos como dos reprodutivos, bem como a produção de sementes.  Para a variável de área 
foliar de perfilhos vegetativos, 6 cultivares foram superiores ao cultivar Marandú; para a área 
foliar dos perfilhos reprodutivos não houve diferenças entre 7 linhas e o cultivar Marandú. Para as 
variáveis de relação entre matéria seca de folhas e colmos, três materiais não diferiram 
estatisticamente do material original; mas quando se observam os perfilhos reprodutivos, apenas 
três materiais foram significativamente diferentes para menos que o cultivar Marandú. Para a 
variável comprimento de entre nós nos perfilhos vegetativos 11 materiais foram superiores ao 
cultivar Marandú, enquanto que nos perfilhos reprodutivos três foram superiores e quatro não 
diferiram. Para a produção de sementes três materiais foram superiores ao cultivar Marandú. O 
processo de mutação foi efetivo para produzir materiais derivados superiores ao cultivar original 
Marandú.    FAPESP 2012/14241-7     
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No Brasil as cadeias produtivas de carne e leite têm importante participação no PIB nacional e na 
pauta de exportações brasileiras. Com um rebanho bovino de aproximadamente 207 milhões de 
cabeças, este tem como principal fonte de alimento as pastagens. Assim, os sistemas de produção 
a pasto abastecem o mercado interno de carne e leite com preços acessíveis. Todavia, algumas 
áreas adequadas à pastagens ficam sujeitas a alagamentos periódicos, o que dificulta a utilização 
das mesmas. O melhoramento desta espécie é difícil dado à produção de sementes apomíticas, 
que são geneticamente iguais à planta mãe gerando grandes áreas com o mesmo material 
genético  Um experimento com mutação induzida produziu 342 linhas selecionadas em M2, destas 
8 foram colocadas em ensaios tendo como controles os cultivares Marandú, Piatã, MG5 (U. 
brizantha) e humidícola (U. humidicola) todos em duas condições de cultivo: plantas submetidas 
ou não a hipóxia.  Foram avaliadas as seguintes variáveis: expansão foliar, Matéria seca de limbos 
foliares, área foliar e matéria seca do perfilho, relação entre matéria seca de limbo foliar e colmo, 
e a mortalidade.  Para a expansão foliar na condição de hipóxia 2 mutantes diferiram entre as 
condições de cultivo, os outros materiais não diferiram. Para matéria seca dos limbos foliares 6 
mutantes tiveram desempenho inferior em condições de hipóxia, mas dois não diferiram nas duas 
condições, bem como os cultivares controle. Para área foliar 2 mutantes não diferiram entre os 
dois tipos de cultivo, bem como as testemunhas. Para matéria seca do colmo 2 mutantes não 
apresentaram diferenças significativas entre as duas condições de cultivo, bem como três dos 
controles (humidicola, MG5 e Marandú). Para a relação entre matéria seca do limbo e colmos 
apenas o cultivar Piatã apresentou uma diferença significativa para baixo sob hipóxia. Todos os 
outros não apresentaram diferenças significativas. Em relação à mortalidade um único mutante 
não apresentou mortalidades diferentes nas duas condições de cultivo, bem como três dos 
controles (humidícola, MG5 e Piatã).   O processo de mutação em U.brizantha Marandu foi 
eficiente para criar materiais promissores para condições de hipóxia.    FAPESP 2012/14241-7     
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O uso de extratos vegetais no controle de insetos, vem sendo cada vez mais estudado, pois 
apresenta uma eficácia similar aos efeitos que os inseticidas sintéticos causam as pragas, além 
disso, os extratos vegetais são menos poluentes e viáveis economicamente. A planta A. 
curassavica possui um metabólito secundário denominado glicosídeo cardiotóxico o qual a 
caracteriza como uma planta tóxica, com grande potencial para utilização no controle de 
lagartas. Dessa forma, foi conduzido um estudo para verificar a ação de A. curassavica no 
desenvolvimento e sobrevivência de S. frugiperda. O experimento foi realizado na instituição de 
ensino Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), em Presidente Prudente - SP, no Laboratório de 
Entomologia Agrícola (L.E.A.). As plantas foram coletadas, secas e moídas, e a partir do pó foi 
confeccionado o extrato etanólico bruto. Este foi adicionado à dieta e oferecida as lagartas nas 
concentrações de 1%,2% e 4%. Os parâmetros avaliados foram: mortalidade; peso larval; consumo 
alimentar e peso de fezes. Os tratamentos contendo o extrato em todas concentrações obtiveram 
100% de mortalidade, A ação letal do extrato para com as lagartas de Spodoptera frugiperda deve-
se ao fato das concentrações de extrato utilizadas no experimento serem consideradas altas. O 
extrato de Asclepias currassavica nas concentrações de 1%, 2% e 4% é eficiente na redução da 
população de Spodoptera frugiperda.    CAPES     
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As lagartas da espécie S. frugiperda são amplamente distribuídas pelo Brasil e no mundo atacando 
diversas culturas de grande importância agrícola, como o milho, algodão, soja, entre outras. Como 
consequência destes ataques vem sendo utilizada grande quantidade de produtos químicos 
ocasionando problemas ao meio ambiente, por isto, deve ser feito o manejo alternativo a fim de 
diminuir o uso de inseticidas e a população de lagartas. A intoxicação em bovinos causada pela 
ingestão de Pteridium aquilinum causa diversos problemas nos animais, desde emagrecimento até 
sintomas mais severos.  Considerando-se a atividade tóxica de P. aquilinum relatada em 
vertebrados, decidiu-se verificar se essa planta também apresenta atividade inseticida, avaliando 
o seu potencial para uso no controle de pragas agrícolas de grande importância econômica, como 
a lagarta do cartucho do milho. O experimento foi realizado em laboratório, em lagartas 
provenientes de criação massal, elaborados extratos a partir da parte área da planta P. aquilinum, 
seca em estufa, triturada e solubilizada em etanol para a obtenção do extrato etanólico bruto. 
Esses extratos foram reservados nas concentrações de 1% e 2% e incorporados à dieta artificial e 
oferecidos a lagartas de 2° instar. Foram determinados três tratamentos (testemunha - sem 
extrato, 1% e 2%) com 50 repetições, sendo que cada repetição continha uma lagarta.  Foi 
verificado uma elevada taxa de mortalidade nas amostras contendo concentrações de 1% de 
extrato etanólico (34%) e 2% de extrato etanólico (86%) de P. aquilinum quando comparados à 
testemunha (10%). Nos tratamentos com 1% (20.03 dias) e 2% (20.42 dias) houve um 
prolongamento significativo da fase larval de 7 dias em relação a testemunha (13.51 dias). No 3º, 
6º, 9º e 12º dia de pesagem das lagartas houve redução do peso, sendo o tratamento com 2% de 
extrato o que obteve maior redução. Avaliando o peso de pupa macho e fêmea o tratamento com 
2% obteve menor peso em relação aos demais tratamentos.  Segundo Costa (2009), os princípios 
ativos mais conhecidos de P. aquilinum incluem: quercitina, ácido chiquímico, prunasina, tanino, 
ptaquilosídeo, canferol e aquilídeo, onde se explica a bioatividade da planta sobre diferentes 
organismos, como ocorrido nos afídeos e lagartas expostas ao extrato de P. aquilinum presentes 
no trabalho de Gerhardt, Putzke e Lovatto (2011), onde houve maior mortalidade na exposição 
com duração de 48 horas. O extrato etanólico de P. aquilinum prolongou o ciclo larval em ambas 
às concentrações, diminuiu o peso das lagartas e das pupas, e, na concentração de 2% causou 
mortalidade efetiva.         
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Na busca de métodos de controle com produtos naturais, menos agressivo ao ambiente, podemos 
citar a utilização de inseticidas de origem vegetal. A planta nativa A. curassavica, infestante de 
pastagens, é conhecida por sua toxidez para o gado, sendo assim cria-se a hipótese de que a 
mesma pode causar efeito deletério a biologia das lagartas. Dessa forma, foi conduzido um estudo 
para verificar a ação de A. curassavica no desenvolvimento e sobrevivência de S. frugiperda. O 
experimento foi realizado na instituição de ensino Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), em 
Presidente Prudente - SP, no Laboratório de Entomologia Agrícola (L.E.A.). As plantas foram 
coletadas, secas e moídas, e a partir do pó foi confeccionado o extrato etanólico bruto. Este foi 
adicionado à dieta e oferecida as lagartas nas concentrações de 0,5, 0,1 e 0,05 porcento. Os 
parâmetros avaliados foram: mortalidade; longevidade; consumo alimentar; peso de fezes; peso 
de larvas e pupas; fertilidade (número de ovos e porcentagem de eclosão). Os tratamentos 
contendo extrato em todas concentrações ensaiadas, tiveram alta mortalidade em relação a 
testemunha, sendo 0,5% o mais efetivo com 98% de mortalidade. Os tratamentos contendo o 
extrato nas concentrações 0,1% e 0,5% resultaram no prolongamento no período larval. Obteve-se 
redução no consumo alimentar no tratamento contendo 0,5% do extrato, e redução no peso de 
fezes no tratamento contendo 0,1% do extrato. Em relação ao peso larval, no 3º,6º,9º dia, 
houveram reduções de peso larval para todos tratamentos contendo extrato, entretanto que no 
12º dia o tratamento contendo 0,5% do extrato, apresentou a mais alta redução de peso larval. As 
pupas machos, oriundas de tratamentos contendo extrato, obtiveram menores pesos em relação a 
testemunha; avaliando peso de pupas fêmeas, apenas o tratamento 0,1% não diferiu da 
testemunha. Não houve diferença estatística dos tratamentos em relação ao número de ovos, 
posturas e viabilidade. Os valores obtidos no trabalho podem estar correlacionas ao metabólito 
secundário heterosídeo cardiotônico, conhecida por fornecer defesa contra herbivoria, pois possui 
capacidade de liberar ácido cianídrico quando a planta é atacada. O extrato de Asclepias 
currassavica nas concentrações de 0,5% foi mais efetivo no controle de Spodoptera 
frugiperda.    CAPES     
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Nesse trabalho foi realizado um comparativo entre a bomba hidráulica e o carneiro hidráulico 
instalados no sistema de gotejamento, e avaliado a eficiência dos mesmos tendo como objetivo 
fazer a substituição da bomba hidráulica pelo carneiro hidráulico para levar para os pequenos 
agricultores uma alternativa tecnológica com baixo custo; economia de energia; boa eficiência , 
sendo assim possível aumentar o numero de agricultores utilizando sistemas de irrigação. O 
objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de dois sistemas de bombeamento instalados para o 
enchimento de um reservatório de mil litros. O experimento constou de quatro tratamentos e seis 
repetições cada, a saber: T1 - bomba hidráulica convencional (padrão); T2 - um carneiro 
hidráulico; T3 - dois carneiros hidráulicos em série e T4 - três carneiros hidráulicos em série. Os 
resultados foram avaliados estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de significância utilizando o 
Assistat. Abaixo foi apresentado o resumo da análise de variância, calculados pela análise de 
variância para o parâmetro Vazão (Q), em m³ h-1, na comparação entre dois sistemas de 
bombeamento hidráulico, um artesanal e outro industrial para encher um reservatório de mil 
litros. Nota-se que os valores médios para vazão entre os tratamentos apresentaram valores de F 
significativo (p < 0,01). Resumo da análise de variância das variáveis supracitadas. Fonte de 
variação G.L. Valor de F Q Tratamentos 3 47,28** Resíduo 20 Total 23 C.V. 47,28 *Significativo 
pelo teste F (P < 0,05), ** Significativo pelo teste F (P < 0,01), n.s. - não significativo Valores médios 
de vazão (Q), em m³ h-1, de água, de dois diferentes tipos de bombeamento hidráulico. 
Tratamentos Médias Bomba industrial 0,16 a Um carneiro hidráulico artesanal 0,07 c Dois 
carneiros hidráulico artesanal 0,12 b Três carneiros hidráulico artesanal 0,15 a As médias seguidas 
pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade. Ao avaliarmos os valores médios de vazão, T1 e T4, bomba industrial e três 
carneiros em série, respectivamente, foram estaticamente iguais e superiores aos demais, fato 
que demonstra que ao associarmos três carneiros hidráulicos para utilização na agricultura, como 
no caso da pesquisa, visando encher reservatórios, esse sistema artesanal em conjunto, mostrou-
se equivalente a utilização de uma bomba industrial, tendo a vantagem sobre este de que não 
gasta combustível fóssil ou energia elétrica, bem como, tem seu custo de manutenção mais viável 
quando comparado ao industrial. Foi concluído neste trabalho que utilizando o sistema de 
bombeamento artesanal que constou de três carneiros hidráulicos em série, este, foi equivalente 
ao sistema de bombeamento industrial. Necessita-se de mais pesquisas com esse tipo de sistema 
para avaliação de outros parâmetros, bem como, sua viabilidade econômica.    Unoeste     
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CONDICIONAMENTO FISIOLÓGICO SOBRE A GERMINAÇÃO E DORMÊNCIA DE SEMENTES DE 
UROCHLOA HUMIDICOLA CV. LLANERO  

 
RAFAELA TORQUATO DE AGOSTINI  

FABIANA LIMA ABRANTES  
NELSON BARBOSA MACHADO NETO  

CECI CASTILHO CUSTÓDIO  
 

O condicionamento fisiológico de sementes proporciona melhorias na uniformidade e velocidade 
de germinação e o ácido giberélico é utilizado em tratamento de superação de dormência de 
sementes. Estudar a associação dessas duas técnicas no tratamento para quebra de dormência de 
forrageira pode trazer benefícios à produção e tecnologia de sementes, pois a dormência é um 
grande problema para as indústrias sementeiras. O objetivo foi verificar o efeito de diferentes 
soluções em condicionamentos fisiológicos de sementes Urochloa humidicola cv. Llanero sobre a 
germinação e dormência de sementes. Os tratamentos foram: sementes não condicionadas (T1), 
sementes condicionadas com água (T2), solução alcoólica 5% (T3), solução de giberelina (GA) na 
concentração de 0,144 mM (T4) e 1,44 mM (T5) e com biorregulador contendo auxina, GA e 
citocinina (0,05 g L-1, 0,05 g L-1, e 0,09 g L-1 respectivamente) (T6). Para o condicionamento as 
sementes foram distribuídas entre 2 camadas de papel, cada uma composta por 2 folhas, 
umedecidas com as soluções citadas, e mantidas nessa condição por 24 horas em temperatura de 
25ºC. Posteriormente as sementes foram retiradas do papel, colocadas para secar em 
temperatura de 25ºC, e armazenadas em minicâmara para equilíbrio do teor de água das 
sementes (10%). Com as sementes condicionadas e não condicionadas avaliou: se: germinação 
(GE) computando a % de plântulas normais; viabilidade pelo teste de tetrazólio (TZ) e a dormência 
de sementes (DOR) calculada pela média de sementes DOR obtidas no final da GE avaliada pelo TZ 
e a diferença do valor obtido no TZ e na GE. Os dados foram submetidos à análise de variância 
realizada pelo teste F, em DIC, e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey (p < 
0,05). Os dados de viabilidade variaram de 72,7% a 85,0%, porém não diferiram significativamente 
em função dos tratamentos de condicionamento. As sementes do T1 e do T2 apresentaram os 
menores valores de germinação, 37,2 e 23,2%, respectivamente, e consequentemente maiores 
dormência, sendo 35,9% no T1 e 56,7% no T2. Os melhores resultados de germinação 72,5%, 
72,7% e 76,0% foram obtidos, respectivamente, nos tratamentos T3, T4 e T5 e não diferiram entre 
si, enquanto o tratamento T6 apresentou 53,6% diferindo dos demais. Para a dormência de 
sementes os valores obtidos foram: T3=5,7%, T4=9,5%, T5=2,6% e T6=16,5%, sendo que os 
tratamentos 3, 4 e 5 não diferiram entre si e apresentaram os menores valores de dormência, 
seguidos pelo T6 que foi estatisticamente igual ao T4. Os tratamentos não influenciaram na 
viabilidade das sementes, porém o condicionamento com GA e álcool foi eficiente na superação da 
dormência proporcionando os maiores valores de GE e o biorregulador não apresentou a mesma 
eficiência da GA. O condicionamento com álcool é equivalente à GA na superação da 
dormência.         
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CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DO SOLO EM FUNÇÃO DE DOSES DE SÓDIO  
 

PÂMELA ISAELY DE LIMA JOAQUIM  
RITA DE CASSIA LIMA MAZZUCHELLI  

WILLIAN LUCAS MATIVI  
FABIO FERNANDO DE ARAUJO  

 
A condutividade elétrica é a capacidade dos materiais de conduzirem a corrente formada por 
cargas elétricas. As cargas presentes no solo podem ser conduzidas por fatores químicos e físicos, 
um desses fatores é o teor de salinidade. O objetivo deste trabalho é verificar os parâmetros 
biológicos do solo de acordo com diferentes dosagens de sódio e o cultivo da alface. Foi conduzido 
um experimento em ambiente controlado, para avaliar as atividades presentes no solo, o 
experimento foi conduzido no laboratório de fitopatologia localizado na UNOESTE, Presidente 
Prudente-SP. O delineamento usado foi de 5 tratamentos, com quatro repetições, em vasos com 
2kg de solo do viveiro da UNOESTE, o tratamento 1 (testemunha) com 0% de sódio, o tratamento 
0,25%; tratamento 0,5%; tratamento 1%; e tratamento 2% (com as respectivas aplicações de sódio 
0, 5, 10, 20 e 40g misturados aos 2 kg de solo). Logo após foram transplantadas mudas de alface 
crespa, com 30 dias. As plantas foram mantidas sob irrigação frequente, por 20 dias, realizando 
análises de condutividade elétrica na instalação do experimento, e ao final do ciclo produtivo 
avaliado a massa foliar, número de folhas comerciais, massa das raízes, e análises biológicas do 
solo, atividade da enzima desidrogenase, respiração microbiana do solo, carbono da biomassa 
microbiana. Em relação as plantas de alface houve diminuição significativa de massa foliar da 
parte aérea, número de folhas comerciais e massa das raízes, conforme o aumento das doses de 
sódio, as plantas cultivadas em solo com a concentração máxima de cloreto de sódio acabaram 
morrendo após 6 dias do início do experimento. Os níveis de condutividade elétrica do solo 
obtiveram comportamento linear crescente com o aumento com do teor de sódio. As análises 
biológicas do solo, foram estimuladas com a dose de 0,25%, entretanto, com as doses superiores a 
esta, a atividade dos microrganismos do solo decresceu consideravelmente.  O cultivo da alface 
apresentou grande sensibilidade aos solos com sódio, bem como afetou negativamente os 
parâmetros biológicos do solo.         
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CRESCIMENTO DO BROTO DE FEIJÃO-MUNGO-VERDE (VIGNA RADIATA L.) EM FUNÇÃO DA 
APLICAÇÃO DO TOCOFEROL  

 
MARCELO DUARTE  

CECI CASTILHO CUSTÓDIO  
ANA CLAUDIA PACHECO SANTOS  

VERÔNICA LETÍCIA DA SILVA  
 

A baixa incidência de doenças em alguns povos chamou a atenção para a sua dieta. Nos países do 
oriente, o costume de consumir frutas e verduras também resulta em uma redução do risco de 
doenças coronarianas e de câncer, comprovada por dados epidemiológicos (ANJO, 2004). 
Elicitores podem ser definidos como substâncias que, quando introduzidos em pequenas 
concentrações em um sistema de células vivas, iniciam ou aumentam a biossíntese de compostos 
específicos (RADMAN et al. 2003). A utilização de elicitores, como o tocoferol, pode melhorar o 
desempenho produtivo e a biossíntese de compostos secundários de interesse em alimentos 
funcionais, tornando-se uma tecnologia com grande potencial de incorporação ao manejo técnico-
produtivo destes alimentos. Subsidiar a produção de alimentos funcionais, sob o efeito da 
aplicação exógena do DL-alfa Tocoferol Acetato, sobre a produção de biomassa na Vigna radiata L., 
analisando os parâmetros biométricos de crescimento (produção de biomassa aérea e 
radicular). Experimentos conduzidos no Lab. de Sementes da Fac. de Agronomia da UNOESTE, em 
P.Pte/SP. As sementes de Vigna radiata L. eram de safra de 2015. As sementes foram subdivididas 
em 4 subamostras de 50 sementes para cada tratamento. Às sementes, adicionou-se 12 mL de 
água destilada e colocou-se para germinar com temperatura constante de 25°C. Após 24 horas, 
sementes não germinadas foram descartadas e substituídas, assim como plântulas com 
desenvolvimento discrepante, que foram substituídas de forma a se ter um conjunto homogêneo 
em cada repetição. Houve 3 ensaios com Tocoferol nas concentrações zero; 25; 50 e 100 mg L-1. 
Ensaio 1: uma aplicação de 12 mL da solução; Ens.2: duas aplicações de 12 mL da solução e Ens.3: 
três aplicações de 12 mL da solução. Plântulas normais obtidas aos 5 dias após a semeadura foram 
medidas (comprimento de parte aérea e raiz), após foram segmentadas e levadas a estufa a 60°C 
por 48 h para obtenção das massas secas. As aplicações de DL-alfa tocoferol não apresentaram 
efeitos significativos no crescimento dos brotos. Os ensaios indicaram que a aplicação de DL-alfa 
Tocoferol Acetato não apresentaram diferenças quando comparados ao controle, diferente do 
observado por Soltani et al. (2012), quando aplicou doses de tocoferol (0, 50, 100 mg L-1), e 
observou a melhora no crescimento vegetativo e parâmetros de floração de Calendula officinalis. 
Afirmou ainda que o tocoferol a 100 mg L-1 aumentou a área foliar (9,48%) e o peso fresco e seco 
das partes aéreas (19,58% e 22,24%, respectivamente). El-Quesni et al. (2009) perceberam que a 
altura da planta, número de ramos e folhas, diâmetro do caule, área foliar e peso fresco e seco de 
Hibiscus rosa-sineses L. foram melhorados pela aplicação de Tocoferol. Embora não tenha 
apresentado resultados significativos, na análise dos parâmetros biométricos, serão analisados os 
parâmetros bioquímicos de todos os três ensaios descritos neste trabalho para avaliação da 
atividade antioxidante.         
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DESEMPENHO AGRONÔMICO DO CULTIVAR DE FEIJÃO COMUM BRS PÉROLA EM FUNÇÃO DA 
ÉPOCAS DE SEMEADURA NA REGIÃO OESTE PAULISTA  

 
TIAGO ARANDA CATUCHI  

EDUARDO SILVA DIAS  
LEONARDO VESCO GALDI  

VINICIUS JOSE SOUZA PERES  
CARLOS SÉRGIO TIRITAN  

GABRIEL CHAVES PARMEZAN  
SERGIO LUIZ CARNELOSSI FILHO  

 
A avaliação do desempenho produtivo de cultivares de feijão sobre diferentes épocas de 
semeadura, pode determinar o potencial produtivo da cultura, em razão da melhor interação 
entre genótipo e condições ambientais. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o 
desempenho do cultivar de feijão comum BRS Pérola em condições de semeadura de 
outono/inverno, na região Oeste Paulista. O experimento foi conduzido na fazenda Experimental 
da Unoeste, localizada no município de Presidente Bernardes/SP. O delineamento experimental 
foi em blocos casualizado, com quatro repetições. Os tratamentos foram compostos pelo cultivar 
de feijão comum BRS Pérola e quatro épocas de semeadura (E1: 12/04/2016; E2: 14/05/2016; E3: 
11/06/2017; E4: 14/07/2017). O experimento foi conduzido em sistema de irrigação por aspersão 
e, semeadura realizada para obtenção de stand com 12 plantas por metro linear. Os dados obtidos 
foram submetidos à análise de variância. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade. Foram observadas interações significativas entre o cultivar e as 
épocas de semeadura para as variáveis de produtividade e altura de plantas.  As produtividades 
médias de grãos observadas foram maiores nas épocas E2; E3 e E4, com valores de 2748,97 kg ha-
1; 2897,19 kg ha-1 e 3081,83 kg ha-1 respectivamente. Este efeito pode estar relacionado as 
condições climáticas favoráveis às exigências ecofisiológicas do feijoeiro, pois a região não 
apresenta risco de ocorrência de geadas, assim condições de temperaturas amenas permitiu 
menor abortamento de estruturas reprodutivas. Foi observado maior altura de plantas na época 
E1 em relação as demais épocas. Esse efeito pode estar relacionado com o menor stand de plantas 
em relações as demais épocas, em razão da ocorrência de altos índices de chuvas após a 
semeadura. Para altura de inserção da primeira vagem não foi observado diferença 
significativa. Conclui-se que a semeadura entre a primeira quinzena de maio a primeira quinzena 
de junho, são épocas favoráveis a melhores produtividades do feijoeiro para a cultivar BRS 
Pérola.         
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DIFERENTES MÉTODOS DE CONTROLE DA LAGARTA DE SPODOPTERA FRUGIPERDA (J.E.SMITH) 
(LEPDOPTERA:NOCTUIDAE)  

 
RENATO MARCOS DE LEÃO  

VÂNIA MARIA RAMOS  
VIVIANE TAVARES DE ALMEIDA  

JOÃO VITOR SOUZA CRUZ  
 

A Spodoptera frugiperda (J. E. SMITH, 1797) é considerada praga chave da cultura de milho. São 
necessários métodos de controle dessa praga, o qual é realizado tradicionalmente com produtos 
químicos, como: organofosforado, carbamato e piretróide. Apesar de eficientes, esses agrotóxicos 
podem apresentar vários problemas, como os altos níveis de resíduos nos alimentos, 
contaminação ambiental e desequilíbrio biológico. Dessa forma torna-se necessária a busca de 
produtos mais seletivos e biodegradáveis.  Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho avaliar o 
efeito em plantas de milho e lagartas de Spodoptera frugiperda após serem, submetidas a 
aplicação de diferentes inseticidas e adubo orgânico. O experimento foi realizado em Cruzmaltina 
- PR, a área experimental divida em 4 parcelas paralelas, sendo que cada parcela possuía 
dimensões de 5 metros de largura e 10 metros de comprimento. O milho da variedade Pionner 
3340 foi semeado em plantio direto, com espaçamento de 0,90 metros, resultando em 240 
plantas por parcela. Cada parcela representava um tratamento: Adubo orgânico, flubendiamida, 
diflubenzuron e testemunha. As doses utilizadas foram: adubo orgânico (Bocashi) 9 L/ha-1; 
flubendiamida (Belt) 0,15 L/ha-1; diflubenzuron (Dimilin) 100 g/ha-1 e testemunha (sem 
inseticida). O monitoramento para detectar a infestação de lagartas foi realizado semanalmente 
através da amostragem de 30 plantas ao acaso por tratamento. As avaliações se deram 7 dias 
antes da primeira aplicação dos produtos nas respectivas parcelas, ou seja, 7 dias antes de 
Spodoptera frugiperda atingir o nível de controle, e outras posteriormente, aos 7, 14, 21 dias após 
a aplicação (DAA). Os parâmetros avaliados foram altura de plantas, número de folhas e número 
de plantas atacadas. O dados coletados foram submetidos a análise de variância e em seguida ao 
teste de comparação de média (Tukey), através do programa ASSISTAT. Houve diferença em 
relação a altura de plantas, o tratamento Belt obteve o melhor resultado (1,33 metros),e a 
testemunha o pior (0,84 metros). Obteve-se diferença no número de folhas, a testemunha obteve 
a menor média (6 folhas). Em relação a presença de lagartas, todos foram superiores a 
testemunha, Belt obteve o melhor resultado, erradicando a população. O inseticida químico belt 
apresenta mecanismo de ação novo e eficiente, o qual pode ser constatado no presente trabalho. 
O bocashi pode ter elevado a absorção, favorecendo o metabolismos e incrementando a 
resistência ao estresse. O inseticida químico Belt apresentou maior altura de plantas, maior 
número de folhas e menor número de plantas atacadas. Bocashi apresentou diferença em relação 
a testemunha sobre os dados avaliados, esse potencial pode ser ainda mais explorado em 
pesquisas.         
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EFEITO DAS DOSES DE NITROGÊNIO SOBRE A ATIVIDADE FOTOSSINTÉTICA DO ALGODOEIRO SOB 
RESTRIÇÃO LUMINOSA  

 
BRUNA LUANA DOS SANTOS  

ADRIANA LIMA MORO  
FÁBIO RAFAEL ECHER  

 
O algodoeiro é uma fibrosa exigente em termos nutricionais, sendo o nitrogênio o nutriente mais 
exigido pela planta, atuando nas atividades fisiológicas e bioquímicas o que reflete em sua 
produtividade. A quantidade de luz influencia notavelmente a absorção de N e a sua assimilação, 
uma vez que sob baixa intensidade luminosa há redução da absorção de nitrato, alterando a 
atividade fisiológica e bioquímica da planta. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta 
fotossintética do algodoeiro em função da adubação nitrogenada sob restrição luminosa. O 
experimento foi conduzido em ambiente controlado, no delineamento experimental em um 
esquema fatorial 4x2 em blocos ao acaso com 4 repetições. As doses de N utilizadas foram: 0, 60, 
120 e 180 mg dm-3. O segundo fator foi a presença ou ausência de sombra (redução de 30% da 
luminosidade). A taxa fotossintética foi avaliada entre as 10 e as 14h, utilizando um medidor 
portátil (IRGA 6400 - Licor, USA) antes da remoção da sombra, 2, 4 e 6 dias após a remoção da 
restrição luminosa. A análise estatística constou da análise de variância e regressão linear, e para 
os efeitos significativos as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.  A fotossíntese líquida em plantas não sombreadas foi maior na dose de 120 mg 
dm-3 de N (14,65 ?mol m-2 s-1) comparada a dose 0 (11,03 ?mol m-2 s-1), porém não diferiu da 
maior dose testada (180 mg dm-3 de N). Sob restrição luminosa o pico fotossintético foi atingido 
na dose de 60 mg dm-3 de N (12,43 ?mol m-2 s-1). Comparando-se o sombreamento dentro de 
cada dose de N, observou-se maior taxa fotossintética na ausência de sombra nas doses de 120 e 
180 mg dm-3 de N. A recuperação da taxa fotossintética do algodoeiro sombreado após a 
remoção da restrição luminosa aconteceu logo na primeira avaliação, aos 2 dias, com uma taxa 
fotossintética de 28,43 ?mol m-2 s-1 nas plantas que foram sombreadas, enquanto que a taxa 
fotossintética das plantas não sombreadas foi de 25,31 ?mol m-2 s-1. Aos 4 e 6 dias após a 
remoção da restrição luminosa não há diferença entre a presença ou a ausência da sombra. Doses 
superiores á 120 mg dm-3 de N não melhoram a taxa fotossintética de folhas de algodão sob 
restrição luminosa.         
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EFEITO DO MANEJO DA ADUBAÇÃO POTÁSSICA NO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR DE CULTIVARES DE 
ALGODÃO  
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PALOMA DUARTE GARCIA  
RAFAEL DE SENNA E SILVA  

FÁBIO RAFAEL ECHER  
 

O potássio é essencial para o ótimo funcionamento do aparelho fotossintético da planta pois sob 
baixa disponibilidade de K há redução significativa na taxa fotossintética do algodoeiro, limitando 
a produção de açúcares o que pode reduzir a expansão foliar e consequentemente a interceptação 
luminosa. O objetivo deste trabalho foi avaliar o índice de área foliar de cultivares de algodoeiro 
sob diferentes manejos da adubação potássica.  O experimento foi conduzido em Presidente 
Bernardes-SP, em um solo classificado como Argissolo Vermelho distroférrico. O delineamento 
experimental utilizado foi em blocos ao acaso em esquema fatorial 6x2 com cinco repetições. Os 
tratamentos foram: 1- Sem K e sem braquiária; 2 - K aplicado em cobertura no algodoeiro sem 
braquiária, 50% aos 30 DAE e 50% aos 45 DAE; 3 - Sem K e com braquiária; 4- K aplicado na 
braquiária; 5 - K aplicado 50% na braquiária e 50% aos 30 DAE do algodoeiro; 6 - K aplicado em 
cobertura no algodoeiro com braquiária, 50% aos 30 DAE e 50% aos 45 DAE. A dose de K aplicada 
nos tratamentos 2, 4, 5 e 6 foi de 140 kg ha-1 de K2O.O segundo fator foram as cultivares de 
algodão, uma precoce (FM 913 GLT) e outra tardia (FM 983 GLT). A avaliação do índice de área 
foliar (IAF) ocorreu aos 30; 60; 90 e 120 dias após a emergência (DAE), utilizando um ceptômetro 
(LP-80, Decagon Devices). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05).  Não houve interação dos fatores estudados (manejo 
do K e cultivares) sobre o IAF. Nos períodos de 30 e 60 DAE ambas cultivares não apresentaram 
diferença estatística entre si e entre os tratamentos, porém no período de 90 DAE a cultivar de 
clico tardio (FM 983 GLT) apresentou maior IAF (1,94) em relação á cultivar de ciclo precoce (FM 
913 GLT) (1,78). Também aos 90 DAE, a adubação potássica, independente da forma de aplicação, 
apresentou IAF superior (1,98) ao tratamento sem K e sem braquiária (1,55). O tratamento que 
não recebeu K mas que tinha braquiária apresentou IAF intermediário entre os dois grupos (1,70). 
Aos 120 DAE o IAF foi superior nos tratamentos onde o K foi aplicado integralmente no algodão 
sem braquiária (1,15); no tratamento onde o K foi aplicado integralmente na braquiária (1,06) e 
quando o K foi parcelado 50% na braquiária e 50% no algodoeiro (1,05).   Conclui-se que cultivares 
de algodão de ciclo distintos podem influenciar o IAF do algodoeiro. Além disso, o parcelamento 
da adubação bem como a presença da braquiária podem melhorar o IAF sendo que a antecipação 
total da adubação potássica na braquiária ou o parcelamento de metade da dose na braquiária e o 
restante no algodoeiro apresentam o mesmo resultado sobre o IAF.    FEALQ, FAPESP     
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EFEITO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO SOBRE A PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE ALGODÃO  
 

BRUNO POLOTO LOPES  
FÁBIO RAFAEL ECHER  

 
Em regiões de clima tropical, o sistema de plantio direto é muito importante para a conservação e 
manutenção da capacidade produtiva dos solos, um dos requisitos para garantir a eficiência desse 
sistema é a adequada cobertura do solo por espécies com alta produção de palha.  O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade de diferentes cultivares de algodão em razão 
do sistema de cultivo. O experimento foi conduzido no município de Presidente Bernardes-SP no 
ano agrícola 2017. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em esquema de parcelas 
subdivididas, com cinco repetições. Nas parcelas foram estabelecidos os sistemas de produção 
(rotações de culturas) em março de 2016: (1 - Braquiária; 2 - Girassol + Braquiária; 3 - Milho; 4 - 
Milho + Braquiária e 5- Milho + Braquiária + Guandu) e nas subparcelas foram alocados as 
cultivares de algodão (FM 913 GLT - precoce; FM 954 GLT - média e FM 1507 GLT - tardia). Trinta 
dias antes da instalação do ensaio foi realizado a dessecação com Glifosate (6 litros ha-1 de p.c.) 
da área das plantas de cobertura, em seguida foi semeado as cultivares de algodão na subparcela 
(11 sementes m-1). A colheita foi realizada manualmente nas duas linhas centrais da parcela. 
Foram avaliados o peso médio do capulho (PMC), o número de capulhos e a produtividade de 
algodão em caroço. As médias dos tratamentos experimentais foram comparadas pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o software estatístico Sisvar.  Não houve 
interação dos fatores (cultivares e sistemas de produção) sobre o peso médio do capulho, mas a 
cultivar FM 913 GLT obteve capulhos mais pesados (2,8 g) que as demais cultivares. O número de 
capulhos foi influenciado pelo sistema de cultivo dentro da cultivar FM 1507 GLT, sendo maior 
após o cultivo de milho solteiro (82,3 m-2) comparado ao sistema após braquiária (59 m-2).  A 
produtividade do algodão em caroço foi maior na cultivar FM 913 GLT após o cultivo do milho 
solteiro (2500 kg ha-1), quando comparado aos tratamentos com palhada de braquiária e milho + 
braquiária + guandu (1542 e 1759 kg ha-1 respectivamente).  Conclui-se que a produtividade do 
algodão é melhor após o cultivo de milho solteiro e na cultivar precoce.         
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DOIS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DO MAXIXE  
 

LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA  
VALTER ALVES PRADELA  

 
O maxixe (Cucumis anguria L.) é uma espécie de olerícola de origem africana e trazida para o Brasil 
pelos escravos. No Brasil, o cultivo dessa hortaliça é realizado por pequenos agricultores. Poucas 
informações existem a respeito dessa espécie, principalmente relativas ao manejo e tratos 
culturais. O sistema de condução está entre um dos fatores que demandam informações técnicas 
para o cultivo do maxixe. Comparar técnicas produtivas relativas ao tutoramento ou não da 
cultura do maxixe O experimento foi conduzido na Faculdade de Tecnologia FATEC de Presidente 
Prudente. Consistiu de canteiros com sistema de condução rasteiro e por tutoramento. Empregou-
se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições, totalizando 8 
parcelas. Cada parcela foi constituída por uma linha de cultivo com seis plantas cada. O sistema de 
tutoramento foi uma cerca vertical, cruzada com fitilho de polietileno e os espaçamentos foram 
1,0 x 1,0 m. A adubação realizada com composto orgânico na dose de 5,0 kg por m2. A irrigação foi 
realizada de acordo com a necessidade da cultura. Todos os frutos de cada parcela foram colhidos 
quando ainda imaturos, com comprimento próximo a 4,5 cm. A colheita iniciou-se aos 100 dias do 
plantio. Avaliou-se o número de frutos por planta e produtividade por hectare, peso de frutos 
comerciais por planta e por hectare. Sistema Tutorado: 3,04 gramas/fruto; 3.522,73 kg/ha; 5,16 
frutos por planta; 17.222,22 frutos/ha. Sistema Rasteiro: 2,90 gramas/fruto; 1.311,64 kg/ha; 2,00 
frutos por planta; 6.666,66 frutos/ha. O período de colheita dos frutos durou 60 dias, 
corroborando com os resultados obtidos por outros autores no cultivo desta espécie. O 
rendimento de frutos (número de frutos por planta e por ha) foi significativamente maior nas 
plantas cultivadas no sistema tutorado, provavelmente porque facilitaria a polinização das flores 
pelos insetos.  O sistema de tutoramento influenciou significativamente a quantidade de frutos e o 
peso individual dos mesmos sendo que no sistema de tutoramento cada fruto pesou em média 
36,46 gramas e produziu 5,16 frutos por planta e no sistema rasteiro cada fruto pesou em média 
30,67 gramas e produziu 2,0 frutos por planta Provavelmente a maior produção no sistema de 
tutoramento foi devido a melhor distribuição dos ramos o que facilitou a polinização das flores 
pelos insetos.         
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ESTUDO DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE C. LABIATA APÓS ESCARIFICAÇÃO POR DIFERENTES 
SOLUÇÕES  

 
ALLINE MENDES ALVES  

TAMIRIS HELENA ANDRADE SILVA  
PATRICIA APARECIDA SANTOS ALVES  

CECI CASTILHO CUSTÓDIO  
NELSON BARBOSA MACHADO NETO  

 
Uma das dificuldades em se constituir um banco de germoplasma para orquídeas é a pesquisa 
com sementes por serem muito pequenas e frágeis. Muitos aspectos da fisiologia de sementes, 
como a dormência e os mecanismos de germinação de orquídeas são ainda desconhecidos. O 
conhecimento acerca dessas questões é extremamente importante para o estabelecimento de um 
banco de sementes ex situ e a germinação de sementes in vitro. O objetivo deste estudo foi testar 
diferentes substâncias e tempos de escarificação e seu efeito sobre a germinação das sementes de 
uma espécie de orchidaceae . O experimento ocorreu no laboratório de Cultura de Tecidos da 
Unoeste, situada em Presidente Prudente-SP. As sementes foram doadas pelo Orquidário Aurora 
localizado em Taciba-SP. A espécie estudada foi a Catlleya labiata, as sementes após equilíbrio 
higroscópico (6,5%) em solução de cloridrato de lítio foram desinfetadas e semeadas em placas de 
Petri com meio MS. O delineamento experimental foi inteiramente casualisado, os desinfetantes 
utilizados foram DCCA 3g L-1 (ácido dicloroisocianúrico), peróxido de hidrogênio 3%, hipoclorito 
de sódio 0,3%, e os tempos de contato das soluções com as sementes foram de 5, 10, 15 e 20 
minutos com nove repetições para cada tratamento. Os dados obtidos foram submetidos à análise 
de variância e as médias submetidas ao teste de Turkey a 5% de probabilidade para verificação de 
significância. A avaliação estatística foi realizada através do software SISVAR. Considerando a 
média geral por solução, as sementes que tiveram uma maior germinação foram as desinfetadas 
com o H2O2 (74,7%). Já as desinfetadas com NaClO (62,14%) e DCCA (62,68%) não apresentaram 
diferença estatística entre si. A germinação das sementes desinfetadas em H2O2 foi 
estatisticamente maior que as demais para os tratamentos de 10, 15 e 20 minutos.  As soluções ao 
entrarem em contato direto com a semente agem como desinfetantes e como escarificantes, 
atuando no rompimento de tegumentos e na ativação de mecanismos desencadeadores da 
germinação, esses temas ainda tem amplo espaço a serem estudados na família orchidaceae. A 
maioria dos trabalhos utiliza NaClO como desinfetante mais comum. Neste trabalho a solução de 
H2O2 foi a que apresentou os maiores valores de germinação para os tempos de 10, 15 e 20 
minutos porém, é importante ressaltar que as placas tratadas com essa solução tiveram o maior 
número de contaminações, 50% do total das amostras. Em termos gerais os maiores valores de 
germinação foram encontrados para DCCA-5' (70,9%) e NaClO-10' (82,8%). Assim é importante 
continuar estudos que busquem entender os mecanismos da germinação e como as soluções 
atuam na fisiologia das sementes de orquídea. Com o presente trabalho pudemos observar que as 
soluções desinfetantes influenciam a germinação das sementes de C. labiata mas os valores mais 
expressivos foram obtidos quando as sementes foram tratadas com H2O2 por 10 minutos.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1298 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Agrárias  

Agronomia    

 
 

GERMINAÇÃO, DORMÊNCIA E PRODUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO DURANTE O 
ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DE UROCHLOA HUMIDICOLA CV. LLANERO  

 
FABIANA LIMA ABRANTES  

NELSON BARBOSA MACHADO NETO  
CECI CASTILHO CUSTÓDIO  

 
Os envoltórios das sementes atuam como uma barreira dificultando a germinação, além disso, 
também existe algum mecanismo interno nas sementes que bloqueia a germinação.  O objetivo foi 
avaliar o efeito das condições de armazenamento e da remoção dos envoltórios (gluma, pálea e 
lema) da semente de U. humidicola cv. Llanero sobre a germinação, dormência e produção de 
peróxido de hidrogênio (H2O2). O armazenamento foi realizado em sementes com 6 meses após 
colheita e com diferentes graus de umidade dos propágulos (GU): 5% e 10%, em sala climatizada a 
20ºC, avaliados com 0, 3, 6, e 12 meses após o armazenamento. As sementes foram mantidas com 
todos os envoltórios e em cada período retirou-se uma porção para remoção dos envoltórios e 
obtenção das cariopses (semente livre dos envoltórios) compondo dois tipos de propágulos para 
avaliação: intactos e cariopses. Avaliou-se: germinação, com avaliações a cada dois dias até 21 dias 
após a semeadura, considerando como germinação a protrusão da raiz primária (GPR) com 
aproximadamente 2 mm de comprimento; viabilidade pelo teste de tetrazólio (TZ), observando-se 
a coloração das partes vitais do embrião e classificando-as em vivas ou mortas; dormência de 
sementes que foi calculada pela média de sementes dormentes obtidas no final da GPR e a 
diferença do valor obtido no TZ e na GPR. O H2O2 foi determinado utilizando a metodologia 
descrita por Shonosuk e Sagisaka (1975). Utilizou-se o DIC, com 4 repetições, e esquema fatorial 4 
PA x 4 TS (períodos de armazenamento de 0, 3, 6, e 12 meses x tratamento de sementes 5% e 10% 
de GU, em propágulos intactos e cariopses). Os dados foram submetidos à análise de variância e 
as médias comparadas pelo teste de Tukey (p < 5%). A germinação inicial dos propágulos intactos 
foi 24% e das cariopses 58%. A remoção dos envoltórios favorece a germinação, proporcionando 
cerca de duas vezes de aumento. Aos 12 meses a GPR dos propágulos intactos foi superior à das 
cariopses. Aos 12 meses de armazenamento a germinação das cariopses com 5% e 10% GU foi, 
respectivamente, 74% e 80%. Esses valores são superiores aos iniciais, demonstrando que os 
envoltórios não são o único fator que bloqueia a germinação.  A quantidade inicial de H2O2 para 
os propágulos intactos foi de 0,092 e para as cariopses de 0,057 ?mol g-1 de massa fresca. Não foi 
observada diferença significativa entre o TS, verificou-se aumento apenas em função do PA, sendo 
que ao final do armazenamento os propágulos intactos com 5% GU, cariopse com 5% GU, intactos 
com 10% GU e cariopse com 10% GU apresentaram, respectivamente, 0,332, 0,355, 0,294 e 0,292 
?mol g-1 de massa fresca, o que representa um aumento médio superior a 3,4 vezes a quantidade 
inicial. O GU influenciou na velocidade de superação da dormência durante o armazenamento. 
Apenas a remoção dos envoltórios não foi suficiente para a superação da dormência. A 
quantidade H2O2 não variou em função do GU e da presença dos envoltórios.         
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ÍNDICE DE ESTABILIDADE DE AGREGADO E COMPACTAÇÃO DO SOLO EM FUNÇÃO DO MANEJO 
FÍSICO E QUÍMICO  

 
RAPHAELA TERUEL LOPES GUIMARÃES  

PRISCILA ROBERTA LEME ZANFOLIN  
WELLINGTON EDUARDO XAVIER GUERRA  

 
A implantação da soja em SSD e ILP tem se tornado uma estratégia para diversificar a utilização de 
áreas antes predominantemente cultivadas com pastagens extensivas e de baixa produtividade, 
como na região Oeste Paulista. Para o sucesso desse tipo de sistema, o solo não deve ser revolvido 
em seu preparo. O preparo mínimo do solo com a utilização de escarificador e o manejo químico 
podem descompactar o solo por melhorar o ambiente ao aprofundamento radicular, sem 
desestabilizar o perfil. Avaliar em dois anos a influencia da utilização de escarificador no índice de 
Estabilidade de Agregado e na compactação. O experimento foi instalado em área de pastagem, 
na Fazenda Experimental da UNOESTE em Presidente Bernardes - SP e foi dividida em dois talhões. 
Trinta dias antes da dessecação do pasto e da semeadura da soja, um dos talhões foi manejado 
mecanicamente com escarificador. Nessa ocasião, foram delimitados três piquetes dentro de cada 
talhão, as quais receberam três diferentes manejos químicos, sendo esses: 1- Controle; 2- Calcário; 
3- Completa (Gesso, calcário, NPK e micronutrientes); A sucessão soja - pastagem ocorreu 
novamente na segunda safra, porém, não houve reaplicação dos tratamentos. Logo após a 
germinação da soja das duas safras, as parcelas foram avaliadas quanto ao Índice de Estabilidade 
de Agregados e Resistência do solo à Penetração, com 4 avaliações por parcela. As variáveis 
analisadas foram submetidas ao programa estatístico SISVAR, e as médias foram comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. O preparo mínimo do solo com utilização de escarificador 
diminui a compactação do solo em avaliações realizadas 40 dias após o manejo do solo com o 
equipamento, principalmente até 20 cm de profundidade. Além de estruturar o solo e melhorar o 
Índice de Estabilidade de agregados (IEA) em avaliações realizadas na mesma ocasião. O Benefício 
causado pelo equipamento não é duradouro e áreas escarificadas apresentam resistência à 
penetração semelhante a áreas não escarificadas após 1 ano do manejo, quando o IEA apresenta 
queda em áreas escarificadas, tanto na camada de 0 a 10 cm, quanto na camada de 10 a 20. O 
manejo químico do solo com utilização de corretivos e fertilizantes não apresentou diferença 
significatica. A utilização do equipamento escarificador com o intuito de diminuir a compactação 
em áreas de SSD pode ser eficaz se realizado em todas as safras, pois seu benefício na 
descompactação e na estabilidade de agregados não é persistente de uma safra para outra. O 
manejo físico do solo proporciona diminuição da resistência à penetração somente até a 
profundidade de 20 cm, em função da profundidade em que o equipamento foi regulado para 
atuar (30 cm). Não tendo efeito nas camadas mais profundas. O efeito de descompactação 
causado pelo escarificador não é duradouro e causa desestabilização de agregados por até 2 anos 
após o manejo.    Agrissus; Capes     
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INFLUENCIA DO TEMPO DE MACERAÇÃO SOBRE A EXTRAÇÃO DE PRINCÍPIOS ATIVOS EM 
ASCLEPIAS CURASSAVICA  

 
PEDRO HENRIQUE GORNI  

VÂNIA MARIA RAMOS  
VIVIANE TAVARES DE ALMEIDA  

RENATO MARCOS DE LEÃO  
JOÃO VITOR SOUZA CRUZ  

 
Método como a maceração, consiste em retirar ou extrair de um corpo, certas substâncias que são 
consideradas princípios ativos, que são usados com finalidades farmacológicas. A Asclepias 
curassavica é uma espécie com um alto potencial inseticida, além de uma ampla gama de 
constituintes químicos, incluindo flavonóides, carboidratos e muitos outros compostos 
biologicamente ativos.  O objetivo foi identificar a parte da planta que possui maior concentração 
de polifenóis totais, flavonoides totais e carboidratos solúveis totais em relação ao tempo de 
maceração.  O experimento foi realizado na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), em 
Presidente Prudente - SP, no Laboratório de Entomologia Agrícola (L.E.A.). As plantas foram 
coletadas, secas e moídas, e a partir do pó foi confeccionado o extrato etanólico bruto das 
diferentes partes da planta nos tempos de 30 minutos, 24, 72 e 168 horas. Os parâmetros 
avaliados do extrato bruto foram: teores de polifenóis e flavonoides totais. As partes da planta 
seca avaliaram-se os teores de carboidratos solúveis totais.  Os resultados de polifenóis e 
flavonoides variaram em função da parte da planta utilizada no preparo dos extratos. Para 
quantificação de polifenóis o tempo melhor de extração para as flores foi de 30 min, o caule foi de 
24hs e as folhas 72hs. Os teores de flavonoides o melhor tempo de maceração para as folhas foi 
em 24 hs e o caule e as flores em 72hs. Os resultados apresentam maior concentração de 
carboidratos solúveis totais nas flores da falsa-erva-de-rato em 4,3 mg.g-1 MS.  O estudo realizado 
demostra que cada parte da planta, possui um tempo para que os compostos sejam extraídos pelo 
método de maceração, sendo uma técnica simples e muito utilizada na preparação de 
extratos.  Conclui-se que o melhor tempo para a extração de compostos fenólicos presente em 
folhas de falsa-erva-de-rato foi em 30 min, pois apresentou maiores valores se comparados com 
as folhas e caule, sendo o mesmo com maior acumulação de carboidratos solúveis totais. 
Entretanto, maior concentração de flavonoides totais foi encontrado nas folhas maceradas em 
24hs.    CAPES     
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MANEJO DE SOLO SOB PASTAGEM ANTECEDENDO O CULTIVO DA SOJA EM SISTEMA SEMEADURA 
DIRETA E INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA  

 
WELLINGTON EDUARDO XAVIER GUERRA  

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  
CARLOS SÉRGIO TIRITAN  

ANA FLÁVIA LIMA FERNANDES  
 

O solo de baixa fertilidade e a escassez de chuvas dificultam o cultivo tanto de lavouras como de 
pastagens. O objetivo deste trabalho foi de verificar o efeito do preparo mínimo do solo com 
escarificador, combinado com o manejo de fertilizantes e corretivos aplicados na cultura da 
Urochloa brizantha, antecedendo ao cultivo da soja. O experimento foi conduzido durante os anos 
agrícolas de 2013/2014 (Ano I), 2014/2015 (Ano II) e 2015/2016 (Ano III) na Fazenda Experimental 
da Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Bernardes-SP, em um Argissolo Vermelho 
distroférrico. A área foi dividida em dois talhões de 160m x 167,1m. O delineamento experimental 
foi em faixas em esquema fatorial 2 x 5, com quatro repetições. Foram delimitados dez 
tratamentos de 32 m de largura por 167,1 m de comprimento dentro de cada talhão, receberam 
dez manejos: Sem adubação e sem calagem; Com aplicação de calcário; Com a aplicação de 
calcário + gesso; Com a aplicação de calcário + gesso + NPK; Com a aplicação de calcário + gesso + 
NPK + micronutrientes; Sem adubação e sem calagem + escarificação; Com aplicação de calcário + 
escarificação; Com a aplicação de calcário + gesso + escarificação; Com a aplicação de calcário + 
gesso + NPK + escarificação; Com a aplicação de calcário + gesso + NPK + micronutrientes + 
escarificação. Os parâmetros avaliados foram: análise química de solo, análise de tecido vegetal, 
determinação do aporte da pastagem, população inicial e final de plantas, número de vagens por 
planta, número de grãos por vagem, massa de 100 grãos (g), produtividade de grãos. Os dados 
foram submetidos à análise de variância, ao teste Tukey de comparação de médias ao nível de 5% 
de probabilidade de erro. No ano agrícola 2013/2014 (Ano I) a área que não foi escarificada, 
apresentou o melhor desempenho na produtividade quando manejada com calcário. No ano 
agrícola 2014/2015 (Ano II) a produtividade da cultura da soja foi maior quando o solo recebeu o 
manejo com C + G + NPK + MI, já quando foi realizado o manejo físico não houve diferença. Porém 
a produtividade foi 96,2% maior em relação ao primeiro ano agrícola. No ano agrícola 2015/2016 
(Ano III) não houve diferença significativa da produtividade da cultura da soja, no entanto, houve 
um incremento de 167,1 % na produtividade do primeiro ano agrícola e 36,1 % em relação ao 
segundo ano agrícola. O manejo químico do solo com C + G + NPK surtiram efeitos positivos com 
relação aos teores de nutrientes no trifólio da cultura da soja quando a área não foi escarificada. 
Os manejos físicos não beneficiaram a nutrição das plantas de soja. O uso e manejo do solo 
acarretaram por diferentes alterações químicas no manejo com C + G + NPK + MI em relação à 
fertilidade do solo durante os três anos agrícolas. Nos manejos físicos não ocorreram alterações 
significativas na fertilidade do solo.    UNOESTE - CAPES - AGRISUS     
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METABOLISMO DE PROLINA E SÍNTESE DE COMPOSTOS FENÓLICOS EM PLANTAS TRANSGÊNICAS 
DE TABACO (NICOTIANA TABACUM) SUBMETIDAS AO DÉFICIT HÍDRICO  

 
FLÁIVE LOYZE BALDASSARINI SILVA  

ANA CLAUDIA PACHECO SANTOS  
 

A associação entre o metabolismo de prolina na planta e a via pentose fosfato tem sido proposta 
como um modelo para se estimular uma das rotas do metabolismo secundário relacionada à 
produção dos diferentes compostos fenólicos em plantas, denominada via do ácido chiquímico. 
Em plantas transgênicas nas quais ocorrem a superexpressão do gene P5CS ?1-pirrolina-5-
carboxilato sintetase, que codifica a enzima-chave da biossíntese de prolina, além do aumento de 
tolerância a estresses abióticos, existe a possibilidade de promoção da síntese de compostos 
fenólicos como um efeito pleiotrópico. O objetivo foi avaliar o papel da prolina "per se" em 
relação à produção de compostos fenólicos em plantas transgênicas de tabaco acumuladoras 
deste aminoácido (Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SR1) e verificar se o estresse hídrico 
modificaria essa resposta. O experimento foi realizado em de casa de vegetação, no Campus II da 
Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente - SP. Utilizou-se o delineamento 
experimental em arranjo inteiramente casualizado, no esquema fatorial 3x2, formado por 3 
genótipos (dois eventos transgênicos com expressão constitutiva 35S::P5CSF129A e plantas 
controle não transformadas) e dois níveis de regime hídrico, com reposições diárias de água de 
100% e de 30% da capacidade de campo (estresse hídrico). O papel da prolina "per se" foi avaliado 
por meio de análises biométricas de crescimento (altura de plantas, massas seca de parte aérea e 
raiz e número de folhas) além das análises de prolina, atividade das enzimas glicose-6-fosfato-
desidrogenase (G6PDH), fenilalanina amônia liase (FAL), compostos fenólicos totais nas folhas e 
lignina. Em resposta natural ao estresse hídrico, foi observado uma redução nos parâmetros 
biométricos para todos os genótipos. O acúmulo de prolina ocorreu em maior proporção nas 
plantas transgênicas como esperado pela expressão constitutiva do gene P5CS, porém a atividade 
da enzima G6PDH foi menor nas plantas transgênicas. A vinculação entre um maior conteúdo 
endógeno de prolina com a síntese aumentada de fenóis ocorreu tanto em condições normais de 
hidratação (para o evento E2) como na presença de estresse hídrico (para ambos os eventos 
transgênicos), assim como a atividade da FAL. Os teores de lignina aumentou em todos os 
genótipos em resposta ao estresse.  Os resultados dessa pesquisa levam-nos a afirmar a existência 
de respostas distintas entre aplicação exógena de prolina relatada na literatura e o metabolismo 
endógeno celular. Não foi possível confirmar a hipótese de que o metabolismo de prolina 
vinculado à via pentose fosfato induz a síntese de compostos fenólicos, pois a atividade da enzima 
G6PDH foi menor nas plantas transgênicas nas duas condições hídricas. Sugere-se que os 
precursores para a via dos compostos fenólicos ligados a prolina podem ser fornecidos por outras 
vias metabólicas tais como a glicólise e o ciclo de Calvin. Estudos mais aprofundados serão 
necessários para esclarecer esta questão.    CAPES     
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MUTAÇÃO POR EMS (ETHYLMETANO SULFONATO) EM UROCHLOA BRIZANTHA CV BASILISK  
 

JADERSON FELIPE DOS SANTOS  
ALANA ANDRADE  

ESTELA GONÇALVES DANELON  
NELSON BARBOSA MACHADO NETO  

 
A produção de carne e leite, no Brasil, hoje, é feita em aproximadamente 172 milhões de ha, com 
uma grande porcentagem destas em pastagens cultivadas por gramíneas do gênero Urochloa. No 
Brasil, este gênero é amplamente utilizado como forrageira tropical por sua adaptação a 
diferentes condições edafo-climáticas, sendo a espécie apomítica U. brizantha a mais utilizada. 
Apesar da importância dessa forrageira, ainda há poucos cultivares disponíveis no mercado, 
resultando em extensas áreas cultivadas com poucos genótipos com expressão comercial. Por 
possuírem modo de reprodução apomítico estas plantas são clones, caracterizando monoculturas 
e implicando em grande risco econômico e ambiental. O objetivo deste projeto foi a obtenção e a 
implantação de um banco de mutantes M1 de U. brizantha induzido por EMS. ;Utilizou-se o 
cultivar Basilisk de U. brizantha. As sementes foram escarificadas com ácido sulfúrico concentrado, 
por 10 min, e avaliadas pelos testes de tetrazólio e de germinação (Brasil, 2009). Foram avaliados 
2 lotes de sementes: Um lote de sementes estocado por três anos (Lote 2013) e um lote de 
sementes recém colhidas (Lote 2016),Como um dos pontos críticos na indução de mutações é a 
dose utilizada do agente mutagênico, é importante conhecer a sensibilidade das sementes 
estabelecendo-se a DL50 (dose letal para 50% da população). Quatro repetições de 100 sementes 
foram colocados em tubos Falcon (25 mL) e submetidos à de 0, 2 , 4, 8, 16, 32 e 64mM de EMS 
(Sigma-Aldrich) adicionados de 2,5% dimetilsulfóxido durante 24 horas, sob agitação contínua (100 
rpm) a 24°C ± 2°C no escuro. As sementes foram lavadas em água corrente por 24h e colocadas 
para germinar em caixas de germinação, sobre papel, em temperaturas alternadas de 15-35°C 
com emprego de luz por 8 h na maior temperatura. As avaliações foram conduzidas até 21 dias 
computando-se as plântulas normais, anormais e sementes não germinadas em relação ao 
controle de acordo com Brasil (2009). Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente 
casualizado para determinação da DL50. Os tratamentos foram avaliados análise de variância 
(Teste F), regressão polinomial optando-se pela equação significativa com 5% de probabilidade 
com menor grau do polinômio e maior coeficiente de determinação (R2).  O lote de sementes que 
haviam sido estocadas por três anos (Lote 2013) apresentou uma avaliação de tetrazólio de 75% e 
germinação de 72% e uma DL50, a 32mM EMS. O lote de sementes novas (safra 15/16) 
apresentou tetrazólio de 87% e germinação de 84% exibiu uma DL50 à dose de 16mM de EMS. As 
sementes de Urochloa brizantha cv Basilisk apresentam respostas diferentes ao EMS dependendo 
da idade das sementes. Sementes mais velhas apresentaram-se mais tolerantes ao EMS ao passo 
que sementes mais novas foram menos susceptíveis.    PIBIC/CNPq - Número do processo: 
118052/2016-0     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1304 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Agrárias  

Agronomia    

 
 

OBTENÇÃO DE CLASSES DE VIGOR E VIABILIDADE, EM SEMENTES DE UROCHLOA BRIZANTHA CV. 
MARANDU, POR MEIO DE ANÁLISE DE IMAGENS DO TESTE DE TETRAZÓLIO  

 
RAFAELLE PERSOLI DE AGUIAR  

CAMYLA ANDRESSA SILVA OLIVEIRA  
FABIANA LIMA ABRANTES  

NELSON BARBOSA MACHADO NETO  
CECI CASTILHO CUSTÓDIO  

 
A expansão de pastagens tropicais, no Brasil, está associada à disponibilidade de sementes de 
qualidade, dessa maneira o Brasil é considerado o maior produtor, consumidor e exportador de 
sementes de gramíneas forrageiras tropicais. O objetivo desse trabalho foi o estabelecimento de 
classes de vigor para sementes de Urochloa brizantha cv. Marandu via análise de imagens 
digitalizadas realizadas a partir do teste de tetrazólio. O experimento foi realizado no período de 
março a dezembro de 2016, no Laboratório de Sementes da Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE), em Presidente Prudente, SP. O experimento foi realizado em duas etapas, para cada 
etapa utilizou-se seis lotes de sementes de Urochloa brizantha cv. Marandu, com o intuito de 
classificar as sementes em três classes distintas, sendo elas: viáveis e vigorosas (classe 1), viáveis e 
não vigorosas (classe 2) e não viáveis (classe 3) por leitura direta em microscópio estereoscópio ou 
por leitura de imagens obtidas por scanner ou câmera digital. Na primeira etapa as avaliações 
foram realizadas em apenas uma metade da semente cuja coloração foi realizada com solução do 
sal 2, 3, 5 trifenil cloreto de tetrazólio de 0,1%. Na segunda etapa, além do diferencial de utilização 
de duas partes da semente para o teste de tetrazólio e leituras, foram utilizadas duas 
concentrações da solução 0,1% e 1%. Os demais testes realizados foram: teste de germinação, 
teste de tetrazólio, teste de emergência, IVE (índice de velocidade de emergência), comprimento 
de parte aérea e raiz e massa de matéria seca de parte aérea e raiz. Os resultados de 
estabelecimento de classes de vigor das sementes de Urochloa brizantha cv. Marandu por meio de 
leituras de imagens digitalizadas ou não, não foram promissores, porém a utilização das imagens 
digitalizadas através dos dois métodos (scanner e câmera) se mostrou eficiente para determinação 
da viabilidade das sementes. Embora não tenha possível padronizar o teste de tetrazólio para 
utilizá-lo como teste de vigor em sementes de U. brizantha, o teste apresentou-se muito 
adequado para a verificação da viabilidade com altas correlações com o teste de germinação 
apresentando a vantagem de ser mais rápido e não influenciado por patógenos. Além disso, a 
diferença entre os resultados obtidos entre os testes de tetrazólio e germinação indicam o grau de 
dormência, nestas sementes, onde é comum a ocorrência de dormência primária.  Conclui-se que 
o teste de tetrazólio, para obtenção da viabilidade, pode ser avaliado pela observação direta das 
sementes e também pela observação das imagens.    Unoeste     
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PRODUTIVIDADE DE CANA-DE-AÇÚCAR EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO FOLIAR DE NITROGÊNIO E 
MICRONUTRIENTES  

 
ALEXANDRIUS DE MORAES BARBOSA  

GEOVANA FIGUEREDO CORNACINI  
VICTOR REBES ZILLIANI  

CARLOS SÉRGIO TIRITAN  
 

Nos últimos anos diversos estudos têm sido realizados de modo a se avaliar a eficiência da 
fertilização foliar na cultura da cana-de-açúcar, sendo que, grandes partes dos resultados obtidos 
ainda são inconsistentes, tanto em relação a fertilização com macronutrientes como também com 
micronutrientes. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento de colmos de 
cana-de-açúcar em função da fertilização foliar de nitrogênio e micronutrientes. O experimento foi 
conduzido na Fazenda Experimental da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) em Presidente 
Bernardes-SP em cana-soca de terceiro corte no período de dezembro de 2016 a agosto de 2017. 
Foi adotado o delineamento experimental em blocos casualizados no esquema fatorial 4x3, tendo 
por fator, quatro doses de nitrogênio de um produto formulado com 32% de N (0, 3, 5 e 7 kg ha) e 
três doses de um complexo de micronutrientes contendo 4,0% de B; 2,0% de Cu; 2,0% de Co; 10% 
de Mn; 10% de Zn (0, 2 e 4 kg ha). A aplicação foi realizada cinco meses após o corte em dezembro 
de 2016 na cultivar RB867515 com calda de 150 l de água por ha. Em agosto de 2017 foi realizada 
a avaliação do rendimento de colmos por ha (TCH). De maneira individual, observou-se que o 
rendimento de colmos teve aumento de até 9,0 t ha em alguns tratamentos com combinação de N 
com micronutrientes. No entanto, na análise através da regressão linear e polinomial de segundo 
grau não foi possível observar diferença entre os tratamentos. Todavia, pode-se observar 
tendência de resposta da cana-de-açúcar ao nitrogênio no tratamento com 0 kg de 
micronutrientes, em que, o TCH aumentou em 22% somente com o aumento da adubação 
nitrogenada. No entanto, na maior dose de micronutrientes (4,0 kg ha) o rendimento de colmos 
foi similar entre as doses de N, sendo que, na dose intermediária de micronutrientes (2,0 kg), o 
aumento do TCH em função da adubação nitrogenada foi de apenas 5%. Dessa maneira, respostas 
positivas da cana-de-açúcar à adubação nitrogenada podem ser mais pronunciadas quando não 
ocorre aplicação simultânea de micronutrientes. O rendimento de colmo não foi alterado 
significamente em função da adubação nitrogenada combinada com micronutrientes.          
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PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO DE 
COBERTURA  

 
ALEXANDRIUS DE MORAES BARBOSA  

HENRIQUE JOSÉ BARBOSA  
VICTOR REBES ZILLIANI  

LINCOLN ROBERTO NASCIMENTO SANTOS  
 

O Estado de São Paulo é responsável por mais da metade da cana-de-açúcar produzida no Brasil. 
Nos últimos anos a cultura da cana-de-açúcar tem avançado sobre áreas de baixo potencial 
produtivo, como por exemplo o Oeste do Estado de São Paulo, que possui em sua maioria solos 
arenosos. Nesse sentido, uma das estratégias de manejo é a seleção de cultivares tolerantes, que 
apresentem maior estabilidade de produtividade em condições adversas de desenvolvimento. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de diferentes cultivares de cana-de-açúcar na 
região Oeste de São Paulo. O estudo foi realizado na Fazenda Experimental da Universidade do 
Oeste Paulista (Unoeste) em Presidente Bernardes-SP em cana-soca de terceiro corte no período 
de junho de 2016 a agosto de 2017. Adotou-se o delineamento em blocos casualizados no 
esquema fatorial 3x2, tendo como fator, três cultivares de cana-de-açúcar (SP803280, RB85-5156 
e RB86-7515) e dois manejos de adubação de cobertura (0 e 250 kg ha-1 do adubo formulado 20-
00-20). O experimento teve início após a colheita da cana-de-açúcar realizada em junho de 2016. 
Aos 150 dias após a colheita (DAC) foi realizada adubação de cobertura e aos 420 DAC foi avaliada 
a produtividade de colmos por hectare (TCH). Observou-se diferença entre as cultivares e a 
adubação. Em ambas formas de adubação, a cultivar RB867515 obteve maior produtividade do 
que as demais cultivares, tendo TCH de 93,3 e 65,5 na adubação de 0 e 200 kg ha, 
respectivamente. Já a cultivar SP803280 foi a que apresentou menor TCH, tendo 41,3 e 68,9 nos 
tratamentos 0 e 200 kg ha, respectivamente. No entanto, observou-se que a cultivar SP80-3280 foi 
a que mais respondeu a adubação, tendo aumento de 68% no TCH, seguida pela cultivar RB85-
5156 que teve aumento de 57% e pela cultivar RB86-7515 que teve aumento de 43%. Dessa 
maneira, observou-se que a cultivar RB86-7515 foi a cultivar mais tolerante e menos responsiva a 
adubação, e a cultivar SP803280 foi a menos tolerante e mais responsiva a a adubação, e a cultivar 
RB85-5156 apresentou-se como intermediária, tanto em relação a estabilidade como a 
responsividade. Esses resultados estão de acordo com a recomendação de ambientes para cada 
cultivar, em que, a RB86-7515 é recomendada para ambientes de baixo potencial produtivo, a 
RB85-5156 para ambientes intemediários e a SP80-3280 para ambientes de alto potencial 
produtivo. Conclui-se que cultivares com maior estabilidade são menos responsivas a adubação, e 
que, cultivares com menor estabilidade são altamente responsivas a fertilidade do solo.         
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PRODUTIVIDADE DE SOJA EM SOLO ARENOSO NO SISTEMA PLANTIO DIRETO EM DIFERENTES 
DOSES DE CALCÁRIO E GESSO AGRÍCOLA  

 
LUANDA TORQUATO FEBA  

CARLOS SÉRGIO TIRITAN  
EDEMAR MORO  

MAIK SERGIO LOPES DA SILVA  
ALINE SARAIVA VIUDES  
EVERTON LUIS SANTOS  

 
A acidez do solo é um dos fatores mais limitantes à produtividade das culturas, no mundo 
(FAGERIA, 2001), sendo a calagem e a gessagem utilizadas para a sua correção. A calagem, sendo 
um corretivo de solo pode ser aplicada superficialmente no SPD, pois há boas características 
físicas, possibilitando o deslocamento das partículas finas para camadas mais profundas do solo 
(GATIBONI et al., 2003, p. 284). Assim, ocorre aumento do pH e neutralização do Al monomérico 
na subsuperfície (AMARAL et al., 1998). Também ocorre a disponibilização de Ca e Mg no solo. E a 
utilização do gesso agrícola como corretivo de solo, pode promover a diminuição da saturação de 
alumínio nas camadas mais profundas do solo em menor tempo, por ter uma maior mobilidade no 
solo que o calcário. O gesso também disponibiliza Ca e S no solo. Desse modo, criam-se condições 
para o sistema radicular das plantas se aprofundarem no solo e, conseqüentemente, minimizar os 
efeitos dos veranicos (CORDEIRO, 2015). A soja (Glycine max) é uma das mais importantes culturas 
na economia mundial, seus grãos são muito usados pela agroindústria (produção de óleo vegetal e 
rações para alimentação animal), indústria química e de alimentos. Recentemente, vem crescendo 
também o uso como fonte alternativa de biocombustível (COSTA NETO E ROSSI, 2000). O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a produtividade de soja, considerando a aplicação de diferentes doses de 
calcário e gesso agrícola em sistema plantio direto. O experimento foi conduzido na Fazenda 
Experimental da Universidade do Oeste Paulista em Presidente Bernardes - SP. De acordo com o 
Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (EMBRAPA, 2006), o solo é classificado como 
Argissolo Vermelho distroférrico, de relevo suave ondulado. O delineamento experimental foi em 
faixas com parcelas subdivididas, em fatorial 5x5, com 3 repetições. As parcelas foram constituídas 
por 5 doses de calcário (0, 1, 2, 4 e 8 t ha-1) e as subparcelas com 5 doses de gesso agrícola (0, 1, 
2, 4 e 8 t ha-1). As variáveis analisadas foram submetidas à análise de variância (p < 0.05) e as 
médias comparadas pelo teste Tukey (p < 0.05) por meio do software Sisvar (FERREIRA, 
2011).  Segundo Pauletti (2014), a aplicação de gesso contribui no aumento da produtividade da 
soja em safra, porém proporciona um efeito negativo na aplicação de altas doses. De acordo com 
Zandona (2015) o gesso agrícola aumenta a produtividade da soja, com resposta até a dose de 2 t 
ha-1, porém no seguinte trabalho houve aumento na produtividade apenas na dose de 1 t ha-1. Os 
componentes de produção e a produtividade da soja não foram alterados pelas doses de calcário. 
Apenas as doses de gesso agrícola obtiveram diferença significativa, tanto no número de vagens 
quanto no peso de cem grãos e na produtividade, porém o maior valor destes parâmetros foi 
observado na dose de 1 t ha-1.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1308 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Agrárias  

Agronomia    

 
 

PRODUTIVIDADE E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO BROTO DE FEIJÃO MUNGO-VERDE (VIGNA 
RADIATA L.) TRATADO COM ÁCIDO SALICÍLICO  

 
VERÔNICA LETÍCIA DA SILVA  
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Este trabalho tem a finalidade de trazer subsídios para que o profissional da área de produção 
vegetal se utilize de meios para produzir um alimento com qualidades agregadas ou funcionais, de 
forma a produzir benefícios na saúde dos consumidores. O objetivo foi verificar o efeito da 
aplicação exógena do ácido salicílico sobre a produção de biomassa e a presença de antioxidantes 
em brotos de feijão mungo-verde (Vigna radiata L.). O experimento foi conduzido no laboratório 
de sementes da UNOESTE, em delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro 
repetições, e analisado por ANOVA e teste Tukey (p < 0,05) para comparação de médias. As 
sementes foram subdivididas em 4 subamostras de 50 sementes para cada tratamento. Foram 
adicionados 12 mL de água destilada e germinadas com temperatura constante de 25oC. Após 24 
horas, as plântulas com desenvolvimento discrepante (atrasado ou adiantado), foram substituídas 
por outras de forma a se ter um conjunto homogêneo em cada repetição. Houve 4 ensaios com 
ácido salicílico (AS), nas concentrações zero; 115,1; 230,2 e 575,5 mg L-1. Ensaio 1: uma única 
aplicação de 12 mL da solução; Ensaio 2: duas aplicações de 12 mL; Ensaio 3: duas aplicações de 6 
mL e Ensaio 4: uma aplicação de 6 mL. Todos os dias a quantidade total de água ou solução foi de 
12 mL. As plântulas normais obtidas aos cinco dias após a semeadura foram medidas quanto ao 
comprimento de parte aérea e raiz, que após segmentadas, foram levadas a estufa a 60oC por 48h 
e obtenção das massas secas. O procedimento descrito foi repetido para obtenção dos extratos 
etanólicos secos e a partir deles as determinações de teor de fenóis totais e de antioxidantes 
totais não enzimáticos (DPPH) e também para obtenção de hipocótilos que foram congelados (-
80oC) e com eles determinados o teor de proteínas solúveis totais e atividade da enzima 
superóxido dismutase (SOD). As aplicações exógenas de ácido salicílico que não produziram 
efeitos significativos de redução nos parâmetros biométricos analisados foram 115,1 mg L-1 em 1 
ou 2 aplicações de 6 mL.  O teor de fenóis totais foi maior na dose de 230,2 mg L-1, sendo que os 
brotos que receberam a aplicação de ácido salicílico sempre apresentaram maiores teores que o 
controle. A quantidade de antioxidantes totais não enzimáticos foi maior na maior dose de ácido 
salicílico. Não houve diferença entre os tratamentos quanto ao teor de proteínas solúveis e 
atividade de SOD (enzima extratora de radicais livres). Conclui-se que as menores doses de AS não 
afetaram negativamente o crescimento dos brotos e ativaram a produção de fenóis e 
antioxidantes totais não enzimáticos.    CNPq     
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PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DA BATATA-DOCE CULTIVADA EM DIFERENTES DENSIDADES DE 
PLANTIO  

 
GUILHERME DIAS BATISTA  

LEONARDO MENDONÇA PEREIRA  
FÁBIO RAFAEL ECHER  

 
A batata-doce possui grande importância socioeconômica na região de Presidente Prudente-SP, 
uma vez que a maior parte da produção é desenvolvida por pequenos produtores. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a produtividade da batata-doce em diferentes densidades de plantio, 
como uma tentativa de melhorar a classificação buscando agregação de valor ao produto 
comercializado. O experimento foi realizado em lavoura comercial de batata-doce no município de 
Presidente Prudente-SP. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com 4 tratamentos 
e cinco repetições. Os tratamentos constaram das densidades de plantio de 2, 4, 6 e 8 ramas por 
metro de linha. Avaliou-se o número de batatas-doce por planta, número de batatas-doce por 
metro quadrado, massa média da raiz tuberosa e produtividade comercial. As batatas-doces foram 
classificadas em Extra (menor ou igual a 150 g), Extra A (maior ou igual a 300 g) e em Extra AA 
(peso entre 150 e 300 g), conforme o padrão utilizado pelo CEAGESP. O aumento da densidade de 
plantas reduziu linearmente a quantidade de batatas por planta (de 6 para 2 batatas) e a massa 
média das raízes tuberosas (de 416 g para 167 g), porém houve maior quantidade de batatas por 
metro quadrado nas densidades de 4 e 8 plantas metro de linha. O tratamento que obteve maior 
produtividade comercial total foi o de 4 plantas m-1, seguido pela densidade de 8 plantas m-1. As 
menores populações de planta (2 e 4 m-1), apresentaram maior produtividade na classe Extra A 
(peso maior que 300 g) que na densidade de 8 plantas m-1. Por outro lado, a densidade de 8 
plantas m-1 proporcionou maior produtividade nas classes Extra ( < 150 g) e Extra AA (peso entre 
150 e 300 g). A produtividade comercial total é maior na densidade de plantio de 4 plantas m-1 em 
razão da maior participação das batatas grandes (peso maior que 300 g). Considerando que o 
aumento da densidade de plantio encarecerá o custo de produção pelo aumento da quantidade 
de ramas e da mão de obra, e que haverá diferente precificação, novos estudos devem avaliar a 
viabilidade econômica do plantio de lavouras de batata-doce sob diferentes densidades.          
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PRODUTIVIDADE E QUALIDADE FISIOLÓGICA DE UROCHLOA BRIZANTHA CV. MG-5 EM RAZÃO DA 

INTENSIDADE DE CORTE DA PARTE AÉREA  
 

FABIANA LIMA ABRANTES  
GABRIEL CHAVES PARMEZAN  

SERGIO LUIZ CARNELOSSI FILHO  
CARLOS SÉRGIO TIRITAN  

TIAGO ARANDA CATUCHI  
ANA PAULA SILVA CORDEIRO  

RAFAELA TORQUATO DE AGOSTINI  
CECI CASTILHO CUSTÓDIO  

 
Em campos de produção de sementes de Urochloa brizantha cv. MG-5, o crescimento vegetativo 
exagerado pode promover baixos índices de produtividade de sementes, com baixa qualidade 
fisiológica. Fato que ocorre em razão da planta direcionar os fotoassimilados para a produção de 
biomassa vegetativa.  Diante deste contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade e 
produtividade de Urochloa brizantha cv. MG-5, em razão da intensidade de corte da parte aérea 
das plantas. O experimento foi conduzido na fazenda Experimental da Unoeste, localizada no 
município de Presidente Bernardes/SP, durante o ano agrícola de 2015/16. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizado, com quatro repetições. Os tratamentos foram compostos 
por intensidade de cortes da parte aérea das plantas (T1: um corte (15/08/15); T2: dois cortes 
(T1+15/09/15); T3: três cortes (T2 + 15/10/15); T4: quatro cortes (T3 +15/11/15); T5: cinco cortes 
(T4 + 15/12/15); T6: seis cortes (T5 + 15/01/16) e T7: (T6 + 15/02/2016)). As plantas eram 
provenientes de soca remanescentes da colheita de sementes no ano agrícola 2014/15. A data 
descrita em cada tratamento indica o corte final respectivo para cada tratamento. Os cortes das 
plantas foram realizados com roçadeira mecanizada a uma altura de 10 cm. Os dados obtidos 
foram submetidos à análise de variância. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade.  As maiores produtividades de sementes puras de Urochloa 
brizantha cv. MG-5, foram observadas no tratamento T4 (29 kg ha-1 de sementes) e T5 (49 kg ha-1 
de sementes), sendo últimos cortes realizados em novembro e dezembro, respectivamente. Estas 
respostas podem estar relacionadas ao período de indução ao florescimento das plantas, que para 
a espécie em estudo, ocorre no final de março por decorrência do declínio do fotoperíodo, assim, 
os cortes finalizados a partir de dezembro reduz de forma drástica as estruturas vegetativas das 
plantas, que entram em indução floral com baixos índices de perfilhos. Em contrapartida, cortes 
finalizados em outubro, ocorrem um crescimento vegetativo excessivo (T1; T2 e T3, com 21; 19 e 
20 t ha-1 de matéria seca, respectivamente), que pode reduzir o índice de radiação no dossel 
inferior dos perfilhos, inviabilizando-os no estádio reprodutivo. As maiores porcentagens de 
viabilidade de sementes no teste de tetrazólio, foram observadas nos tratamentos T1; T2; T3; T4; 
T5 e T6, com viabilidade de 90; 92; 84; 92; 91 e 84 % respectivamente. Respostas que enfatiza a 
importância da redução ponderada das estruturas vegetativas (folhas e haste), favorecendo a 
qualidade das sementes. É possível concluir que cortes consecutivos na parte aérea da forrageira 
finalizados entre novembro e dezembro apresenta-se como técnica de manejo promissora para o 
aumento da produtividade e qualidade das sementes de Urochloa brizantha cv. MG-5.          
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RAIZ E PRODUTIVIDADE DE SOJA EM FUNÇÃO DA DESSECAÇÃO E APLICAÇÃO DE ESTERCO DE 
AVIÁRIO NA PASTAGEM ANTECESSORA  

 
PRISCILA ROBERTA LEME ZANFOLIN  

EDEMAR MORO  
FERNANDO BERNARDO MARTINS  

LUCAS DE ALMEIDA RIZZATO  
 

O cenário predominantemente de pastagem degradada pode ser modificado com a implantação 
do sistema semeadura direta e inclusão de leguminosas. A dessecação antecipada da forrageira 
com relação à semeadura da soja favorece a ciclagem de nutrientes e a estruturação do solo. A 
aplicação de esterco de aviário, por ser um adubo nitrogenado orgânico, pode acelerar os 
processos microbiológicos de decomposição da palhada, podendo diminuir o intervalo ótimo entre 
a dessecação da forrageira e a semeadura da leguminosa a fim de se obter uma maior 
produtividade do sistema integrado subsequente. Avaliar a influência da época de pré-dessecação 
da forrageira e da aplicação de esterco de aviário na característica físicas do solo e a consequência 
na produtividade do sistema. O experimento foi realizado em área de pastagem degradada na 
Fazenda Experimental da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente Bernardes-SP. 
O delineamento experimental utilizado foi em parcelas subdivididas, com quatro repetições. As 
parcelas foram constituídas por cinco épocas de pré-dessecação da forrageira (180; 150; 120; 90 e 
60 dias antes da semeadura da soja - DAS) e as sub-parcelas foram compostas de ausência de 
aplicação de esterco de aviário e aplicação de 2.000 kg ha-1 de esterco de aviário. Foi avaliado a 
massa seca de raiz, resistência a penetração e produtividade de soja. As variáveis analisadas foram 
submetidas ao programa estatístico SISVAR, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. Os tratamentos 60 DAS e 90 DAS se destacaram por apresentarem menor RP 
a partir de 30 cm. Porém, com relação a massa seca de raiz, o tratamento 60 DAS foi inferior e 150 
DAS e 90 DAS se destacaram. A produtividade não diferiu significativamente entre as épocas e foi 
superior quando não houve aplicação de esterco. A massa seca de raiz das áreas, com e ausentes 
de esterco de aviário, se diferiu apenas nas camadas de 10-20 cm, as demais não apresentaram 
diferença significativa. Portanto, na camada de 10-20 cm comparando a massa seca de raiz em 
função das diferentes épocas de dessecação, observou-se que as épocas 150 e 90 DAS foram as 
que apresentaram diferença comparada às demais épocas. A produtividade da soja provavelmente 
não tenha sofrido interferência das épocas de dessecação da forrageira por ter sido semeada 
tarde, em função da falta de chuva no momento da semeadura. Dessa forma, o tempo entre a 
época de dessecação mais próxima a semeadura, já é suficiente para decompor a palhada e se 
igualar as outras épocas. As áreas sem aplicação de esterco apresentaram maior produtividade da 
soja provavelmente em função do esterco ter acelerado a degradação da palha deixando o solo 
descoberto mais rapidamente.  A dessecação da pastagem realizada aos 90 DAS sem aplicação de 
esterco de aviário beneficia a soja por diminuir a resistência a penetração radicular e proporciona 
maior volume de matéria seca de raiz e maior produtividade da soja.    Capes     
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REPELÊNCIA DO EXTRATO ETANÓLICO DE ASCLEPIAS CURASSAVICA L. SOBRE O DESENVOLVIMENTO E 

SOBREVIVÊNCIA DE SPODOPTERA FRUGIPERDA (LEPIDOPTERA:NOCTUIDAE)(J.E.SMITH,1917)  
 

RENATO MARCOS DE LEÃO  
VÂNIA MARIA RAMOS  

VIVIANE TAVARES DE ALMEIDA  
JOÃO VITOR SOUZA CRUZ  

MATHEUS BARBOSA SAQUETI  
PEDRO HENRIQUE GORNI  

GABRIEL RIBEIRO MILHORANÇA  
 

Atualmente, o controle químico da lagarta Spodoptera frugiperda apresenta várias dificuldades. 
Em se tratando do controle dessa praga através do uso dos inseticidas convencionais, é comum 
observar a redução na eficácia de controle, já que o uso incorreto dos produtos fitossanitários 
promoveu a seleção de populações resistentes.  Diante disso foi conduzido um estudo para 
verificar a ação de A. curassavica no desenvolvimento e sobrevivência de S. frugiperda. O 
experimento foi realizado na instituição de ensino Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), em 
Presidente Prudente - SP, no Laboratório de Entomologia Agrícola (L.E.A.). As plantas foram 
coletadas, secas e moídas, e a partir do pó foi confeccionado o extrato etanólico bruto. Este foi 
utilizado para o preparo de soluções com álcool absoluto e extrato bruto nas concentrações de 
1%,2% e 4%, onde os discos folhas de milho foram imersos e oferecida as lagartas. O milho 
convencional da variedade Pionner 3340, foi semeado com solo seguindo as recomendações 
agronômicas de adubação, onde foram cultivados em câmera climática para crescimento de 
planta, modelo Fitotron SGC 120 Plant Growth Chamber, regulada a uma temperatura diurna de 
21ºC e noturna de 18ºC, onde permaneceram por 20 dias. Para esse ensaio, foram utilizadas 
placas de Petri de 15cm de diâmetro, com o fundo recoberto por papel filtro levemente 
umedecido com água destilada. Sobre o papel, foram colocados discos de folhas de milho, 
retiradas do cartucho, de 2,5 cm de diâmetro, obtidos com vazador de 7 milímetros. No 
experimento com chance de escolha, em cada placa foram oferecidos 3 discos anteriormente 
imersos nos tratamentos, sendo os tratamentos: água destilada, álcool absoluto e extrato; 
dispostos triangular e equidistantes. No centro de cada placa foi liberada uma lagarta de segundo 
instar. Após 24 e 48 horas, área dos discos foi medida com o auxílio do software IMAGEM J. O 
consumo foliar, por inseto, foi obtido pela diferença entre a área inicial da folha e a área que 
restou após a alimentação das lagartas. Para cada tratamento foram utilizadas 20 placas, cada 
placa representando uma repetição. No teste sem chance de escolha, o ensaio foi desenvolvido da 
mesma forma que o anterior, apenas com a diferença de cada repetição possuía 1 disco do devido 
tratamento. No ensaio com chance de escolha, foi observado maior preferência das lagartas a se 
alimentarem dos discos imersos em água e álcool em comparação com os discos tratados com 
diferentes concentrações do extrato bruto, ocorrendo fagodeterrencia das mesma nas horas 
avaliadas.  De acordo com os dados encontrados no teste sem chance de escolha, pode-se 
observar que os tratamentos contendo extrato em todas concentrações teve diferença em relação 
ao tratamento imersos em água e álcool.  Discos de folhas de milho imersos em extrato de 
Asclepias currassavica nas concentrações de 1%, 2% e 4% apresenta fagodeterrencia sobre 
Spodoptera frugiperda.    CAPES     
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RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO EM SOLOS ARENOSOS COM DIFERENTES DOSES DE CALCÁRIO E 
GESSO SUPERFICIAL.  

 
EVERTON LUIS SANTOS  

CARLOS SÉRGIO TIRITAN  
LUANDA TORQUATO FEBA  

MAIK SERGIO LOPES DA SILVA  
ALINE SARAIVA VIUDES  

EDEMAR MORO  
 

A qualidade do solo, dentre estas destaca-se a definição de Doran & Parkin (1994), segundo os 
quais a qualidade do solo é definida como a capacidade do solo em manter uma produtividade 
sustentável, melhorando o ambiente, a planta, o animal e o homem. Karlen & Stott (1994) 
destacaram uma série de atributos de solo para avaliar sua qualidade em relação à erosão hídrica, 
tais como: teores de matéria orgânica, densidade do solo, porosidade, resistência à penetração e 
permeabilidade do solo à água. A resistência do solo à penetração aumenta com a compactação 
do solo, sendo restritiva ao crescimento radicular acima de certos valores que variam de 1,5 a 3,0 
MPa, conforme Grant & Lanfond(1993); e de 2,0 a 4,0 MPa, segundo Arshad et al. (1996), sendo 
admitidos valores superiores em plantio direto, na ordem de 5,0 MPa, observados por Ehlers et al. 
(1983). Este aspecto está relacionado com a permanência da continuidade dos poros, resultante 
da decomposição das raízes, liberação de exsudatos radiculares, atividade biológica do solo mais 
efetiva, propiciando maior estabilidade dos agregados (Tisdall & Oades 1979; 1982). O objetivo do 
trabalho é avaliar a dinâmica da resistência à penetração em diferentes doses de calcário 
superficial combinadas com e sem gesso. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental 
da Universidade do Oeste Paulista em Presidente Bernardes - SP. De acordo com o Sistema 
Brasileiro de Classificação dos Solos (EMBRAPA, 2006), o solo é classificado como Argissolo 
Vermelho Distrófico, de relevo suave ondulado. O delineamento experimental foi em faixas com 
parcela subdividida, em esquema fatorial 4x2, com três repetições. As parcelas foram constituídas 
pelas seguintes doses de calcário (0, 2, 4 e 8 t ha-1) e as subparcelas com e sem gesso agrícola (0 e 
4 t ha-1). As variáveis analisadas em cada tratamento foram submetidas a análise de variância (p < 
0.05) e as médias foram comparadas pelo método Tukey (p < 0.05) por meio do software SISVAR 
(FERREIRA, 2011). De acordo com o gráfico de resistência à penetração, o tratamento 4, no geral, 
apresentou menor resistência quando comparado ao tratamento 2. Segundo Borges (1997), A 
existência de interação significativa entre níveis de compactação, calagem e gessagem do solo 
indica que essas três variáveis devem ser consideradas na aplicação da mistura calcário e 
gesso. Concluiu-se de um modo geral, que o aumento da resistência à penetração se deu devido a 
uma menor umidade média do solo. Ainda o valor da resistência à penetração, quando comparada 
entre os tratamentos, o que continha calcário, obteve um valor maior que o sem calcário         
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RESPOSTA DA CULTURA DO FEIJÃO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE REGULADOR DE CRESCIMENTO 
PACLOBUTRAZOL E ADUBAÇÃO NITROGENADA DE COBERTURA  

 
TIAGO ARANDA CATUCHI  

WILLIAM HIROSHI SUEKANE TAKATA  
CARLOS SÉRGIO TIRITAN  

 
A adubação nitrogenada na cultura do feijão comum é primordial para obtenção de altas 
produtividades, entretanto, dependendo das condições de cultivo e dose empregada, está 
adubação pode resultar em redução da qualidade e produtividade de grãos, em razão do 
crescimento vegetativo excessivo da planta. O objetivo do trabalho foi estudar o efeito da 
adubação nitrogenada e da aplicação de Paclobutrazol (PBZ) no crescimento e produtividade de 
feijoeiro comum. O experimento foi conduzido em casa de vegetação com plantas conduzidas em 
vasos de 8 L de solo. O delineamento experimental foi em inteiramente casualizado em esquema 
fatorial 4 x 4, sendo quatro doses de nitrogênio (0, 50, 100 e 150 kg ha-1) e quatro concentrações 
de PBZ (0; 80; 160 e 320 g de ingrediente ativo ha-1) em oito repetições. A aplicação do nitrogênio 
e a pulverização do regulador vegetal foi realizada no estádio V4. Foram avaliados as seguintes 
variáveis: altura e matéria seca de plantas, número de vagens por planta e produtividade de grãos. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. As médias dos tratamentos com 
aplicação do regulador de crescimento foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Os efeitos das doses de N em cobertura serão avaliados mediante análise de 
regressão polinomial. O regulador de crescimento na dose de 160 g ha-1 reduz matéria seca da 
planta de feijão (9,2 g planta-1) em relação ao tratamento controle (12,3 g planta-1), entretanto 
não interfere na produtividade de grãos.  A adubação nitrogenada de cobertura na dose de 100 kg 
ha-1 de N, afetou positivamente a o número de vagens por planta (9,2 vagens planta-1), onde 
repercutiu em aumento de produtividade de grãos (8 g plantas-1). Portanto, é possível concluir 
que a aplicação do regulador de crescimento paclobutrazol na cultura do feijão pode ser uma 
técnica promissora para otimizar a utilização de nitrogênio, aumentando a rentabilidade da 
cultura, entretanto, serão necessários mais estudos para definir épocas de aplicação em diferentes 
sistemas de cultivo, irrigado e sequeiro.          

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1315 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Agrárias  

Agronomia    

 
 

SILICATO DE MAGNÉSIO VIA FOLIAR PARA CONSERVAÇÃO PÓS COLHEITA DE RÚCULA  
 

ALESSANDRA MICHAELA SILVA BARBOSA  
PATRICIA REINERS CARVALHO  

 
A rúcula é uma hortaliça da família das Brasicaceae, caracterizada por seu ciclo curto e de fácil 
comercialização. Mas como toda hortaliça sua conservação pós-colheita é muito curta devido a ela 
continuar suas atividades metabólicas mesmo após ser colhida. Com isso é necessário adotar 
medidas adequadas para melhor conserva-la, como técnicas pós-colheita adequadas, programas 
de conscientização, melhoria das instalações de armazenamento e cadeia do frio. Além destes 
métodos pode-se utilizar a adubação com Silício que não é um nutriente essencial a planta mas 
que traz inúmeros benefícios. O objetivo deste trabalho foi analisar a produção e conservação pós-
colheita da rúcula com diferentes doses de silicato de magnésio. O delineamento experimental 
utilizado foi o inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e dez repetições, contendo uma 
planta por vaso. Os tratamentos consistiram de aplicações com silicato de magnésio (SiMg), 
pulverizadas manualmente com 0,004 L de cada solução por planta, nas seguintes concentrações: 
0,0 (controle); 0,16; 0,32; 0,48 e 0,64g L-1, sendo realizada semanalmente via foliar, totalizando 
três aplicações. Após este processo elas foram colhidas e cada planta foi pesada, medida altura, 
circunferência e quantidade de folhas. Elas também ficaram dispostas sobre bancada onde foram 
submetidas a uma avaliação de notas variando do 3 ao 1. Onde nota 3- ótimo para 
comercialização; nota 2- ainda apta para comercialização e nota 1- inviável para comercialização. 
Os dados foram submetidos à ANOVA com teste F ao nível de 5% de probabilidade e ajustadas 
equações de regressão utilizando o programa "SISVAR". Não foi observada diferença significativa 
pelo teste de tukey a 5% em relação ao comprimento da folha maior, comprimento da folha 
menor, quantidade de folhas e massa seca da rúcula sobre diferentes doses de silicato de 
magnésio. Mas no sétimo dia de avaliação pós-colheita seguindo o critério de notas o tratamento 
4 com dose de 0,48g.L¹ foi o que apresentou maior número de folhas e consequentemente o que 
teve melhor conservação pós-colheita em relação ao Tratamento 1 que não teve doses aplicadas. 
O tratamento 5 teve a maior dose aplicada de 0,64g.L¹ mas não teve o maior número de folhas e 
nem melhor conservação. O tratamento 3 com dose 0,32g.L¹ apresentou o pior resultado. A rúcula 
não apresentou aumento de produtividade com as doses de silicato de magnésio. Mas o resultado 
positivo da conservação pós-colheita no tratamento 4 pode estar ligado ao silício por ele trazer 
inúmeros benefícios a planta como baixo coeficiente de transpiração, com isso melhorando o 
aproveitamento da água. Tendo maior teor de clorofila e a maior rigidez estrutural dos tecidos e 
entre outros. A adubação via foliar com silicato de magnésio, não teve influência no aumento da 
produtividade. Mas em relação a conservação pós-colheita a adubação com o Si a dose de 0,48g.L¹ 
apresentou o melhor resultado, tendo uma vantagem de dois dias a mais para 
comercialização.          
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USO DA ÁGUA MAGNETIZADA NA PRODUÇÃO DE MUDA DE ALFACE  
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SANDY NUNES DO NASCIMENTO  
CELMA DE JESUS RIBEIRO  

ROSANGELA DA SILVA  
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA  

 
A formação de mudas de qualidade na produção de alfaces é um fator importante. Desta forma, 
torna-se fundamental este estudo a respeito fatores que influenciam o crescimento dessas mudas, 
utilizando da influência da água magnetizada para o seu desenvolvimento. Avaliar o 
desenvolvimento da muda de alface com uso da água magnetizada em comparação com a água 
convencional. O experimento foi conduzido em uma estufa da Faculdade de Tecnologia FATEC de 
Presidente Prudente. Constituiu no plantio de duas bandejas com 120 células cada, com sementes 
peletizadas de alface, variedade "Vanda". Utilizou-se substrato vegetal. Empregou-se o 
delineamento experimental de blocos ao acaso, de dez repetições de 12 células, totalizando 20 
parcelas e 240 células. Desde a semeadura até os 24 dias a irrigação foi realizada com 4,0 ml de 
água em duas aplicações diárias para cada célula, sendo que uma bandeja recebeu somente água 
magnetizada e a outra água convencional. Foram realizadas medições semanais da altura das 
plantas e no final foram medidos o comprimento das raízes.  Comprimento médio da parte aérea, 
água convencional 3,85 cm-magnetizada 4,3 cm, diferença de 12%. Comprimento médio da raiz, 
água convencional 7,0 cm-magnetizada 9,0 cm, diferença de 29%.  Segundo alguns autores, o uso 
de água magnetizada traz benefícios para a planta como aumenta a solubilidade de alguns 
minerais ocorre a desgaseificação, aumentando dessa forma a permeabilidade no solo, que 
consequentemente aumenta a eficiência da irrigação. No experimento realizado obtivemos 12% a 
mais de comprimento da parte aérea e 29% a mais de comprimento de raiz nos tratamentos onde 
foi utilizada água magnetizada.  A altura da parte aérea e comprimento de raízes na produção de 
mudas de alfaces quando irrigadas com água tratada magneticamente, apresentaram melhores 
resultados em relação à quando irrigado com água convencional. É possível reduzir dias do ciclo da 
produção da muda de alface, quando utilizando o tratamento magnético da água.         
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VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE VERDURAS E 
LEGUMES NA CIDADE DE ADAMANTINA-SP  

 
MOISES DA SILVA MARTINS  

AFRANIO CARDOSO COIMBRA  
ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO  

VALTER ALVES PRADELA  
 

A ideia surgiu em cima de uma necessidade real da Unidade da Associação Passiflora dos 
Produtores Rurais de Adamantina-SP - APPRAR - que atua comercialmente com a Marca Armazém 
do Campo - Constituída de produtores rurais da economia familiar na região e contam com ajuda 
do Governo e do capital privado. -Estudar a viabilidade de implantação de uma empresa de 
processamento de verduras e legumes na cidade de Adamantina. -especificamente, estudar os 
custos fixos e variáveis bem como taxa de retorno do investimento e a necessidade de capital de 
giro. A metodologia será um estudo de caso da empresa de processamento de verdura e legumes 
Segundo Yin,( 2010), estudo de caso é um instrumento pedagógico que apresenta um problema 
mal estruturado. Afirma ainda, que é um problema mal estruturado, É aquele que não tem uma 
solução pré-definida, exigindo empenho do pesquisador para identificar o problema, analisar 
evidências, desenvolver argumentos lógicos, avaliar e propor soluções. O investimento fixo para a 
implantação da unidade, bem como o capital de giro e os custos totais foram estimados a partir 
dos dados de capacidade contidos nos fluxogramas quantitativos básicos da empresa. Os custos 
dos equipamentos da linha de produção, bem como de equipamentos auxiliares foram obtidos 
dos fornecedores. Estimaram-se o número de funcionários e seus respectivos salários, levando-se 
em conta as atividades de suporte e as atividades diretamente ligadas ao processamento. 
Considerando-se para tanto um turno de trabalho. Os custos variáveis, tais como matéria-prima, 
ingredientes, energia, combustíveis e outros, foram calculados com base em tarifas e valores 
estimados e/ou obtidos dos fornecedores. Por trata-se de um setor sujeito a intensa 
regulamentação e fiscalização da Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A empresa 
detalha no rótulo as informações nutricionais e a validade dos alimentos. É importante lembrar 
que os consumidores de produtos beneficiados são muito exigentes e elitizados. Portanto, deve-se 
primar pela qualidade dos produtos e pelas condições de higiene o que acarreta o aumento nos 
custos. O estudo nos leva a concluir que a taxa de retorno do investimento da unidade produtora 
é de aproximadamente 34%, que comparada às principais taxas de remuneração de capital, 
permite afirmar que o investimento terá ganho positivo. Os custos relativos à mão de obra e à 
matéria prima constituem os itens mais dispendiosos, representando 58% dos custos totais. Mas a 
unidade poderá eventualmente operar, sem prejuízos, com até 54% de ociosidade, ou seja, no 
processamento de hortaliças . Conclui-se, portanto, que há viabilidade econômica.         
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FERRAMENTA DE APOIO NA AGRICULTURA FAMILIAR: UMA 

CONCEPÇÃO DE AÇÃO MULTIDISCIPLINAR  
 

LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO  
FERNANDO BERNARDO MARTINS  

ALLINE MENDES ALVES  
ANDREI GEOVANI DE OLIVEIRA SALVADOR  

EDSON CARLOS HITOSHI YAMAMOTO  
 

O segmento da agricultura familiar detém em torno de 20% das terras e responde por 
aproximadamente 38% da produção nacional, fornecendo alguns produtos básicos da dieta do 
brasileiro. Para alguns destes produtos, o setor chega a ser responsável por 60% da produção. O 
contexto da extensão universitária traz para a sociedade grande importância e significativas 
contribuições, pois apresenta o contato dos acadêmicos com o público em geral, onde as teorias 
aprendidas em sala de aula se concretizam. O morango é uma cultura que não precisa de grandes 
áreas territoriais para seu cultivo e por isso pode ser uma alternativa viável de produção para a 
agricultura familiar. Uma das alternativas é produzir o morango fora do solo. Uma das recentes 
linhas de pesquisa avalia um importante fator que influencia a produtividade do morangueiro: o 
fotoperíodo - tempo diário em que a planta fica exposta ao sol. Como alternativa para diferenciar 
a produção do morango através do fotoperíodo, tem-se utilizado em estufas produtoras uma 
tecnologia que faz uso de lâmpadas LED para fornecimento de iluminação artificial, visando uma 
maior produtividade da planta. O trabalho é justificado por possuir articulação das ações 
extensivas com o ensino, onde trabalham no sentido de aliar teoria com a prática, em uma relação 
dialógica entre a Universidade e a sociedade, estimulando o diálogo, as trocas de experiências e 
reflexões coletivas sobre a temática estudada. Já a articulação com as pesquisas irá potencializar o 
desenvolvimento profissional dos acadêmicos, uma vez que essa vivência e as problemáticas do 
dia a dia irão despertar por parte dos alunos buscarem novas técnicas, metodologias e novos 
sistemas que melhor se enquadram para a realidade de cada família. A extensão proporcionará 
benefícios recíprocos para a sociedade e os acadêmicos, favorecendo o senso comum de 
ambos.  Disseminar tecnologias e informações do plantio de morango suspenso através do uso de 
LEDs aos agricultores familiares, flexibilizando a produção com menor custo e impacto 
ambiental. Através da parceria entre alunos da Pós-Graduação e Graduação envolvidos no projeto, 
juntamente com a Escola Técnica de Presidente Prudente (ETEC) e a Cristolândia Prudente/Álvares 
Machado (Projeto de Recuperação de Dependentes Químicos), será desenvolvido em escala 
experimental um sistema de iluminação artificial por lâmpadas LEDs para serem colocadas em 
pequenas estufas com o objetivo de avaliar a ação do tempo de iluminação, das cores e da 
potência das lâmpadas em função da produtividade do morangueiro. Desta forma contribuindo 
para a didática dos alunos da ETEC e para a produção da Chácara da Cristolândia. A partir das 
informações coletadas, serão realizados encontros e palestras com o objetivo de divulgar as 
respostas obtidas e explicar o funcionamento da técnica para os produtores rurais familiares, 
orientando sobre o manejo, custos e viabilidade do processo.             
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INFLUÊNCIA DA ALTURA DO FURO DE DRENAGEM DE VASOS DOMÉSTICOS NO TEMPO DE REGA E 
NO DESENVOLVIMENTO DO MANJERICÃO  

 
MARCELO RODRIGO ALVES  

LEVI GABRIEL BARRETO DE ARAUJO  
LEANDRO FELIPE SOARES TEIXEIRA  

 
O cultivo de plantas ornamentais e aromáticas em vasos domésticos é comum em inúmeras 
residências. Independentemente do tamanho dos vasos, esses tem em comum o fato de 
apresentarem os furos de drenagem na sua parte inferior, o que traz como consequência alguns 
pontos negativos, como a rápida drenagem do sistema (após a rega) e o não armazenamento de 
uma reserva de água. Para contornar isso é comum, também, o uso de pratos em baixo dos vasos 
para servir de reservatório de água, entretanto, isso resolve um problema e cria outro já que a 
água fica exposta e pode acarretar na contaminação e proliferação da larva do Ae. Aegyptti.  Dessa 
maneira, o presente trabalho tem o objetivo de avaliar se, ao invés de se utilizar furos de 
drenagem na parte inferior do vaso, furos feitos nas laterais dos vasos e em alturas mais elevadas 
podem corrigir tais pontos negativos. Para tanto, será montado um experimento para avaliação de 
quatro diferentes alturas de furos de drenagem em vasos com capacidade de 3,5L de volume e 
cultivados com Manjericão (Ocimum basilicum L), por se tratar de uma espécie aromática bastante 
difundida no Brasil. Os trabalhos de avaliação serão desenvolvidos em duas épocas distintas, 
sendo uma entre o inverno e primavera de 2017 e outra entre o verão e outono de 2018. Em 
ambos os casos, os trabalhos serão conduzidos em duas etapas: Na primeira (sem planta), o 
intuito será avaliar a influência da altura do furo no armazenamento da água; e na segunda (com 
planta), a finalidade será avaliar a influência das alturas dos furos de drenagem no 
desenvolvimento das mudas de manjericão e sua relação com o tempo de rega. Assim, o 
delineamento experimental utilizado será em esquema fatorial 4x2, com seis repetições, sendo 
quatro alturas de furo (F1, F2, F3 e F4), e dois intervalos de regas (intervalo de 24 hs, ou seja, dia 
sim / dia sim - DSDS e intervalo de 48hs, ou seja, dia sim / dia não - DSDN. As alturas de furos a 
serem utilizadas serão determinadas para garantir o armazenamento de: 0% (0,0L - F1), ou seja, 
furos na parte inferior do vaso (testemunha); 15% de volume (0,525L - F2); furos a 30% de volume 
(1,05L - F3) e furos a 45% do volume (1,575L - F4), com 4 furos de 8mm de diâmetro cada. O 
desenvolvimento do manjericão será acompanhado por 90 dias, onde a cada 15 dias será medido 
a altura da planta com régua graduada e diâmetro do caule principal, com utilização de um 
paquímetro. Também serão realizadas medidas do teor de clorofila das folhas com auxílio do 
medidor portátil de clorofila SPAD-502 da Konica Minolta. No final de 90 dias as plantas serão 
removidas e levadas para laboratório onde serão lavadas e submetidas a secagem de 72 horas a 
65ºC em estufa. Após a secagem serão obtidos os valores de massa seca de raiz, massa seca foliar 
e massa seca total. As médias dos resultados serão comparadas pelo teste de Tukey a 5%.            
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MANEJO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA DE COBERTURA EM CULTIVAR DE FEIJÃO DE CICLO 
PRECOCE.  

 
EDUARDO SILVA DIAS  

TIAGO ARANDA CATUCHI  
 

Atualmente, as cultivares de feijão existentes são de ciclo comum precoce e ciclo normal. 
Entretanto, devido às diferenças no hábito de crescimento, ciclo e potencial produtivo de cada 
cultivar, a exigência de alguns nutrientes, como o nitrogênio, pode ser alterado, o que pode 
demandar adequações no manejo da adubação. O objetivo será avaliar a produtividade nos 
cultivares de feijão que possuem ciclo precoce, em função dos diferentes manejos da adubação 
nitrogenada em cobertura. O delineamento experimental será em blocos casualizados em 
esquema fatorial 3x7, com quatro repetições. Os tratamentos serão constituídos pela combinação 
de cultivares de feijão com ciclo precoce e hábito de crescimento determinado e sete manejos da 
adubação nitrogenada na forma de nitrato de amônio em cobertura que será realizada dentre os 
manejos antecipado e a partir do estádio V3 ate R5. Serão coletadas plantas a altura do colo, no 
estádio R8, para determinação da matéria seca e do teor e acúmulo de nitrogênio na parte área. 
Por ocasião da colheita serão avaliados os componentes de produção (População final de plantas, 
Número de vagens por planta, Número médio de grãos por vagem, Massa média de 100 grãos). A 
produtividade de grãos será determinada mediante colheita manual de duas fileiras com três 
metros de comprimento dentro da área útil de cada parcela experimental. O estudo estatístico 
constará de análises de variância e de regressão, e as médias dos tratamentos experimentais serão 
comparadas pelo teste de Tukey ao nível mínimo de 5% de probabilidade, utilizando-se software 
estatístico Sisvar.            
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PRODUTIVIDADE DO MILHO COM ÉPOCAS DE DESSECAÇÃO DA PASTAGEM DEGRADADA COM E 
SEM APLICAÇÃO DE CAMA DE AVIÁRIO  

 
LEONARDO CAMILLO GROSSO DE SOUZA  

EDEMAR MORO  
 

Em busca de soluções sustentáveis para a recuperação dos solos degradados e de baixa 
produtividade, caracterizados como solos arenosos do oeste paulista, surgem novas pesquisas e 
técnicas do uso e manejo deste solo. No oeste paulista, na maioria dos casos, os solos apresentam 
textura arenosa e relevo suave-ondulado ou plano, sem impedimentos à mecanização, 
predominam sistema de produção pecuária com baixa capacidade de suporte e com algum grau 
de degradação das pastagens. Os solos arenosos tem baixa capacidade de retenção de água, alem 
de estrutura simples ou fraca e pouca consistência, possuem baixa fertilidade natural, baixo pH, 
toxidez de alumino no subsolo, baixos teores de matéria orgânica e alta susceptibilidade à 
erosão.Neste cenário, o estudo das práticas de dessecação antecipada da pastagem degradada 
existente em áreas de solos arenosos no sistema de semeadura direta da cultura do milho, 
tornam-se de extrema importância. Portanto a escolha do melhor período para a dessecação de 
uma pastagem degradada pode ser decisivo para melhoria nas propriedades do solo e 
consequentemente benefícios para as próximas culturas. O presente trabalho visa oferecer um 
melhor período para a dessecação de uma área de pastagem com gramínea degradada, para que o 
milho tenha melhor rendimento produtivo. Outro fator de relevância a ser observado é aplicação 
de cama de aviário, que por ser uma fonte orgânica de nutrientes, com disponibilização lenta no 
solo, podendo diminuir o período entre a dessecação da forrageira e a semeadura da 
cultura. Analisar as influências das épocas de dessecação da forrageira degradada combinadas 
com aplicação de cama de aviário nas características químicas, estado nutricional, correlacionadas 
com a produtividade da cultura do milho. A localização da área experimental está na Fazenda 
Experimental da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente Bernardes-SP, em um 
solo classificado como Argissolo Vermelho distroférrico (EMBRAPA, 2006), com relevo suave 
ondulado e teor de argila de 160 g ha-1 na camada de 0-20 cm . O clima da região de Presidente 
Bernardes-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. Avaliações: Análise 
química do solo (0-10, 10-20 e 20-40 cm), Estado Nutricional do milho, altura das plantas de milho 
no florescimento, Relação C/N da matéria seca do capim, numero de folhas do milho,massa de 
100 grãos, numero de fileiras de grãos,numero de grãos por fileira, numero de grãos por espiga, 
população de plantas, produtividade do milho e análise microbiológicas do solo.            

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1323 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Agrárias  

Agronomia    

 
 

PRODUÇÃO DE MUDAS PRÉ-BROTADAS EM RAMAS DE MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA 
CRANTZ)  

 
OSCAR DE ANDRADE JUNIOR  

IAGO FERNANDES SANTOS  
BRUNO DE LIMA MELO  

JULIANA DOMINGUES SCATOLON  
TADEU ALCIDES MARQUES  

 
A utilização de mudas pré-brotadas para o cultivo da mandioca vem aumentando ano a ano e 
apresenta grandes vantagens em relação ao método tradicional, pois possibilita à rapidez na 
produção de mudas a uniformidade nas linhas de plantio e mudas isentas de patógenos.  O 
objetivo desse trabalho será produzir mudas de mandioca em caixas de brotação visando melhor 
produtividade e tempo de colheita das raízes. As ramas serão cortadas aproximadamente 3 cm 
deixando apenas uma gema por maniva, acondicionadas em caixas de brotação com substrato, 
temperatura em torno de 32°C e irrigação controlada de 8mm/dia. Quando apresentarem uma 
altura de 10 a 12 cm serão transportadas até a casa de vegetação onde permanecerão por um 
período de até 15 dias. Posteriormente após a colheita serão avaliadas a biometria das plantas: 
altura das plantas, diâmetro das manivas à altura de 5 cm do solo, quantidade de raízes, teor de 
amido, matéria seca das raízes, matéria seca da parte aérea e a produtividade. A criação de 
biofábricas por pequenos produtores ou assentados é totalmente possível devido ao baixo custo 
de investimento. Serão utilizadas 05 cultivares de mandioca, Iac 14, Fécula Branca, IPR (União), 
Olho Junto e Baianinha no espaçamento de 0,90 m x 0,90 m. O modelo estatístico utilizado será o 
programa Sisvar, utilizando o teste de Tukey à nível de 5% de probabilidade.             
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QUALIDADE FÍSICA DE UM ARGISSOLO CULTIVADO COM PANICUM MAXIMUM CV. MOMBAÇA 
CONSORCIADO COM LEGUMINOSAS E SOJA NO VERÃO EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-

PECUÁRIA  
 

FLÁVIA ALESSANDRA MIGNACCA  
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  

OSCAR DE ANDRADE JUNIOR  
MARCELLO AUGUSTO STATELLO  
PATRICIA RODRIGUES BRIGATTI  

MARIANI ANDRELLI RUBIRA  
CARLOS HENRIQUE BRITO VASCONCELOS  

 
INTRODUÇÃO: O solo é um recurso naturai de grande importância cuja heterogeneidade reflete na 
variabilidade de seus atributos químicos e físicos. Para tornar a compreensão dos fenômenos 
ocorridos na parte aérea das plantas mais completa, é importante a compreensão do que acorre 
abaixo da superfície do solo. É essencial o equilíbrio entre estes fatores, para que suas 
características físicas possam ser mantidas e por consequência, as culturas em desenvolvimento 
atinjam seu potencial máximo. JUSTIFICATIVA: O estudo de solos é importante para o melhor 
entendimento do crescimento, desenvolvimento e da nutrição mineral das plantas. E também 
para escolha do manejo ideal dos solos arenosos. O objetivo do trabalho de pesquisa é analisar o 
desenvolvimento radicular das plantas de soja e de Panicum maximum cv. Mombaça diante do 
manejo da adubação nitrogenada, da estruturação física do solo e da retenção de água. O 
experimento está instalado na Fazenda Experimental da Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE, na cidade de Presidente Bernardes/SP, em um Argissolo com 16% de argila na 
profundidade de 0-0,5 m. A área experimental foi estruturada em março de 2015 com a 
semeadura do capim Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça) em área total, e o capim java 
(Macrotyloma axillare cv. Java - leguminosa forrageira) e guandu (Cajanus cajan - leguminosa 
forrageira) semeados em sulcos com espaçamento de 0,90 m, com 15 e 3 kg ha-1 de sementes, 
respectivamente. O delineamento experimental utilizado será de blocos casualizados com quatro 
tratamentos e quatro repetições. Serão avaliados Biometria do sistema radicular, após retirada do 
solo com monólitos serão avaliadas pelo software Safira(Embrapa, 2008) e depois N no tecido 
foliar. Serão avaliados também a curva de retenção de água no solo conforme metodologia de 
Richards (1949), Macro e Microporosidade, Densidade do solo e Determinação da agregação do 
solo conforme metodologia Embrapa (1997). Resistência do solo a penetração, Fracionamento 
física da matéria orgânica do solo conforme Cambardella e Eliott (1992). Análise de N orgânico e 
inorgânico no solo conforme metodologia de Cantarella e Trivellin (2001) e no tecido foliar 
conforme Malavolta et al. (1997).Os resultados serão submetidos à análise de variância e os 
efeitos dos tratamentos serão comparados pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. A 
interação significativa entre os manejos e as profundidades de solo também serão comparadas 
nas mesmas condições.       CAPES     
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SISTEMA AUTOMATIZADO DE IRRIGAÇÃO APLICADO À CULTURA DA PIMENTA  
 

DANIEL RETALI MELO FREIXO DOS SANTOS  
DANIEL DOMICIANO  

SIDNEI FAVARIN  
JOÃO CESAR MARTINS DE CASTRO  

ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO  
 

O Agronegócio brasileiro tem como um dos seus pilares o desenvolvimento de 
soluções/tecnologias para à diminuição dos custos para os produtores. Quando se trata de 
irrigação, os sistemas tradicionais não estão acessíveis a todos os pequenos produtores, dessa 
forma, todo controle e monitoramento são feitos de forma natural e manual.  O objetivo deste 
trabalho é implementar um sistema de irrigação automatizado que seja de baixo custo e 
disponível a qualquer agricultor. Este trabalho apresenta a construção de um sistema artesanal 
para irrigar um canteiro de pimenta "Malagueta" e "Dedo-de-moça", utilizando o sistema de 
gotejamento. O sistema segue o modelo desenvolvido pelos professores da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Leonardo Médici e Daniel de Carvalho. Utiliza uma tecnologia que se 
caracteriza por uma vela de filtro de água conectada a um pressostato de máquina de lavar roupa. 
A vela serve como o sensor de disponibilidade de água do solo e quando ele se resseca, é gerado 
uma pressão negativa dentro da vela, fazendo com que o pressostato acione eletricamente a 
válvula da irrigação. Com a irrigação do solo, a água entra na vela, o que anula a pressão e desliga 
a irrigação. O dispositivo foi implantado no laboratório de Agronegócio da Fatec de Presidente 
Prudente. Com a finalidade de proporcionar aos alunos da instituição a oportunidade de conhecer 
e manipular todas as etapas da construção de um sistema de irrigação de baixo custo.            
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CONDUÇÃO E MANEJO DO PROCESSO DE REVELAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CULTURAS 
ANUAIS REALIZADA POR ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO 
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RAIANE IZABELA DE LIMA  
JOÃO VICTOR MENDONÇA  

ARIANE DANTAS  
JULIANA AGUIAR VETTORATO  

FELIPE RYDYGIER DE RUEDIGER  
 

A diagnose visual é uma forma de avaliar os principais sintomas de deficiência ou toxidez de um 
elemento apenas observando a aparência da planta, principalmente a coloração de suas folhas. 
Contudo, para realizar tal procedimento é necessário que o técnico tenha prática, pois muitos 
sintomas de deficiências nutricionais podem ser confundidos com doenças e ataques de 
pragas. Dessa forma, foi organizado uma atividade com os alunos do segundo ano do curso 
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio com o objetivo de capacitá-los a realizar uma 
criteriosa avaliação geral das plantas e conscientizá-los das principais implicações desse estado, 
bem como auxiliá-los na organização das informações e trabalho em equipe.    Observou-se que a 
atividade foi conduzida com didática clara e objetiva, expondo e colocando os participantes frente 
a situações reais, sendo, portanto, uma experiência proveitosa e enriquecedora.     A atividade foi 
realizada na sala de aula da Escola Técnica Estadual (ETEC) Dona Sebastiana de Barros, localizada 
no Município de São Manuel e consistiu na divisão dos 36 alunos em 18 duplas distribuídos em 
locais separados da sala. Cada grupo recebeu uma folha de papel com fotos de amostras (planta, 
ramos, folhas) tiradas de três culturas anuais diferentes que apresentavam aspectos (coloração, 
tamanho, forma) peculiares de deficiência ou toxidez mineral. Cabia aos estudantes escreverem 
qual era a alteração mineral em questão e os procedimentos necessários as táticas de diagnose, 
coleta e envio de material, sendo permitido a consulta de material bibliográfico e comparação 
com amostras-padrão (plantas saudáveis), sendo que a folha, o órgão de comparação 
recomendado, pois é aquele que melhor reflete o estado nutricional das plantas. Ao final da 
atividade foi pedido que cada equipe apresentasse as respostas escritas na folha e discutisse como 
foi o processo de resolução da problemática.    
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EFEITOS DA TÉCNICA DE SOLARIZAÇÃO NA BIOLOGIA DO SOLO E DESENVOLVIMENTO DA ALFACE 
(LACTUCA SATIVA)  

 
RAFAELA MARIA SOARES DA CONCEIÇÃO  

 
Um dos principais problemas fitossanitários para diversas culturas são as doenças de plantas que 
são causadas por microrganismos que habitam o solo, pela dificuldade de se encontrar medidas de 
controle. A solarização é um método de desinfestação do solo para o controle de fitopatógenos, 
plantas daninhas e pragas, por meio do uso de energia solar, desenvolvido por KATAN et al. 
(1976). É um método não químico, que apresenta menores riscos ao agricultor e ao ambiente e de 
fácil aplicação. O efeito da solarização pode durar vários ciclos, não tendo necessidade de repetir o 
tratamento e associando a solarização com outros métodos de controle, pode-se obter um 
controle mais duradouro e melhor. Este método é especialmente recomendado para hortaliças, 
por suas características de ciclo curto e sistema radicular pouco profundo. O objetivo do presente 
trabalho será avaliar o efeito da técnica da solarização, nas características biológicas do solo e o 
desenvolvimento da alface.    A temperatura do solo não atingiu os 60 oC, o que pode ter sido 
resultado das chuvas e temperaturas do período. A irrigação do canteiro vedado era a mesma do 
canteiro exposto. Alguns dias após o plantio das mudas de alface, foi observado que na área onde 
não recebeu o tratamento de solarização, algumas mudas não se desenvolveram com o mesmo 
vigor da área onde teve o tratamento. Podemos observar que não houve diferença estatística 
entre os tratamentos, em relação aos parâmetros biológicos do solo. Em relação aos parâmetros 
biométricos foi constatada a diferença significativa entre os tratamentos, com destaque para a 
massa fresca da parte aérea e número de folhas. Podemos observar que as plantas que receberam 
o tratamento, obtiveram maior peso em gramas e número de folhas, isso pode ser resultado da 
menor competitividade com as plantas daninhas, visto que o estande de plantas daninhas era 
menor comparado ao canteiro que não recebeu tratamento. A técnica de solarização para cultivos 
de hortaliças pode ser uma alternativa eficaz no controle de plantas daninhas, evitando a 
competição entre plantas e consequentemente melhorando seu desempenho, obtendo uma 
planta de maior vigor.     Foram separados dois canteiros da horta da Unoeste, onde um recebeu o 
tratamento e outro não. Colocou-se uma lona para completa vedação do canteiro que teria que 
atingir 60ºC, com acompanhamento da temperatura durante 2 meses, com medição por 
termômetro simples a 10cm de profundidade. O solo foi coletado dos tratamentos com e sem a 
solarização, antes da colocação da lona e depois da retirada da mesma, de uma profundidade de 
10 cm em quatro pontos que foram homogeneizados para a constituição de uma amostra, com 
duas repetições por tratamento, para a realização de análises biológicas do solo, como carbono e 
nitrogênio da biomassa microbiana (FERREIRA et al. 1999; TEDESCO et al. 1995), atividade 
enzimática da Desidrogenase (VAN OS; GINKEL, 2001) e respiração basal do solo (JENKINSON; 
POWLSON 1976).    
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Muitas vezes os fertilizantes necessitam ficar armazenados por um determinado período até 
serem utilizados. Como se sabe, as condições de armazenagem influem na qualidade do produto, 
seja nas suas propriedades químicas ou físicas. Assim, o conhecimento de recomendações técnicas 
para armazenagem e empilhamento de fertilizantes é fundamental e o Técnico Agrícola, tanto na 
sua formação quanto no exercício profissional, se reveste de grande importância para o fiel 
cumprimento dessa responsabilidade. Nesse sentido, foi realizado uma simulação de visita técnica 
orientada com o objetivo de estimular os alunos do segundo ano do curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio a escrever instruções para o armazenamento adequado 
de fertilizantes, a fim de manter suas características originais.    Dessa forma, acredita-se que essa 
atividade proporcionou aos alunos incentivo, motivação e contextualização, pois enfatizou uma 
possível área de atuação dos alunos após formados, os quais possuirão assim habilitação legal 
para exercício dessa prática.     A atividade foi realizada no barracão onde ficam armazenados os 
fertilizantes da Escola Técnica Estadual (ETEC) Dona Sebastiana de Barros, localizada no Município 
de São Manuel. A professora responsável pela disciplina de Nutrição Vegetal, Adubos e Corretivos 
com Práticas em Culturas Anuais e a Coordenadora Pedagógica se passaram como produtores e os 
alunos como técnicos agrícolas contratados para realizar orientações sobre adequações e 
melhorias para o controle da qualidade de armazenagem de fertilizantes minerais sólidos 
ensacados. Para isso tiveram que escrever quais os diferentes tipos de fertilizantes, sua natureza 
física e química e as condições de empilhamento e armazenamento observadas no barracão. Os 
alunos puderam consultar o conteúdo dado em sala de aula na matéria de Nutrição Vegetal, 
Adubos e Corretivos com Práticas em Culturas Anuais, livros que abordam o tema e que estão 
disponíveis na biblioteca da escola, bem como sites da internet relacionados ao assunto. Ao final 
da atividade os alunos escreveram um relatório com a identificação da propriedade, do produtor, 
as recomendações técnicas gerais, incluindo fotos com identificação dos itens a serem 
melhorados, e, no final, o nome do responsável técnico, a data e a assinatura do profissional. 
Foram produzidos relatórios que atenderam ao objetivo proposto e com conteúdo técnico 
adequado, produtivo e esclarecedor.    
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A ATIVIDADE MICROBIOLÓGICA DO SOLO É INFLUENCIADA PELA ROTAÇÃO DE CULTURAS?  
 

EDUARDO HENRIQUE LIMA MAZZUCHELLI  
FLÁVIA ALESSANDRA MIGNACCA  

FABIO FERNANDO DE ARAUJO  
CARLOS SÉRGIO TIRITAN  

MELINA DANIEL REBONATTI  
 

       O objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade da soja, fertilidade e microbiologia do solo 
submetido a diferentes rotações de cultura na entressafra da soja. O experimento foi 
desenvolvido na Fazenda Experimental da UNOESTE, em Presidente Bernardes - SP, utilizando 
rotação de culturas de entressafra, com seis tratamentos, sendo eles, milheto, pastagem 
semeada, milho, sorgo, girassol e feijão guandu. O delineamento experimental foi em faixas, com 
quatro repetições cada. As analises microbiológicas foram coletadas de 0-10 cm de profundidade, 
realizou-se também análise de fertilidade do solo, na profundidade de 0-20 cm. A atividade 
microbiológica do solo apresentou melhorias após o cultivo de girassol e feijão guandu. A 
produtividade da soja foi influenciada pelo uso de plantas de entressafra, apresentando 
incremento após milheto no primeiro ano e sorgo no segundo ano de cultivo. Os parâmetros de 
fertilidade do solo não foram influenciados com o uso das plantas de entressafra.  CAPES  
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THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO  
CAMILA DIAS PINAFFI  

ANA PAULA JAMBERS SCANDELAI  
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  

 
       Este estudo objetivou investigar o potencial do aguapé na remoção de sódio (Na) e potássio 
(K) de efluente doméstico. Os tratamentos adotados foram: T1 = 100% água; T2 = 25% efluente; T3 
= 50% efluente; T4 = 75% efluente e T5 = 100% efluente. Analisou-se a condutividade elétrica (Ce), 
a concentração de K e Na no efluente, a massa seca e o acúmulo destes elementos na planta. A Ce, 
o K e Na aumentaram com o aumento da concentração de efluente, porém não limitaram o 
desenvolvimento das plantas. A concentração de K foi inferior à de Na no T5, entretanto, as 
plantas apresentaram maior acúmulo de K no tecido, nas mesmas condições. Dessa forma, o 
aguapé apresentou potencial como agente filtrante em efluentes domésticos. 
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ADUBAÇÃO FOSFATADA EM SISTEMA DE FORRAGEM SOLTEIRA E CONSORCIADA COM 
LEGUMINOSAS EM RAZÃO DO PISOTEIO ANIMAL  

 
CAROLINE HONORATO ROCHA  

AMARILDO FRANCISQUINI JUNIOR  
DOUGLAS CELESTINO JUNIOR  

CARLOS SÉRGIO TIRITAN  
TIAGO ARANDA CATUCHI  

 
       O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da resistência à penetração do solo antes e após a 
saída dos animais. O experimento foi conduzido na Fazenda experimental da Universidade do 
Oeste Paulista - UNOESTE. Para realizar a avaliação de compactação do solo, foi utilizado o 
penetrômetro de impacto, sendo feito antes e após a entrada dos animais em razão de adubação 
fosfatada e sistema de forragens. A coleta de dados foi feita em um ponto a cada subparcela. Foi 
avaliado também a quantidade de matéria seca de raiz, através da coleta com trado tipo caneca, a 
amostra foi lava, passada em uma peneira de malha 1 mm e levada par a estufa 65°C. A presença 
de animais na área não favoreceu a compactação do solo. 
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ALTERAÇÕES NA MICROBIOLOGIA DO SOLO E CULTIVO DE ALFACE (LACTUCA SATIVA L.), EM 
FUNÇÃO DA COBERTURA DO SOLO COM PALHADAS  

 
HELOISA MARIA DA CRUZ JARDIM  

FABIO FERNANDO DE ARAUJO  
 

       O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de cobertura com palhadas sobre a microbiologia do 
solo refletindo no aumento do crescimento de plantas olerícolas. O experimento foi realizado em 
Álvares Machado no sitio São Lourenço. Foram avaliados dois tipos de resíduos como Casca de 
Amendoim e Cana de Açúcar triturada e também dois níveis de cobertura do solo de 3 e 6 cm em 
cultivos sucessivos. O estudo foi conduzido em canteiros de horta comercial, atendendo ao 
manejo de condução das plantas adotado pelos produtores. Trinta dias após o plantio foram 
coletada amostra de solo para análise microbiológica, avaliaram-se as plantas invasoras. A 
utilização da cobertura morta trouxe resultados benéficos ao solo, como à redução de ervas 
espontânea, o uso da casca de amendoim melhorou a biomassa microbiana do solo e aumentou a 
produtividade da alface nos dois cultivos, sobressaindo o nível de 3 cm. 
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ANÁLISE DE CUSTOS E LUCRATIVIDADE DA CULTURA DO ALHO  
 

FLÁVIO ALBERTO OLIVA  
MAYCON AMIM VIEIRA  
DOUGLAS FERNANDES  

ANA PAULA VERGINASSI POCAIA  
BRUNA COELHO DE LIMA  

LAYANE OLIVEIRA CARVALHO  
MARCUS AYRTON ROCHA DE LIMA  

 
       O alho é uma das culturas mais antigas que se tem conhecimento. Cultivado desde a 
Antiguidade, o produto é tido por boa parte da população como remédio e, para outros, como 
excelente condimento pelas propriedades de aroma e sabor. O objetivo do trabalho foi apresentar 
a mensuração de custos e resultados da produção de alho, subsidiando indicadores necessários 
para tomada de decisão gerencial e estratégica em propriedades rurais. A metodologia propôs-se 
a contribuir na organização das informações obtidas em planilhas adequadas possibilitando assim 
a apuração confiável dos custos e das receitas e, consequentemente, proporcionando informações 
fidedignas para a estruturação de informações necessárias à gestão da cultura do alho. O estudo 
baseou-se em informações e dados quantitativos dos anos de 2016 e 2017. Como resultado, 
evidenciou-se a viabilidade econômico-financeira da cultura. 
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ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE EFLUENTE DE SUINOCULTURA MANEJADO COM 
PLANTAS AQUÁTICAS  

 
CAMILA DIAS PINAFFI  

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  
 

       As plantas aquáticas representam uma possibilidade de manejo de efluentes de suinocultura. 
O objetivo do estudo foi analisar os parâmetros físico-químicos deste efluente manejado com as 
plantas aquáticas Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes e Salvinia auriculata. O experimento 
ocorreu no Campus II/UNOESTE. Os tratamentos foram caracterizados como: T1 = Testemunha - 
apenas 50% DLS; T2 = 50% DLS + E. crassipes; T3 = 50% DLS + P. stratiotes; T4 = 50% DLS + S. 
auriculata. O experimento foi estruturado em delineamento em blocos casualizados, com quatro 
repetições. Foram analisados: pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e turbidez. Os 
resultados foram submetidos à análise de variância e ao Teste de Tukey, 5% de probabilidade. Os 
valores de pH nos tratamentos com plantas apresentaram valores adequados, as concentrações 
de OD foram maiores no testemunha, houve redução da condutividade elétrica e a redução da 
turbidez foi maior nos tratamentos com plantas. 
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APLICAÇÃO DE BACILLUS SUBTILIS NO CONTROLE DE NEMATOIDES DAS GALHAS EM TOMATEIRO.  
 

LORRAYNE GUIMARÃES BAVARESCO  
FABIO FERNANDO DE ARAUJO  

 
       Os nematoides formadores das galhas causam sérios danos à cultura do tomateiro, 
prejudicando o desenvolvimento de plantas, devido ao comprometimento do sistema radicular. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de Bacillus subtilis no controle de 
nematoides das galhas em tomateiro. O experimento foi conduzido em câmara de crescimento de 
plantas, utilizando solo naturalmente infestado por nematoides do gênero Meloidogyne. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com a utilização de dois cultivares de 
tomateiro e três tratamentos. Aos 40 dias após o transplante das mudas foram avaliados: altura de 
plantas, massa seca da parte aérea, massa fresca de raízes e contagem do número de formas 
ativas de nematoides e ovos nas raízes. Observou-se que a aplicação de Bacillus subtilis promoveu 
o aumento do sistema radicular e reduziu a população de nematoides das galhas nas raízes de 
tomateiro cultivar Katia. 
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ATIVIDADE MICROBIANA EM SOLOS ARENOSOS, SOB DIFERENTES MANEJOS AGRÍCOLAS  
 

BRUNA OLIVEIRA SPOLAOR  
ALANA ANDRADE  

MATHEUS VENÂNCIO PRADO  
ESTER GERÔNIMO SERRA  

DÉBORA CRISTINA RODRIGUÊS GONÇALVES  
FABIO FERNANDO DE ARAUJO  

LUCIANA MACHADO GUABERTO  
 

       - O objetivo do trabalho foi avaliar a atividade microbiana de solos, pela quantificação do 
número de bactérias aeróbicas, respiração, extração de DNA e atividade enzimática 
(desidrogenase). As amostras de solo foram coletadas aleatoriamente dentro de áreas agrícolas do 
Campus II da Universidade do Oeste Paulista, sendo elas: horta, viveiro de plantas, mata 
reflorestada, áreas de cultivos de milho, café, cana-de-açúcar e citros. Foram coletadas três sub 
amostras de cada local na camada de 0-20cm do solo. A realização das análises microbianas foram 
conduzidas em laboratório da própria Universidade. Os resultados mostraram que o solo oriundo 
da horta e do viveiro obtiveram os melhores desempenhos comparados com as áreas cultivadas 
com cana-de-açúcar e citros. No entanto o solo da mata, de cultivos de milho e café obtiveram 
valores intermediários. Os indicadores microbianos encontrados na horta e no viveiro sugerem 
que nesses locais houve melhores práticas de manejo do solo. 
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NEMATICIDA DE FARELO DE MAMONA EM COMPARAÇÃO AO 
CONTROLE QUÍMICO DE MELOIDOGYNE SPP. EM TOMATEIRO.  

 
LORRAYNE GUIMARÃES BAVARESCO  
RITA DE CASSIA LIMA MAZZUCHELLI  

 
       A utilização de farelo de mamona no controle de nematoides das galhas tem sido comprovada 
em diferentes culturas, porém ainda são poucas as informações sobre a quantidade necessária 
para supressão de sua população em tomateiro. O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização 
de farelo de mamona em diferentes dosagens em comparação a produtos químicos nematicidas 
para o controle de nematoides das galhas (Meloidogyne spp.) na cultura do tomate. O 
delineamento experimental foi em blocos casualizados, composto por 8 tratamentos e 4 
repetições. Foram avaliados altura de plantas, índice visual de galhas (IG) e produtividade. A 
utilização do farelo de mamona possibilitou o controle de nematoides das galhas igual ou superior 
aos tratamentos nematicidas comerciais, possibilitando ainda um maior crescimento e produção 
do tomateiro. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CITROS PELO MÉTODO CND  
 

LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO  
JOSÉ EDUARDO CRESTE  

FERNANDO BERNARDO MARTINS  
ALLINE MENDES ALVES  

ALEXANDRE PAIÃO LEITE DA SILVA  
FELIPE SILVA LOOSLI  

 
       A citricultura tem se colocado como importante atividade para o setor agrícola e a economia 
brasileira nas últimas décadas. A compreensão da distribuição de nutrientes na árvore é de suma 
importância para o estabelecimento de programas de manejo nutricional eficientes para a 
produção de citros. A análise foliar é uma das técnicas utilizadas para a avaliação do estado 
nutricional das plantas, e sua interpretação possibilita verificar a ocorrência de deficiências, 
toxidez ou equilíbrio de nutrientes. O método CND é uma técnica utilizada para diagnosticar o 
estado nutricional das plantas, baseia-se nas interações múltiplas que ocorrem entre todos os 
nutrientes sob diagnose. O trabalho foi desenvolvido em área experimental da Universidade do 
Oeste Paulista, com o objetivo de avaliar o estado nutricional do citros, laranja Pera sobre limoeiro 
Cravo, de um pomar de 12 anos de idade instalado na área. O método (CND) foi eficaz na avaliação 
nutricional do citros. 
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COMPOSTAGEM COM DIFERENTES FONTES DE ESTERCOS ENRIQUECIDAS COM YORIN PARA 
POTENCIALIZAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO  

 
LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO  

THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO  
FERNANDO BERNARDO MARTINS  

ALLINE MENDES ALVES  
LORRAYNE GUIMARÃES BAVARESCO  

RODRIGO BERNARDO SOLDÁ  
FELIPE SILVA LOOSLI  

PATRÍCIA RAFAELLA DE MELLO  
WILTON FELIPE TEIXEIRA  

 
       A compostagem é o processo biológico de decomposição e de reciclagem da matéria orgânica 
contida em restos de origem animal ou vegetal. Os produtos da compostagem são largamente 
utilizados em substratos e na adubação do solo para produção agrícola em geral, como adubo 
orgânico devolve ao solo os nutrientes de que necessita, aumentando sua capacidade de retenção 
de água, permitindo o controle de erosão e reduzindo o uso de fertilizantes sintéticos. O 
experimento foi conduzido na ETEC de Presidente Prudente. Utilizou-se um delineamento 
experimental de blocos casualizados, contendo 3 tratamentos (composto), com 7 repetições 
(canteiros). Os tratamentos utilizados foram: T1 (compostagem produzida com esterco bovino), T2 
(compostagem produzida com esterco suíno em confinamento) e T3 (testemunha). A utilização de 
ambos os compostos promoveu melhorias na fertilidade do solo, porém o composto produzido a 
partir do esterco suíno resultou em aumentos mais significativos no teor de matéria orgânica e 
nutrientes disponibilizados.  
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CULTURA DO LIMÃO NO BRASIL: CUSTO DE PRODUÇÃO E LUCRATIVIDADE  
 

FLÁVIO ALBERTO OLIVA  
MAYCON AMIM VIEIRA  
DOUGLAS FERNANDES  

ANA PAULA VERGINASSI POCAIA  
BRUNA COELHO DE LIMA  

LAYANE OLIVEIRA CARVALHO  
MARCUS AYRTON ROCHA DE LIMA  

 
       Na Grécia Antiga, o limão tinha importância pelas suas propriedades aromatizantes e como 
objeto de decoração. No Egito Antigo era utilizado no processo de mumificação. Atualmente o 
limão é utilizado pela maioria dos países como ingrediente da gastronomia e para fins medicinais. 
O objetivo do trabalho foi apresentar a mensuração de custos e resultados da produção do limão, 
subsidiando indicadores necessários para tomada de decisão gerencial e estratégica em 
propriedades rurais. A metodologia propôs-se a contribuir na organização das informações obtidas 
em planilhas adequadas possibilitando assim a apuração confiável dos custos e das receitas e, 
consequentemente, proporcionando informações fidedignas para a estruturação de informações 
necessárias à gestão da cultura do limão. O estudo baseou-se em informações e dados 
quantitativos dos anos de 2016 e 2017. Como resultado, evidenciou-se a viabilidade econômico-
financeira da cultura. 
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EFEITO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA REALIZADA ATRAVÉS DA IRRIGAÇÃO EM UROCHLOA 
BRIZANTHA CV. MARANDU  

 
MAYCON AMIM VIEIRA  
FLÁVIO ALBERTO OLIVA  

 
       Os aspectos ligados à adubação de pastagem, assim como a fertilidade do solo têm sido de 
grande importância, para a obtenção de um maior desen e exploração mais intensiva da pecuária, 
contribuindo desta forma para o desenvolvimento rural. Esse trabalho tem como objetivo estudar 
o efeito da adubação nitrogenada realizada através da irrigação em Urochloa brizantha cv. 
Marandu. O experimento foi realizado em casa de vegetação nas dependências da Escola Técnica 
Dr. Luiz César Couto em Quatá-SP. Foram analisados a Matéria Verde, Matéria Seca da 
Haste+Binha, Matéria Seca da Folha e Matéria Seca Total. De acordo com esse estudo, a adubação 
nitrogenada através da irrigação, pode ser compensatória financeiramente, sendo necessário um 
estudo econômico-financeiro deste trabalho. Da mesma forma que um estudo com mais cortes 
para verificar se o resultado econômico-financeiro será compensatório ao longo dos pastejos. 
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EFEITO DA POPULAÇÃO DE PLANTAS E DO CONSÓRCIO COM UROCHLOA RUZIZIENSIS SOBRE A 
PRODUTIVIDADE DA MAMONA  

 
CARLOS FELIPE DOS SANTOS CORDEIRO  

LUCAS HENRIQUE TEIXEIRA PIRES  
FÁBIO RAFAEL ECHER  

 
       A mamoneira é uma importante matéria-prima para a produção de biocombustível, podendo 
ser cultivada em diversas regiões do país devido sua boa adaptação e tolerância às altas 
temperaturas e déficit hídrico. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade da mamona 
em diferentes populações de plantas consorciada com Urochloa ruziziensis. O delineamento 
experimental foi em blocos ao caso em esquema fatorial de 4x2 com 4 repetições, o primeiro fator 
foi composto pelas densidades de plantas (13574, 24512, 36816, 40723 plantas ha-1), já o 
segundo fator constou da presença ou da ausência de Urochloa ruziziensis. A análise estatística 
constou da análise de variância e de regressão, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 
(P < 0,05). O consórcio apresentou pouca influência sobre a produtividade da mamona. Já o 
incremento da população de plantas até 36816 plantas ha-1 tanto para a mamona consorciada 
quanto para a solteira, aumentou a produtividade desta cultura. 
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EFEITO DE ÓLEO VEGETAL DE ALGODÃO NO CONTROLE DE ZABROTES SUBFASCIATUS 
(COLEOPTERA: BRUCHIDAE) EM SEMENTES DE FEIJÃO  

 
MARINA FUNICHELLO  

 
       O presente trabalho teve como objetivo, avaliar o efeito do óleo de algodão no controle de Z. 
subfasciatus em diferentes sementes de feijoeiro. Para a realização do experimento, foram 
utilizados as cultivares de feijão: Campos Gerais, Gol 600 e Estilo, onde todas foram submetidas ao 
tratamento com óleo contendo uma testemunha de cada cultivar. Foram utilizadas placas de Petri 
com 250 g de sementes e acondicionados 3 casais de Z. subfasciatus. Os parâmetros avaliados 
foram: número de ovos, número de emergência de adultos, mortalidade dos insetos, vigor e 
germinação das sementes. Os tratamentos com óleo vegetal de algodão demonstraram ser 
eficientes na redução da oviposição e da emergência de adultos do caruncho. O óleo não afetou 
na qualidade fisiológica da semente relativa à porcentagem de vigor e germinação nas cultivares 
testadas. 
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EXTRAÇÃO DE SEMENTES DE TOMATE SEM FERMENTAÇÃO  
 

FLÁVIO ALBERTO OLIVA  
LAYANE OLIVEIRA CARVALHO  

ANA PAULA VERGINASSI POCAIA  
BRUNA COELHO DE LIMA  

PEDRO VERIDIANO BALDOTTO  
DOUGLAS FERNANDES  

MAYCON AMIM VIEIRA  
 

       A execução do trabalho ocorreu no laboratório de sementes do Centro de Ciências Agrárias 
(CCA) e na horta da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), Presidente Prudente - SP em 2016. 
No experimento, foram empregados 35 quilos de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), 
pertencente ao grupo Saladete, cultivar Juliane. As doses de cal hidratada aplicadas foram T1= 0,0 
g, T2= 50 g, T3= 100 g e T4= 150 g respectivamente. As sementes depois de secas foram 
armazenadas em condições de câmara fria por 14 dias. Em seguida foi avaliado a % de 
germinação, índice de velocidade de germinação (IVG) e teste de emergência. A remoção da 
mucilagem de tomate grupo Saladete, foi mais eficiente com a utilização de 50 g de cal hidratada, 
proporcionando reduzir o processo de obtenção de sementes de tomate em dois dias e, 
aumentando em 25 % o crescimento de plântulas. 
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GERMINAÇÃO DE UROCHLOA BRIZANTHA CV. MARANDU APÓS O TRATAMENTO DAS SEMENTES 
COM FUNGICIDA E ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA  

 
SANDY  

DANIELE PERRETI BETTIO  
NEIMAR ROTTA NAGANO  

 
       A Brachiaria spp. assim como outras forrageiras, são destinadas principalmente para pastejo, 
corte, conservação do solo ou uso direto para produção de sementes, na qual é necessária para 
suprir a cadeira produtiva. Porém o elevado índice de dormência nas sementes de gramíneas e o 
ataque de fungos dificultam a germinação dessas espécies. Sendo assim, o objetivo deste trabalho 
foi avaliar a germinação das sementes de Urochloa brizantha, c.v. Marandu, após escarificação 
mecânica e tratamento com fungicida. O experimento foi conduzido na unidade de 
beneficiamento de sementes e laboratório de análise de sementes localizado em Presidente 
Prudente/SP. Avaliou-se a germinação e os valores obtidos foram submetidos à análise de 
variância e teste de médias usandoTukey, ao nível de 5% de probabilidade. Concluiu-se que, 
sementes não escarificadas tratadas com fungicida melhoram a germinação das sementes de 
Urochloa brizantha cv. Marandu.  
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INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO ORGANO-MINERAL NO DESENVOLVIMENTO DO FEIJÃO EM SOLO DE 
TEXTURA ARENOSA.  

 
RAFAEL DE PAIVA ANDRADE  
MONIKI CAMPOS JANEGITZ  

 
       O feijoeiro é cultivado com diferentes tipos de fertilizantes e solo, sendo uma cultura muito 
responsiva em nutrição, as diferentes formas de adubação influenciam diretamente na produção. 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o desenvolvimento do feijoeiro, em função de 
diferentes adubações em solo de textura arenosa. O experimento contou com delineamento 
estatístico em blocos inteiramente casualizados com os seguintes tratamentos: T1= Testemunha, 
T2= Adubo Mineral, T3= Adubo Orgânico e T4= Adubo Organo-mineral, com 4 repetições cada. As 
médias dos tratamentos das variáveis envolvendo planta foram comparadas pelo teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o software estatístico Assistat. Conclui-se que a 
adubação orgânica, sem a presença de fertilizante inorgânico apresentou os melhores resultados 
(peso seco da parte aérea, peso seco de raiz, peso de vagens e quantidade de vagens). 
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INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE SEMENTES NA GERMINAÇÃO E VIGOR INICIAL DA SOJA (GLYCINE 
MAX)  

 
LUCIANA DE OLIVEIRA DERRÉ  

JEAN ARCISO DALTOÉ  
VANIA SARUBO  

FABIANA LIMA ABRANTES  
 

       A cultura da soja tem grande importância para a agricultura, e para um bom estabelecimento 
inicial da lavoura, as sementes estão entre os insumos mais importantes. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a germinação e vigor inicial de sementes de soja de diferentes tamanhos. O 
trabalho foi realizado no Laboratório de Análises de Sementes da Faculdade Centro Mato-
Grossense (FACEM), onde foram analisadas sementes da variedade M8372IPRO em diferentes 
diâmetros. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, sendo 4 tratamentos: 3 
tamanhos de peneiras (5,5; 6,0; 6,5) e Amostra de Campo (sem classificação de peneiras), com 
cinco repetições. Avaliou-se a germinação, teste de tetrazólio, IVG, comprimento de plântulas e de 
raiz. Sementes maiores apresentaram maior qualidade fisiológica e maiores taxas de germinação. 
O tamanho das sementes não interferiu significativamente no comprimento de plântulas e de 
raízes. Portanto, diâmetros maiores de sementes promovem maior vigor e maiores taxas de 
germinação, mas o desenvolvimento da raiz e parte aérea não foi influenciado. 
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MANEJO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA ANTECIPADA NA CULTURA DO MILHO CULTIVADO PARA 
SILAGEM EM SUCESSÃO À GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS E CULTURA DO FEIJÃO  

 
RODRIGO BERNARDO SOLDÁ  

FERNANDO BERNARDO MARTINS  
LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO  

TIAGO ARANDA CATUCHI  
 

       Conhecer a dinâmica do nitrogênio é essencial para compreender o desenvolvimento das 
plantas. Objetivando avaliar os possíveis benefícios da antecipação da adubação nitrogenada na 
decomposição da palhada residual e na nutrição e produtividade do milho silagem cultivada em 
sucessão em sistema de semeadura direta (SSD), adotou-se no experimento um delineamento em 
blocos completos casualizados, em esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições. As 
parcelas foram constituídas por cinco formas de manejo da dose de 150 kg ha-1 de N na gramínea 
forrageira (0-0 (testemunha); 150-0; 0-150; 100-50 e 50-100 kg ha-1 de N na forrageira, 
respectivamente, aproximadamente 40 dias após emergência e no pré-emborrachamento. As 
subparcelas foram compostas por doses de N (0, 50, 100 e 150 kg ha-1 de N) aplicadas em 
cobertura na cultura do feijão, no estádio V4. A adubação nitrogenada na forrageira, promoveu 
maior incremento de matéria seca e fresca de plantas de milho. Palavras-chave: nitrogênio; 
matéria seca; plantio direto; nutrição mineral; grãos. 
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PERDAS DE NITROGÊNIO POR VOLATILIZAÇÃO EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO EM SOLO 
ARENOSO  

 
ANA CAROLINA MÔNICO MOREIRA  

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  
LUCIANA BOULHOSA FABRIS  

 
       O objetivo do trabalho foi avaliar as perdas do N pela volatilização da NH3 em um sistema de 
plantio direto submetido à doses de N. O experimento foi conduzido na Faculdade de Ciências 
Agrárias, na Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente Prudente/SP, em solo 
classificado como Argissolo Vermelho distroférrico, seguindo o delineamento em blocos 
casualizados, com quatro repetições, em esquema de parcelas subdivididas, sendo as parcelas 
constituídas por três rotações de cultura (Milho/Tremoço/Pousio/Soja; Milho+Urochloa 
brizantha/Soja; Urochloa brizantha/Soja) e as subparcelas por quatro doses de N (50, 100, 150 e 
200 kg ha-1). A volatilização de NH3 não sofreu influencia significativa do sistema de rotação de 
culturas e das doses de N fornecidas ao sistema de produção. A perda da NH3 está atribuída á 
etapa de amonificação dos resíduos orgânicos adicionados ao solo durante o manejo das culturas 
e, aumentou diante da entrada dos resíduos culturais da soja. 
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POPULAÇÃO DE NEMATOIDES EM RELAÇÃO À ESPESSURA DA COBERTURA VEGETAL NO CULTIVO 
DA ALFACE  

 
BRUNA COELHO DE LIMA  

HELOISA MARIA DA CRUZ JARDIM  
RITA DE CASSIA LIMA MAZZUCHELLI  

FABIO FERNANDO DE ARAUJO  
 

       O objetivo do presente trabalho foi avaliar a população de nematoides no solo no cultivo da 
alface submetida a diferentes resíduos e níveis de cobertura do solo. O experimento foi realizado 
em Álvares Machado no sitio São Lourenço. Foram avaliados dois tipos de resíduos como casca de 
amendoim e cana de açúcar triturada e também dois níveis de cobertura do solo de 3 e 6 cm em 
cultivos sucessivos em diferentes épocas do ano. O estudo foi conduzido em canteiros de horta 
comercial, atendendo ao manejo de condução das plantas adotado pelos produtores. Trinta dias e 
trinta e cinco dias no primeiro e segundo ciclo respectivamente, após o plantio foram coletadas 
amostra de solo para análises de nematoides no solo. A cobertura morta composta pelo bagaço de 
cana-de-açúcar ganhou destaque referente ao aumento populacional de nematoides do gênero 
Meloidogyne. A camada com espessura de 3 cm de resíduo de cana-de-açúcar foi suficiente para 
elevar a população de nematoides no solo. 
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PRODUTIVIDADE DA ALFACE AMERICANA COM DIFERENTES COMPOSIÇÕES DE ADUBAÇÃO 
QUÍMICA E ORGÂNICA EM FUNÇÃO DO TEOR DE NITROGÊNIO  

 
FERNANDO BERNARDO MARTINS  

THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO  
LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO  

ALLINE MENDES ALVES  
LORRAYNE GUIMARÃES BAVARESCO  

RODRIGO BERNARDO SOLDÁ  
FELIPE SILVA LOOSLI  

PATRÍCIA RAFAELLA DE MELLO  
WILTON FELIPE TEIXEIRA  

 
       O nitrogênio (N) é um elemento essencial para as plantas sendo, de maneira geral, o nutriente 
mais exigido pelas culturas, para a alface, o nitrogênio é considerado o segundo elemento químico 
de maior extração pela planta. O experimento foi conduzido na área experimental da ETEC 
(Colégio Agrícola) de Presidente Prudente/SP. Utilizou-se um delineamento experimental de 
blocos casualizados, contendo 4 tratamentos (adubação), com 5 repetições. Os tratamentos 
utilizados foram baseados na aplicação de 90 kg de nitrogênio por hectare para o plantio de 
alface, levando em consideração o teor de nitrogênio de cada material de acordo com Raij (1997), 
sendo estes: T1 (Testemunha), T2 (Ureia (20 gramas por m2)), T3 (Esterco bovino curtido (600 
gramas por m2)) e T4 (Composto orgânico (1000 gramas por m2)), o que resultaria na aplicação de 
9 gramas de nitrogênio por metro quadrado. A utilização de adubação orgânica promoveu maior 
ganho de massa total da alface. 
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PRODUÇÃO DE MILHO PÓS-PASTAGEM COM APLICAÇÃO SUPERFICIAL DE CALCÁRIO E GESSO 
AGRÍCOLA  

 
ALINE SARAIVA VIUDES  

LUANDA TORQUATO FEBA  
CARLOS SÉRGIO TIRITAN  

EDEMAR MORO  
 

       O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a produção de milho pós-
pastagem, considerando a aplicação de diferentes doses de calcário e gesso agrícola na superfície. 
O delineamento experimental foi em faixas em esquema parcela subdividida, com quatro 
repetições. Foram avaliados os seguintes componentes de produção, número de plantas por 
metro, número de fileiras por espiga, número de grãos por fileira, número de grãos por espiga, 
total de grãos, peso de 100 grãos e produtividade por hectare. Os dados foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA) teste F e comparação entre médias pelo teste de Tukey a 1 e 5% de 
probabilidade. Verificou-se que as dosagens de calcário não diferenciaram na produtividade do 
milho sozinho, porém, as diferentes dosagens da interação calcário e gesso agrícola apresentaram 
diferença significativa na produtividade. Conclui-se o gesso agrícola aplicado em altas doses 4 t ha-
1 e 8 t ha-1 de forma isolada, promove queda da produtividade, as doses de 2t ha-1 de calcário e 
gesso agrícola, foram as que obtiveram melhor resposta na produtividade do milho, ressaltando 
que deve se estudar por mais anos a reação que ambos terão no solo e nas próximas culturas. 
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PRODUTIVIDADE DE RAÍZES DE BATATA-DOCE DESTINADA A PRODUÇÃO DE ETANOL  
 

AMARÍLIS BERALDO RÓS  
 

       A batata-doce apresenta ampla possibilidade de utilização, podendo, inclusive, ser utilizada na 
obtenção de etanol. Assim, nesse trabalho objetivou-se avaliar a produtividade de raízes de 
cultivares de batata-doce desenvolvidas para a produção de etanol em Presidente Prudente/SP. O 
delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com sete tratamentos e quatro repetições. Os 
tratamentos foram sete cultivares de batata-doce, sendo cinco destinadas a produção de etanol 
(Duda, Carolina Vitória, Marcela, Beatriz e Bárbara) e duas voltadas ao consumo in natura 
(Londrina e Uruguaiana). As cultivares apresentaram diferenças significativas em todas as 
características analisadas: produtividades total e comercial, massa seca e formato de raiz. Duda, 
Londrina, Uruguaina e Bárbara apresentam potencial de produtividade total acima de 40 t ha-1 na 
região. Duda e Uruguaiana são as mais indicadas pois apresentam as maiores produções de massa 
seca por unidade de área. 
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PRODUTIVIDADE DE RAÍZES DE MANDIOCA EM FUNÇÃO DE ÉPOCAS E NÍVEIS DE DESFOLHA  
 

AMARÍLIS BERALDO RÓS  
ANDRÉIA CRISTINA SILVA HIRATA  

 
       Nesse trabalho teve-se por objetivo avaliar a produtividade da cultura da mandioca submetida 
a diferentes épocas e níveis de desfolha. O trabalho foi realizado em Presidente Prudente/SP. O 
delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos 
foram: sem desfolha (testemunha), desfolha de 25, 50 e 75% em novembro de 2013 e desfolha de 
25, 50 e 75% no mês de fevereiro de 2014. O plantio foi realizado em junho de 2013. Foi verificado 
que não houve diferença estatística na produtividade (32 t ha-1), números total (134.555 unidades 
ha-1) e comercial de raízes (89930 unidades ha-1), massa fresca individual (374,8 g), diâmetro (5 
cm) e comprimento de raízes (26,5 cm). A semelhança de valores entre os tratamentos pode estar 
relacionada a condições adequadas de solo e clima, o resultou em rápida recuperação e 
manutenção de elevada produtividade. 
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE RÚCULA (ERUCA SATIVA) EM FUNÇÃO DE DIFERENTES DOSES DE 
TORTA DE MAMONA  

 
LORRAYNE GUIMARÃES BAVARESCO  

THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO  
FERNANDO BERNARDO MARTINS  

ALLINE MENDES ALVES  
LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO  
RODRIGO BERNARDO SOLDÁ  

FELIPE SILVA LOOSLI  
PATRÍCIA RAFAELLA DE MELLO  

WILTON FELIPE TEIXEIRA  
 

       A preparação do substrato na produção de hortaliças é de fundamental importância para 
obtenção de mudas de alta qualidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento de 
mudas de rúcula em diferentes doses de torta de mamona adicionado em substrato. O 
delineamento experimental foi realizado em blocos casualizados, com cinco doses de torta de 
mamona 0, 10, 20, 40 e 80 g Kg-1 de substrato comercial Bioplant Plus, contendo quatro 
repetições. Aos 20 dias após a germinação, foram avaliados os parâmetros de crescimento das 
plantas com a determinação das massas da parte área e do sistema radicular. Para as 
características analisadas verificou-se o aumento significativo no crescimento vegetativo das 
plantas em função do incremento das doses de torta de mamona adicionadas ao substrato, sendo 
este composto orgânico uma alternativa viável para produção de mudas de rúcula. 
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE TOMATE CEREJA COM USO DE POLÍMERO E TAXAS VARIADAS DE 
IRRIGAÇÃO  

 
LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO  

ANA CAROLINA GERALDO DE MARIA  
FERNANDO BERNARDO MARTINS  

VALTER ALVES PRADELA  
 

       A cadeia produtiva do tomate é uma das mais importantes da indústria alimentícia brasileira, 
dentre as cultivares de tomate, tem sido crescente a demanda pela variedade cereja, devido à 
grande aceitação pelos consumidores. O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento das 
mudas de tomate cereja em função de diferentes regimes de reposição hídrica através da 
utilização de polímeros hidroabsorventes (Hidrogel). Utilizou-se no experimento um delineamento 
inteiramente casualizado, adotando o esquema fatorial (5x5), sendo 5 doses de polímero (1 
grama/litro de substrato; 2 gramas/litro de substrato; 3 gramas/litro de substrato; 4 gramas/litro 
de substrato; testemunha - sem adição de hidrogel), com 5 regimes de reposição hídrica 
(diariamente; dia sim e dia não; dia sim e dois dias não; dia sim e três dias não; dia sim e quatro 
dias não). O uso de 2 gramas de hidrogel proporcionou o melhor desenvolvimento da parte aérea 
das mudas dentro de cada regime hídrico.  
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PRODUÇÃO DO FEIJOEIRO COMUM (PHASEOLUS VULGARIS L.) SOB DIFERENTES DOSES DE 
FERTILIZANTES  

 
FELIPE SILVA LOOSLI  

THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO  
LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO  

FERNANDO BERNARDO MARTINS  
PATRÍCIA RAFAELLA DE MELLO  

WILTON FELIPE TEIXEIRA  
ALLINE MENDES ALVES  

LORRAYNE GUIMARÃES BAVARESCO  
RODRIGO BERNARDO SOLDÁ  

 
       Considerando a necessidade e exigência nutricional do feijoeiro, o presente trabalho como 
objetivo avaliar a produção do feijoeiro comum popularmente conhecido como carioca com a 
aplicação de diferentes doses de fertilizantes. O experimento foi conduzido de quatro tratamentos 
e cinco repetições, sendo a primeira a testemunha (T1) sem a utilização do fertilizante, (T2) 
utilizando a quantia recomendada pelo Boletim 100 de acordo com a análise de solo, (T3) fazendo 
uso de 50% (metade) da dosagem recomendada e (T4) utilizando a dosagem recomendada e 
acrescentando 50% a mais. Foi avaliada as respostas da produtividade e submetidas ao teste de 
Tuckey e concluído que não houve diferença significativa entre os tratamentos. A testemunha 
apresentou maior média e esse resultado pode-se inferir que o solo já apresentava boas condições 
de fertilidade para a produção do feijoeiro comum. 
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QUANTIFICAÇÃO DE FÓSFORO ORGÂNICO EM ARGISSOLO VERMELHO SUBMETIDO A MANEJOS 
QUÍMICOS SOB INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA  

 
FLÁVIA ALESSANDRA MIGNACCA  
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  

WELLINGTON EDUARDO XAVIER GUERRA  
ANA FLÁVIA LIMA FERNANDES  

 
       A matéria orgânica no solo é um reservatório de fósforo de ótima qualidade para o 
crescimento das plantas. O objetivo foi avaliar a dinâmica e disponibilidade de fósforo orgânico 
em solos arenosos manejado em sistema de plantio direto, e sua interação com a matéria 
orgânica. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da UNOESTE em Presidente 
Bernardes/SP, em um Argissolo Vermelho distroférrico, com os seguintes manejos químicos de 
solo: Test.: Apenas adubação de plantio da Soja, C: Calagem, C+G: Calagem e Gessagem, C+G+NPK: 
Calagem, Gessagem e adubação NPK, C+G+NPK+Micro: Calagem, Gessagem, adubação NPK e 
micronutrientes, com plantio de soja e Urochloa brizantha cv. Piatã, sob integração lavoura 
pecuária. As frações orgânicas de P possuem menores teores, mesmo em sistema de plantio 
direto, devido à rápida decomposição de matéria orgânica em solos arenosos. A matéria orgânica 
no solo possui teores superiores nas camadas superficiais, formando um gradiente de 
concentração no solo.  CAPES.  
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REDUÇÃO DA CARGA ORGÂNICA DE DEJETOS LÍQUIDOS DE SUÍNOS POR MACRÓFITAS AQUÁTICAS  
 

CAMILA DIAS PINAFFI  
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  

 
       O alto teor de carga orgânica dos dejetos suínos acarreta em contaminação das águas. As 
plantas aquáticas representam uma possibilidade de manejo destes dejetos. Neste contexto, o 
estudo objetivou avaliar o potencial das macrófitas aguapé, alface d'água e salvínia na redução da 
carga orgânica dos dejetos. O experimento ocorreu em ambiente aberto no Campus II/UNOESTE, 
estruturado em delineamento em blocos casualizados, com 4 tratamentos e 4 repetições, 
totalizando 16 parcelas. Foi utilizado dejeto de líquido de suíno (DLS) diluído em 50% de água, e 
distribuído em caixas de PVC. Os tratamentos adotados foram: T1 = DLS; T2 = DLS+aguapé; T3 = 
DLS+alface d'água; T4 = DLS+salvínia. Os parâmetros avaliados foram: demanda química e 
bioquímica de oxigênio (DQO e DBO). Foi determinada a eficiência e aplicados modelo de 
regressão. Os resultados obtidos indicam que o aguapé proporcionou maior redução de DQO e 
DBO, destacando-o como mais eficiente na limpeza dos dejetos. 
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SILÍCIO PROMOVE MELHOR CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DA ALFACE  
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PATRICIA REINERS CARVALHO  
VIVIANE CACEFO  

 
       A alface (Lactuca sativa L.) é uma folhosa altamente consumida e apresenta vida pós-colheita 
curta, gerando assim muitas perdas e prejuízos. Na horticultura, o uso do silício tem demonstrado 
efeito benéfico da sua utilização em diversas plantas. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi 
verificar a influência da aplicação foliar de doses crescentes de silicato de magnésio na produção e 
conservação pós-colheita da alface crespa. O silício por possuir relação direta na preservação 
contra danos oxidativos e na manutenção dos teores de clorofila, proporcionou um retardo à 
senescência e consequentemente uma melhor conservação pós-colheita da alface, prolongando 
por dois dias a sua vida útil na dose de 0,32 g/L. Porém, a aplicação de silicato de magnésio não 
promoveu o crescimento da alface crespa. Palavras-chave: Lactuca sativa L.. Horticultura. 
Perecibilidade. Nutriente. Silicato de magnésio. 
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SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA EM BRACHIARIA HUMIDICOLA COM ÁCIDO SULFÚRICO EM DOIS 
ESTÁGIOS DE ARMAZENAMENTO  
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PATRÍCIA RAFAELLA DE MELLO  
WILTON FELIPE TEIXEIRA  

 
       A dormência nas sementes é um fenômeno que provém da adaptação das espécies às 
condições ambientais. Em sementes de forrageiras esse fenômeno está especialmente presente. 
Encontrar formas de superar essa dormência, otimizar a germinação de sementes e aprimorar o 
estabelecimento dos pastos tem sido cada vez mais um desafio para os pesquisadores. O objetivo 
desse estudo foi avaliar o efeito da escarificação com ácido sulfúrico concentrado à 98% sobre a 
germinação de sementes de duas diferentes safras. O delineamento experimental utilizado foi 
blocos casualizados, contendo 4 tratamentos (controle, 3, 4 e 5 minutos), com 6 repetições de 25 
sementes cada, totalizando 150 sementes por tratamento. De maneira geral a escarificação a um 
curto período de tempo foi mais eficiente para sementes com maior tempo de armazenamento e 
o tratamento de 3 minutos apresentou uma maior porcentagem de germinação para ambas as 
safras. 

 


