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TABELAS DE FERTILIDADE E DE ESPERANÇA DE VIDA PARA 
Podisus nigrispinus (DALLAS, 1851) (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) 

ALIMENTADO COM LAGARTAS DE Diatraea saccharalis (FABRICIUS, 
1794) EM DIFERENTES FOTOPERÍODOS 

Alessandra Karina Otuka1; Sergio Antonio De Bortoli2, Ana Carolina Pires Veiga3, Alessandra 
Marieli Vacari4  

 
 
Resumo  
 
O objetivo da pesquisa foi avaliar o desempenho reprodutivo do predador em diferentes 
fotoperíodos alimentado com lagartas de Diatraea saccharalis por meio da elaboração de tabelas 
de fertilidade e de esperança de vida para Podisus nigrispinus. Os insetos (60) utilizados no 
experimento foram provenientes da criação massal do Laboratório de Biologia e Criação de 
Insetos (LBCI) da FCAV/Unesp. Esses predadores foram mantidos em câmara climatizada a 
25±1°C, UR de 70±10% e com fotoperíodos de: 24L:0E, 16L:8E, 12L:12E, 8L:16E E 0L:24E.  
acondicionados em recipientes (10 insetos por recipiente) plásticos transparentes de 1000 mL. 
Foram fornecidas diariamente lagartas de D. saccharalis para alimentação dos predadores. Foi 
determinado o período reprodutivo, o número de ovos e ninfas por fêmea e a longevidade. 
Verificou-se que o fotoperíodo 16L:8E proporcionou melhor desempenho reprodutivo em menor 
tempo e o fotoperíodo de 24L:0E proporcionou alta esperança de vida para P. nigrispinus. 
 
Palavras-chave: Asopinae, biologia de insetos, controle biológico, tabela de vida, fotoperíodo 
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COMPATIBILIDADE DE PRODUTOS À BASE DE Bacillus thuringiensis 
(BERLINER, 1911) COM GLIFOSATO EM DIFERENTES DOSAGE NS, 

UTILIZADO EM SOJA ( Glycine max (L.) MERRILL) 
 

Alessandra Karina Otuka1; Mariah Valente Baggio2, Elias Almeida Silva3, Valéria Lucas de 
Laurentis4, Ricardo Antonio Polanczyk5, Lucas Agostini6.  

 
 
Resumo  
 
O objetivo do trabalho foi verificar se há compatibilidade de glifosato com produtos à base de 
Bacillus thuringiensis na cultura de soja. O meio de cultura nutriente ágar foi e antes da 
solidificação (45°C), foram acrescentadas as dosagens de glifosato (1,0; 1,25; 1,5; 2,0 e 2,5L/ha). 
Depois mediu-se o pH e a solução foi vertida em placas de Petri (9 cm de diâmetro), sendo oito 
placas por tratamento. A testemunha foi os meios de cultura sem o glifosato. Após a 
solidificação do meio inoculou-se 100µL de Dipel e Agree separadamente. As placas de Petri 
foram incubadas em BOD a 27±1°C, 70±10% de umidade e 12 horas de fotofase. Após 24 e 48 
horas mediu-se o crescimento das colônias e contou-se o número de esporos em câmara de 
Neubauer. Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. Pelos 
dados obtidos conclui-se que não há compatibilidade entre o glifosato e os produtos à base de Bt, 
uma vez que não houve crescimento das colônias em nenhuma das placas, exceto nas 
testemunhas. 
 
Palavras-chave: Controle microbiano, herbicida, entomopatôgeno, incompatibilide, Anticarsia 
gemmatalis 
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RISCOS SANITÁRIOS RELACIONADOS AO COMPLEXO TENÍASE-
CISTICERCOSE EM PROPRIEDADES RURAIS NO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
Ana Carolina Borsanelli1, Joice de Siqueira Alves2, Clóvis Thadeu Rabello Improta3, Samir Issa 

Samara4, Antonio Sérgio Ferraudo5, Iveraldo S. Dutra6 
Resumo 
 
O complexo teníase-cisticercose determinado pela Taenia saginata, apresenta distribuição 
cosmopolita e está amplamente distribuído na maioria dos países em que há criação de bovinos, 
gerando assim um considerável impacto econômico à pecuária e um sério problema de saúde 
pública. Com o objetivo de nomear situações de riscos sanitários relacionadas ao complexo 
teníase-cisticercose foi aplicado um questionário estruturado a proprietários/administradores de 
gado de corte e leite do estado de São Paulo. Dos 283 entrevistados (199 proprietários de 
bovinos de leite e 84 de corte), 203 (71,7%) declararam que as suas propriedades possuem 
córregos ou rios que passam em outras propriedades ou cidades. Em cerca de 64,3% (54) das 
propriedades de corte e 24,2% (48) das unidades de leite a água oferecida aos animais procede 
desses rios ou córregos. Em relação à destinação do esgoto doméstico, 220 (77,7%) proprietários 
declararam que as casas de suas propriedades possuem tratamento de esgoto ou fossa. No 
entanto, 80% (67) das propriedades de corte e 78,4% (156) das propriedades de leite não 
possuem banheiros nos currais.  O abate de bovinos para consumo próprio foi declarado como 
prática comum por 18 produtores de corte (21,4%) e 54 produtores de leite (27,1%). O hábito de 
proprietários e funcionários tomarem vermífugos (sem declarar qual) foi relatado por 44 (52%) 
respondentes de corte e 72 (36%) de leite. No conjunto, as práticas declaradas revelaram alguma 
fragilidade dos sistemas de produção cuja atividade econômica principal é a produção de 
alimentos, com riscos diretos à saúde animal e em potencial para a saúde pública. 
Palavras-chave: complexo teníase-cisticercose, saúde animal, saúde pública, bovinocultura 
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Veterinária de Araçatuba (FMVA), UNESP, Araçatuba, SP 
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PRÁTICAS RELACIONADAS À VACINAÇÃO DE BOVINOS EM 
UNIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Ana Carolina Borsanelli1, Joice de Siqueira Alves2, Lucimara Antonio Borges3, Antonio Sérgio 
Ferraudo4, Samir Issa Samara5, Iveraldo S. Dutra6  

Resumo 
 
Um dos desafios na produção de carne e leite é conciliar o aumento na produção e produtividade 
com o status sanitário da população animal, com especial enfoque também na segurança 
alimentar. Com o objetivo de descrever quais são as práticas relacionadas à vacinação dos 
bovinos foi aplicado um questionário estruturado em 84 propriedades rurais de corte e 199 
propriedades de leite. O médico veterinário foi mencionado por 23% (65) dos produtores como o 
profissional responsável pela elaboração do programa de vacinação voluntária. A troca de agulha 
durante a vacinação foi relatada como prática comum por 61% (52) dos criadores de gado de 
corte e 49,7% (99) dos produtores de leite. Cerca de 56,4% (47) dos  proprietários de corte 
declararam que o responsável pela execução da vacinação em suas propriedades nunca realizou 
treinamento para a operação; no gado de leite foram 64,3% (128). O uso de algum equipamento 
de proteção individual durante a vacinação foi citado por apenas 15 (17,8%) proprietários de 
gado de corte e 33 (16,6%) de gado de leite. A maioria dos proprietários (93,3%) armazena as 
vacinas em isopor com gelo durante a operação sanitária. No conjunto, pode-se ressaltar que 
algumas das boas práticas durante a vacinação são adotadas pelos produtores. No entanto, 
medidas essenciais como a assessoria veterinária na elaboração do programa sanitário e o 
treinamento dos operadores ou responsáveis pela vacinação são colocadas em segundo plano, 
provavelmente resultando em falhas no processo sanitário e produtivo. 
Palavras-chave: vacinação, bovinocultura, assistência veterinária, saúde animal 
 
1Mestranda do Programa de Pós-graduação em Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), UNESP, Jaboticabal, SP. e-mail: 
carol_borsanelli@yahoo.com.br 
2Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal da Faculdade de Medicina 
Veterinária de Araçatuba (FMVA), UNESP, Araçatuba, SP 
3Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), UNESP, Jaboticabal, SP.  
4Professor Doutor do Departamento de Ciências Exatas da Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias (FCAV), UNESP, Jaboticabal, SP.  
5Professor Titular do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de 
Ciências Veterinárias e Agrárias (FCAV), UNESP, Jaboticabal, SP. 
6Professor Titular do Departamento de Apoio, Produção e Saúde Animal (DAPSA) da Faculdade 
de Medicina Veterinária de Araçatuba (FMVA), UNESP, Araçatuba, SP. 
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INFESTAÇÃO POR Neobenedenia melleni (MONOGENEA: CAPISALIDAE) EM 
BIJUPIRÁS, Rachycentron canadum, CRIADOS COMERCIALMENTE NO LITORAL 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL 
 

Ana Carolina da Silva1; Marina Tie Shimada2; Flávio Ruas de Moraes3; Julieta Rodini 
Engrácia de Moraes4. 

 
 
Resumo  
 
O bijupirá, Rachycentron canadum, Linneus 1766, é um peixe carnívoro nativo da costa 
brasileira, sendo encontrado em mar aberto ou em estuários, que despertou interesse comercial 
devido às suas qualidades zootécnicas. Neobenedenia melleni é um parasita monogenético, 
cosmopolita, de ambiente marinho, patogênico e preferencialmente encontrado na superfície 
corpórea dos hospedeiros. No presente trabalho, 15 juvenis de bijupirá foram coletados em 
tanques-rede de uma fazenda marinha no município de Ilhabela, Estado de São Paulo, Brasil, em 
julho de 2011. À observação clínica dos peixes no ambiente dos tanques-rede observaram-se 
sinais como letargia, natação errática, anorexia, úlceras e erosões na superfície epidérmica da 
cabeça e nadadeiras, distúrbios de pigmentação da pele, opacidade de córnea, hemorragia intra-
ocular com tecido esbranquiçado no interior do globo ocular, semelhante a tecido de granulação, 
cegueira e brânquias cobertas por camada espessa de muco. Os peixes foram eutanasiados por 
aprofundamento anestésico em benzocaína, pesados (g) e medidos no seu comprimento total 
(cm). O peso médio foi de 280 gramas e o comprimento total médio de 28,5 cm. Os parasitos 
foram coletados na superfície do corpo dos hospedeiros, com auxilio de pinça e lupa, 
imediatamente após a despesca amostral. Após a coleta, os monogenóides foram fixados em 
formol 5% e corados segundo os métodos descritos para a espécie. Para melhor visualização das 
estruturas e identificação, alguns exemplares foram corados com solução de carmim e outros 
com tricrômio de Gomori. A identificação foi feita utilizando-se a chave para monogeneas de 
Yamaguti (1963) e a revisão sobre Neobenedenia de Wittington (1996). A prevalência de 
Neobenedenia melleni foi de 66%; a intensidade média de 1,6; a amplitude de 1,06 e a incidência 
1- 4 dentre os 15 peixes analisados. Infestações parasitárias são portas de entrada para doenças 
bacterianas e o parasitismo causa estresse no hospedeiro, tornando-se responsável pela 
diminuição da imunidade e maior susceptibilidade a outras doenças. Relatos sobre infestações 
por Neobenedenia melleni em Rachycentron canadum já foram feitos no Brasil, mas esta é 
primeira vez que se faz uma análise do grau e ação do parasitismo sobre este mesmo mantido em 
criação comercial de tanques-rede. 
 
Palavras-chave: cobia, parasitismo, monogenéticos. 
                                                 
1 Médica Veterinária, aluna de pós-graduação em Medicina Veterinária (CAPES-UNESP). Dep. Patologia 
Veterinária. Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane s/n.  Jaboticabal, SP. E-mail: carolana.ana@gmail.com 
2 Mestre e Médica Veterinária, aluna de pós-graduação em Aquicultura (CAPES-UNESP). Dep. Patologia 
Veterinária 
3 Prof. Dr. do Dep. de Patologia Veterinária (UNESP – Jaboticabal) (Co-orientador). 
4 Profa. Dra. do Dep. de Patologia Veterinária (UNESP – Jaboticabal) (Orientador). 
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HISTOPATOLOGIA DE BAÇO E FÍGADO DE RAIAS Potamotrygon 
motoro E Potamotrygon falkneri PESCADAS NO RIO PARANÁ, PORTO 

RICO, PARANÁ, BRASIL 
 

 
Ana Carolina da Silva1; Fernando Moraes Machado Brito1; Flávio Ruas de Moraes2; 

Julieta Rodini Engrácia de Moraes3. 
 

Resumo 
 
A classe Chondrichthyes compreende os peixes com esqueleto interno essencialmente 
cartilaginoso, sendo separada em duas subclasses: Elasmobranchii, que inclui tubarões e raias; 
Subterbranchialia (Holocephali). Os Potamotrygonidae são um grupo de raias endêmico na 
América do Sul e exclusivamente dulciaqüícolas. A família é representada por três gêneros: 
Potamotrygon, Paratrygon e Plesiotrygon ocorrendo nas principais bacias hidrográficas do 
continente. Em virtude da escassez de estudos referentes à caracterização histológica de 
elasmobrânquios, este estudo teve objetivo de avaliar a microestrutura morfológica do baço e 
fígado de raias do gênero Potamotrygon sp. Neste estudo foram utilizados 10 exemplares de 
raias de vida livre, pescadas por anzol, das espécies Potamotrygon falkneri e Potamotrygon 
motoro, do rio Paraná. A captura foi legalmente autorizada pelo IBAMA (nº 02005.002204/97-
67). Os animais foram necropsiados e seus órgãos fixados em solução de formaldeído a 10%, e 
posterior inclusão em parafina e coloração hematoxilina-eosina-HE. Foi realizada análise 
histológica dos órgãos por microscopia de luz. O baço possui uma cápsula fibrosa que circunda 
todo órgão, polpa branca rica em células linfóides envolvendo vasos arteriais, centros de 
melanomacrófagos e elipsóides, semelhante ao descrito para os mamíferos. Na polpa vermelha 
observou-se área extensa composta por cordões esplênicos e sinusóides capilares, e células 
eritróides. No fígado observou-se uma camada composta por epitélio simples escamoso e uma 
camada subcapsular de tecido conectivo. Seu parênquima é composto por hepatócitos poliédricos 
arranjados em lóbulos separados por uma camada delgada de tecido conectivo. Em todos os 
cortes histológicos do fígado, a maioria dos hepatócitos apresentavam macrovacúolos de 
tamanhos variáveis com deslocamento do núcleo para periferia, sugestivos de esteatose. Foi 
observada grande quantidade de melanomacrófagos em volta das veias centrolobulares. Conclui-
se que as características microscópicas observadas no baço e fígado são semelhantes àquelas 
encontradas em peixes teleósteos. Entretanto, a presença de grande quantidade de macrovacúolos 
nos hepatócitos sugere uma peculiaridade da espécie ou indicativo de um processo tóxico.  
 
Palavras-chave: potamotrygonidae, elasmobrânquios, histologia. 
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NEUROPTERA (LINNAEUS, 1758) EM FRAGMENTO DE CERRADO  EM 
SERTÃOZINHO, SP, BRASIL 

 
Ana Lígia Santos de Oliveira1; Rogéria Inês Rosa Lara2; Nelson Wanderley Perioto3 

 
 
Resumo  
 
Neuroptera abriga pouco mais de seis mil espécies no mundo, distribuídas em 17 famílias e, para 
o Brasil, é relatada a ocorrência de 359 espécies predadoras de insetos de corpo macio em, pelo 
menos, um estágio de vida. Os neurópteros apresentam grande variação morfológica e diversos 
estilos de vida; suas asas em forma de rede, com venação característica, os diferenciam de outros 
grupos de insetos. Este estudo teve por objetivo analisar a abundancia de Neuroptera obtidos um 
fragmento de cerrado localizado no município de Sertãozinho, São Paulo. Entre 21 de julho e 27 
de agosto de 2010 foram realizadas duas amostragens com duas armadilhas Malaise e duas 
armadilhas luminosas (modelo Jermy), ativas durante todo o período de amostragem; o material 
biológico coletado foi encaminhado ao Laboratório de Sistemática e Bioecologia de Parasitoides 
e Predadores da APTA Ribeirão Preto, onde foi realizada a triagem e identificação dos 
neurópteros em nível de família, e dos Hemerobiidae em gênero. Foram coletados 66 exemplares 
de Neuroptera, dentre os quais 29 Coniopterygidae (43,9% do total coletado), 25 Hemerobiidae 
(37,9%) e 12 Chrysopidae (18,2%); de hemerobiídeos foram identificados três gêneros: Nusalala 
Navás, 1913 (dez exemplares), Megalomus Rambur, 1842 (sete) e Hemerobius Linnaeus, 1758 
(seis). As armadilhas luminosas capturaram 27 exemplares de Coniopterygidae (93,1% do total 
coletado), 24 Hemerobiidae (96%) e 12 de Chrysopidae (100%) e, as armadilhas Malaise, dois 
de Coniopterygidae (6,9%) e um de Hemerobiidae (4%). Os resultados indicam que a armadilha 
luminosa é mais eficiente para a amostragem de neurópteros. 
 
 
Palavras-chave: armadilha luminosa, armadilha Malaise, Chrysopidae, Coniopterygidae, 
Hemerobiidae 
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2Bióloga, Dra. Pesquisadora Cientifica, APTA Centro Leste, Ribeirão Preto, SP. 
3Engenheiro Agrônomo, Prof. Dr. Pesquisador Cientifico, APTA Centro Leste, Ribeirão Preto, SP. Docente 
colaborador do curso de Pós-graduação em Agronomia (Entomologia Agrícola) da UNESP/Jaboticabal. Co-
orientador  
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ORDENS OLIGODIVERSAS DE ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL 

 
Ana Lígia Santos de Oliveira1; Rogéria Inês Rosa Lara2; Nelson Wanderley Perioto3.  

 
 
Resumo 

As vinte e nove ordens oligodiversas somam cerca de 100 mil espécies, que representam cerca de 
30% das espécies conhecidas de insetos. Tais insetos tem importância por estarem na base da 
cadeia alimentar e atuarem na reciclagem de nutrientes. No Brasil estão presentes vinte e seis 
ordens oligodiversas que abrigam apenas cerca de 7% do total de espécies daquelas ordens, o que 
indica que faltam estudos faunísticos a respeito desses grupos no país, carência ampliada pela 
falta de especialistas. Este estudo teve por objetivo analisar a abundância de insetos pertencentes 
às ordens oligodiversas coletadas no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleos Picinguaba 
(PESM/NP), em Ubatuba e Santa Virgínia (PESM/NSV), em São Luis do Paraitinga; no Parque 
Estadual Intervales (PEI), em Ribeirão Grande; no Parque Estadual Morro do Diabo (PEMD), 
em Teodoro Sampaio e na Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI), em Iguape, no estado de São 
Paulo. As amostragens foram realizadas entre dezembro/2009 e dezembro/2010 com cinco 
armadilhas Malaise/área, ativas durante todo o período de amostragem; o material biológico foi 
retirado mensalmente e encaminhado ao Laboratório de Sistemática e Bioecologia de 
Parasitoides e Predadores da APTA Ribeirão Preto, onde foi realizada a triagem e identificação 
do material. Foram coletados 140 exemplares dessas ordens, dentre os quais 96 de Plecoptera, 22 
de Mecoptera, 18 de Embioptera e 4 de Strepsitera. Plecoptera foi mais abundante no PEI (74 
exemplares coletados/77% do total de Plecoptera), seguido pelo PESM/NSV (12/12,5%) e pelo 
PEMD (10/10,4%). Mecoptera teve maior frequência no PESM/NSV (18/81,8%), seguido por 
PEMD (2/9%) e PEI (2/9%); Embioptera no PEMD (11/61,1%), PEI (4/22,2%) e PESM/NSV 
(2/11,1%) e, Strepsitera, no PESM/NP (3/75%) e PEMD (1/25%). Na EEJI não foi registrado 
nenhum representante dessas ordens. 
 
 
Palavras-chave: Plecoptera, Mecoptera, Embioptera, Strepsitera 
 

 
 
  

                                                 
1Bióloga, mestranda. Curso de Pós-graduação em Agronomia (Entomologia Agrícola) da UNESP/Jaboticabal. 
Bolsista do CNPq. E. mail: analigiasp@yahoo.com.br 
2Bióloga, Dra. Pesquisadora Cientifica, APTA Centro Leste, Ribeirão Preto, SP. 
3Engenheiro Agrônomo, Prof. Dr. Pesquisador Cientifico, APTA Centro Leste, Ribeirão Preto, SP. Docente 
colaborador do curso de Pós-graduação em Agronomia (Entomologia Agrícola) da UNESP/Jaboticabal. Co-
orientador. 
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ESTUDO PRELIMINAR DOS HYMENOPTERA PARASITOIDES NO 
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA - MG, BRASIL 

 
André Luís Martins1; Sônia Lúcia Modesto Zampieron2 

 
Resumo  

 
O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, cobre cerca de 25% do território nacional, 
distribuindo-se por vários estados brasileiros, entre os quais Minas Gerais, onde se encontra o 
Parque Nacional da Serra da Canastra. Considerada uma área de preservação, com altitudes que 
variam entre 900 e 1.496 metros (torre da Serra Brava), sua vegetação é predominantemente 
representada por campos rupestres, com manchas de cerrado e matas ciliares, onde se encontra 
uma grande diversidade biológica adaptada a aquelas condições. Dentre esses destacam-se os 
insetos da ordem Hymenoptera, que abriga cerca de 115 mil espécies descritas. Parte do grupo 
possui hábito parasitoide, constituindo-se em importantes elementos da fauna Neotropical por 
controlar, direta ou indiretamente, populações de outros insetos – himenópteros parasitoides. 
Este estudo objetivou identificar as famílias de Hymenoptera parasítica em duas diferentes 
altitudes localizadas no Parque Nacional da Serra da Canastra, utilizando-se duas armadilhas de 
Malaise, coletadas mensalmente. O estudo foi realizado de abril a junho de 2011, em dois 
pontos: A, na parte alta do Parque, e B, situada na parte baixa, próxima à base da cachoeira 
“Casca D’anta” distando entre si, cerca de 300 metros de altitude.  Após 30 dias o material era 
retirado, levado ao laboratório de Entomologia da FESP/UEMG, triado e identificado com 
auxílio de chave de identificação pertinentes. Capturou-se um total de 587 exemplares de 
Hymenoptera parasítica distribuídos em 18 famílias. No ponto A coletou-se 325 exemplares e no 
ponto B 262 exemplares, com maior abundância dos representantes da superfamília 
Ichneumonoidea (Ichneumonidae, 90 exemplares para A e 119 para B, representando 36 % do 
total coletado, e Braconidae com 28 exemplares em A e 72 em B, 28% do total coletado.  
Atribuiu-se a supremacia dessas famílias a fatores como o grande número de espécies conhecidas 
entre os ichneumonideos e a prevalência de braconídeos em áreas sombreadas e próximas de 
corpos d´água, como no caso do ponto B. As famílias Platygastridae, Torymidae e Bethylidae 
juntas somaram 76 exemplares no ponto A e 28 exemplares no ponto B. As demais famílias 
coletadas representaram 18 % do total. 
 
 
Palavras-chave: insecta; cerrado; malaise. 
 
 
 
 
 
 
1 Biólogo, aluno de pós-graduação em Agronomia “Entomologia Agrícola” (CAPES-UNESP). 
andrelmartinsbiol@hotmail.com 
1 Profa. Dra.  Titular da Faculdade de Ensino Superior de Passos, Dep. de Ciências Biológicas (FESP/UEMG). 
Agradecimentos: Projeto HYMPAR, FESP/UEMG. 
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FAUNA EDÁFICA EM UM FRAGMENTO DE MATA DE GALERIA, 
PRATÁPOLIS – MG, Brasil 

 
André Luís Martins1; Nelci de Lima Stripari2; Sônia Lúcia Modesto Zampieron3; Jandir Cruz 

Santos4; Wilton Pires da Cruz5 
 
Resumo 
 
No solo existe uma grande diversidade de organismos como plantas, liquens, algas, bactérias, 
fungos protozoários, nematóides e artrópodes. Os artrópodes compõem a chamada fauna edafica, 
que está relacionada com a grande variedade de recursos e microhabitats que faz parte do sistema 
solo-serapilheira disponibiliza o que gera um mosaico de condições microclimáticas para estes 
grupos funcionais. Estes invertebrados se diferenciam no tamanho e no metabolismo, sendo 
responsáveis por inúmeras funções: decompõem a serrapilheira, faz a predação de outros 
organismos na cadeia trófica dentre eles microrganismos como bactérias e fungos, oligochaetas e 
outros macroinvertebrados. O estudo teve como objetivo caracterizar a fauna edáfica em um 
fragmento de mata galeria no município de Pratapolis, MG. O estudo foi realizado em um 
fragmento de mata de galeria, nas seguintes coordenadas geográficas (20º44’ 41.6” S e 46º 52’ 
37.6” W) com elevação de 777 metros, localizado em Pratápolis – MG. As coletas foram 
realizadas trimestralmente no período de Novembro/2009 à Agosto de 2010. A fauna edáfica foi 
coletado com auxilio de um quadrado de área de 30x30 cm a uma profundidade de 5cm, este 
material  foi  acondicionada em saco plástico, devidamente etiquetada e  levado ao laboratório 
onde foi colocado em um funil de Berlese adaptado composto por: (lâmpada de 200W, cartolina 
branca enrolada, telado para colocar o material e um frasco de boca larga  com álcool 70%), 
ficando exposto por 4 dias ininterruptamente.  Os organismos encontrados foram posteriormente 
triados, identificados e conservados em álcool 70%. Encontro-se um total de 947 exemplares de 
artrópodes, distribuídos em 13 táxons. Dentre os organismos encontrados os Hymenoptera foram 
os que apresentaram maior abundância relativa, com 60% do total de exemplares coletados, 
seguidos pela Coleoptera com 13%, Hemiptera com 8%, Diptera com 6% Classes Aracnida e 
Colembola com 5,7% e 4,0% respectivamente. Já os demais táxons foram coletados em valor 
inferior a 30/4% do total cada. Houve uma variação sazonal sendo que em setembro foi 
verificado maior densidade de organismos com predomínio de Hymenoptera. Estes foram os 
mais representativos devido à grande presença de formigas que são saprófagas e predadoras as 
quais são abundantes em todos os ecossistemas e além de compor juntamente com os Coleoptera 
uma das quatro ordens megadiversas dentre os Insecta. 
Palavras-chave: Serrapilheira, invertebrados, funil de Berlese. 

                                                 
1Biólogo, aluno de pós-graduação em Agronomia (Entomologia Agrícola) (CAPES-UNESP). Dep. Agronomia. E-
mail: andrelmartinsbiol@hotmail.com 
2Professora Adjunta da FESP/UEMG. Dep.  Biologia (Zoologia).  
3Professora Titular da FESP/UEMG, Dep.  Biologia (Entomologia). 
4Engenheiro Agrônomo, mestrando, Curso de Pós-graduação em Agronomia (Entomologia Agrícola) da 
UNESP/Jaboticabal. Bolsista da CAPES.  
5Engenheiro Agrônomo, doutorando Curso de Pós-graduação em Agronomia (Entomologia Agrícola) da 
UNESP/Jaboticabal. Bolsista da CAPES. 
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AVALIAÇÃO DA DISSOLUÇÃO DA GIPSITA E DO GESSO AGRÍC OLA 
EM FUNÇÃO DA ACIDEZ, DA UMIDADE DO SOLO E DO TEMPO DE 

INCUBAÇÃO 
 
André Mendes Coutinho Neto1; João Vitor Gomes Pasquetto2; Rafael Magro Tomicioli2; Edson 

Luiz Mendes Coutinho3; José Eduardo Corá4 
 
Resumo 
 
Atualmente, a demanda por gesso agrícola - “fosfogesso” (resíduo proveniente da fabricação de 
fertilizantes fosfatados) é maior que a quantidade produzida, o que elevou o preço do produto no 
mercado. O Brasil possui extensas jazidas de gesso natural (gipsita beneficiada), existindo 
grande interesse na sua comercialização, apesar da carência de estudos sobre a velocidade de 
dissolução da mesma em solos. O objetivo do trabalho foi estudar, comparativamente, o 
“fosfogesso” e a gipsita beneficiada, em termos de velocidade de dissolução no tempo (46 dias) 
em função da acidez (V = 15% e V = 60%) e da umidade do solo (20, 50 e 90% da capacidade de 
campo). Foram utilizadas amostras de um Latossolo Vermelho distrófico textura média. Foi 
empregado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições, 
obedecendo a um esquema fatorial 3x2x3 (três valores de umidade do solo, dois valores de 
acidez do solo e dois produtos mais uma testemunha - sem sulfato de cálcio). O “fosfogesso” e o 
gesso de mineração foram utilizados em doses visando fornecer o equivalente a 900 kg ha-1 de S. 
Para a avaliação da solubilização dos produtos foram realizadas cinco avaliações no tempo, 
determinando-se em cada amostragem de solo as concentrações de S-SO4. A solubilização do 
“fosfogesso” e da gipsita praticamente se completou aos 21 dias de incubação, não existindo 
diferença significativa entre estas fontes de CaSO4.2H2O. O comportamento das fontes de gesso 
foi diferente conforme as condições de acidez do solo. Na ausência de fonte de CaSO4.2H2O, o 
aumento do pH proporcionou incrementos significativos nos teores de S no solo. Por outro lado, 
independentemente da fonte de gesso utilizada, o carbonato de cálcio diminuiu 
significativamente a solubilização dos produtos, observando-se menores teores de S no solo. A 
umidade do solo não influenciou significativamente a dissolução das fontes de gesso no solo. 
Palavras-chave: cálcio, enxofre, gesso de mineração, pH.                                                                                     
 
  

                                                 
1Doutorando do programa de pós-graduação em Ciência do Solo (bolsista da CAPES-UNESP). Departamento de 
Solos e Adubos (UNESP - Jaboticabal). andremcoutinho82@hotmail.com 
2 Acadêmico do curso de graduação em Agronomia (UNESP-Jaboticabal). jvpasquetto@hotmail.com; 
rmtomicioli@hotmail.com 
3 Professor Titular do Departamento de Solos e Adubos (UNESP-Jaboticabal). coutinho@fcav.unesp.br 
4 Professor Adjunto do Departamento de Solos e Adubos (UNESP-Jaboticabal). cora@fcav.unesp.br 
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RELAÇÃO ENTRE A EMISSÃO DE CO 2 DO SOLO E OS TEORES DE 
HEMATITA E GOETHITA ESTIMADOS PELA ESPECTROSCOPIA D E 

REFLECTÂNCIA DIFUSA 
 

Angélica Santos Rabelo de Souza Bahia1; José Marques Jr2; Newton La Scala Jr3; Alan Rodrigo 
Panosso4. 

 
 
Resumo  
 
O dióxido de carbono (CO2) é o gás de efeito estufa que tem aumentado significativamente sua 
concentração durante os últimos anos. Sabe-se que este processo de perda de carbono do solo 
para a atmosfera é o resultado da atividade microbiana e respiração das raízes. Estes processos, 
por sua vez, são influenciados por várias propriedades do solo, que fornecem variabilidade 
espacial e temporal da emissão de CO2 (FCO2). O objetivo deste estudo foi investigar a relação 
entre FCO2 e algumas propriedades de um latossolo brasileiro utilizado para o cultivo de cana-
de-açúcar. Amostras de solo foram coletadas em pontos de intersecção de um gradeado irregular 
com distâncias mínimas de 0,5 m, na profundidade de 0,00-0,20 m, cobrindo uma área total de 
50x50 m, totalizando 89 pontos. Foi medida a respiração do solo com dois sistemas portáteis LI-
8100 fabricados pela LI-COR. Os espectros de reflectância difusa foram registrados a cada 0,5 
nm na faixa de 380-730 nm num espectrofotômetro Lambda 950 UV/VIS/NIR. O conteúdo da 
hematita e goethita e teores de ferro ditionito e oxalato mostraram uma relação diretamente 
proporcional à FCO2, indicando uma ligação complexa entre os minerais de argila, a atividade 
microbiana, o conteúdo de ferro e respiração do solo. A correlação linear entre FCO2 e os teores 
de hematite mais goethita apresentou um R2 de 0,46 (p<0,05; t Student). Este estudo indica que a 
espectroscopia de reflectância difusa é uma alternativa atraente para auxiliar o levantamento de 
FCO2 em grandes áreas, onde a aquisição dessas leituras é difícil e onerosa. Além disso, depois 
das calibrações das informações espectrais de um lugar, a informação quantitativa contida no 
espectro pode ser transferida para compartimentos semelhantes, identificado com base nos 
modelos de paisagem. Assim, podem-se inferir FCO2, possivelmente, em qualquer lugar, 
promovendo a transferência de informação mais eficiente para levantamentos de áreas de 
mitigação e sequestro de carbono. 
 
 
Palavras-chave: respiração do solo, quantificação indireta, óxidos de ferro.  
  

                                                 
1 Engenheira Agrônoma, aluna de pós-graduação em Produção Vegetal (CNPq). Dep. de Solos e Adubos. 
2 Prof. Dr. do Dep. de Solos e Adubos (UNESP – Jaboticabal) (Orientador).  
3 Prof. Dr. do Dep. de Ciências Exatas (Unesp – Jaboticabal) (Co-orientador). 
4 Pós-doutorando do Dep. de Ciências Exatas (Unesp – Jaboticabal).  
Agradecimentos à FAPESP (Projeto Temático Mudanças Climáticas) e ao CNPq pelo apoio financeiro. 
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ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA ENTRE A EMISSÃO DE CO 2 E 
PROPRIEDADES DO SOLO 

 
Angélica Santos Rabelo de Souza Bahia1; José Marques Jr2; Newton La Scala Jr3; Alan Rodrigo 

Panosso4. 
 
 
Resumo 
 
A emissão de CO2 do solo (FCO2) é resultado de uma série de processos físicos, químicos e 
biológicos, que afetam a produção de CO2 no interior do solo e seu transporte solo-atmosfera. A 
magnitude de FCO2 varia no tempo e no espaço dependendo das condições ambientais, 
características do solo e do manejo agrícola adotado. O objetivo deste trabalho foi determinar 
quais os atributos do solo melhor explicam as variações espaciais da FCO2 ao longo de direções 
do gradeado amostrado relacionando estes aspectos com o manejo do solo em áreas agrícolas 
utilizando análise de regressão múltipla. Foi montado um gradeado irregular, em formato de 
estrela, a fim de caracterizar a anisotropia de FCO2 e de outros atributos do solo, com distâncias 
mínimas de 0,5 m entre pontos, orientados em relação à linha do plantio da cana-de-açúcar. 
Foram coletadas 89 amostras de solo na profundidade de 0,00-0,20 m, cobrindo uma área total de 
50x50 m. Foi medida respiração do solo com dois sistemas portáteis LI-8100 fabricados pela LI-
COR. Os espectros de reflectância difusa foram registrados a cada 0,5 nm na faixa de 380-730 
nm num espectrofotômetro Lambda 950 UV/VIS/NIR. As análises de regressão linear múltipla 
aplicada aos dados de FCO2 indicaram a existência de diferentes modelos para as diferentes 
direções, sugerindo a existência de anisotropia, indicando uma complexa relação entre FCO2 e as 
propriedades do solo. A variável porosidade livre de água do solo foi àquela selecionada para 
quase todas as direções, inclusive para o caso isotrópico, indicando para área de cana crua, que 
ela é considerada de grande importância na caracterização das variações espaciais de FCO2. Os 
resultados indicam que fatores inerentes ao processo de formação do solo, especialmente 
propriedades físicas, e as práticas de preparo e manejo do solo, principalmente reforma do 
canavial e colheita da cana, podem alterar a anisotropia natural do solo, provocando uma nova 
configuração dos talhões da cultura de cana-de-açúcar, em função da heterogeneidade dos 
atributos do solo.  

 
 
 
Palavras-chave: respiração do solo, anisotropia, espectroscopia de reflectância difusa, quantificação 
indireta.  
 
  

                                                 
1 Engenheira Agrônoma, aluna de pós-graduação em Produção Vegetal (CNPq). Dep. de Solos e Adubos. 
2 Prof. Dr. do Dep. de Solos e Adubos (UNESP – Jaboticabal) (Orientador).  
3 Prof. Dr. do Dep. de Ciências Exatas (Unesp – Jaboticabal) (Co-orientador). 
4 Pós-doutorando do Dep. de Ciências Exatas (Unesp – Jaboticabal).  
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PARÂMETROS ENZIMÁTICOS SÉRICOS DE JUMENTOS ( Equus asinus) 
DA RAÇA PÊGA 

 
Annita Morais Girardi1; Luiz Carlos Marques2; Carmen Zilda Pereira de Toledo3; Walter 

Maldonado Jr4; José Carlos Barbosa5; Fabiana Ribeiro Barreiro6 
 
 
Resumo 
 
Este estudo objetivou estabelecer valores enzimáticos séricos de jumentos Pêga, diferenciando-
os entre faixas etárias e sexos. Foram colhidas amostras de sangue da veia jugular externa, por 
sistema a vácuo e tubos sem anticoagulante, de 110 animais: oito durante o primeiro ano de 
idade, cinco machos e três fêmeas; 33 de um a três anos, 16 machos e 17 fêmeas; 69 com mais de 
três anos, 10 machos e 59 fêmeas. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) 
e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, no software de análise 
estatística SAS V9. Não houve diferença para as atividades das enzimas ALT e CK entre as 
faixas etárias (p>0,05). O grupo de animais com até um ano de idade apresentou médias de AST 
e GGT mais baixas e de FA mais alta que os demais grupos (p<0,01). Os níveis mais altos de FA 
nos animais mais jovens podem ser explicados pela elevada atividade de FA de origem óssea 
durante o crescimento corporal. Quanto aos sexos, as atividades das enzimas ALT, CK e GGT 
não diferiram entre machos e fêmeas (p>0,05). Foram observadas atividades mais elevadas de 
AST para fêmeas e de FA para machos (p<0,05). Não houve interação (p>0,05) entre sexo e 
idade para as enzimas analisadas. Estes resultados diferem da grande maioria dos relatos 
anteriores em jumentos, possivelmente por diferenças raciais, de manejo, ambientais e 
laboratoriais. Quanto às faixas etárias, quando houve diferença, o valor discrepante ocorreu no 
grupo até um ano de idade, reforçando a importância dos intervalos específicos para estes 
animais. Pode-se concluir que a idade e o sexo exercem influência sobre algumas enzimas 
séricas dos jumentos da raça Pêga. 
 
 
Palavras-chave: asininos, bioquímica sérica, enzimas, patologia clínica, Pêga 
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PERFIL ELETROFORÉTICO DE PROTEÍNAS SÉRICAS DE JUMEN TOS 
(Equus asinus) DA RAÇA PÊGA 

 
Annita Morais Girardi1; Luiz Carlos Marques2; Carmen Zilda Pereira de Toledo3; José Carlos 

Barbosa4; Walter Maldonado Jr5; Fabiana Ribeiro Barreiro6 
 
 
Resumo 
 
Este estudo determinou o perfil eletroforético de proteínas séricas de jumentos Pêga, 
diferenciando-os entre faixas etárias e sexos. Colheu-se amostras da veia jugular externa, por 
sistema a vácuo e tubos sem anticoagulante, de 110 animais: oito no primeiro ano de idade, cinco 
machos e três fêmeas; 33 de um a três anos, 16 machos e 17 fêmeas; 69 com mais de três anos, 
10 machos e 59 fêmeas. O fracionamento ocorreu por eletroforese em gel de acrilamida contendo 
dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE), com determinação das concentrações em densitômetro 
computadorizado. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Foram observadas dez proteínas: IgA, proteína de 
peso molecular 138.000 Da (PPM138), ceruloplasmina, transferrina, albumina, IgG, haptoglobina, 
α1-glicoproteína ácida (A1GA), proteína de peso molecular 33.000 Da (PPM33) e 23.000 Da 
(PPM23). A PPM138 apareceu após a IgA; a PPM33 foi observada antes e a PPM23 como um pico 
destacado após a IgG de cadeia leve. O grupo até um ano apresentou as maiores médias de IgA e 
ceruloplasmina e as menores de albumina e PPM138, enquanto a IgG aumentou com a faixa 
etária. Os animais com idade menor que um ano apresentaram média superior àqueles com mais 
de três anos para A1GA. A haptoglobina, a PPM33 e a PPM23 não diferiram entre as faixas etárias. 
Os animais mais velhos mostraram a maior média para transferrina. IgA, ceruloplasmina e A1GA 
foram maiores nos machos; transferrina, IgG e albumina foram superiores nas fêmeas. Houve 
interação entre faixa etária e sexo para IgA e PPM33. PPM138, PPM33, PPM23 e haptoglobina não 
diferiram entre os sexos. Pode-se concluir que a idade e o sexo exercem influência sobre o perfil 
protéico sérico destes animais. 

 
 
 
Palavras-chave: asininos, eletroforese, patologia clínica, proteínas séricas, Pêga 
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ESTRESSE CLIMÁTICO NA FASE REPRODUTIVA DE CULTIVARE S 
DE FEIJÃO ADUBADOS COM NITROGÊNIO EM COBERTURA NO 

PLANTIO DIRETO 
Antonio Carlos de Almeida Carmeis Filho1; Tatiana Pagan Loeiro da Cunha1; Fábio Luiz 

Checchio Mingotte2; Silviane de Santiago1; Isaac da Silva Martins3; Leandro Borges Lemos4. 
 
 
Resumo  
 
Dentre os fatores abióticos, os estresses ambientais causados por grandes oscilações de 
temperatura e pela baixa precipitação pluvial são os que mais interferem no desempenho 
produtivo do feijoeiro. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico e o tempo 
para cozimento de grãos de cultivares de feijoeiro em função da adubação nitrogenada em 
cobertura no sistema de plantio direto sob influência da temperatura e da precipitação pluvial na 
fase reprodutiva da cultura. O experimento foi conduzido em Jaboticabal–SP, no ano de 2012. O 
delineamento foi o de blocos casualizados com parcelas subdivididas, tendo quatro repetições, 
sendo os tratamentos principais compostos por três cultivares de feijoeiro (Pérola, IAC Formoso 
e IPR Juriti) e os tratamentos secundários constituídos por quatro doses de nitrogênio (0, 70, 140 
e 210 kg ha-1 de N), aplicados em cobertura. Foram avaliados: teor de N foliar, número de 
trifólios, matéria seca de planta, número de vagens por planta, número de grãos por vagem, 
massa de cem grãos, produtividade e tempo para cozimento. Os resultados foram submetidos à 
análise de variância e ao teste F, com as médias das cultivares comparadas pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. Os resultados referentes ao teor de N foliar (variando de 43,4 a 44g kg-1), 
número de trifólios (14 a 16) e de matéria seca de planta (7,3 a 8,3g planta-1) mostram que até o 
início da fase reprodutiva o feijoeiro apresentava desenvolvimento adequado. A ocorrência de 
altas temperaturas e da baixa precipitação pluvial na fase reprodutiva afetou drasticamente a 
produtividade e os componentes de produção, com exceção da massa de cem grãos. A cultivar 
IPR Juriti obteve a maior produtividade (443 kg ha-1). Sem aplicação de N obteve-se a maior 
produtividade, diferindo estatisticamente das demais doses. Quanto ao tempo para cozimento 
mostrou-se superior a cultivar IAC Formoso. 
 
 
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., estresse climático, componentes da produção, 
produtividade, tempo de cocção. 
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CAPACIDADE DE HIDRATAÇÃO DE GRÃOS DE GENÓTIPOS DE 
FEIJÃO CAUPI  

Antonio Carlos de Almeida Carmeis Filho1; Tatiana Pagan Loeiro da Cunha1; Fábio Luiz 
Checchio Mingotte2; Cristiane Lopes Carneiro de Souza3; Maurisrael de Moura Rocha4; 

Leandro Borges Lemos5 
 
Resumo  
 
Durante o processo de registro de novas cultivares de feijão caupi, certas exigências de mercado 
devem ser atendidas, dentre elas, tão importantes quanto à produtividade, estão as características 

tecnológicas do produto comercializado, destacando-se a capacidade de hidratação dos grãos. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de genótipos de feijão caupi, quanto à 
capacidade de hidratação dos grãos. Dezenove genótipos provenientes de ensaios de Valor de 
Cultivo e Uso (VCU) da Embrapa Amazônia Meio-Norte, foram cultivados em três ambientes 
distintos (São Raimundo das Mangabeiras-MA, Balsas-MA e Bom Jesus-PI) em condição de 
sequeiro, no ano de 2011, e distribuídos em blocos casualizados, com três repetições. Após a 
colheita, foram avaliados o tempo para máxima hidratação dos grãos, porcentagem de grãos com 
casca dura (hardshell) e a relação de hidratação. Foi realizada a análise de variância individual, 
sendo a relação entre os quadrados médios do resíduo verificada, e nos casos em que não se 
verificou proporções maiores que 7:1 aplicou-se a análise conjunta dos dados. Foi aplicado o 
teste de agrupamento de médias Scott & Knott a 5% de probabilidade. De forma geral, o tempo 
de avaliação de 12 horas não foi suficiente para atingir a máxima hidratação dos grãos, 
evidenciando a necessidade de novos trabalhos de pesquisa. Em relação à porcentagem de grãos 
de casca dura destaca-se que houve interação entre genótipo e ambiente de cultivo, obtendo uma 
amplitude elevada, indo de zero (0) a 68,5%. Nos três ambientes de cultivo, o genótipo MNCO2-
675F-4-9 foi o que apresentou a maior média de grãos duros (39%). A cultivar BRS 
Tumucumaque apresentou a maior relação de hidratação nos três ambientes avaliados, com 
valores variando de 2,17 a 2,23. Os genótipos MNCO2-675F-4-9 e MNCO2-675F-9-2 
apresentaram alta porcentagem de grãos com casca dura e baixa relação de hidratação.   
 
 
Palavras-chave: Vigna unguiculata, embebição em água, hardshell, relação de hidratação. 
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SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL DE NOVILHAS NELORE COM 
ÁCIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS: EFEITOS SOBRE A 
POPULAÇÃO FOLICULAR OVARIANA, RECUPERAÇÃO E 

QUALIDADE OOCITÁRIA  
 

Beatriz Caetano da Silva Leão1; Ériklis Nogueira2; Nathália Alves de Souza Rocha1; Mônica 
Ferreira Accorsi3; Thiago Vieira Neves4; Gisele Zoccal Mingoti5. 

 
Resumo  
 
Os efeitos positivos da suplementação alimentar de fêmeas bovinas com gordura sobre a 
reprodução podem ser mediados por alterações na composição do fluido folicular, que é o 
microambiente que cerca os oócitos durante seu desenvolvimento e maturação. O fornecimento 
de ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs) na dieta pode melhorar o potencial de 
desenvolvimento de oócitos até o estágio de blastocisto, bem como da qualidade embrionária. 
Esse estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos da suplementação alimentar de 
novilhas Nelore com uma fonte de gordura protegida ruminal, rica em PUFAs Omega 6 (n-6) e 3 
(n-3) sobre a população folicular ovariana, recuperação e qualidade oocitária. Dezesseis novilhas 
foram divididas aleatoriamente em dois grupos: CONTR (dieta de mantença) e GORD (dieta de 
mantença e 100 g/animal/dia de Megalac-E® em sua composição). Os grupos foram avaliados em 
um delineamento do tipo “cross-over” e utilizadas dietas isoenergéticas e isoprotéicas. Após 60 
dias de arraçoamento, foram realizadas sessões de aspiração do conteúdo folicular guiada por 
ultrassonografia, avaliando-se a população folicular, recuperação e qualidade oocitária, a partir 
da classificação morfológica dessas células. As médias apresentadas (quadrados mínimos±EPM) 
foram analisadas pelo procedimento GLIMMIX do SAS. Não houve diferença significativa 
(P>0,05) quanto ao número de folículos visualizados (17,9±1,0 vs 15,8±1,0), total de oócitos 
recuperados (14,4±1,4 vs 14,5±1,3) e número de oócitos viáveis (12,1±1,2 vs 12,5±1,1), 
respectivamente para os grupos CONTR e GORD. Também, as taxas de recuperação (total de 
oócitos recuperados/total de folículos aspirados) (78,3±4,7 vs 86,8±4,5) e de aproveitamento 
(total de oócitos viáveis/total de oócitos recuperados) (82,8±2,1 vs 85,4±2,0), não diferiram 
(P>0,05) entre os grupos CONTR e GORD, respectivamente. Portanto, conclui-se que a 
suplementação alimentar de novilhas Nelore com uma fonte de gordura protegida ruminal rica 
em PUFAs n-6 e n-3 não interferiu na recuperação e qualidade oocitária.  
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Palavras-chave: ácidos graxos poliinsaturados, oócito, bovino, produção in vitro.   
RESPOSTA DA SEGUNDA SOQUEIRA DA CANA-DE-AÇÚCAR À 
APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE 

SILÍCIO  
 

Bernardo Melo Montes Nogueira Borges1; Thiago Batista Firmato de Almeida1;  
Renato de Mello Prado².  

 
 
Resumo  
 
O sistema de colheita da cana-de-açúcar sem despalha a fogo acumula palha na superfície do 
solo e pode alterar o manejo do nitrogênio na cultura, especialmente com uso do silício. 
Objetivou-se avaliar os efeitos da aplicação de nitrogênio em cobertura associado ao silicato e 
calcário nas propriedades químicas do solo, no estado nutricional e na produção da soqueira de 
cana-de-açúcar. O experimento foi desenvolvido na segunda soqueira de cana-de-açúcar com 
colheita sem despalha a fogo, cultivada em Latossolo Vermelho distrófico. Os tratamentos foram 
constituídos de doses de nitrogênio 0; 40; 80; 120 e 160 kg ha-1 na forma de ureia, e duas fontes 
de materiais corretivos, silicato de cálcio e magnésio (presença de Si) e calcário (ausência de Si). 
Foram avaliados os efeitos dos tratamentos nos atributos químicos do solo, no desenvolvimento, 
produção de massa seca, nutrição, produtividade e na qualidade tecnológica da segunda soqueira. 
O uso do nitrogênio associado aos corretivos não afetou a fertilidade do solo, entretanto, o uso do 
silicato aumentou o teor de Si do solo aos 12 meses após a brotação da cana-de-açúcar. As 
variáveis de desenvolvimento não foram afetadas pela aplicação dos tratamentos, exceto número 
de colmos na época da colheita, apresentando aumento na presença do silício. As doses de N e os 
corretivos não afetaram o estado nutricional da cultura, porém influenciaram o acúmulo de N e 
Si na planta.  As doses de N, independentemente do uso do silicato, aumentaram a produtividade 
da soqueira da cana-de-açúcar, todavia, não afetaram a qualidade tecnológica. 
 
 
Palavras-chave: Saccharum spp., adubação nitrogenada, calcário, silicato, cana-soca. 
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OMISSÃO DOS MACRONUTRIENTES NO DESENVOLVIMENTO E NO  
ESTADO NUTRICIONAL DO MANJERICÃO CULTIVADO EM 

SOLUÇÃO NUTRITIVA 
 

Bernardo Melo Montes Nogueira Borges1; Rilner Alves Flores¹; Hilário Júnior de Almeida¹ 
Renato de Mello Prado2. 

 
 
Resumo  
 
A nutrição adequada do manjericão é importante para aumentar a produção e com qualidade, 
entretanto, são poucos os trabalhos que tratam sobre o assunto. Objetivou-se avaliar o efeito da 
omissão dos macronutrientes no desenvolvimento e no estado nutricional do manjericão 
cultivado em solução nutritiva. Os tratamentos foram constituídos por soluções nutritivas com 
omissões de N, P, K, Ca, Mg e S e um tratamento controle com a solução nutritiva completa 
(Hoagland e Arnon), disposto em um delineamento inteiramente cazualizado com três repetições. 
As plantas foram cultivadas em vasos de 8 litros. Foram avaliadas altura das plantas, número de 
folhas, área foliar, índice relativo de clorofila, fotossíntese líquida, condutância estomática, 
massa da matéria seca das plantas, teores de macronutrientes na parte aérea e nas raízes e a 
avaliação visual dos sintomas. A omissão dos nutrientes foi limitante para o desenvolvimento das 
plantas reduzindo consideravelmente seu crescimento. Havendo também uma considerável 
diminuição nos acúmulos dos nutrientes quando comparados ao tratamento controle. Sendo 
observado sintoma visual de deficiência em todos os tratamentos. 
 
 
Palavras-chave: Ocinum basilicu, Deficiência nutricional, Nutrição mineral, Sintomatologia. 
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TEORES DE ÓLEO E PROTEÍNA BRUTA EM GRÃOS DE CANOLA EM 
FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA E SULFATADA 

 
Fábio Teixeira Lucas1; Antônio Barbosa de Oliveira Júnior2; Júnio Oliveira Ferreira3; Bruno 

Pereira de Sousa Silva4; Filipe Faria Mamede5; Bernardo Melo Montes Nogueira Borges6; Edson 
Luiz Mendes Coutinho7; José Mauro Valente Paes8. 

 
 
Resumo 
 
O cultivo de canola (Brassica napus, L.) foi incentivado para produção de grãos para óleo na 
década de 1980, sendo considerada boa opção para rotação de culturas. O nitrogênio é um dos 
nutrientes mais exigidos pela planta para aumento na produtividade, enquanto que o enxofre é 
essencial para proporcionar qualidade às sementes, principalmente em relação aos teores de óleo 
e proteína bruta. Assim, objetivou-se avaliar os efeitos de doses de N e S nos teores de óleo e 
proteína bruta nos grãos. O experimento foi realizado no município de Uberaba, MG, em 
Latossolo Vermelho distrófico, textura média, no ano de 2010. Utilizou-se o híbrido Hyola 401 
em delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições e 20 tratamentos em esquema 
fatorial 5 x 4 (cinco doses de N: 0, 60, 100, 140 e 180 kg ha-1 e; quatro doses de S: 0, 15, 30 e 60 
kg ha-1). As doses de N (uréia) foram parceladas: 20 kg ha-1 de N em pré-semeadura (exceto no 
tratamento sem N), e o restante da dose aplicada em cobertura quando as plântulas apresentavam 
quatro folhas completas (30 dias após a semeadura). Todos os tratamentos receberam 100 kg ha-1 
de P2O5 (superfosfato simples e superfosfato triplo) e 120 kg ha-1 de K20 (cloreto de potássio) em 
pré-semeadura. Para avaliação do teor de óleo foi utilizado extrator de Soxhlet e o teor de 
proteína bruta foi estimado através da determinação da concentração de N total nos grãos, 
expresso em g de N kg-1 de massa seca, multiplicado por 0,625. Foram encontrados teores de 
óleo entre 31,7 e 33,1% e teores de proteína bruta entre 26,9 e 28,8%. A adubação nitrogenada e 
sulfatada não interferiu significativamente nos teores de óleo e proteína bruta nos grãos. Uma 
possível justificativa pode ser devida à característica genética do híbrido utilizado. 
 
 
Palavras-chave: Brassica napus, Hyola 401, nitrogênio, enxofre, qualidade. 
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NÚMERO MAIS PROVÁVEL DE BACTÉRIAS DESNITRIFICANTES EM 

SOLOS COSTEIROS 
 

Breno Pupin1; Ely Nahas2. 
 
 
Resumo  
 
Os manguezais são considerados um dos ecossistemas mais produtivos do mundo, dominam 
cerca de 75% da costa mundial. Na adjacência dos manguezais, são encontradas outras 
formações inseridas na mesma paisagem, sendo elas a restinga e a floresta atlântica. As amostras 
de solo foram coletadas no Parque Estadual da Ilha do Cardoso/SP, dos seguintes ecossistemas, 
manguezal, restinga e floresta atlântica. Para cada uma dessas três áreas, foram demarcados 
cinco pontos (cinco repetições) ao acaso. Nestes pontos, foram retiradas amostras nas 
profundidades de 0-2, 2-5 e 5-10 cm, essas amostras foram retiradas em duas épocas do ano: 
verão e inverno. A contagem do número mais provável (NMP) de microrganismos 
desnitrificantes, foi feita a partir das diluições seriais (10-2 até 10-8), onde 5 tubos eppendorf por 
diluição, foram inoculados com alíquotas das suspensões do solo, contendo meio de cultura 
líquido para contagem de bactéria desnitrificantes (Shimidt e Belser, 1982). Após o período de 
incubação de 25 dias em condições anaeróbias, a 30°C, procedeu-se à verificação da presença de 
bactérias desnitrificantes, identificada pela presença ou ausência de N2, isso foi feito 
visualmente, observando a mudança da cor verde, para a cor azul do meio de cultura, contido nos 
tubos eppendorf, além de ativa gasificação. No verão, a contagem do NMP de bactérias 
desnitrificantes, em solo de floresta, variou entre 4,4 a 6,6 x 104 NMP.g-1 solo seco, entre as 
profundidades e a redução foi de 35%, quando comparada com as contagens feitas no inverno. 
No manguezal, avariação ficou por conta de 10,1 a 2,3 x 104 NMP.g-1 solo seco, onde uma 
redução, em comparação ao inverno de 47%, foi constatada. A contagem do NMP de bactérias 
desnitrificantes na restinga foi maior no inverno, onde a variação entre as profundidades foi de 
7,6 a 5,7 x 103 NMP.g-1 solo seco e a redução em relação ao verão foi de 94%. 
 
 
Palavras-chave: mangue, restinga, floresta atlântica, estações do ano. 
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NÚMERO MAIS PROVÁVEL DE BACTÉRIAS NITRIFICANTES EM 
SOLOS COSTEIROS 

 
Breno Pupin1; Ely Nahas2. 

 
 
Resumo  
 
O Brasil tem as maiores extensões costeiras do mundo, abrigando diferentes ecossistemas que se 
encontram em ótimo estado de preservação, como manguezais, restingas e floresta atlântica de 
encosta. As amostras de solo foram coletadas no Parque Estadual da Ilha do Cardoso/SP, dos 
seguintes ecossistemas, manguezal, restinga e floresta atlântica. Para cada uma dessas três áreas, 
foram demarcados cinco pontos (cinco repetições) ao acaso. Nestes pontos, foram retiradas 
amostras nas profundidades de 0-2, 2-5 e 5-10 cm, essas amostras foram retiradas em duas 
épocas do ano: verão e inverno. A contagem do número mais provável (NMP) de 
microrganismos nitrificantes, foi feita a partir das diluições seriais (10-2 até 10-8), onde 5 tubos 
por diluição, foram inoculados com alíquotas das suspensões do solo, contendo meio de cultura 
líquido para contagem de bactéria nitrificantes (Alexander, 1965). Após o período de incubação 
de 15 dias a 30°C, procedeu-se à verificação da presença de bactérias nitrificantes, identificada 
pela presença ou ausência de NO2

-, para isso, uma alíquota de 0,1mL-1 do meio de cultura 
inoculado, foi transferido para a placa de teste e a este foram adicionadas de 1 gota do reagente 
de diazotizing e 1 gota do reagente coupling. O aparecimento da cor rosa indica a presença de 
NO3

- e NO2-. O NMP de bactérias nitrificantes contadas na floresta, na estação do verão, teve 
uma variação entre as profundidades de 20,1 a 4,5 x 105 NMP.g-1 solo seco, e uma redução de 
66% quando comparada com a contagem no inverno, foi observado. No manguezal, a variação 
entre as profundidades foi entre 8,9 a 4,5 x 104 NMP.g-1 solo seco e a redução para o inverno foi 
de 1%. A restinga, apresentou uma maior contagem no inverno, com uma redução de 25% para o 
verão, onde a contagem variou entre 3,5 a 5,8 x 103 NMP.g-1 solo seco. 
 
 
Palavras-chave: mangue, restinga, floresta atlântica, estações do ano. 
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ATRATIVIDADE E CONSUMO DE Anticarsia gemmatalis HÜBNER POR 
FOLHAS DE GENÓTIPOS DE FEIJOEIRO COMUM 

 
Bruno Henrique Sardinha de Souza1; Zulene Antonio Ribeiro2; Eduardo Neves Costa3; Nara 

Elisa Lobato Rodrigues4; Daline Benites Bottega5; Arlindo Leal Boiça Júnior6 
 
 
Resumo  
 
A lagarta-da-soja Anticarsia gemmatalis Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) é considerada praga 
principal na cultura da soja, podendo, todavia, ocorrer esporadicamente na cultura do feijoeiro. 
Desse modo, o objetivo desse trabalho foi avaliar a não preferência para alimentação de lagartas 
de A. gemmatalis em genótipos de feijoeiro, em laboratório. Utilizaram-se os seguintes genótipos 
de feijoeiro: Pérola, RAZ 49, BRS Supremo, IAC Carioca-Tybatã, IAC Galante, IAC Diplomata, 
IAC Harmonia, IAPAR 81, IAC Una e IAC Carioca-Eté. Foram realizados testes de não 
preferência para alimentação com e sem chance de escolha, onde no primeiro, discos foliares 
foram dispostos em placas de Petri forradas com papel filtro umedecido com água destilada onde 
foi liberada uma lagarta de oito dias de idade por genótipo, enquanto no segundo teste, utilizou-
se um disco foliar por placa, liberando-se uma lagarta em cada. Avaliou-se a atratividade a 1, 3, 
5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440 e 1880 minutos após a liberação, além da área foliar 
consumida. No teste com chance de escolha, com exceção apenas aos 1440 e 1880 minutos, o 
genótipo IAC Harmonia foi o mais atrativo, enquanto os demais genótipos foram menos atrativos 
aos insetos. A área foliar consumida não diferiu entre os genótipos de feijoeiro. No teste sem 
chance de escolha, os genótipos diferiram significativamente entre si na atratividade apenas aos 3 
e 5 minutos, onde IAC Una e BRS Supremo foram os mais atrativos, ao passo que IAC Galante, 
IAC Harmonia, IAPAR 81 e IAC Carioca Eté foram os menos atrativos. Quanto à área foliar 
consumida, IAC Harmonia e IAPAR 81 apresentaram o menor e maior valor, com 0,45 e 1,80 
cm2, respectivamente. Conclui-se que o genótipo IAC Harmonia foi o menos consumido por A. 
gemmatalis no teste sem chance de escolha, enquanto os demais genótipos destacaram-se com 
maior consumo pelo inseto. 

 
 
Palavras-chave: lagarta-da-soja, Phaseolus vulgaris, resistência de plantas a insetos. 
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ATRATIVIDADE E CONSUMO DE Spodoptera frugiperda (J. E. SMITH) 
POR FOLHAS DE GENÓTIPOS DE FEIJOEIRO COMUM 

 
Bruno Henrique Sardinha de Souza1; Eduardo Neves Costa2; Zulene Antonio Ribeiro3;  

Nara Elisa Lobato Rodrigues4; Daline Benites Bottega5; Arlindo Leal Boiça Júnior6 
 
 
Resumo  
 
A lagarta-militar Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) é uma praga 
polífaga e cosmopolita, cujas principais plantas hospedeiras são milho, trigo, soja, feijão, 
algodão, amendoim, tomate, dentre outras. Desse modo, o objetivo desse trabalho foi avaliar a 
não preferência para alimentação de lagartas de S. frugiperda em genótipos de feijoeiro, em 
laboratório. Utilizaram-se os seguintes genótipos de feijoeiro: Pérola, RAZ 49, BRS Supremo, 
IAC Carioca-Tybatã, IAC Galante, IAC Diplomata, IAC Harmonia, IAPAR 81, IAC Una e IAC 
Carioca-Eté. Foram realizados testes de não preferência para alimentação com e sem chance de 
escolha, onde no primeiro, discos foliares foram dispostos em placas de Petri forradas com papel 
filtro umedecido com água destilada onde foi liberada uma lagarta de oito dias de idade por 
genótipo, enquanto no segundo teste, utilizou-se um disco foliar por placa, liberando-se uma 
lagarta em cada. Avaliou-se a atratividade a 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440 e 1880 
minutos após a liberação, além da área foliar consumida. No teste com chance de escolha, não 
houve diferença da atratividade das lagartas aos genótipos de feijoeiro em qualquer tempo 
avaliado, contudo, IAC Harmonia foi o menos consumido (0,28 cm2) diferindo de IAPAR 81, 
IAC Carioca Tybatã e RAZ 49 (1,68; 1,45 e 1,39 cm2, respectivamente). A atratividade dos 
insetos também não diferiu entre os genótipos no teste sem chance de escolha, enquanto o 
consumo foi significativamente menor em IAC Harmonia (1,14 cm2) e maior em IAPAR 81 
(3,44 cm2), IAC Carioca Tybatã (3,13 cm2), Pérola (2,90 cm2), BRS Supremo (2,89 cm2), RAZ 
49 (2,67 cm2) e IAC Carioca Eté (2,64 cm2). Conclui-se que o genótipo IAC Harmonia 
apresentou-se como o menos consumido, IAPAR 81 e IAC Carioca Tybatã foram altamente 
suscetíveis e os demais genótipos destacaram-se como suscetíveis a S. frugiperda. 
 
 
Palavras-chave: lagarta-militar, Phaseolus vulgaris, resistência de plantas a insetos. 
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ANATOMIA COMPARADA DO ESQUELETO AXIAL DO MACACO E 
GANSO: COSTELAS E ESTERNO  

 
Camila Belesso da Silva¹; Lizandra Amoroso²; Francine Campos Silvério¹; 

 Silvana Martinez Baraldi Artoni²; Fabiana Ribeiro Barreiro³ 
 
 
Resumo 
 
O estudo comparativo da morfologia das costelas e esterno do esqueleto do macaco (Cebus 
apella) e do ganso (Anser anser) adulto foi realizado por meio da fotodocumentação do 
esqueleto axial e descrição do aspecto geral das costelas, comprimento, classificação e número 
de costelas de cada espécie. No esterno, foi analisado o seu formato e as medidas de 
comprimento e largura de cada segmento ósseo. Observou-se que o tórax do macaco é mais 
abaulado no sentido ântero-posterior. As costelas possuem comprimento médio de 8,51±3,45 cm, 
e largura de 0,04±0,01 cm, são delgadas e arredondadas, e correspondem aos 14 pares, sendo da 
primeira à oitava costelas verdadeiras, falsas, da nona à décima segunda, e, flutuantes, da décima 
terceira à décima quarta. A caixa torácica do ganso é ampla no eixo látero-lateral, constituída por 
sete pares de costelas, 12,63±3,36 cm de comprimento, 1,00±0,78 cm de largura. A primeira 
costela é flutuante, pois, articula-se apenas com vértebra torácica correspondente. O intervalo da 
segunda até sétima costela vertebral tem conexão com costelas esternais, através de processos 
cartilaginosos, e, da terceira à sexta costela existem processos uncinados. O esterno do macaco 
encontra-se na porção mediana do tórax, com comprimento de 3,7±4,16 cm, e largura de 
1,00±0,78 cm, sendo dividido em manúbrio, corpo e processo xifóide e está em contato com as 
cartilagens costais nas incisuras costais. O esterno do ganso é plano e localiza-se na região 
médio-ventral do esqueleto, apresentando comprimento da calha de 16,5 cm, oferecendo suporte 
para os músculos peitorais. Os dados obtidos contribuem para a análise da biologia evolutiva dos 
grupos de mamíferos e aves, associando o movimento do tronco às adaptações orgânicas da 
cavidade torácica das referidas espécies, além de enriquecer a descrição esqueleto axial para fins 
didáticos. 
 
 
 
Palavras-chave: Biometria, morfologia, cavidade torácica, macaco, ave. 
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VARIAÇÕES DIURNAS DA ATIVIDADE DA REDUTASE DO NITRA TO 
EM FOLHAS DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 
Carlos Leandro Rodrigues dos Santos1; Jairo Osvaldo Cazetta2; Luciana Maria Saran3; Diego 

Victoriano de Oliveira4.  
 
 
Resumo  
 
A redutase do nitrato (RN) é a primeira enzima na via de redução de nitrato pelas plantas. Sua 
atividade (ARN) tem sido utilizada como indicadora da nutrição em nitrogênio nos vegetais. 
Contudo, vários fatores ambientais ao longo do dia exercem influência sobre esta variável. O 
objetivo foi acompanhar as variações diurnas da ARN em dois tipos de folha de cana-de-açúcar, 
a fim de determinar a folha e o melhor horário de coleta para a determinação da ARN. O ensaio 
foi realizado durante dois dias ensolarados em março de 2011, usando folhas da variedade 
IACSP93-3046. As amostras foram analisadas em DIC, num esquema fatorial com 4 repetições, 
sendo cada unidade experimental composta por 10 folhas de diferentes plantas. Os tratamentos 
foram constituídos por combinações de 13 horários de coleta (período de 6:00 às 18:00 h em 
intervalos de 1 hora) e dois tipos de folha (0 e +1). A ARN foi indicada, pela taxa de difusão de 
nitrito de discos foliares para o meio de incubação. Aplicou-se regressão (p<0,05) para o horário 
de coleta, e para o tipo de folha, o teste t (p<0,05). As maiores ARN foram observadas nos 
horários do dia que geralmente a intensidade luminosa é maior, podendo este, ser um fator que 
influencia na atividade da enzima, o que corrobora com a literatura, que prescreve que em 
plantas expostas a altas luminosidades as taxas fotossintéticas são maiores, sendo direcionado 
mais poder redutor para as reações de redução do nitrato a nitrito, portanto, mais ativa estará a 
enzima, o contrário acontece em baixa luminosidade. De modo geral, a folha 0 apresentou ARN 
maior que a +1, o que pode ser devido a folha 0 apresentar tecidos mais jovens e 
metabolicamente mais ativos que os da folha +1, e ao se desenvolver, a demanda por nitrogênio é 
suprida pela absorção na forma de nitrato, por isso, mais nitrato ficará disponível para a ação da 
enzima. Os horários de maior ARN foram constatados nos períodos mais luminosos do dia, 
sendo observado ponto de máxima ARN ás 13:00 h nas folhas 0 e +1, e, maior ARN foi 
observada na folha 0. 
 
 
Palavras-chave: nitrogênio, ritmo diurno, enzima. 
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INTOXICAÇÃO EXPERIMENTAL DE CÃES COM SEMENTES DE 
Crotalaria spectabilis (Leg.Papilionoideae). 

 
Carolina Bellodi1; Mário Roberto Hatayde2.  

 
 
Resumo  
 
Sabe-se que a C. spectabilis é muito utilizada como adubação verde e para controle de 
nematóides, com isso espalha-se facilmente, misturando-se com o milho e outros cereais 
contaminando as rações. O objetivo do presente estudo foi o de avaliar os efeitos tóxicos da 
semente de Crotalaria spectabilis, quando trituradas e misturadas à ração de cães. Nesse 
experimento foram utilizados 12 cães, 6 machos e 6 fêmeas, com idades variadas, divididos em 
três grupos de 4 animais. Os tratamentos foram divididos por grupos, sendo que cada grupo 
recebeu respectivamente, 0,2, 0,4 e 0,6% de sementes de C. spectabilis, por 28 dias, que foram 
trituradas e adicionadas à ração. Semanalmente avaliou-se o perfil hematológico e bioquímico 
dos cães, além do exame físico realizado diariamente. Nos exames bioquímicos realizados, 
houve alteração significativa da enzima GGT. Os sinais clínicos observados foram, 
principalmente, alopecia periocular e alopecia difusa, além de hiperceratose nasal, espirros, 
tosse, vômitos esporádicos, constipação e fezes ressecadas. Para o exame histopatológico foi 
extraído um fragmento de fígado através de agulha tipo TRU-CUT®. Observou-se hepatócitos 
tumefados, vacuolização de células nos sinusóides, necrose focal, anisocitose, cariomegalia, 
células de Kupffer com variadas pigmentações, fibrose e presença de pigmento biliar nos 
hepatócitos caracterizando doença hepática. Conclui-se que baseado nos exames histopatológicos 
que as concentrações oferecidas de sementes de C. spectabilis 0,2, 0,4 e 0,6% no período de 28 
dias são tóxicas aos cães.   

 
Palavras-chave: alcalóides pirrolizidínicos, biópsia, histopatologia, TRU-CUT® 
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CRESCIMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR CULTIVADA EM SOLUÇÃO 
NUTRITIVA SOB CONCENTRAÇÕES DE AMÔNIO 

 
Cid Naudi Silva Campos1; Valéria Cavalcante 1; Ricardo Lima Vasconcelos 1 ; Gustavo Caione 2 

; Renato de Mello Prado3; Leandro Rosatto Moda2. 
 

Resumo 
 

O uso de altas doses de fertilizantes nitrogenados está associado a diversos problemas ambientais 
e distúrbios fisiológicos em plantas. Um aspecto importante seria a toxicidade que o excesso de 
amônio causa em certas espécies de plantas. Dessa forma, objetivou-se avaliar o efeito de 
concentrações de amônio no crescimento da cana de açúcar (RB-85 51 56), cultivada em solução 
nutritiva. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação na UNESP/FCAV, por meio de 
sistema de cultivo hidropônico, em vasos de polipropileno com capacidade para 8 litros. Os 
tratamentos consistiram em 5 concentrações de amônio, sendo: (15, 30, 60, 90 e 120 mM L-1), 
disposto no delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições. Para todos os tratamentos 
as concentrações dos demais nutrientes foram as mesmas. Diariamente foi aferido o pH da 
solução, mantendo entre 5,5 e 6,0 e, semanalmente avaliou-se a altura das plantas (do colo à 
inserção da primeira folha) com auxilio de uma fita métrica, durante quatro semanas. Os dados 
foram submetidos à análise de variância (ANOVA) conforme o delineamento descrito no item 
material e métodos. As médias foram comparadas por meio do teste de Tukey (P<0,01) e análise 
de regressão polinomial, apresentando um comportamento quadrático. Pode-se concluir, em 
função dos dados analisados, que as concentrações de (90 e 120 mM L-1) de amônio propiciaram 
redução da altura das plantas, em relação as que foram conduzidas com as menores 
concentrações, resultados semelhantes foram encontrados por outros pesquisadores, atribuindo 
este efeito ao estresse causado pela toxicidade de amônio, ocasionando mudanças bioquímicas e 
fisiológicas na planta, como redução no crescimento. O tratamento com (15 mM L-1) foi a que 
expressou maior altura, obtendo assim a concentração adequada de amônio para mudas de cana-
de-açúcar cultivadas em solução nutritiva no período de quatro semanas.  

 
 
 
 
Palavras-chave: Saccharum officinarum L, nutrição de plantas, nitrogênio, toxicidade. 
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Resumo 
 
A couve-flor está entre as hortaliças mais consumidas pelos brasileiros. Contudo, grande parte da 
produção é oriunda do sistema convencional de cultivo, onde há grande utilização de fertilizantes 
minerais. Pesquisas relacionadas à adubação orgânica ainda é incipiente uma vez que a demanda 
por alimentos produzidos em sistemas com menor impacto ambiental é crescente. Desta forma, o 
objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da adubação de composto orgânico no 
desempenho da Couve-Flor. O experimento foi conduzido no município de Passos-MG, em 
latossolo, o clima é do tipo Aw e Cwa, segundo classificação de Köppen; no ano agrícola de 
2010, o delineamento utilizado foi de blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro 
repetições. Os tratamentos consistiram em diferentes dosagens de um mesmo composto orgânico 
de origem animal, controle (0%), 50%, 100%, 150% e 200% do recomendado pelo fabricante (5 
kg m2), a aplicação foi feita antes do transplantio em área total da parcela (4m2). A colheita foi 
realizada 120 dias após o transplantio das mudas no campo, sendo avaliadas as seguintes 
características: massa das inflorescências, com auxilio de uma balança de precisão, e 
circunferência das inflorescências, com auxilio de fita métrica. Os dados obtidos foram 
submetidos à análise de regressão polinomial, apresentando um comportamento quadrático. 
Pode-se concluir, em função dos dados analisados, que a adubação com 100% da dose 
recomendada do composto orgânico apresentou o melhor desempenho levando em consideração 
a maior produção de inflorescências e sob 200% da dose recomendada não incrementou a 
produção de inflorescências. 
 
 
Palavras-chave: Brassica oleracea, composto orgânico, Produção orgânica. 
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Adubos (cidncampos@yahoo.com.br), (ricardo-matao-sp@hotmail.com).  
2  Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Produção Vegetal (UNESP – Jaboticabal). Depto. de Solos e 
Adubos (agcaione@hotmail.com), (lerosattomoda@yahoo.com).   
 3 Prof. Dr. do departamento de Horticultura (UNESP – Registro) (pablo@registro.unesp.br)    
4 Aluna do curso de Biologia (FESP-UEMG – Passos) (rebek.rios@hotmail.com). 
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PRODUÇÃO BIOLÓGICA DE HIDROGÊNIO E METANO EM 

REATORES UASB UTILIZANDO VINHAÇA 
 

Cíntia Sobue Lorenzon Guariz1; Roberto Alves de Oliveira2.  
 
 
Resumo  
 
A digestão anaeróbia representa uma alternativa para o tratamento de resíduos, pois além de 
permitir a redução do potencial poluidor, promove a geração do biogás, utilizado como fonte de 
energia alternativa. O biogás também pode ser enriquecido com hidrogênio, o que diminui as 
emissões nocivas resultantes do processo de combustão além de aumentar o poder calorífico do 
mesmo. O presente trabalho estudou a viabilidade da integração do processo acidogênico para 
produção de hidrogênio com o processo metanogênico para produção de metano utilizando 
vinhaça em reatores anaeróbios de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB), em escala de 
bancada. Os tempos de detenção hidráulica (TDH) estudados foram de 19,2 e 24 horas e cargas 
orgânicas volumétricas (COV) de 22,8 e 18,4 g DQO total (L d)-1, no R1 (acidogênico), e TDH 
de 38,4 e 48 horas e COV de 24,1 e 14,8 g DQO total (L d) -1, no R2 (metanogênico). Foi 
utilizado como inóculo lodo proveniente de reatores UASB, tratando águas residuárias de 
suinocultura. No R1, o lodo foi submetido a um pré-tratamento térmico para inativar os 
microrganismos metanogênicos. A produção de hidrogênio no R1 foi verificada apenas no TDH 
de 19,2 horas com teor médio de 9%, no R2 o teor médio de metano foi de 8,5% e 32,4% no 
TDH 19,2 e 24 horas respectivamente. O baixo teor de metano no biogás é justificado pelo baixo 
pH no R2 que variou em média de 4,66 a 4,78, desfavorecendo assim as bactérias 
metanogênicas. A eficiência média de remoção de DQO total foi de 29,4 e 35,4% no TDH de 
19,2 e 24 horas respectivamente, havendo a necessidade de melhoria no processo para aumento 
dos percentuais de remoção. Apesar de não ter ocorrido produção simultânea de hidrogênio e 
metano no sistema, a vinhaça apresentou potencial de formação de hidrogênio. 
 
 
Palavras-chave: digestão anaeróbia, biogás, acidogênico, metanogênico. 
 
  

                                                 
1 Bióloga, aluna de pós-graduação em Microbiologia Agropecuária (CAPES-UNESP). Dep. Eng. Rural 
2 Prof. Dr. do Dep. de Eng. Rural (UNESP – Jaboticabal) (Orientador). 
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COBERTURA DO SOLO PELA CULTURA DO AMENDOIM AO LONGO  
DO TEMPO 

 
Cristiano Zerbato1; Murilo Aparecido Voltarelli2; Vicente Filho Alves Silva2; Carlos Eduardo 

Angeli Furlani3. 
 
 
Resumo 
 
Uma das alternativas mais promissoras e eficientes para enfrentar a situação de erosão hídrica é a 
presença ou manutenção da cobertura vegetal pelas culturas de proteção física do solo. No caso 
do amendoim, além da cobertura, este ainda promove efeito melhorador sobre a fertilidade do 
solo pelo motivo de ser uma leguminosa capaz de incorporar nitrogênio ao solo. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a porcentagem de cobertura realizada pela cultura do amendoim sob o efeito 
de densidades de semeadura e tamanhos de semente, ao longo do tempo. O trabalho foi 
conduzido em área experimental da UNESP/Jaboticabal, SP, com delineamento experimental de 
blocos casualizados, sendo as parcelas subdivididas compostas por dois tamanhos de sementes 
(peneiras 21 e 23 mm) e três densidades de semeadura (10, 14 e 18 sem m-1), com quatro 
repetições por tratamento. A porcentagem de cobertura foi aferida em 60, 75, 90 e 105 dias após 
semeadura (DAS). A cultivar de amendoim utilizada no experimento foi a IAC Runner 886, no 
espaçamento entre linhas de 0,9 m, semeado sob preparo convencional, em Latossolo Vermelho 
Eutroférrico típico, textura argilosa e relevo suave ondulado. Foi aplicada a análise de variância e 
o teste F a 5% e, quando houve significância, o teste de Tukey, a 5%, para desdobramento das 
interações analisadas. Observou-se que aos 60 DAS a semente maior (23 mm) foi superior 
apenas na maior densidade de semeadura (18 sem m-1), com 67,28% de cobertura, entretanto esta 
não diferiu da densidade de 14 sem m-1 (65,81%). Em 75 DAS não houve diferença entre os 
tratamentos, tendo como média geral 84,99% de cobertura vegetal. Aos 90 DAS as duas maiores 
densidades foram superiores, com 95,22 e 94,86% de cobertura para as densidade de 18 e 14 sem 
m-1 respectivamente, não diferindo entre tamanhos de semente. E aos 105 DAS todos os 
tratamentos proporcionaram em 100% de cobertura vegetal. 
 
 
Palavras-chave: Arachis hypogaea, densidade de plantas, tamanho de sementes. 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Ciência do Solo (CAPES-UNESP). Dep. Engenharia Rural. 
2 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Produção Vegetal (CNPq). Dep. Engenharia Rural. 
3 Prof. Dr. do Dep. de Engenharia Rural (UNESP – Jaboticabal) (Orientador). 
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INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DE SEMEADURA E TAMANHO DE 

SEMENTE NA PRODUTIVIDADE DO AMENDOIM 
 

Cristiano Zerbato1; Vicente Filho Alves Silva2; Murilo Aparecido Voltarelli2; Carlos Eduardo 
Angeli Furlani3. 

 
 
Resumo 
 
A população de plantas é um dos fatores que se destacam em afetar a produtividade, entretanto, 
em amendoim, isto é valido até certos limites. Além disso, o tamanho da semente pode afetar o 
vigor inicial das plantas e os componentes agronômicos de produção. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a produtividade da cultura do amendoim sob o efeito de densidades de semeadura e 
tamanhos de semente. O trabalho foi conduzido em área experimental da Fazenda de Ensino, 
Pesquisa e Produção da UNESP/Jaboticabal, SP. O solo é classificado como Latossolo Vermelho 
Eutroférrico típico, textura argilosa e relevo suave ondulado. O clima da região é classificado do 
tipo Aw, com temperatura média anual em torno de 22ºC, e precipitação pluviométrica média 
anual de 1735 mm. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, sendo as parcelas 
compostas por dois tamanhos de sementes (peneiras 21 e 23 mm) e três densidades de semeadura 
(10, 14 e 18 sem m-1), com quatro repetições por tratamento. A cultivar de amendoim utilizado 
no experimento foi a IAC Runner 886, no espaçamento entre linhas de 0,9 m, semeado em solo 
sob preparo convencional e colhido aos 140 DAS. As análises dos resultados foram processadas 
com o programa estatístico SISVAR. Observou-se que para todos os tratamentos a semente 
maior (23 mm) se destacou obtendo maior produtividade, e para densidade de semeadura 
observou-se que a maior densidade (18 sem m-1) foi superior á menor densidade (10 sem m-1), 
mas nenhuma diferiu da densidade de 14 sem m-1. Isso indica que não é necessária a semeadura 
de amendoim em grandes densidades para se conseguir maiores produtividades, pelo motivo da 
variedade ser rasteira e se alastrar, mas que é necessária a utilização da semente maior, pela 
razão de seu maior vigor e potencial produtivo. 
 
 
Palavras-chave: Arachis hypogaea L., peneiras, população de plantas, produção de vagens. 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Ciência do Solo (CAPES-UNESP). Dep. Engenharia Rural. 
2 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Produção Vegetal (CNPq). Dep. Engenharia Rural. 
3 Prof. Dr. do Dep. de Engenharia Rural (UNESP – Jaboticabal) (Orientador). 
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QUANTIFICAÇÃO DAS INCERTEZAS ESPAÇO-TEMPORAL 
ASSOCIADAS ÀS ESTIMATIVAS DAS EMISSÕES DE CO2 DO SOLO EM 

ÁREA DE CANA-DE-AÇÚCAR. 
 

Daniel De Bortoli Teixeira1; Elton da Silva Bicalho2; Carlos Eduardo Pellegrino Cerri3; Alan 
Rodrigo Panosso4; Gener Tadeu Pereira5; Newton La Scala Jr6.  

 
 
Resumo 
 
A caracterização da emissão de CO2 do solo (FCO2) é uma importante tarefa no estudo do ciclo 
global do carbono. Este fenômeno apresenta grande variabilidade no espaço e no tempo, 
dificultando os processos de modelagem e previsão da FCO2 em áreas agrícolas. Embora as 
estimativas espaciais sejam realizadas por diversos autores, a associação destas estimativas com 
as incertezas inerentes aos procedimentos de estimação não são consideradas. Este estudo teve 
como objetivo avaliar as incertezas espaço-temporal da FCO2 em área de cana-de-açúcar. A 
FCO2 foi avaliada durante 7 dias a partir de uma malha amostral de 60 x 60 m, contendo 127 
pontos com distâncias mínimas de separação entre pontos variando de 0,5 a 10 m, localizada no 
município de Guariba, São Paulo. A variabilidade da FCO2 foi descrita por meio da estatística 
descritiva e modelagem do variograma. Para o cálculo das incertezas, 300 realizações foram 
conduzidas utilizando o método de simulação sequencial Gaussiana. As incertezas locais foram 
avaliadas utilizando a probabilidade dos valores excederem os limites críticos adotados, 
enquanto as incertezas espaciais foram obtidas considerando a probabilidade de regiões com 
altos valores de probabilidade excederem conjuntamente tais limites. Neste estudo utilizou-se os 
quartis da emissão média (média dos 7 dias avaliados) como limites críticos. Os valores obtidos 
nos 7 dias de avaliação foram utilizados para a obtenção das incertezas local e espacial diárias, e 
posteriormente as incertezas temporais. As emissões diárias e média foram descritas por modelos 
esféricos e gaussianos. As diferenças entre os mapas diários estiveram relacionados com as 
variações na amplitude da FCO2, apresentando valores médios variando de 1,28±0,11 µmol m-2s-

1 (F197) a 1,82±0,07 µmol m-2s-1 (F195). O FCO2 apresentou baixa incerteza espaço-temporal 
aliada às altas incertezas locais. A emissão média apresentou grande incerteza espacial dos 
valores simulados. 
 
 
Palavras-chave: respiração do solo, geoestatística, simulação sequencial Gaussiana, 
probabilidade conjunta. 
 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de doutorado em Produção Vegetal (CAPES-UNESP). Dep. de Solos e Adubos. 
2 Engenheiro Agrônomo, aluno de doutorado em Produção Vegetal (CAPES-UNESP). Dep. de Fitossanidade. 
3 Prof. Dr. do Dep. de Ciência do Solo (Esalq– USP). 
4 Pós-doutorando do Dep. de Ciências Exatas (UNESP – Jaboticabal). 
5 Prof. Dr. do Dep. de Ciências Exatas (UNESP – Jaboticabal). 
6 Prof. Dr. do Dep. de Ciências Exatas (UNESP – Jaboticabal). 
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VARIOGRAMAS CRUZADOS NA DESCRIÇÃO DA CORRELAÇÃO 
ESPACIAL DA EMISSÃO DE CO 2 DO SOLO EM CANA-DE-AÇÚCAR.   

 
Daniel De Bortoli Teixeira1; Elton da Silva Bicalho2; Alan Rodrigo Panosso3; Gener Tadeu 

Pereira4; Newton La Scala Jr5. 
 
 
Resumo 
 
A emissão de CO2 do solo (FCO2) representa uma das principais vias de perda do carbono do 
interior dos solos para a atmosfera, governada por inúmeras propriedades inerentes ao solo, 
como a densidade (Ds), volume total de poros (VTP), umidade do solo (US) e suas interações. O 
mapeamento da FCO2, por técnicas geoestatísticas, possibilita a avaliação e identificação de 
áreas com diferentes comportamentos em relação ao acúmulo e perda de carbono. Desta forma, 
objetivou-se avaliar a existência de correlação espacial entre a FCO2, Ds e porosidade livre de 
agua (PLA). A FCO2, e propriedades do solo foram avaliadas em uma malha amostral de 
60×60m2 contendo 127 pontos, instalada em área de cana-de-açúcar no município de Guariba, 
São Paulo. A FCO2 foi avaliada utilizando-se três sistemas portáteis LI-COR 8100. 
Concomitantemente a avaliação da FCO2 foram medidos valores de US com o TDR (Time 
Domain Reflectometer), na camada de 0-0,10 m. Após as avaliações foram retiradas amostras 
indeformadas, pelo método do anel volumétrico, na mesma profundidade, para a obtenção da Ds 
e VTP. A PLA foi obtida pela diferença entre o VTP e US. A proporção entre o número de locais 
avaliados da FCO2, Ds e PLA variou de acordo com os cenários estudados. Para a construção 
destes cenários, utilizou-se 67 (F67), 87 (F87), 107 (F107) e 127 (F127) pontos amostrais da 
FCO2, Ds e PLA. A FCO2 apresentou coeficientes lineares de correlação com a Ds e PLA, 
variando de -0,26 a -0,34 (p<0,05) e de 0,20 a 0,25 (p<0,05), respectivamente. Em todos os 
cenários foram observadas estrutura de dependência espacial com alcances variando de 18,95 a 
27,28 m, e 19,40 a 26,66 m para os variogramas cruzados utilizando Ds e PLA, respectivamente. 
Estes resultados indicam que Ds e PLA podem ser utilizadas para fornecer informações 
secundárias as estimativas espaciais da FCO2. 
 
 
Palavras-chave: respiração do solo, densidade do solo, porosidade livre de água, geoestatística. 
 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de doutorado em Produção Vegetal (CAPES-UNESP). Dep. de Solos e Adubos. 
2 Engenheiro Agrônomo, aluno de doutorado em Produção Vegetal (CAPES-UNESP). Dep. de Fitossanidade. 
3 Pós-doutorando do Dep. de Ciências Exatas (UNESP – Jaboticabal). 
4 Prof. Dr. do Dep. de Ciências Exatas (UNESP – Jaboticabal). 
5 Prof. Dr. do Dep. de Ciências Exatas (UNESP – Jaboticabal). 
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SOBRE OS OPHIONINAE (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE) DO  
BRASIL 

 
Daniell Rodrigo Rodrigues Fernandes1; Rogéria Inês Rosa Lara2; Nelson Wanderley Perioto3 

 
 
Resumo 
 
Ichneumonidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) é um dos mais diversos grupos de seres vivos 
do planeta. Para a região Neotropical são relatados cerca de 460 gêneros distribuídos em 30 
subfamílias e acredita-se que a fauna do trópico sul-americano possa ser superior a 30 mil 
espécies. Em sua grande maioria, são insetos de hábito parasitoide e atacam principalmente 
estágios imaturos de Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Neuroptera e Hymenoptera. Ophioninae, 
uma das maiores subfamílias de Ichneumonidae, abriga mais de mil espécies válidas das quais 
230 distribuídas em 12 gêneros são relatadas para a região Neotropical; a maioria das espécies 
cujos hábitos são conhecidos atua como parasitoides cenobiontes de larvas de Lepidoptera. Este 
estudo teve como objetivo estabelecer, através de dados bibliográficos, o estado da arte dos 
Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) no Brasil, para onde há relatos de ocorrência de 
Alophophion Cushman, 1947; Enicospilus Stephens 1835; Ophiogastrella Brues, 1912; Ophion 
Fabricius, 1798; Prethophion Townes, 1971; Rhynchophion Enderlein, 1912 e Thyreodon Brullé, 
1846. Foram encontrados registros de 81 espécies de Ophioninae no Brasil: 60 de Enicospilus, 
nove de Thyreodon, quatro de Ophion, três de Ophiogastrella, duas de Alophophion, duas de 
Rhynchophion e uma de Prethophion. Santa Catarina é o estado com maior número de espécies 
registradas (30); não há registros de sua ocorrência para o os estados do Acre, Amapá, 
Maranhão, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins. 
 
 
Palavras-chave: biodiversidade, distribuição, revisão bibliográfica. 
 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, doutorando do Curso de Pós-Graduação em Agronomia (Entomologia Agrícola), 
Departamento de Fitossanidade. Bolsista CAPES, e-mail: daniellrodrigo@hotmail.com 
2 Bióloga, APTA Centro Leste, Ribeirão Preto - SP. 
3 Engenheiro Agrônomo, Prof. Dr. Colaborador do Departamento de Fitossanidade (UNESP – Jaboticabal) 
(Orientador). 
Agradecemos ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Hymenoptera Parasitóides da Região Sudeste 
Brasileira (HYMPAR/Sudeste - CNPq/FAPESP/CAPES). 
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FAUNA DE VESPIDAE (HYMENOPTERA: VESPOIDEA) EM POMAR  DE 
FRUTÍFERAS EM JABOTICABAL-SP 

 
Daniell Rodrigo Rodrigues Fernandes1; Eduardo Fernando dos Santos2; Rogéria Inês Rosa Lara3; 

Nelson Wanderley Perioto4 
 
 
Resumo 
 
Armadilhas McPhail são muito utilizadas para a captura de moscas frugívoras, principalmente de 
Tephritidae e Lonchaeidae (Diptera). Diversas substâncias atrativas podem ser utilizadas 
naquelas armadilhas para a captura de moscas frugívoras: suco de frutas, proteína hidrolisada de 
milho, melaço de cana etc. Pouco se conhece a respeito dos insetos “não alvos” coletados por tais 
armadilhas. O objetivo desta pesquisa foi verificar quais as espécies de Vespidae (Hymenoptera: 
Vespoidea) foram capturadas com armadilhas McPhail. O levantamento foi realizado em um 
pomar de frutíferas nativas e exóticas localizado no Campus da UNESP, em Jaboticabal, SP. As 
coletas foram realizadas entre 03/05/09 e 02/05/10. As armadilhas foram inspecionadas 
semanalmente, quando era trocado o atrativo; os insetos capturados foram coados em tecido de 
voal, transferidos para um frasco plástico devidamente etiquetado e conservados em ETOH a 
70%. O material foi levado para o Laboratório de Sistemática e Bioecologia de Parasitoides e 
Predadores da APTA Ribeirão Preto e triado sob microscópio estereoscópico para a separação 
dos vespídeos, que foram montados em alfinetes entomológicos e identificados através de 
literatura pertinente. Foram obtidos 21 exemplares de vespídeos, de cinco espécies: Polybia 
paulista (Ihering, 1896) (14 exemplares / 66,7% do total), Polybia ignobilis (Haliday, 1836) (3 / 
14,3%), Polybia sericea (Olivier, 1791) (1 / 4,8%), Polybia sp. (2 / 9,5%) e Agelaia sp. (1 / 
4,8%). Em agosto de 2009 foi capturado o maior número de espécimes (14 exemplares), o que 
pode indicar ser esta época a de maior abundancia destes insetos. Espécies de Polybia são 
bastante comuns em agroecossistemas, onde são predadores importantes em culturas como 
citros, café e goiaba.  
 
 
Palavras-chave: Diversidade, atrativo alimentar, predadores. 
 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, doutorando do Curso de Pós-Graduação em Agronomia (Entomologia Agrícola), 
Departamento de Fitossanidade. Bolsista CAPES, e-mail: daniellrodrigo@hotmail.com 
2 Biólogo, doutorando em Entomologia, Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto, Departamento de Biologia, Ribeirão Preto, SP. 
3 Bióloga, APTA Centro Leste, Ribeirão Preto - SP. 
4 Engenheiro Agrônomo, Prof. Dr. Colaborador do Departamento de Fitossanidade (UNESP – Jaboticabal) 
(Orientador). 
Agradecemos ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Hymenoptera Parasitóides da Região Sudeste 
Brasileira (HYMPAR/Sudeste - CNPq/FAPESP/CAPES). 
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ATRIBUTOS QUÍMICOS E DESENVOLVIMENTO DE LARANJEIRA 
VALÊNCIA EM SOLO COM APLICAÇÃO DE CINZA DO BAGAÇO D E 

CANA-DE-AÇÚCAR 
 

Danilo Ricardo Yamane1; José Eduardo Corá2; Priscila Roberta Volante3; Walter Maldonado Jr4; 
 
 
Resumo  
 
Grande quantidade de cinza do bagaço de cana-de-açúcar é produzida no Estado de São Paulo. 
Seu destino tem sido o solo, sem a consideração de critérios técnicos. Nesse contexto, é 
importante o desenvolvimento de estudos que caracterizem os efeitos da aplicação desse resíduo 
no solo e no desenvolvimento de plantas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos da 
aplicação de cinza do bagaço de cana-de-açúcar nos atributos químicos do solo e no 
desenvolvimento de plantas jovens (1,5 anos) de laranjeira Valência. O delineamento 
experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com cinco repetições. Os tratamentos consistiram 
de 5 doses de cinza do bagaço de cana-de-açúcar (0, 5, 10, 20 e 40 toneladas/ha em base seca) 
aplicadas na superfície do solo (sem incorporação). As determinações químicas na camada de 0-
10 cm (macronutrientes, micronutrientes, pH (CaCl2) e acidez potencial), assim como a 
avaliação das variáveis de desenvolvimento das plantas (altura, diâmetro do tronco, volume de 
copa) foram realizadas 7 meses após o estabelecimento dos tratamentos. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e regressão polinomial. O teor de potássio no solo aumentou 
com o incremento das doses utilizadas, devido à presença desse elemento na composição da 
cinza. Não foi observado efeito da aplicação da cinza ao solo no desenvolvimento das plantas de 
laranjeira Valência.  
 
 
Palavras-chave: fertilidade do solo, uso de resíduos, disposição no solo. 
 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Produção Vegetal (FAPESP-UNESP). Dep. de Solos e 
Adubos. 
2 Prof. Dr. do Dep. de Solos e Adubos  (UNESP – Jaboticabal) (Orientador). 
3 Engenheira Agrônoma, aluna de pós-graduação em Produção Vegetal (CAPES-UNESP). Dep. de Solos e Adubos. 
4 Mestrando em Produção Vegetal, UNESP – Jaboticabal. walter@ra.com.br 
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APLICAÇÃO DE CINZA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR NO 
SOLO CULTIVADO COM LARANJEIRA VALÊNCIA 

 
Danilo Ricardo Yamane1; José Eduardo Corá2; Priscila Roberta Volante3; Newton La Scala 

Júnior4; Juliano Luciani Iamaguti5; William de Brino da Silva5 
 
 
Resumo  
 
Relatórios de pesquisas apontam a necessidade de modificações em diversos setores produtivos, 
a fim de conter o aumento da temperatura no planeta. Solos tropicais são comumente ácidos e 
necessitam de correção pela aplicação de calcário. No entanto, tem-se atribuído ao calcário, a 
emissão significativa de gases que favorecem o aquecimento do planeta. Nesse âmbito, estudos 
associados ao uso e manejo alternativo de solos agrícolas têm sido de grande interesse. O manejo 
do solo pode afetar o sequestro de carbono, reduzindo a emissão de CO2, e assim mitigar o 
aquecimento global. A cinza do bagaço de cana-de-açúcar, por apresentar propriedades alcalinas, 
é uma alternativa a ser utilizada como corretivo da acidez. No presente estudo objetivou-se 
avaliar a influência da aplicação de cinza do bagaço de cana-de-açúcar na emissão de CO2 do 
solo, em um pomar jovem de laranjeira Valência. O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos ao acaso com cinco repetições. Os tratamentos consistiram de doses de cinza do bagaço 
de cana-de-açúcar (0, 5, 10, 20 e 40 toneladas/ha em base seca) aplicadas na superfície do solo 
(sem incorporação). As determinações da emissão do CO2 do solo foram realizadas 8 meses após 
o estabelecimento dos tratamentos. Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão 
polinomial. As doses de cinza utilizadas não afetaram a emissão de CO2 do solo. Portanto, os 
resultados obtidos sugerem que esse resíduo pode ser utilizado em solos agrícolas como 
estratégia alternativa do manejo da fertilidade do solo. Tal prática pode minimizar potenciais 
problemas ambientais associados ao aquecimento global. 
 
 
Palavras-chave: uso de resíduos, disposição no solo, aquecimento global, fluxo de CO2. 
 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Produção Vegetal (FAPESP–UNESP). Dep. de Solos e 
Adubos. 
2 Prof. Dr. do Dep. de Solos e Adubos (UNESP–Jaboticabal) (Orientador). 
3 Engenheira Agrônoma, aluna de pós-graduação em Produção Vegetal (CAPES–UNESP). Dep. de Solos e Adubos. 
4 Prof. Dr. do Dep. de Ciências Exatas (UNESP – Jaboticabal). 
5 Graduando em Agronomia (UNESP - Jaboticabal). 
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AVALIAÇÃO DA DOR PÓS-OPERATÓRIA APÓS INFUSÃO CONTÍN UA 
DE PROPOFOL ASSOCIADO OU NÃO AO TRAMADOL EM OVELHAS  

SUBMETIDAS À VIDEOLAPAROSCOPIA 
 

Darcio Zangirolami Filho¹; Maristela de Cassia Seudo Lopes¹; Maria Cristina Hernandez 
Tovar¹; Alanna do Socorro Lima Silva¹; Cassia Maria Molinaro Coelho¹; Carlos Augusto Araújo 

Valadão² 
 

Resumo 
 
Os animais de produção, particularmente os ruminantes, possuem um comportamento 
relativamente tranqüilo, não demonstrando sinais de estresse e dor de modo claro, ocasionando 
erros de avaliação pelos observadores. Portanto, os métodos de mensuração da dor e bem-estar 
destes animais precisam ser melhor estudados, para que os resultados sejam fidedignos. A 
administração de opióides na fase pré ou trans-operatória tem por objetivo a redução da dor e 
fornecimento de maior conforto possível ao paciente. Foram utilizadas 12 ovelhas, fêmeas, 
adultas, com peso entre 35-45kg, submetidas a videocirurgia e induzidas à anestesia com 
propofol (6,0 mg/Kg/IV) e mantidas sob infusão intravenosa contínua (IIVC) de propofol na taxa 
de 0,5 mg/Kg/min. Durante o transoperatório, seis animais receberam apenas infusão de solução 
cloreto de sódio (GP) e seis animais receberam bolus de tramadol (3,0 mg/Kg), seguido da IIVC 
de tramadol (2,6 mg/Kg/h), (GT). No pós-operatório, avaliou-se o grau e duração da analgesia 
por meio dos seguintes itens: conforto, postura, grau de movimentação, estado mental, apetite, 
sensibilidade dolorosa a palpação da ferida e avaliação geral da dor por meio do VAS (Escala 
analógica e visual) e necessidade de analgesia resgate (butorfanol 0,05 mg/Kg/IV). 
Imediatamente no período pós-operatório, 90% dos animais (n=5) do grupo GP necessitaram de 
analgesia resgate, o que não foi observado no GT, onde os animais se apresentaram confortável 
após procedimento cirúrgico imediato e por até 6 horas após procedimento cirúrgico. Com a 
utilização da medicação analgésica resgate a avaliação comportamental foi interferida não 
havendo diferenças entre GP e GT. O tramadol proporcionou analgesia suficiente tanto para o 
procedimento cirúrgico quanto para o período de até 6 horas no pós-cirúrgico. 
 
Palavras-chave: Nocicepção, Ovinos, Tramadol 
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OVÁRIO-HISTERECTOMIA VÍDEO-ASSISTIDA EM GATAS 

DOMÉSTICAS (Felis catus) COM DOIS PORTAIS 
 
 

Denise Claudia Tavares1; Fabiana Ferreira Souza2; Carolina Quarterone2; Valeska Rodrigues2, 
Gilson Helio Toniollo1 

 
Resumo 
 
As cirurgias vídeo-assistidas são opções às cirurgias convencionais (Buess e Creuz, 1993). Esse 
estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade da ovariohisterectomia vídeo-assistida em gatas 
utilizando dois portais. Foram utilizadas 52 gatas. Após anestesia o abdomên foi insuflado. No 
primeiro trocarte, introduzido na linha média, foi colocado um endoscópio rígido para 
visualização da cavidade. Na região pré-púbica, foi inserido um segundo trocarte para 
manipulação das pinças. As fêmeas eram posicionadas em decubito lateral para exposição do 
corno uterino e ovário. Uma pinça Babcock elevava o corno uterino até a parede abdominal para 
fixação desse através de uma sutura externa transcutânea. Era realizado o rompimento do 
ligamento suspensor do ovário e a cauterização do pedículo no local do seccionamento. O 
mesmo foi realizado contralateralmente. Findadas tais manobras as gatas eram reposicionadas 
em decúbito dorsal, para a retirada em bloco dos ovários e cornos uterinos através do segundo 
trocarte. Após exposição o corpo uterino era ligado, seccionado e as incisões suturadas. A média 
e desvio padrão do tempo cirúrgico foram de 41,4 ± 14,2 minutos. Complicações: hemorragia 
(1,9%), hipotensão (7,7%), enfisema subcutâneo (7,7%), deiscência de sutura (1,9%), hematoma 
(1,9%) e conversão para laparotomia (13,5%). O retorno anestésico foi adequado. As 
complicações desse estudo corroboram com os achados de Solomon et al. (2010), onde houve 
diminuição do tempo e das complicações após as 10 primeiras cirurgias. A conversão da 
videocirurgia em laparotomia segundo Adikibi et al. (2008) deve ser considerada um atributo da 
curva de aprendizado. A utilização do ponto transcutâneo dispensou o terceiro trocarte como no 
trabalho de Costa Neto et al (2006). Devido ao tamanho reduzido do abdômen das gatas as 
cirurgias vídeo-assistidas com dois portais se mostraram adequadas e seguras, sendo uma opção 
na realização desse procedimento para essa espécie. 
 
Palavras-chave: esterilização, videocirurgia, laparoscopia, felinos. 
 
 
 
1
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Reprodução Animal da Universidade Estadual Paulista 

(FCAV/UNESP), Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane s/n, Postal Code 14884-900, Jaboticabal, SP, Brasil.  
2
Hospital Veterinário, Universidade de Franca – UNIFRAN, Av. Dr. Armando Sales de Oliveira, 201, Postal Code 

14404-600 - Franca, SP, Brasil. 

*denivet@hotmail.com 
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DESENVOLVIMENTO DAS FIBRAS NERVOSAS EM RATOS WISTAR  
COM ANEMIA FERROPRIVA NEONATAL 

 
Denise Lachat1; Márcia Rita Fernandes Machado2; João-José Lachat3. 

 
 
Resumo  
 
Diversos estudos mostraram que a ingestão de níveis inadequados de ferro pode causar no 
sistema nervoso central de ratos alterações morfológicas, bioquímicas e comportamentais. 
Animais deficientes em ferro apresentam redução no número de lamelas de mielina e prejuízos 
na aprendizagem. Deficiência de ferro é uma das mais comuns desordens nutricionais em 
pacientes, atingindo de 2,5 a 5 bilhões de pessoas no mundo. A consequência mais explícita da 
deficiência de ferro é a anemia. O ferro relaciona-se ao desenvolvimento de fibras nervosas 
mielínicas. Com microscópio eletrônico de transmissão foram avaliados os efeitos da anemia 
ferropriva no desenvolvimento das fibras nervosas de ratos Wistar durante os períodos de 
lactação e pós-lactação. Os animais foram divididos em 2 grupos: Controle e Anêmico. Os 
anêmicos receberam uma dieta com 4 mg de ferro/Kg e os controle, 35 mg de ferro/Kg. 
Avaliações do peso corpóreo, hemoglobina e hematócrito foram feitas para checar os efeitos da 
deficiência de ferro. Os animais foram anestesiados e sacrificados por perfusão transcardíaca 
com PBS 0,05M, pH 7,4, seguido da mistura fixadora paraformaldeído 2% e glutaraldeído 1%. 
Um segmento do nervo óptico foi retirado e pós-fixado em solução de tetróxido de ósmio a 1% 
por duas horas a 4ºC, desidratado em acetona e incluído em araldite. Cortes ultrafinos foram 
montados em grades de cobre, contrastados com acetato de uranila e citrato de chumbo, 
observados e fotografados ao microscópio eletrônico para análise ultraestrutural das fibras 
nervosas e células gliais. Valores hematológicos e peso corporal estavam diminuídos no grupo 
anêmico. A análise ultraestrutural mostrou nítidas lesões nas fibras mielínicas, amielínicas e nas 
células gliais dos animais anêmicos quando comparados com seus controles pareados. Nos 
anêmicos observaram-se maior número de vacúolos entre as fibras, atraso no desenvolvimento e 
na mielinização das fibras nervosas e variados graus de lesões nas fibras mielínicas (axônio e 
bainha de mielina). Concluiu-se que o ferro é necessário para a manutenção da estrutura e do 
adequado desenvolvimento das fibras nervosas. 
 
 
Palavras-chave: fibras do sistema nervoso central, desnutrição férrica, nervo óptico, 
ultraestrutura. 
 
1- Médica Veterinária, doutora em Cirurgia Veterinária e mestre em Patologia Clínica Animal pela Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias-UNESP-Campus de Jaboticabal (FCAV). denilachat@yahoo.com.br  
2-docente da FCAV -UNESP- Campus de Jaboticabal - Laboratório de Anatomia do Departamento de Morfologia e 
Fisiologia Animal. 
3-docente da FMRP-USP (Ribeirão Preto) - Laboratório de Neuroanatomia do Departamento de Cirurgia e 
Anatomia. 
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PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE ADULTOS DE Diabrotica speciosa 
(GERMAR, 1824) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) POR 

GENÓTIPOS DE FEIJOEIRO 
 

Eduardo Neves Costa1; Bruno Henrique Sardinha de Souza2; Zulene Antonio Ribeiro3; Daline 
Benites Bottega4; Arlindo Leal Boiça Junior5 

 
 
Resumo 
 
Dentre os problemas que afetam a cultura do feijoeiro encontram-se as pragas, e dentre essas nos 
últimos anos os danos com a vaquinha, Diabrotica speciosa (Germar, 1824) (Coleoptera: 
Chrysomelidae) tem merecido atenção. Segundo estudos, o consumo médio de folhas de feijoeiro 
por D. speciosa é de 0,70 cm por dia. Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a preferência 
alimentar de adultos de D. speciosa por genótipos de feijoeiro, em laboratório. Os seguintes 
genótipos foram utilizados: Pérola, RAZ 49, BRS Supremo, IAC Galante, IAC Diplomata, IAC 
Harmonia, IAPAR 81, IAC Una e IAC Carioca-Eté. Foram realizados testes de preferência 
alimentar com e sem chance de escolha, onde no primeiro, discos foliares de 2,54 cm² foram 
dispostos em placas de Petri forradas com papel umedecido com água destilada, onde foi 
liberado um adulto de D. speciosa por genótipo; enquanto no segundo teste utilizou-se um disco 
foliar por placa, liberando-se um adulto por repetição. A atratividade foi avaliada obtendo-se 
médias de 1 a 15, 30 a 120 e 360 a 1440 minutos para o teste com chance de escolha e médias de 
1 a 15, 30 a 120 e 360 a 2880 minutos para o teste sem chance de escolha, além da área foliar 
consumida. No teste com chance de escolha os mais atrativos foram Pérola (0,56 inseto) e 
IAPAR 81 (0,52), enquanto que IAC Galante (0,19) foi o menos atrativo. No teste sem chance de 
escolha IAC Diplomata foi o menos atrativo (0,26), não diferindo do IAC Carioca-Eté (0,42), 
porém diferindo dos demais genótipos. Quanto à área foliar consumida, houve diferença apenas 
no teste sem chance de escolha, onde IAPAR 81 (1,79 cm²) foi o genótipo mais consumido, 
enquanto opostamente situou-se IAC Diplomata (0,36 cm²) como o menos consumido. 
 
 
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, vaquinha, resistência de plantas a insetos, antixenose. 
 
  

                                                 
1 Eng. Agrônomo, aluno de pós-graduação em Entomologia Agrícola (CNPq-UNESP). Dep. Fitossanidade. 
2 Biólogo, aluno de pós-graduação em Entomologia Agrícola (CAPES-UNESP). Dep. Fitossanidade. 
3 Técnico Agrícola do Dep. Fitossanidade, aluno de pós-graduação em Entomologia Agrícola (UNESP). 
4 Eng. Agrônoma, aluna de pós-graduação em Entomologia Agrícola (CNPq-UNESP). Dep. Fitossanidade. 
5 Prof. Dr. do Dep. de Entomologia Agrícola (UNESP – Jaboticabal) (Orientador).  
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ATRATIVIDADE E CONSUMO FOLIAR DE ADULTOS DE Cerotoma 

arcuata (OLIVIER, 1791) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) POR 
GENÓTIPOS DE FEIJOEIRO 

 
Eduardo Neves Costa1; Zulene Antonio Ribeiro2; Bruno Henrique Sardinha de Souza3; Alisson 

Fernando Chioratto4; Arlindo Leal Boiça Junior5. 
 
 
Resumo 
 
Cerotoma arcuata (Olivier, 1791) (Coleoptera: Chrysomelidae) é conhecido como “vaquinha” 
por desfolhar feijão, soja, caupi e outras leguminosas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 
atratividade e consumo foliar de adultos de C. arcuata por genótipos de feijoeiro, em laboratório. 
Os genótipos utilizados foram: Pérola, RAZ 49, BRS Supremo, IAC Galante, IAC Diplomata, 
IAC Harmonia, IAPAR 81, IAC Una e IAC Carioca-Eté. Foram realizados testes de atratividade 
e consumo foliar com e sem chance de escolha, onde no primeiro, discos foliares de 2,54 cm² 
foram dispostos em placas de Petri forradas com papel umedecido com água destilada, onde foi 
liberado um adulto de C. arcuata por genótipo, enquanto no segundo teste utilizou-se um disco 
foliar por placa, liberando-se um adulto por repetição. A atratividade foi avaliada obtendo-se 
médias do número de insetos atraídos nos períodos de 1 a 15, 30 a 120 e 360 a 1380 minutos 
para o teste com chance de escolha e médias de 1 a 15, 30 a 120 e 360 a 1440 minutos para o 
teste sem chance de escolha, além da área foliar consumida. No teste com chance de escolha, não 
houve diferenças significativas em relação à atratividade em nenhum dos períodos analisados. 
Porém, verificando-se a os valores referentes à área foliar consumida, houve diferenças 
significativas, sendo o genótipo IAC Carioca-Eté (0,50 cm²) o menos consumido, enquanto os 
genótipos BRS Supremo e IAPAR 81 (2,05 cm² em ambos os genótipos) foram os mais 
consumidos. Em teste sem chance de escolha, em nenhum período verificou-se diferença 
significativa em relação à atratividade, ocorrendo diferenças apenas em relação à área foliar 
consumida, sendo o genótipo IAC Carioca-Eté (0,43 cm²) o menos consumido, enquanto o 
genótipo BRS Supremo (1,39 cm²) foi o mais consumido.   
 
 
Palavras-chave: vaquinha, Phaseolus vulgaris, resistência varietal.  
 
  

                                                 
1 Eng. Agrônomo, aluno de pós-graduação em Entomologia Agrícola (CNPq-UNESP). Dep. Fitossanidade.  
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3 Biólogo, aluno de pós-graduação em Entomologia Agrícola (CAPES-UNESP). Dep. Fitossanidade.  
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5 Prof. Dr. do Dep. de Entomologia Agrícola (UNESP – Jaboticabal) (Orientador).  



45 

VII Encontro de Pós-Graduandos – UNESP Jaboticabal 
 

Anais do VII Encontro de Pós Graduandos – UNESP Jaboticabal (2012). 
ISBN: 978-85-61848-10-1 - http://www.fcav.unesp.br/apg 

USO DE ADITIVOS SOBRE DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE 
FRANGOS DE CORTE COM 21 DIAS DE IDADE 

 
Elaine Talita Santos1; Otto Mack Junqueira2; Karina Ferreira Duarte1; Valquíria Cação da Cruz3; 

Diana Maryuri Correa Castiblanco1; Carla Heloisa de Faria Domingues1 
 
Resumo 
 
O objetivo do estudo foi avaliar a utilização de diferentes aditivos melhoradores de desempenho 
(antibiótico, probiótico, prebiótico e simbiótico), sobre o desempenho zootécnico de frangos de 
corte com 21 dias de idade. As características de desempenho avaliadas foram: peso médio, 
consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar e viabilidade criatória. Os tratamentos 
experimentais foram: Tratamento 1: Controle; Tratamento 2 = 10 ppm Avilamicina; Tratamento 
3 = Prebiótico - EC (500g/t) + Probiótico (500g/t); Tratamento 4 = Prebiótico - EC (1.000g/t) + 
Probiótico (500g/t); Tratamento 5 = Prebiótico - EC (1.500g/t) + Probiótico (500g/t); Tratamento 
6 = Prebiótico - EC (2.000g/t) + Probiótico (500g/t); Tratamento 7 = Prebiótico - EC (1.000g/t) e 
Tratamento 8 = Prebiótico - MOS (1.000g/t). Utilizaram-se 2.240 pintos de corte, com um dia de 
idade da linhagem Cobb 500 (Macho e Fêmea), em delineamento experimental inteiramente 
casualizados em oito tratamentos com oito repetições de 35 aves cada. Utilizaram-se dois tipos 
de prebiótico, sendo um extraído do endosperma do coco e processado por enzimas (EC) e o 
segundo composto de mananoligossacárideos (MOS). O probiótico foi a base de Bacillus cereus 
var. toyoi, na concentração de 5x109 esporos por grama do produto. Não houve efeito 
significativo (P>0,01) dos tratamentos sobre o peso médio, o consumo de ração, o ganho de 
peso, a conversão alimentar e a viabilidade criatória. No entanto, em relação à conversão 
alimentar foi observado que apesar de não haver diferença entre as médias, a melhor conversão 
foi àquela obtida no tratamento com inclusão de 1.000 gramas de prebiótico por tonelada de 
ração, na presença do probiótico. Para a fase inicial de criação (1 a 21 dias) os melhoradores de 
desempenho não apresentaram efeito sobre o desempenho das aves. 

 
Palavras-chave: intestino delgado, prebiótico, probiótico, promotor de crescimento, simbiótico 
 
 

 
1 Aluno de Pós-graduação em Zootecnia. Departamento de Zootecnia. 
2 Prof. Dr. do Departamento de Zootecnia (UNESP – Jaboticabal) (Orientador). 
3 Profa. Dra. do Departamento de Zootecnia (UNESP – Dracena) (Co-orientadora). 
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UTILIZAÇÃO DE MELHORADORES DE DESEMPENHO SOBRE A 
MORFOMETRIA INTESTINAL DE FRANGOS DE CORTE COM 42 D IAS 

DE IDADE 
 

Elaine Talita Santos1; Otto Mack Junqueira2; Karina Ferreira Duarte1; Valquíria Cação da Cruz3; 
Thays Cristina Oliveira de Quadros1; Rafael Henrique Marques1 

 
 
Resumo 
 
O objetivo do estudo foi avaliar a utilização de diferentes melhoradores de desempenho 
(antibiótico, probiótico, prebiótico e simbiótico), sobre a altura de vilosidades duodenal e jejunal 
de frangos de corte com 42 dias de idade. Os tratamentos experimentais foram: Tratamento 1: 
Controle; Tratamento 2 = 10 ppm de Avilamicina; Tratamento 3 = Prebiótico - EC (500g/t) + 
Probiótico (500g/t); Tratamento 4 = Prebiótico -EC (1.000g/t) + Probiótico (500g/t); Tratamento 
5 = Prebiótico - EC (1.500g/t) + Probiótico (500g/t); Tratamento 6 = Prebiótico - EC (2.000g/t) + 
Probiótico (500g/t); Tratamento 7 = Prebiótico - EC (1.000g/t) e Tratamento 8 = Prebiótico - 
MOS (1.000g/t). Utilizaram-se 2.240 pintos de corte, com um dia de idade da linhagem Cobb 
500 (Macho e Fêmea), em delineamento experimental inteiramente casualizados em oito 
tratamentos com oito repetições de 35 aves cada. Utilizaram-se dois tipos de prebiótico, sendo 
um extraído do endosperma do coco e processado por enzimas (EC) e o segundo composto de 
mananoligossacárideos (MOS). O probiótico foi a base de Bacillus cereus var. toyoi, na 
concentração de 5x109 esporos por grama do produto.  As maiores alturas de vilosidade do 
duodeno foram observadas nas aves que receberam os tratamentos com simbióticos, quando 
comparadas com as aves do tratamento controle e do tratamento que receberam antibiótico 
avilamicina. Para altura de vilosidade do jejuno, os tratamentos com simbióticos nas 
concentrações de 1.500 e 2.000 gramas de prebiótico (EC) por tonelada de ração associados ao 
probiótico foram os que apresentaram melhores resultados para a característica avaliada. A 
associação do prebiótico com o probiótico na ração, melhorou a morfometria da mucosa do 
duodeno e do jejuno das aves. 
 
Palavras-chave: intestino delgado, prebiótico, probiótico, promotor de crescimento, simbiótico 
 

 
1 Aluno de Pós-graduação em Zootecnia. Departamento de Zootecnia. 
2 Prof. Dr. do Departamento de Zootecnia (UNESP – Jaboticabal) (Orientador). 
3 Profa. Dra. do Departamento de Zootecnia (UNESP – Dracena) (Co-orientadora). 
 
  



47 

VII Encontro de Pós-Graduandos – UNESP Jaboticabal 
 

Anais do VII Encontro de Pós Graduandos – UNESP Jaboticabal (2012). 
ISBN: 978-85-61848-10-1 - http://www.fcav.unesp.br/apg 

RINS E OVÁRIO POLICÍSTICOS CONCOMITANTES DETECTADOS  
PELO EXAME ULTRASSONOGRÁFICO EM CADELA COCKER - 

RELATO DE CASO 
 

Elzylene Léga1; Mildre Loraine Pinto2; André Luiz Baptista Galvão3; Amanda Leal de 
Vasconcellos3. 

 
Resumo  
 
O exame ultrassonográfico é utilizado como uma valiosa modalidade de diagnóstico na clínica 
de animais de companhia, pois permite avaliação mais detalhada dos órgãos da cavidade 
abdominal, incluindo rins e ovários, e fornece imagens capazes de localizar e caracterizar 
diferentes afecções nestes órgãos, dentre elas os cistos. Uma cadela, não castrada, da raça Cocker 
de 13 anos de idade, foi encaminhada para exame ultrassonográfico, com histórico clínico 
poliúria, polidipsia e prolongamento do cio. No exame foi visibilizado rins esquerdo e direito em 
topografia habitual, medindo respectivamente 6,44cm e 6,38cm em seu maior eixo, com discreta 
perda da relação corticomedular devido ao espessamento da região cortical contendo formações 
anecóicas no parênquima variando de 0,8 a 1,52cm de diâmetro, sugestivo de rins policísticos, 
além da presença de formações anecóicas homogêneas em topografia de ovário esquerdo 
variando de 1,56 a 2,75cm de diâmetro, sugestivo de ovário policístico. Não foram encontradas 
alterações ultrassonográficas nos demais órgãos avaliados. O sistema urinário tem origem 
comum com o sistema genital, e são provenientes do mesoderma intermediário. Quanto aos 
métodos de diagnóstico por imagens disponíveis para avaliação destes órgãos já completamente 
formados, o exame ultrassonográfico detecta cistos renais de modo não invasivo com segurança 
inclusive em filhotes de cães e gatos de até sete semanas de idade. Já os cistos ovarianos, têm sua 
frequência aumentada com a idade nas cadelas, também são bem visibilizados ao ultrassom. O 
presente relato de caso trata-se de uma cadela Cocker de idade avançada com cistos nos rins e no 
ovário esquerdo, e apesar destes órgãos serem de mesma formação embriológica, o que poderia 
justificar a formação cística concomitante, a primeira afecção pode ter origem congênita ou 
adquirida, e a segunda somente adquirida, com classificação folicular ou luteínica, sendo a 
ultrassonografia o método de eleição para diagnóstico definitivo de ambos.  
 
Palavras-chave: cão, cisto, ultrassom.  
 
 
 
  
                                                 
1
 Docente e Coordenadora do Curso de Graduação em Medicina Veterinária da Faculdade Dr. Francisco Maeda - 

FAFRAM - Fundação Educacional de Ituverava-SP.  

² Docente e responsável pelo Setor de Diagnóstico por Imagem do Centro Universitário Moura Lacerda – Ribeirão 
Preto-SP; Centro Universitário Barão de Mauá – Ribeirão Preto – SP. 
³ Pós-graduando(a) em Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - Universidade 
Estadual Paulista (FCAV/UNESP) – Jaboticabal-SP. 
 



48 

VII Encontro de Pós-Graduandos – UNESP Jaboticabal 
 

Anais do VII Encontro de Pós Graduandos – UNESP Jaboticabal (2012). 
ISBN: 978-85-61848-10-1 - http://www.fcav.unesp.br/apg 

CONTRIBUIÇÃO DA ENDOSCOPIA NO DIAGNÓSTICO E NA 
REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO ESOFÁGICO EM 

DECOMPOSIÇÃO EM CADELA PINSCHER:  
RELATO DE CASO 

 
Elzylene Léga1; Mildre Loraine Pinto2; Gustavo Olieira3; André Luiz Baptista Galvão4; Amanda 

Leal de Vasconcellos4. 
 
Resumo  
 
Corpos estranhos esofágicos são causas de disfagia em cães, e podem se alojar na porção distal 
do esôfago, na base do coração, ou no hiato diafragmático. A gravidade dos sinais clínicos está 
na dependência do grau de obstrução causada pelo objeto, bem como o tempo de sua 
permanência no esôfago. Uma cadela, não castrada, da raça Pinscher de 9 anos de idade, foi 
atendida com histórico de anorexia, engasgos esporádicos, regurgitação, sialorréia, halitose e 
emaciação, além da informação de ter ingerido costela suína há aproximadamente quatro anos. 
No exame físico, notou-se incômodo na região cervical ventral durante a palpação. O animal foi 
submetido a exames laboratoriais, que se mostraram dentro dos valores da normalidade. No 
exame radiográfico simples em posição latero-lateral da região torácica evidenciou-se área 
radiopaca triangular em topografia de sobreposição entre esôfago e pulmões, sugestivo de corpo 
estranho ou massa. O animal foi submetido ao procedimento anestésico e endoscopia rígida, 
visibilizando corpo estranho aderido na mucosa do esôfago torácico, que foi removido e 
identificado como costela de origem suína em estado de decomposição. Corpos estranhos 
esofágicos são rotineiramente encontrados em cães de meia idade e de raças pequenas, 
promovendo obstrução parcial ou total do órgão. O corpo estranho ósseo encontrado neste caso 
estava disposto de forma transversal no esôfago e por apresentar formato achatado, não 
promoveu obstrução total. No presente relato, o exame radiográfico demonstrou ser método 
importante no auxílio do diagnóstico, mas em condições de suspeita de corpo estranho no 
esôfago ou de massa, a endoscopia é o procedimento mais indicado para o correto diagnóstico, 
como ocorreu neste relato, permitindo ainda a realização de biópsia, quando há suspeita de 
formação de aspecto tumoral.  
  
Palavras-chave: cão, corpo estranho, endoscópio.  
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MORFOMETRIA INTESTINAL DE FRANGOS DE CORTE 
SUBMETIDOS À ADIÇÃO DO SAL DO ÁCIDO DICLORO 

ISOCIANÚRICO NA ÁGUA DE BEBIDA DURANTE O JEJUM PRÉ-
ABATE  

 
Fabiana Ribeiro Barreiro1; Luiz Augusto do Amaral2; Silvana Martinez Baraldi-Artoni3; Bruno 

Emerson Bernardes da Silva4, Thaiza Rancan Ferreira da Costa5; Annita Morais Girardi6.  
 
Resumo  
 
O jejum pré-abate é uma prática rotineira na indústria avícola e tem por objetivo diminuir a 
quantidade de conteúdo do trato gastrintestinal, reduzindo, assim, a contaminação no abatedouro 
e os gastos com ração (POST, 1985). O objetivo desse experimento foi avaliar se o sal do ácido 
dicloro isocianúrico adicionado à água de bebida durante o jejum pré-abate causou algum dano 
intestinal que poderia facilitar a disseminação de microrganismos para a carcaça. Foram 
utilizadas 20 aves de corte da linhagem Cobb, sendo que 5 aves de cada tratamento (sem jejum 
no início do período pré-abate, 12 horas de jejum sem adição de cloro na água, 12 horas de jejum 
com adição de cloro na água e sem jejum durante o período pré-abate) foram abatidas aos 42 dias 
de idade. Amostras da região média do duodeno e jejuno foram coletadas. O material foi fixado 
em Bouin, processado para histologia e corado com a técnica de Hematoxilina e Eosina 
(TOLOSA et al., 2003). As imagens foram capturadas em um fotomicroscópio e analisadas com 
o auxílio do software Image Pro Plus. Foram medidas a altura e a largura dos vilos. Apenas foi 
constatada diferença significativa (P<0,05) para a largura dos vilos do jejuno quando 
comparados os tratamentos “12 horas de jejum sem adição de cloro na água” e “12 horas de 
jejum com adição de cloro na água” com os vilos dos frangos mantidos sem restrição alimentar. 
O jejum é conhecido como um fator que reduz a renovação celular e a altura dos vilos intestinais 
(YAMAUCHI et al., 1996). Devido à ausência de diferença significativa entre os tratamentos nos 
quais as aves foram mantidas em jejum, com adição de cloro em um deles; pode-se concluir que 
o jejum alterou o turnover celular, mas não é possível afirmar que o cloro influenciou na redução 
da largura dos vilos.  
  
 
Palavras-chave: análise morfométrica, cloro, intestino,  
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ANÁLISE DESCRITIVA DO DUODENO DE FRANGOS DE CORTE 
SUBMETIDOS À ADIÇÃO DO SAL DO ÁCIDO DICLORO 

ISOCIANÚRICO NA ÁGUA DE BEBIDA DURANTE O JEJUM PRÉ-
ABATE  

 
Fabiana Ribeiro Barreiro1; Luiz Augusto do Amaral2; Silvana Martinez Baraldi-Artoni3; José 

Carlos Barbosa4; Suzana Naomi Honda5; Annita Morais Girardi6 
 
 
Resumo  
 
O tempo de jejum pré-abate tem início na granja, com a interrupção do acesso das aves aos 
alimentos, porém a  água continua sendo fornecida até o momento da apanha. O objetivo desse 
experimento foi avaliar se o sal do ácido dicloro isocianúrico adicionado à água de bebida 
durante o jejum pré-abate causou algum dano intestinal que poderia facilitar a disseminação de 
microrganismos para a carcaça. Foram utilizadas 20 aves de corte da linhagem Cobb, sendo que 
5 aves de cada tratamento (sem jejum no início do período pré-abate, 12 horas de jejum sem 
adição de cloro na água, 12 horas de jejum com adição de cloro na água e sem jejum durante o 
período pré-abate) foram abatidas aos 42 dias de idade. Amostras da região média do duodeno 
foram coletadas e processadas para que se pudesse obter as imagens através da microscopia 
eletrônica de varredura. No presente experimento, as imagens do tratamento “12 horas de jejum 
sem adição de cloro na água” evidenciaram as alterações na mucosa intestinal através da 
descamação no ápice dos vilos do epitélio intestinal (extrusão). Nas imagens do tratamento “sem 
jejum no início do período pré-abate” e “sem jejum durante o período pré-abate” do duodeno 
foram vistos resíduos de alimento entre as vilosidades intestinais. O tratamento “12 horas de 
jejum com adição de cloro na água” apresentou maior integridade dos vilos intestinais quando 
comparado ao tratamento “12 horas de jejum sem adição de cloro na água”, provavelmente por 
causa da melhor qualidade da água fornecida aos frangos resultante da adição de cloro. Esses 
dados permitem sugerir que o cloro não se apresentou nocivo à mucosa intestinal, até mesmo 
diminuindo a descamação dos vilos; podendo evitar, assim, a disseminação de microrganismos 
intestinais para a carcaça.  

 
 
Palavras-chave: cloro, intestino, microscopia eletrônica de varredura  
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ANÁLISE ECONÔMICA DA ADUBAÇÃO NITROGENADA NO 
FEIJOEIRO EM PLANTIO DIRETO 

 
Fábio Luiz Checchio Mingotte1; Marcela Midori Yada2, Celso Antônio Jardim2; Silviane de 

Santiago3; Leandro Borges Lemos4; Domingos Fornasieri Filho5 
 
 
Resumo  
 
A dose de nitrogênio correspondente à maior produtividade muitas vezes pode não ser a mais 
rentável. O objetivo deste trabalho foi avaliar economicamente a aplicação de nitrogênio em 
cobertura no feijoeiro cultivado no período de inverno-primavera em sucessão a milho e 
braquiária sob plantio direto. O delineamento experimental foi o de parcelas subdivididas, com 
três repetições, dispostas em blocos casualizados, num Latossolo Vermelho eutróférrico, em 
Jaboticabal (SP). As parcelas foram compostas por três sistemas de cultivos, representados por 
milho exclusivo, milho consorciado com Brachiaria ruziziensis e B. ruziziensis exclusiva 
(cultivos de verão) antecedentes ao feijoeiro (cultivo de inverno-primavera com uso de 
irrigação), submetido a cinco doses de nitrogênio (0, 40, 80, 120 e 160 kg ha-1). Foi realizada a 
análise econômica simples das doses de N aplicadas em cobertura na cultura do feijoeiro, 
considerando-se R$ 1.186,49 a tonelada de uréia utilizada em agosto de 2010 (época de 
semeadura do experimento) e o custo de R$ 30,07 ha-1 para aplicação em cobertura. Com base na 
produtividade média de grãos em cada tratamento, calculou-se o acréscimo de produtividade 
proporcionado em relação à testemunha (sem N). Calculou-se o valor da produção 
correspondente àquele acréscimo de produtividade e a respectiva margem bruta de ganho em 
cada dose de N aplicada, com base no preço de R$ 87,50 por saca de 60 kg do feijão carioca, 
comercializado na data de colheita e R$ 119,50 como valor médio pago por saca no mês de 
novembro de 2010 em São Paulo (SP). O acréscimo da adubação nitrogenada proporcionou 
melhoria na margem bruta de ganho no feijoeiro cultivado sobre palhadas de milho e B. 
ruziziensis exclusivos. Doses crescentes de nitrogênio no feijoeiro em sucessão ao cultivo de 
milho exclusivo promovem acréscimos na produtividade de grãos, ocorrendo em média margem 
bruta de ganho superior aos demais sistemas de cultivo. 
 
 
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, nitrogênio, custo de produção, margem bruta de ganho. 
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INTERAÇÃO GENÓTIPO AMBIENTE NA QUALIDADE TECNOLÓGIC A 
DE GRÃOS DE FEIJÃO-CAUPI  

Fábio Luiz Checchio Mingotte1; Antônio Carlos de Almeida Carmeis Filho2; Tatiana Pagan 
Loeiro da Cunha2; Cristiane Lopes Carneiro de Souza3, Maurisrael de Moura Rocha4, Leandro 

Borges Lemos5 

 
 
Resumo  
 
O feijão-caupi é uma espécie muito explorada e consumida na região Nordeste do Brasil, sendo 
verificado nos últimos anos aumento do seu cultivo em outras regiões do país, principalmente 
devido a sua rusticidade e adaptabilidade ambiental. Além do potencial produtivo, características 
tecnológicas dos grãos como teor de proteína e tempo para cozimento, podem tornar seu 
consumo mais vantajoso. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade tecnológica quanto ao 
teor de proteína bruta e tempo para cozimento de grãos de dezenove genótipos de feijão-caupi 
em três diferentes ambientes na região meio norte do Brasil. O delineamento experimental foi o 
de blocos casualizados, com três repetições. Os experimentos faziam parte das avaliações de 
valor de cultivo e uso (VCU) do programa de melhoramento de feijão-caupi da Embrapa 
Amazônia Meio-Norte, cultivados nos municípios de Bom Jesus-PI, São Raimundo das 
Mangabeiras-MA e Balsas-MA, na época de sequeiro em 2011. Após a colheita foi determinado 
o teor de proteína bruta nos grãos por meio do cálculo: PB = N total x 6,25 onde, PB = teor de 
proteína bruta nos grãos (g kg-1) e N total = teor de N nos grãos, e avaliou-se o tempo para 
cozimento (minutos) com o auxílio do cozedor de Mattson. Foi aplicada a análise de variância 
individual e, após verificação da relação dos quadrados médios não ultrapassar 7:1 realizou-se a 
análise conjunta dos dados pelo teste F, aplicando-se ainda o teste Scott & Knott (p<0,05). Os 
teores de proteína bruta nos grãos variaram de 183 a 281 g kg-1 em função do genótipo. O tempo 
para cozimento variou de 10 a 24 minutos, sendo influenciado pelo genótipo, ambiente e 
interação G x A. O feijão-caupi apresenta elevado potencial genético relacionado às 
características tecnológicas, principalmente devido ao alto teor de proteína bruta e reduzido 
tempo para cozimento dos grãos. 
 
 
Palavras-chave: Vigna unguiculata, teor de proteína, tempo para cozimento. 
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ANATOMIA COMPARADA DO ESQUELETO AXIAL HUMANO E 
SUÍNO: COSTELAS E ESTERNO  

 
Francine Campos Silvério¹; Lizandra Amoroso²; Camila Belesso da Silva³; Juan Carlos Ríos 

Alva4; Maria Rita Pacheco5 
 

Resumo  
 
Com o objetivo de estudar as características morfológicas das costelas e esterno, o presente 
analisou comparativamente a anatomia das costelas e esterno no homem e suíno adultos. A 
região do esqueleto axial das espécies foi fotodocumentada, e, realizou-se a descrição do aspecto 
geral das costelas, comprimento, classificação e número de costelas de cada espécie. No esterno, 
foi descrito o seu formato e as medidas de comprimento e largura de cada segmento do mesmo: 
manúbrio, corpo do esterno e processo xifóide. O tórax humano é mais amplo no sentido látero-
lateral, enquanto o do suíno apresenta maior amplitude no sentido crânio-caudal. As costelas 
humanas possuem comprimento médio de 31,09 ± 11,79, são delgadas e arredondadas, e, 
correspondem aos doze pares, sendo verdadeiras da primeira à sétima, falsas, da oitava à décima, 
e, flutuantes, da décima primeira à décima segunda. No suíno, envidenciam-se 16 pares de 
costelas, média de 33,97 ± 12,24, e, ausência de falsas costelas, sendo nove esternais e da décima 
à 16ª asternais. O corpo do esterno humano é ossificado, enquanto a mesma porção é 
cartilaginosa e dividida em esternébras em suínos, havendo fusão e mineralização nos animais 
idosos. No homem, o esterno tem comprimento de 14,8 todo o esterno e largura média de 3,17 ± 
1,89, enquanto no suíno, 40,7 e 1,55 ± 0,26, respectivamente. As informações obtidas 
contribuem para a análise da biologia evolutiva, associando o movimento do tronco às 
adaptações orgânicas da cavidade torácica das referidas espécies, além de enriquecer a descrição 
esqueleto axial para fins didáticos e exploração cirúrgica da cavidade torácica, quando os suínos 
são utilizados como modelos animais. 
 
 
 
Palavras-chave: Biometria, anatomia, cavidade torácica, animal, homem 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA DAS 
FORMULAÇÕES IVERMECTINA 0,08%, SULFÓXIDO DE 

ALBENDAZOL 15% E CLORIDRATO DE LEVAMISOLE 5% SOBRE A 
REDUÇÃO DE OVOS DE NEMATÓDEOS EM AMOSTRAS FECAIS 

OVINAS 
 
 

Gabriel Augusto Marques Rossi1; Gustavo Felippelli1; Weslen Fabrício Pires Teixeira1; Breno 
Cayeiro Cruz1; Flávia Carolina Fávero2; André Cayeiro Cruz3;  
 
 
Resumo  
 
A ovinocultura sofre imensas perdas econômicas devido à ação dos helmintos, sendo que eles 
conseguem criar mecanismos de resistência à ação dos antiparasitários disponíveis no mercado. 
No presente estudo, objetivou-se avaliar em uma pequena criação de ovinos no município de 
Mutuca - SP, a eficácia anti-helmíntica de três formulações comerciais através do Teste de 
Redução de Ovos nas Fezes e realização de coprocultura,seguindo protocolo da EMBRAPA 
Ovinos e Caprinos. Foram selecionados 32 ovinos, submetidos a pesagem e coleta de fezes para 
avaliação de OPG (ovos por grama de fezes) no dia anterior ao tratamento, sendo incluídos 
apenas animais que apresentaram OPG acima de 200 ovos de Strongylideos spp. Os animais 
foram randomizados pela contagem de OPG e distribuídos em quatro grupos experimentais (I, II, 
III e IV), contendo oito animais cada, que foram tratados, respectivamente, com Cloridrato de 
Levamisol 5% via oral, Ivermectina 0,08% via oral e Sulfóxido de Albendazol 15% via 
subcutânea, e não tratados (grupo Controle). Durante todo período experimental, todos os 
animais permaneceram em um mesmo piquete, sendo expostos ao mesmo desafio parasitário. 
Quatorze dias após o tratamento, foram coletadas fezes dos animais para avaliação da eficácia na 
redução de OPG e também foi realizado um ‘’pool’’ de fezes (por grupo experimental) para 
identificação dos gêneros de larvas, sendo classificado como Haemonchus spp., Trichostrongylus 
sp. e Cooperia spp. As formulações contendo Cloridrato de Levamisol 5% e Ivermectina 0,08% 
apresentaram 0% de eficácia na redução de ovos de Strongylideos spp., enquanto a contendo 
Sulfóxido de Albendazol 15% apresentou 58,90% de eficácia. Conclui-se que a falta de 
assistência adequada a pequenos produtores, conjuntamente com práticas inadequadas de 
manejo, pode levar ao desenvolvimento de resistência anti-helmíntica à diversos princípios 
ativos, acarretando em prejuízos econômicos que dificultam o desenvolvimento desta promissora 
cadeia produtiva. 

 
 
Palavras-chave: Ivermectina; Cloridrato de Levamisol; Sulfóxido de Albendazol; Resistência; 
Anti-helmíntico 
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AVALIAÇÃO COPROPARASITOLÓGICA EM ANIMAIS SELVAGENS 
EM CATIVEIRO: UMA FERRAMENTA PARA AÇÕES DE CONTROLE  E 

MANEJO SANITÁRIO 
 

Gabriel Augusto Marques Rossi1; Estevam G. Lux Hoppe2; Ana Paula Paloni3; Alunos da 
Disciplina Enfermidades Parasitárias de Animais Silvestres4 

 
Resumo  

 
As parasitoses que acometem animais selvagens consistem em um importante problema de 
criação e conservação das espécies ex situ, cuja ocorrência está diretamente relacionada com o 
manejo adotado, pois o confinamento favorece o acúmulo de formas infectivas no ambiente. O 
presente estudo objetivou investigar as parasitoses dos animais do Zoológico Municipal de 
Catanduva e, a partir dos resultados, elaborar medidas de controle viáveis. Para tal, amostras de 
fezes foram colhidas de todos os recintos da instituição, para posterior processamento pelas 
técnicas de Willis-Mollay e Watanabe. As espécies avaliadas foram: Puma concolor, Alouatta 
fusca, Cebus apella, Chrysocyon brachyurus, Nasua nasua, Panthera Leo, Cerdocyon thous, 
Chelonoides sp, Hidrochoerus hidrochoeris, Herpailurus yaguaroundi, Myrmecophaga 
tridactyla, Tayassu pecari e diversas aves (psitacídeos, passariformes, corujas, ratitas e 
falconídeos). Foram observados ovos tipo estrongilídeo, com morfologia compatível a de ovos 
de Ancylostoma nas amostras de macaco-prego e leão, as amostras dos jabutis apresentaram-se 
positivas para ovos tipo estrongilídeo e cistos de Balantidium foram observados nas fezes dos 
queixadas. Este protozoário é encontrado em suídeos e taiassuídeos sem importância clínica. O 
resultado dos jabutis também não apresenta relevância, uma vez albergam alguns nematódeos 
não-patogênicos. Por outro lado, o diagnóstico compatível com Ancylostoma nos macacos-prego 
e leão chama a atenção para a possibilidade de transmissão cruzada de parasitas de animais 
domésticos errantes, em especial gatos, para estes animais. Os resultados confirmam a 
necessidade um programa de vigilância de doenças parasitárias nos zoológicos e a 
implementação de medidas sanitárias e profiláticas permanentes, como o cuidado na destinação e 
acúmulo de matéria orgânica no solo e a contaminação de alimentos pelas fezes; implantação de 
programas de saúde dos trabalhadores para controle de zoonoses; controle populacional de 
felinos errantes através de castração; controle de roedores nos recintos; vermifugação dos 
animais positivos; quarentena dos animais adquiridos e realização de exames 
coproparasitológicos rotineiramente.  
 
 
Palavras-chave: parasitoses, coproparasitológico, cativeiro, manejo sanitário 
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO CITRIODORA EM DIFERE NTES 
VOLUMES DE SUBSTRATO 

 
Gabriel Biagiotti 1; Rodrigo Tenório de Vasconcelos 2 Sérgio Valiengo Valeri 3 

 
 
Resumo  
 
A produção de mudas de eucalipto geralmente é conduzida em recipientes de plástico rígido, 
conhecidos por tubetes. Esta técnica apresenta diversas vantagens, entre elas, boa formação de 
sistema radicular, facilidade de manuseio das operações de viveiro, desde a semeadura, tratos 
culturais e expedição para o campo e das operações manuais ou mecanizadas de plantio no 
campo. O tamanho do recipiente tem influência direta na qualidade e no custo final de produção 
das mudas, resultantes da quantidade de substrato a ser usada, a área de ocupação, mão de obra e 
infraestrutura necessária. O objetivo deste trabalho foi verificar o crescimento de mudas de 
Corymbia citriodora Hook. Hill & Johnson produzidos em diferentes volumes de substrato. 
Foram usados tubetes de 50, 90 e 120 cm3 e substrato comercial a base de casca de pinus, turfa, 
vermiculita e fertilizante de liberação lenta. A semeadura direta nos tubetes foi realizada sobre 
tela com redução de 30% da radiação solar e aos 10 dias as mudas foram transferidas para 
ambiente a pleno sol, sempre irrigadas com aspersores. O delineamento experimental foi em 
blocos ao acaso com três tratamentos e seis blocos. Cada repetição foi constituída por oito 
mudas. Após 90 dias da semeadura foram mensurados a altura e o diâmetro do colo das mudas. 
Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão pelo teste F. Houve diferença 
significativa (p<0,01) nos parâmetros de crescimentos em altura e diâmetro em função dos 
volumes de substrato. As variações do crescimento em altura e diâmetro podem ser explicadas 
por equações lineares. As mudas produzidas no tubete de volume 120 cm3 apresentaram maior 
crescimento tanto em diâmetro como em altura, entretanto as mudas produzidas nos tubetes de 
volume 90 cm3 também apresentaram padrões adequados de altura e diâmetro para o plantio. 
 
 
Palavras-chave: silvicultura, Corymbia citriodora, tubetes. 
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REMOÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES DE 
ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE SUINOCULTURA POR MEIO DE SISTE MAS 

DE TRATAMENTOS BIOLÓGICO 
 

Gilvânia Campos Silva1; Sílvia Helena Zacharias Sylvestre2; Cristiane Moretto3; Roberto Alves 
de Oliveira4. 

 
 
Resumo  
 
Estudos epidemiológicos têm indicado que graves doenças podem estar associadas à reutilização 
de águas residuárias parcialmente tratadas e, particularmente, com a utilização dessas sem 
qualquer tratamento. Têm-se buscado alternativas mais acessíveis para realizar o correto 
tratamento dos efluentes gerados e assim minimizar os efeitos negativos sobre o meio ambiente.  
Neste trabalho foi avaliada a eficiência de remoção de coliformes totais e termotolerantes de 
águas residuárias de suinocultura por meio de dois sistemas de tratamento, sendo o primeiro 
formado por dois reatores UASB em série e o segundo sistema, composto por um reator UASB, 
Filtro Anaeróbio e Filtro Biológico Percolador em série.   No sistema I, as eficiências de 
remoção de coliformes totais foram de 69,47 % no reator UASB (R1),i de 92,75% no reator 
UASB (R2), e de 97,78 % no conjunto de reatores UASB (R1 + R2). As remoções de coliformes 
termotolerantes foram de 71,5% no reator UASB (R1); 93,7 % no reator UASB (R2) e 98,20 
conjunto de reatores (R1 + R2). No que se refere às remoções de coliformes totais, no reator 
UASB do sistema II foram de 89,78 de 98,73 % no filtro anaeróbio (FA) e de 34,06 % no Filtro 
Biológico Percolador e considerando todo o sistema II, foi de 99,93. Concluindo, As remoções 
de coliformes totais e termotolerantes no sistema I, formado por dois reatores UASB em série 
foram elevadas para este tipo de reator. O sistema II apresentou maior eficiência de remoção dos 
coliformes totais e termotolerantes, comparando ao sistema I, devido à unidade de pós-
tratamento composto pelo filtro biológico percolador (FBP). Com a remoção de coliformes totais 
e termotolerantes da ordem de 99,91%, o efluente final atende aos padrões exigidos pelas 
Diretrizes da Organização Mundial de Saúde para uso restrito na irrigação de culturas. 
 
Palavras-chave: suinocultura, impactos ambientais, UASB, Filtro Anaeróbio, Filtro Biológico 
Percolador. 
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UTILIZAÇÃO DE FILTRO DE AREIA E BRITA PARA REMOÇÃO DE 
COLIFORMES, MATÉRIA ORGÂNICA E NITROGÊNIO EM ÁGUAS 

RESIDUÁRIAS DE SUINOCULTURA 
 
 

Gilvânia Campos Silva1; Sílvia Helena Silvestre2; Cristiane Moretto3; Guilherme Henrique Rodrigues 
Braz4; Roberto Alves de Oliveira5 

 
 
Resumo  
 
O lançamento de águas residuárias com concentrações elevadas de poluentes pode alterar a qualidade 
dos corpos d´água e do solo e restringir os usos a que se destinam. Inúmeras alternativas para o 
tratamento de águas residuárias tem sido utilizadas, como os Filtros de areia que são sistemas de 
baixo custo que podem ser construídos com materiais reutilizáveis ou facilmente encontrados. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de remoção de coliformes, nitrogênio e matéria 
orgânica em efluentes de suinocultura, por meio de filtros de areia e brita.  Cada sistema de Filtro 
foi formado por 5 caixas de fibra de vidro de 1,20 m², estruturado por uma camada de 10 cm com 
brita nº 2, uma segunda camada de 10 cm de pedrisco e logo acima  uma camada de areia com 50 
cm de profundidade. A DQO afluente apresentou valores de 845 e 330 mg/O2 reduzindo para 
valores de 124 mg/O2 ao passar pelo filtro 1 e 111 mg/O2 no filtro 2. Os valores de Nitrogênio 
nos afluentes foram de 550 e 300 mg/N L-1, ao passar pelos filtros 1 e 2, estes valores baixaram 
para 244 e 143 mg/N L-1. No afluente a concentração de coliformes totais foi de 7,0 x 10 5  sendo 
reduzido no filtro 1 para 9,1x102 .  No filtro 2, a concentração  afluente de 4,6 x 10 4  , reduziu 
para no filtro 2 3,0x102. A concentração de Coliformes termotolerantes afluente, de 7,0 x 10 5 

reduziu-se para  0,94x102 e  0,32x102 nos filtro 1 e  2 respectivamente. Conclui –se que o filtro de 
areia é eficaz em remover matéria orgânica e coliformes, atingindo índices dentro dos padrões 
aceitos pelas legislações ambientais. 
 
  
 
 
Palavras-chave: poluentes, qualidade da água, legislação ambiental, DQO. 
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DISPONIBILIZAÇÃO DE FÓSFORO NO SOLO PELA TORTA DE 
FILTRO 

 
Gustavo Caione1; Isabella Dinardo Miranda2; Renato de Mello Prado3; Leandro Rosatto Moda4; 

Cid Naudi Silva Campos4; Ricardo de Lima Vasconcelos4. 
 
 
Resumo 
 
O uso da torta de filtro na adubação vem ganhando destaque nos últimos anos. Dentre as 
alterações que promovem nos atributos químicos do solo, merece destaque o aumento dos níveis 
fósforo. No entanto são poucas as informações sobre o que de fato a torta fornece de imediato e a 
magnitude desta disponibilização de fósforo com o passar do tempo. Desse modo objetivou-se 
avaliar o fósforo disponível no solo na presença da torta de filtro, no momento da aplicação e aos 
15 dias após a aplicação. O experimento foi realizado em casa de vegetação na UNESP de 
Jaboticabal. Os tratamentos consistiram da incubação da torta de filtro decomposta com um 
Latossolo Vermelho e outro tratamento apenas com o solo. As amostras de torta de filtro e solo 
foram acondicionadas em recipientes de polipropileno com capacidade de 0,30 dm3. Foram 
pesados 150 g de solo, mais a torta, sendo tal procedimento realizado com quatro repetições. A 
dose da torta de filtro foi correspondente a 30 t ha-1, base seca. A umidade foi monitorada 
diariamente, mantendo a 70% da capacidade de campo. No momento da incubação do solo foi 
realizada a análise do teor de fósforo (P-resina), e 15 dias após, efetuou-se nova avaliação. A 
torta de filtro apresentou alto potencial de liberação de fósforo já no momento da aplicação 
apresentando teores de 131 mg dm-3 e 133,5 mg dm-3 no dia da aplicação e 15 dias após, 
respectivamente (P>0,05), altamente superior (P<0,01) ao teor observado no tratamento-controle, 
apenas com solo, que apresentou teores de 27,7 mg dm-3 e 26,0 mg dm-3 no dia da instalação e 
aos 15 dias após, respectivamente. Outros autores também já verificaram o potencial da torta de 
filtro na adubação, como fonte de fósforo, podendo substituir parcialmente a adubação fosfatada. 
 
 
Palavras-chave: aproveitamento de resíduos agroindustriais, composto orgânico, fertilidade do 
solo, mineralização. 
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INFLUÊNCIA DA TORTA DE FILTRO NO pH DO SOLO 
 

Gustavo Caione1; Isabella Dinardo Miranda2; Renato de Mello Prado3; Cid Naudi Silva 
Campos4; Leandro Rosatto Moda4; Ricardo de Lima Vasconcelos4. 

 
 
Resumo 
 
A utilização de resíduos orgânicos nos programas de adubação das culturas pode apresentar 
vários benefícios para o sistema solo-planta. A torta de filtro apresenta-se como uma alternativa 
potencial, tendo destaque na literatura para melhoria de alguns atributos químicos do solo. 
Objetivou-se avaliar as alterações no pH do solo na presença da torta de filtro, no momento da 
aplicação e 15 dias após. O experimento foi realizado em casa de vegetação na UNESP de 
Jaboticabal. Os tratamentos consistiram da incubação da torta de filtro decomposta com um 
Latossolo Vermelho e outro tratamento apenas com o solo. As amostras de torta de filtro e solo 
foram acondicionadas em recipientes de polipropileno com capacidade de 0,30 dm3. Foram 
pesados 150 g de solo, mais a torta, sendo tal procedimento realizado com quatro repetições. A 
dose da torta de filtro foi correspondente a 30 t ha-1, base seca. A umidade foi monitorada 
diariamente, mantendo a 70% da capacidade de campo. Realizou-se a avaliação do pH do solo 
no momento da incubação e 15 dias após. A torta de filtro demonstrou ação corretiva de acidez 
do solo, elevando o pH de 6,0 para 6,5 (P<0,01). Este resultado também já foi constatado por 
outros autores, os quais atribuem este efeito ao processo de sua produção, visto que durante o 
processo de clarificação do caldo é adicionado o cal [Ca(OH)2] que auxilia na floculação das 
impurezas. Aliado a isso, proporciona complexação do Al pelos ácidos orgânicos existentes na 
torta de filtro, contribuindo para a diminuição dos teores deste elemento no solo. O tratamento-
controle, apenas com o solo, não apresentou variação no pH (P>0,05), observando valores de 5,7 
no dia da instalação do experimento e 5,8 aos 15 dias após a instalação. Em ambas as avaliações, 
o pH do solo, no tratamento com torta, foi superior (P<0,01). 
 
 
Palavras-chave: aproveitamento de resíduos agroindustriais, correção da acidez, fertilidade do 
solo. 
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TEORES DE AMIDO E COMPOSTOS FENÓLICOS EM CULTIVARES  
DE CANA-DE-AÇÚCAR BISADA 

 
Gustavo Henrique Gravatim Costa1; Igor dos Santos Masson2; Juliana Pelegrini Roviero3; 

Márcia Justino Rossini Mutton4 
 
 
Resumo  
 
Atualmente as condições climáticas globais vêm se alterando gradativamente, sendo os cultivos 
afetados diretamente com tais mudanças. As últimas três últimas safras de cana-de-açúcar foram 
distintas, observando-se anos chuvosos e anos secos que, de modo alternado, acabaram por afetar 
negativamente a longevidade dos canaviais. A safra de 2009/2010 foi marcada por elevados 
índices de precipitação e, em consequência, diversos canaviais permaneceram no campo sem 
serem colhidos. Esta cana remanescente recebe o nome de bisada, porém pode apresentar 
diferentes estresses. Pode também se apresentar como opção para ser colhida no início da safra 
seguinte. Dentro deste contexto objetivou-se avaliar o teor de amido e compostos fenólicos em 
três cultivares de cana, sendo uma de maturação precoce e duas bisadas. O experimento foi 
instalado em usina da região de Jaboticabal-SP e conduzido no Laboratório de Tecnologia do 
Açúcar e do Álcool, no início da safra 2010/2011. O delineamento foi inteiramente casualisado, 
com três tratamentos e 6 repetições. Os tratamentos foram: RB855156 (maturação precoce), 
SP83-2847 e SP80-3280 (bisadas), sendo todas colhidas mecanicamente. Foram realizadas as 
análises de Amido (CHAVAN et. al, 1991) e Compostos Fenólicos (FOLIN & CIOCALTEAU, 
1929). Os resultados foram submetidos a análise de variância pelo teste F e as médias analisadas 
segundo teste de Tukey 5% utilizando-se o programa Assistat versão beta 7.6. Verificou-se que 
as cultivares bisadas apresentaram maior teor de amido em relação a cultivar RB855156. Houve 
diferença significativa para o teor de compostos fenólicos entre a cultivar de maturação precoce e 
a SP80-3280, entretanto a SP83-2847 não diferiu das demais. Fundamentado nos resultados 
obtidos e a metodologia utilizada, verificou-se que a cana de maturação precoce apresentou 
melhores características para o processamento industrial em relação as cultivares SP80-3280 e 
SP83-2847 (bisadas).  
 
 
Palavras-chave: Sacharum spp., qualidade, matéria-prima 
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COR E FENOL EM AÇÚCAR VHP DE TRÊS DIFERENTES 
CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 
Gustavo Henrique Gravatim Costa1; Igor dos Santos Masson2; Juliana Pelegrini Roviero3; 

Márcia Justino Rossini Mutton4 
 
 
Resumo  
 
Devido às condições climáticas desfavoráveis nos últimos anos nos principais países produtores 
mundiais de açúcar, Brasil e Índia, houve redução da oferta do produto no mercado, elevando seu 
valor comercial. Apesar deste fato, os clientes requerem que o açúcar oferecido apresente 
qualidade. A não conformidade do produto pode resultar em prejuízos ao produtor, como a 
invalidação de contratos pré-estabelecidos. Dentre fatores importantes para formação do preço, 
destaca-se a cor do cristal que pode ser aumentada na presença de compostos fenólicos 
originados da matéria-prima processada. Esta característica é de fundamental importância, uma 
vez que o açúcar será utilizado para a fabricação de alimentos. Neste contexto, o objetivo do 
trabalho foi correlacionar a cor de açúcares VHP produzidos de três cultivares de cana-de-açúcar, 
com os teores de compostos fenólicos presentes nos cristais. O experimento foi instalado e 
conduzido no Laboratório de Tecnologia do Açúcar e do Álcool - FCAV/UNESP. Foram 
utilizadas 7 amostras  de açúcares com características Very Hight Purity (VHP), para cada 
cultivar estudada (RB867515, RB855156 e SP83-2847). A análise de cor foi feita segundo CTC 
(2005), e a de compostos fenólicos segundo Folin & Ciocalteau (1927). Os resultados foram 
submetidos a análise de correlação e indicaram valores de 0,91 para correlação entre cor e fenol 
para a cultivar RB867515, 0,89 para a RB855156 e 0,94 para a cultivar SP83-2847; concordando 
com estudos de Simioni (2006). Conclui-se que os compostos fenólicos influenciam 
negativamente na qualidade do açúcar, sendo imprescindível processos para eliminar tais 
elementos ao longo da cadeia produtiva.        
 
 
Palavras-chave: Sacharum spp., qualidade, correlação, cristalização 
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BLOQUEIO DO AUMENTO DA PERMEABILIDADE VASCULAR PELO  
MELOXICAM NO PROCESSO INFLAMATÓRIO AGUDO EM Piaractus mesopotamicus 

 
Gustavo Silva Claudiano (1); Thalita Regina Petrillo (1); Hurzana de Melo (2); Wilson Gomes 
Manrique (1); Marcelo Padri Castro (1); Marco Antonio de Andrade Belo (3); Silas Fernandes 

Eto(1); Paulo Fernandes Marcusso(1); Julieta Rodini Engracia Moraes (3) e Flávio Ruas de Moraes 

(3) 

Resumo  
 

Uma das principais características da inflamação aguda é a vasodilatação, seguida de aumento da 
permeabilidade vascular, quimiotaxia e acúmulo de leucócitos no foco inflamatório. Dentre os 
diversos protocolos experimentais empregados para elucidação da fisiopatologia dos processos 
inflamatórios, incluem-se os bloqueios com anti-inflamatórios. Um fármaco utilizado nestes 
modelos é o meloxicam que bloqueia a cicloxigenase, inibindo esta via de metabolização. Assim, 
o presente trabalho visa elucidar a participação dos eicosanóides no processo inflamatórios em 
pacus. Para tanto, utilizou-se o Piaractus mesopotamicus, distribuídos aleatoriamente em 15 
aquários, totalizando 90 peixes (seis em cada), em delineamento inteiramente casualizado. Para a 
aplicação do estímulo lesivo utilizou-se 0,5 mL de solução de cloreto de sódio (0,65%) como 
veículo para inocular 3 x 109 UFC de Aeromonas hydrophila inativada pelo calor na bexiga 
natatória no grupo controle e no tratado com anti-inflamatório. O grupo naive foi injetado com 
solução salina 0,65% pela mesma via. Assim, 30 minutos antes da aplicação do estímulo 
inflamatório os animais foram tratados com meloxicam (7 mg/kg) i.m., a dose foi escolhida em 
experimento prévio. Para avaliação das alterações de permeabilidade vascular, foi injetada, 
através da veia caudal, uma solução de azul de Evans (25 mg/kg) a 2,5%, em solução salina 
0,65%, nos tempos 30, 90, 120, 180 e 240 minutos, após o estímulo inflamatório em todos os 
grupos. Trinta minutos após a injeção do corante, os animais foram submetidos à eutanásia por 
aprofundamento do plano anestésico com benzocaína (3g/10L). A bexiga natatória foi 
cuidadosamente lavada com 0,5 ml de solução gelada de PBS, contendo EDTA a 0,09%. O 
mesmo volume injetado foi recolhido com o auxilio de seringa descartável única e transferido 
para tubos cônicos, mantidos no gelo, centrifugado a 1.000 rpm/10 minutos. O sobrenadante 
contendo o corante foi colhido e levado para leitura em espectrofotômetro na densidade óptica de 
620 nm de comprimento de onda. Os resultados foram submetidos às análises de variância e à 
comparação de médias pelo teste de Tukey (P<0,05), e os valores de F indicaram diferenças 
significativas (P<0,05). Os resultados demonstraram que a aplicação do estimulo bacteriano em 
pacus, ocorreu o máximo da exsudação plasmática com 180 MPE, no grupo controle em relação 
aos demais grupos, permitem dizer que os eicosanóides, como as prostaglandinas têm 
participação relevante na vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular durante o 
processo inflamatório em pacus. Assim, em teleósteos como em mamíferos os mediadores 
químicos derivados do ácido araquidônico tem participação na resposta inflamatória. 

 
Palavras-chave: mediadores químicos, teleósteos, exsudato 
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ATIVIDADE ENZIMÁTICA NO CALDO EXTRAÍDO DE DIFERENTE S 

PARTES DO COLMO DE CANA-DE-AÇÚCAR 
 

Hélio Francisco da Silva Neto1; Luiz Carlos Tasso Júnior2; Marcos Omir Marques3. 
 
 
Resumo 
 
A polifenoloxidase é uma enzima presente na cana-de-açúcar (Saccharum spp.) que na presença 
de oxigênio molecular oxida os compostos fenólicos à quinonas, resultando na formação de 
melaninas responsáveis pela coloração marrom do caldo de cana e do seu escurecimento. As 
alterações na coloração do caldo, provocadas por esta enzima, influenciam no aumento do índice 
de cor do açúcar a ser produzido. Sendo assim, um açúcar de cor mais escura não se enquadra 
nos padrões necessários para exportação. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo 
avaliar a atividade enzimática da polifenoloxidase em caldos extraídos de diferentes partes do 
colmo em dois cultivares de cana-de-açúcar. O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2, com três repetições. O primeiro fator foram 
os dois cultivares de cana-de-açúcar (SP91-1049 e CTC 7) e o segundo as duas partes do colmo 
(nó e entrenó). No campo foram coletados 10 colmos de cana para cada cultivar, os quais foram 
despalhados, despontados e encaminhados ao laboratório. No laboratório, com o auxílio de uma 
serra elétrica do tipo “tico-tico”, os colmos de cada cultivar foram separados em nós e entrenós. 
No caldo extraído de cada parte foi realizada a determinação da atividade da enzima 
polifenoloxidase de acordo com Ponting e Joslyn (1948), citado por Campos et al. (1996). Os 
resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (teste F). Quando houve 
significância, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
Não houve diferença entre os cultivares estudados para a atividade enzimática. Em relação às 
partes do colmo, os caldos extraídos dos nós obtiveram valores superiores da atividade da 
polifenoloxidase. Tal resultado nos permite inferir da menor qualidade de caldo da região nodal. 
Além disso, o caldo proveniente desta parte do colmo poderá apresentar coloração mais escura, 
dificultando assim a produção de açúcar branco. 
 
 
Palavras-chave: entrenó, enzima, polifenoloxidade, variedades 
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RETENÇÃO FOLIAR EM CAFÉ COM A ADIÇÃO DE ADJUVANTES A 
CALDA DE PULVERIZAÇÃO 

 
Henrique Borges Neves Campos1; Raphael Emilio Lemos¹; Lilian Lúcia Costa²; Alfredo Kohiti 

Feres Yamauchi³; Marcelo da Costa Ferreira4. 
 
Resumo  
 
O desconhecimento da superfície foliar total e da capacidade de retenção de calda pode constituir 
um problema no tratamento fitossanitário. Este trabalho avaliou a retenção foliar na cultura do 
café em função da adição de diferentes tipos e dosagens de adjuvantes à calda de pulverização. O 
experimento foi conduzido na FCAV-UNESP, Câmpus de Jaboticabal, SP, com folhas de café, 
cultivar Mundo Novo. Foram selecionadas ao acaso sete folhas de café para cada tratamento, 
num total de 42 folhas. Os adjuvantes avaliados foram Veget Oil®, Agridex® e Haiten®. Para 
cada adjuvante duas dosagens foram adotadas: 250 e 500 mL/100L, 200 e 500 mL/100L, 10 e 15 
mL/100L, respectivamente. Todos os adjuvantes foram aplicados junto ao inseticida Vertimec 18 
EC® na dosagem rotulada do produto. A aplicação isolada do inseticida foi considerada como 
testemunha. As folhas foram penduradas pelo pecíolo de forma interligada a balança com 
precisão de 1 mg, e pulverizadas em ambos os lados com pulverizador pressurizado a CO2, em 
pressão constante de 300 kPa e duas pontas de pulverização de jato cônico vazio modelo TX-02. 
Antes da pulverização a balança foi zerada (tarada), obtendo apenas a massa do volume retido na 
superfície foliar pela aplicação. Após o escorrimento, os resultados foram extraídos, sendo feita a 
conversão direta da massa obtida para volume. Posteriormente, estimou-se a área foliar das 
folhas coletadas através do equipamento LI-COR (Modelo LI 3100C), e co-relacionadas ao 
volume retido na respectiva folha. Adotou-se o programa Statística 7 e o método estatístico de 
Fisher. Não houve diferença significativa entre tratamentos e testemunha. Entre tratamentos, o 
adjuvante Haiten®, (10 mL/100L) promoveu maior retenção foliar comparado com Veget Oil® 
(500 mL/100L) e Agridex® (200 e 500 mL/100L), no entanto, sem diferir dos tratamentos Veget 
Oil® (250 mL/100L) e Haiten® (15 mL/100L). 

 
 
Palavras-chave: cafeeiro, tecnologia de aplicação, tratamento fitossanitário, volume de 
aplicação. 
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RETENÇÃO FOLIAR EM MANGA COM A ADIÇÃO DE ADJUVANTES  A 
CALDA DE PULVERIZAÇÃO 

 
Henrique Borges Neves Campos1; Raphael Emilio Lemos¹; Lilian Lúcia Costa²; Alfredo Kohiti 

Feres Yamauchi³; Marcelo da Costa Ferreira4. 
 
Resumo  
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a retenção foliar em manga em função da adição de 
diferentes tipos e dosagens de adjuvantes à calda de pulverização. O experimento foi conduzido 
na FCAV-UNESP, Câmpus de Jaboticabal, SP, com folhas de manga, cultivar Espada. Foram 
selecionadas ao acaso sete folhas de manga para cada tratamento, num total de 42 folhas. Os 
adjuvantes avaliados foram Veget Oil®, Agridex® e Haiten®. Para cada adjuvante duas dosagens 
foram adotadas: 250 e 500 mL/100L, 200 e 500 mL/100L, 10 e 15 mL/100L, respectivamente. 
Todos os adjuvantes foram aplicados junto ao inseticida Vertimec 18 EC® na dosagem rotulada 
do produto. A aplicação isolada do inseticida foi considerada como testemunha. As folhas foram 
penduradas pelo pecíolo de forma interligada a balança com precisão de 1 mg, e pulverizadas em 
ambos os lados com pulverizador pressurizado a CO2, em pressão constante de 300 kPa e duas 
pontas de pulverização de jato cônico vazio modelo TX-02. Antes da pulverização a balança foi 
zerada (tarada), obtendo apenas a massa do volume retido na superfície foliar pela aplicação. 
Após o escorrimento, os resultados foram extraídos, sendo feita a conversão direta da massa 
obtida para volume. Posteriormente, estimou-se a área foliar das folhas coletadas através do 
equipamento LI-COR (Modelo LI 3100C), e co-relacionadas ao volume retido na respectiva 
folha. Adotou-se o programa Statística 7 e o método estatístico de Fisher. O adjuvante Agridex® 
na dosagem de 500 mL/100 L de calda proporcionou maior retenção foliar, destacando-se como 
único tratamento com diferença estatística significativa em relação aos demais tratamentos e 
testemunha. 
   

 
 
Palavras-chave: Mangifera indica, tecnologia de aplicação, tratamento fitossanitário, volume de 
aplicação. 
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TEORES DE AMIDO E FENOL EM CALDO EXTRAÍDO E 
CLARIFICADO DE SORGO SACARINO 

 
Igor dos Santos Masson1; Lidyane Aline de Freita2; Osânia Emereciando Ferreira 3; Juliana 

Pelegrini Roviero 4; Márcia Justino Rossini Mutton5  
 
 
Resumo  
 
A produção de sorgo sacarino no Brasil vem ganhando destaque atualmente, por se assemelhar a 
cana-de-açúcar quanto à fisiologia e características tecnológica, ou seja, também acumula açúcar 
no colmo e fornece bagaço para a indústria. Apresenta-se como alternativa de matéria-prima para 
produção de etanol no período de entressafra da cana, período em que as destilarias não 
produzem etanol por falta de matéria-prima. O sorgo apresenta elevada concentração de 
compostos fenólicos e amido que devem ser removidos ou transformados por hidrólise 
enzimática antes do processo fermentativo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a clarificação do 
caldo de sorgo por defecação simples, para remoção de amido e compostos fenólicos. O 
experimento foi instalado na FCAV/UNESP de Jaboticabal-SP e conduzido no Laboratório de 
Tecnologia do Açúcar e do Álcool. O delineamento foi o inteiramente casualisado com dois 
tratamentos e seis repetições. A cultivar utilizada foi a CVSW80007, colhida 60 dias após a 
semeadura.  O processo de clarificação foi similar ao realizado para caldo de cana-de-açúcar, 
corrigindo-se primeiramente o pH a 6,0. A seguir este foi aquecido a 105ºC e transferido para 
decantador, objetivando-se a sedimentação das impurezas. As análises foram realizadas no caldo 
extraído e clarificado conforme metodologia de Chavan (1991) para Amido; Folin & Ciocalteau 
(1927) para compostos fenólicos. Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo 
teste F e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%). Verificou-se redução de 
aproximadamente 95% de amido e 50% de compostos fenólicos quando o caldo foi submetido à 
clarificação, sendo a defecação simples eficiente para remoção destas biomoléculas. 
 
 
Palavras-chave: biomoléculas, defecação simples, fermentação. 
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AVALIAÇÃO DE CARACTERISTICAS DA FIBRA DE GENOTIPOS DE 
ALGODOEIRO CULTIVADOS SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS 

 
Isaac Silva Martins1; Lilian Faria Melo2; Isaias Silva Martins3; José Marque Camargo3; Hélvio 

Carlos Vieira Júnior4; Jairo Osvaldo Cazetta5. 
 
 
Resumo 
 
O cultivo do algodoeiro ultrapassou os níveis de pequenos e médios produtores para uma 
realidade no modelo de produção em grande, caracterizado por altas produtividades. O presente 
experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar três genótipos de algodoeiro, cultivados em 
sistemas ultra-adensado, adensado e convencional, em relação a diferentes características 
(físicas) da fibra. O ensaio foi conduzido de dezembro/2008 a junho/2009, no delineamento em 
blocos casualizados no esquema de parcelas subdivididas, e com quatro repetições, sendo que as 
parcelas constituíram-se dos espaçamentos (E) 0,90 m, 0,76 m e 0,38 m, e as subparcelas pelos 
genótipos (G): NUOPAL, DP90B e DP OPAL, mantendo uma população de 135.000 plantas por 
hectare para todos os genótipos. As parcelas com espaçamento 0,76 m e 0,90 m foram 
constituídas de quatro linhas, já as parcelas com 0,38 m, por seis linhas, todas com 15 m de 
comprimento subdivididas em três subparcelas com 5 m cada. Na área útil de cada subparcela 
retirou-se de forma aleatória uma amostra de 20 capulhos, que foram enviadas para o laboratório 
e analisadas com auxílio do equipamento HVI (High Volume Instrument), onde foram 
determinas as seguintes características físicas da fibra do algodão: comprimento de fibra, 
micronaire e resistência. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados referentes à resistência de 
fibra, que é a força requerida para romper um feixe de fibras de um tex (equivalente à massa em 
gramas de 1000 m de fibra), para as fibras colhidas nesse experimento foram classificadas como 
muito resistentes. Pelos resultados observou-se que o espaçamento entre linhas não interferiu nas 
características de qualidade de fibra dos genótipos analisados. 
 
 
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L., densidade, qualidade de fibra.  
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AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE TRÊS GENÓTIPOS DE 
ALGODOEIRO CULTIVADOS SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS 
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Resumo  
 
O espaçamento e a densidade de plantio são aspectos tecnológicos que definem a população e o 
arranjo de plantas podendo interferir no rendimento e nas operações a serem realizadas em uma 
lavoura. O objetivo deste experimento foi avaliar três genótipos de algodoeiro, cultivados nos 
espaçamentos ultra-adensado, adensado e convencional. O trabalho foi conduzido no ano 
agrícola de 2008/2009 na Fazenda Experimental da FEIT/UEMG, no município de Ituiutaba-
MG, situada a 18o57’03” latitude Sul, 49o31’31” longitude Oeste a 560 m de altitude. O 
delineamento experimental foi blocos casualizados no esquema de parcelas subdivididas, 
constituídas pelos genótipos NUOPAL, DP90B e DPOPAL cultivadas sob espaçamentos 
diferenciados nas entrelinhas (0,38; 0,76 e 0,90 m), com quatro repetições. Foi mantida a 
população de 135.000 plantas ha-1 para todos os genótipos. As parcelas com espaçamento 0,76 m 
e 0,90 m foram constituídas de quatro linhas, já as parcelas com 0,38 m, por seis linhas, todas 
com 15 m de comprimento subdivididas em três subparcelas com 5 m cada, sendo que em  cada 
subparcela implantou-se um genótipo. O experimento foi conduzido no sistema convencional de 
cultivo com uma aração e duas gradagens. A semeadura foi manual, assim como os tratos 
culturais para controle de doenças, pragas, plantas daninhas e colheita. Observou-se que o 
genótipo DPOPAL apresentou maior produção de algodão em caroço (3835.5 kg ha-1), sendo de 
5 a 8% superior aos demais genótipos experimentados apesar de não ter havido diferença 
significativa entre eles. Pelos resultados obtidos conclui-se que, para os genótipos analisados, nas 
condições do experimento, não houve diferença significativa para produtividade de algodão em 
caroço, e também para os espaçamentos e genótipos empregados, o que significa que os 
resultados obtidos com os genótipos independem dos espaçamentos e vice-versa. 
 
 
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L., adensamento, fibrosa, produção. 
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DISPONIBILIZAÇÃO DE CÁTIONS NO SOLO PELA TORTA DE 
FILTRO 

 
Isabella Dinardo Miranda1; Gustavo Caione2; Renato de Mello Prado3. 

 
 
Resumo  
 
A utilização de resíduos orgânicos tem aumentado nos últimos anos, por reduzir os custos de 
produção e os impactos ambientais. O uso de torta de filtro, subproduto da indústria de açúcar e 
álcool, traz diversos benefícios para o sistema solo-planta, principalmente pelo fornecimento de 
nutrientes. Sendo assim, o trabalho teve como objetivo avaliar os teores de Ca, Mg e K presentes 
em solo no qual se adicionou torta de filtro, em comparação com solo sem torta de filtro. O 
experimento foi conduzido em casa de vegetação na UNESP de Jaboticabal, utilizando o 
delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições e parcelas representadas por 
recipientes de polipropileno com capacidade de 0,30 dm3. Dois tratamentos foram avaliados: 
solo + torta de filtro decomposta, na dose equivalente a 30 t ha-1, base seca e somente solo sem 
adição de torta. O solo utilizado foi Latossolo Vermelho e em cada recipiente acondicionou-se 
150 g de solo ou solo + torta, conforme o tratamento. No momento de instalação dos 
tratamentos, foram avaliados as quantidades de Ca, Mg e K em cada parcela. Em relação aos 
nutrientes avaliados, o tratamento solo + torta de filtro apresentou teores maiores do que o 
tratamento solo sem torta (P<0,01). Enquanto o tratamento com solo (sem torta de filtro) 
apresentou os valores de Ca, Mg e K de  20 mmolc dm-3 1, 10,25 mmolc dm-3 e mmolc dm-3, 
respectivamente, no tratamento solo + torta de filtro, esses  teores foram 42,5 mmolc dm-3, 23,5 
mmolc dm-3 e 2,45 mmolc dm-3, respectivamente. Desta forma, o tratamento solo + torta de filtro 
apresentou soma de bases (68,45 mmolc dm-3) significativamente (P<0,01) maior que o 
tratamento solo (sem torta de filtro) (31,96 mmolc dm-3). 

 
 
Palavras-chave: resíduos orgânicos, soma de bases, nutrição. 
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MODO DE APLICAÇÃO DE ZINCO SOBRE OS TEORES FOLIARES  DO 
NUTRIENTE EM SOJA 

 
Isabella Dinardo Miranda1; Gustavo Caione2; Renato de Mello Prado3; Cid Naudi Silva 

Campos4. 
 
 
Resumo  
 
A deficiência de zinco é problema nutricional mundial para a produção de grãos, contudo ainda 
existe discussão sobre a melhor forma de fornecimento deste nutriente às plantas. Objetivou-se 
avaliar o modo de aplicação de zinco sobre os teores foliares do nutriente em soja conduzida em 
campo. Para tanto, conduziu-se ensaio na área experimental da FCAV/UNESP, Câmpus de 
Jaboticabal-SP, utilizando delineamento em blocos casualizados com nove tratamentos e quatro 
repetições, em duas variedades de soja (5D660RR e 5D690RR). Os tratamentos foram constituídos 
por três doses de Zn (2, 4 e 8 kg ha-1 de Zn) em aplicação localizada no solo (sulco de 
semeadura), três doses de Zn (6, 12 e 24 kg ha-1 de Zn) incorporado ao solo (0-20 cm de 
profundidade, sendo este aplicado na safra 2009/2010 e avaliado seu efeito residual na safra 
2011/2012), uma dose aplicada via foliar (0,4 kg de Zn ha-1), uma dose aplicada via sementes 
(800 g de Zn/20 kg de semente) e um tratamento-controle (sem aplicação de Zn). A aplicação 
foliar foi realizada aos 35 e 45 dias após o plantio. No florescimento, coletou-se uma amostra 
composta por 10 folhas correspondente à folha +3, de acordo com RAIJ et al. (1997), com 
pecíolos por parcela, para a realização da diagnose foliar. Na variedade 5D660RR, o teor de Zn 
nas folhas e pecíolos foi superior (P<0,05) no tratamento com aplicação foliar em relação aos 
demais. Na variedade 5D690RR, nenhum tratamento diferiu da testemunha quanto aos teores de 
Zn nas folhas e pecíolos. Considerando a média das duas variedades, a aplicação foliar 
contribuiu para aumento do teor de Zn nas folhas e pecíolos, em relação aos demais. Os 
tratamentos cuja aplicação foi localizada ou incorporada, nas doses mais elevadas, também 
contribuíram para elevar os teores de Zn, em relação ao tratamento-controle. 
 
 
 
Palavras-chave: Glycine max, diagnose foliar, zinco, nutrição de plantas. 
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FONTES LIPÍDICAS NO DESEMPENHO ZOOTÉCNICO E NOS NÍV EIS 
DE ÁCIDOS GRAXOS EM TILAPIA-DO-NILO ( Oreochromis niloticus) 

CRIADA EM TANQUE REDE 
Jefferson Yunis Aguinaga1; Teresa Cristina Ribeiro Dias Koberstein1; Gustavo da Silva 

Claudiano2; Julian Alvarado Castillo1; Thálita Stefann1 João Batista Kochenborger Fernandes 1 

 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de três fontes lipídicas (óleo de amendoim, soja e 
peixe) sobre o desempenho zootécnico e os níveis fisiológicos de ácidos graxos em Tilapia-do-
Nilo criada em tanque rede. A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Aquicultura da UNESP – 
CAUNESP, Jaboticabal, SP. Foram utilizados 12 tanques rede de 1 m3, três tratamentos (T1: 
ração com 4% de óleo de amendoim, T2: ração com 4% óleo de soja, e T3: ração com 4% de 
óleo de peixe) com quatro repetições. Cada tanque rede continha 40 tilapias (peso médio inicial 
50g), e o tempo de alimentação foi de 90 dias. Foram feitas análises dos parâmetros da água, 
quinzenalmente, e biometrias no início do experimento, aos 45 dias e ao final; além disso, foram 
coletados os filés dos peixes para a análise cromatográfica dos ácidos graxos com padrão 
Sigma® e extração de lipídeos totais pelo método de Bligh & Dyer, 1959. Em relação ao ganho 
de peso dos animais nos diferentes tratamentos, não houve diferença significativa nos primeiros 
45 dias. Já na metade final, os maiores ganhos foram dos peixes alimentados com as rações que 
continham óleo de soja e peixe (Peso médio de 257g e 259g, respectivamente) diferindo 
significativamente do grupo alimentado com a ração que continha o óleo de amendoim (Peso 
médio de 228,46g). Os parâmetros de qualidade da água foram as adequadas para esta espécie. 
No perfil de ácidos graxos pode-se observar que não houve diferença significativa entre os três 
tratamentos nas análises dos ácidos graxos essenciais: palmítico, oleico, eicosenoico, 
araquidônico e eicosapentaenoico; entretanto pode-se observar que os peixes alimentados com 
rações que continham óleo de peixe apresentavam níveis significativamente menores dos ácidos 
graxos linoleico e  α-linolenico, em comparação aos alimentados com óleo de amendoin e soja. 
Este resultado pode ser justificado devido a que estes ácidos graxos são abundantes nos óleos de 
origem vegetal e não nos de origem animal. 
 
Palavras-chave: óleo de amendoim, óleo de peixe, óleo de soja, ácidos graxos. 
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CUIDADOS SANITÁRIOS COM BEZERROS RECÉM NASCIDOS NA 
BOVINOCULTURA DE CORTE EM UNIDADES RURAIS DO ESTADO  

DE SÃO PAULO 
 
Joice de Siqueira Alves1; Kelly Caselani2; Ana Carolina Borsanelli3; Antonio Sergio Ferraudo4; 

Samir Issa Samara5; Iveraldo Santos Dutra6. 
 

Resumo 
 
O bezerro é a base de todo o sistema de produção de gado de corte como também o elo mais 
vunerável e a etapa de maior risco sanitário e financeiro. As falhas nos procedimentos de cura do 
umbigo e de ingestão de colostro aumentam os custos de produção devido as altas taxas de 
morbidade e mortalidade por diversos problemas sanitários. A cura do umbigo tem a função de 
isolar o acesso aos vasos sanguineos e ao úraco; sendo a utilização de endectocida preconizada 
como forma de prevenir a miíase e a infecção umbilical. A ingestão de colostro garante o acesso 
ao recém nascido aos nutrientes e aos anticorpos maternos; devendo a ingestão do mesmo ser 
realizada nas primeiras 6 horas de vida. Com o intuito de avaliar as práticas sanitárias com o 
recém nascido em unidades rurais no Estado de São Paulo, foram entrevistados 74 proprietários 
de bovinos de corte, de 53 municípios de diferentes regiões do estado, por meio de um 
questionário estruturado para a verificação da percepção dos produtores. Dentre os 74 produtores 
entrevistados 70 (94,59%) declararam realizar a cura do umbigo, mas apenas 31 (41,33%) realiza 
o procedimento de corte do umbigo, sendo o iodo o produto mais utilizado com 33,78%, seguido 
pelo uso de repelente com 18,92%; uso conjunto de iodo com repelente foi relacionado em 
14,86% dos produtores. O uso de endectocida é citado por 63,51% dos produtores, mas o 
treinamento de cura de umbigo não é declarado por nenhum dos entrevistados. A ingestão de 
colostro é prática declarada por 91,89%, sendo a poliartite observada em apenas 27,03%, como 
também é relatada baixa a frequência de diarréia por 81,08%. Os cuidados sanitários com os 
recém nascidos embora declarados não possuem normalização, havendo assim a necessidade de 
implementação de capacitação específica e orientação técnica dos produtores. 
 
Palavras-chave: bezerros, saúde animal, gado de corte, cura de umbigo, administração de 
colostro 
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PRÁTICAS DECLARADAS SOBRE TREINAMENTO EM 
PROPRIEDADES DE BOVINOCULTURA DE CORTE NO ESTADO DE  
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Resumo 
 
O treinamento operacional é o ponto inicial para a compreenção e a realização das tarefas de 
forma correta, independentemente do grau de dificuldade das mesmas, pois, este dá ao 
funcionário a segurança da sequência de atividades que constituem a tarefa e descreve resultado 
esperado. A padronização das tarefas nas propriedades rurais através dos Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP’s) é um dos alicerces da capacitação técnica e um subsídio importante 
da educação continuada. Com o intuito de avaliar as práticas treinamentos nas propriedades 
rurais no Estado de São Paulo, foram entrevistados 75 proprietários rurais de bovinos de corte, 
em 59 municípios de diferentes regiões do estado de São Paulo, por meio de um questionário 
estruturado para a verificação da percepção dos produtores sobre às práticas de treinamento. 
Dentre os 75 produtores entrevistados 69 (92,00%) possuem de 1 a 5 funcionários na atividade, 
sendo que apenas 35 (46,37%) investem em algum tipo de treinamento; sendo citados 18 tipos 
diferentes de treinamentos, estando entre os mais realizados o manejo dos animais com 22,22%, 
a aplicação de medicamentos com 11,11%, inseminação artifical e trator ambos com 8,89%; os 
veterinários são responsáveis por ministrar 22,86% dos treinamentos, seguidos pelo proprietário 
com 14,29% e fabricante com 11,43%; a Casa da Agricultura é citada como responsável por 
8,57% dos treinamentos e o Senar por 5,71%. Os produtores declararam que os médicos 
veterinários são responsáveis por ministrar treinamentos sobre manejo, sanidade, bem estar 
animal, produção, inseminação artificial e aplicação de medicamentos. A frequencia em que os 
treinamentos são realizados não é informada por 50,67% dos entrevistados. Embora exista um 
serviço de extensão rural não há uma prática de participação continua ou reciclagem para a 
capacitação básica dos funcionários na bovino cultura de corte. 
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FISIOTERAPIA NA SÍNDROME DO “CÃO NADADOR” -  
RELATO DE DOIS CASOS 
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Carlos Canola3 

 
 
 

Resumo 
 
A “síndrome do cão nadador” é caracterizada por ser uma enfermidade ainda pouco esclarecida 
pela literatura. Tal síndrome afeta indivíduos da espécie canina em idade neonatal. Os membros, 
na maioria das vezes os pélvicos, se afastam lateralmente prejudicando a deambulação. 
Anormalidades das articulações e dos ossos dos membros afetados também podem ocorrer 
concomitantemente. Os autores descrevem a ocorrência de dois casos atendidos junto a Unidade 
Integrada de Veterinária (Univet-Ribeirão Preto-SP). Os cães pertenciam a uma ninhada de 
quatro Dachshund, sendo os animais acometidos, uma fêmea e um macho, os quais encontravam-
se com dois meses e 20 dias de idade e pesavam respectivamente 1,8kg e 1,6kg. Segundo o 
proprietário os neonatos tinham dificuldade em manter se em estação há mais de 23 dias. O 
tratamento preconizado nesses dois casos foi à realização da bandagem em “8” nos membros 
pélvicos, onde se suspendia o paciente de forma a não tocarem o solo. Simultaneamente 
efetuava-se a movimentação passiva dos membros acometidos (pedalar), assim como se tentava 
deixa-los em estação sobre um uma superfície de atrito (tapete), varias vezes ao dia. Passados 14 
dias do inicio da fisioterapia notou-se que a fêmea já se mantinha em estação, assim como 
demonstrava segurança da marcha, onde progressivamente atingiu a normalidade. Já o neonato 
macho, conseguia-se somente manter-se em estação sendo necessário intensificar a fisioterapia 
no mesmo, através do uso da natação. É sabido que tal enfermidade acomete principalmente cães 
das raças braquicefálicas e em idade neonatal. Tal relato demonstra que mesmo sendo uma 
enfermidade de etiologia desconhecida, as condições de ninho, nutrição e hereditariedade, podem 
contribuir para o aparecimento da mesma. Nesses casos é importante avaliar a necessidade do 
emprego de algum tipo de terapia alternativa, como a fisioterapia empregada nestes dois casos. 
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PAPILOMATOSE CANINA - RELATO DE CASO 
 
 
 

José Geraldo Meirelles Palma Isola1; Rodrigo César Sanches2; Paulo Ernesto Tófano2; Julio 
Carlos Canola3 

 
 
 

Resumo 
 
Os vírus do grupo papilomavírus são agentes indutores de tumores proliferativos e de mucosas, 
tendo natureza benigna e baixa freqüência em indivíduos da espécie canina. Diversos autores 
relatam que a relação existente entre o vírus responsável pela papilomatose oral e cutânea em 
cães, ainda não esta totalmente esclarecida. Tratando-se do comportamento biológico do mesmo, 
tem-se que a grande maioria regride espontaneamente. Raramente podem se converter num 
carcinoma de células escamosas. Os autores descrevem a ocorrência de dois casos de 
papilomatose atendidos na Unidade Integrada de Veterinária (Univet-Ribeirão Preto-SP). O 
primeiro caso trata-se de um papiloma cutâneo, em cadela da raça Poodle, 10 anos de idade, 12 
kg, a qual ao exame clínico apresentava-se com diversas massas tumorais, de variados tamanhos 
e formas em diversas partes do corpo, há quatro meses. O segundo reporta-se a um cão mestiço, 
um ano e 11 meses de idade, 14kg. Ao exame clinico constatou-se diversas formações 
neoplasicas das mais variadas formas e tamanhos com aspecto de couve-flor, situadas em 
cavidade oral há cerca de um ano. Em ambos os casos foi preconizado inicialmente o tratamento 
com autovacina (sangue autógeno) e da medicação homeopático thuya 6ch, mas não houve 
resposta satisfatória. Optou-se então pela exerese das massas com posterior encaminhamento de 
algumas amostras para o exame histopatologico. Ao corte constatou-se que a superfície era de 
cor esbranquiçada com áreas acinzentadas e estriadas. Histologicamente evidenciou-se ser 
papilomatose, onde o tecido apresentava-se com epitélio escamoso estratificado acantótico e 
hiperplásico, com diversos graus de queratinização e de estroma conjuntivo proliferado, criando 
dobras. Os dois cães foram examinados novamente cerca de 20 dias após o ato cirúrgico, não 
sendo evidenciado a recidiva da enfermidade. Tal relato tem o intuito de alertar aos clínicos 
veterinários sobre a ocorrência de doenças menos freqüentes, bem como a importância da 
histopatologia no auxilio diagnóstico, assim como da possibilidade de recidiva do processo em 
determinadas afecções. 

 
 
Palavras-chave: neoplasia, cão, histopatologia 
 
1
 Pós Graduando do programa de Cirurgia Veterinaria da FCAV – UNESP Jaboticabal 

2 
Médico Veterinário autônomo – Unidade Integrada de Veterinária (UNIVET/ Ribeirão Preto/SP). 

3
 Prof. Adjunto da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – UNESP Jaboticabal.
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CARACTERIZAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PARA A PRODUÇÃO DE 
ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO 

 
Juliana Pelegrini Roviero1;  

 Tatiane Passa Lozano Fugita2; Márcia Justino Rossini Mutton3; Maria das Graças de Almeida 
Felipe4. 

 
 
Resumo  
 
Na busca por fontes alternativas de energia, atualmente existem diversas linhas de pesquisa a 
nível mundial. No Brasil, com a produção em larga escala de cana-de-açúcar, busca-se otimizar 
os produtos e subprodutos desta cultura. Do seu processamento obtêm-se o açúcar, etanol, e 
energia elétrica que através da queima do bagaço nas caldeiras, abastece a indústria além de ser 
comercializada. O bagaço excedente deste processo pode contribuir para a obtenção do etanol de 
segunda geração, pela hidrólise da fração hemicelulósica, contribuindo de modo significativo 
para o incremento de produção, sem a expansão da área de plantio. Pode-se utilizar também a 
palha e a ponta da cana-de-açúcar que atualmente são deixadas no campo pelas colhedoras. Para 
cada tonelada de cana colhida, obtém-se aproximadamente 140 kg de bagaço seco, e são 
deixados no campo cerca de 15 toneladas de palha e ponta por hectare. Esta pesquisa objetiva a 
caracterização do bagaço da ponta e palha, avaliando-se os teores de açúcares, e o potencial de 
produção de etanol. O experimento foi conduzido nos Laboratórios da Escola de Engenharia de 
Lorena – EEL, Universidade de São Paulo – USP onde o material foi submetido à hidrólise ácida 
branda, na qual principal fração removida foi a hemicelulósica, em reator de aço inoxidável. As 
frações obtidas foram homogeneizadas, e avaliadas por cromatografia liquida de alta eficiência 
(HPLC) apresentando as características: Produto obtido do bagaço: Xilose- 17,80g/L; Glicose- 
3,44g/L; Ácido Acético- 2,29g/L; e Produto obtido da ponta e palha: Xilose- 27,14g/L; Glicose- 
5,41g/L; Ácido Acético- 2,06g/L. A partir dos resultados obtidos é possível afirmar que além de 
baixo custo de produção, pois são excedentes da produção, a palha e a ponta de cana apresentam os 
maiores teores de açúcares disponíveis para a produção de etanol. 

 
Palavras-chave: hidrólise; cana-de-açúcar; bagaço, ponta; palha. 
  

                                                 
1 Tecnóloga em Biocombustíveis, aluna de pós-graduação em Microbiologia Agropecuária (CAPES-UNESP). Dep. 
de Tecnologia. 
2 Mestre em Microbiologia Agropecuária. 
3Profa. Dra. do Dep. de Tecnologia (UNESP – Jaboticabal) (Orientadora). 
4 Profa. Dra. do Dep. de Bioquímica (USP – Lorena) (Co-Orientadora). 



78 

VII Encontro de Pós-Graduandos – UNESP Jaboticabal 
 

Anais do VII Encontro de Pós Graduandos – UNESP Jaboticabal (2012). 
ISBN: 978-85-61848-10-1 - http://www.fcav.unesp.br/apg 

ISOLADOS BACTERIANOS DEGRADADORES DE BIOMASSA 
 

Laís Postai Sacco1; Eliana Gertrudes Macedo Lemos2.João Carlos Campanharo3. Lucia Maria 
Carareto Alves 4.  

 
 
Resumo  
 
Os isolados bacterianos capazes de degradar a biomassa lignocelulolítica tem grande interesse 
industrial principalmente para a produção de etanol. Este trabalho teve como objetivo isolar 
colonias bacterianas de consórcios degradadores de biomassa, e verificar a produção de enzimas 
celulolíticas e amilolíticas. O experimento foi realizado utilizando consórcios degradadores de 
biomassa disponíveis no Laboratório de Bioquímica de Microrganismos e Plantas-LBMP. 
Diluições seriadas dos consórcios foram inoculadas   em placas de petri contendo meio 
PEG(K2HPO4;MgSO4.7H2O; NaCl; extrato de levedura e glicose) na diluição de 10-6. Estes 
meios permanesceram em B.O.D. por 7 dias a 28ºC. Após este período as colônias foram 
isoladas e repicadas para novas placas de petri contendo meios de cultivo cujas fontes de carbono 
eram carboximetilcelulose (CMC) ou amido para a determinação da produção de celulases e 
amilases. Foram isolados 20 organismos dos diferentes consórcios estudados, das 20 bactérias 
isoladas, observou-se que 16 apresentavam capacidade de degradar celulose, 2 de metabolizar 
amido, e 2 de assimilar as duas fontes de carbono. As duas bacterias isoladas estão sendo 
submetidas a identificação por sequenciamento do gene 16SrRNA e as enzimas produzidas por 
tais organismos serão estudadas quanto às suas características bioquímicas. 
 
 
Palavras-chave: lignocelulolítica,enzimas,etanol. 
 
  

                                                 
1 Tecnologa em Biocombustíveis, aluna de pós-graduação em Microbiologia Agropecuária (CAPES-UNESP). Dep. 
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FÓRMULAS DRIS E NÍVEL CRÍTICO NA DIAGNOSE 
NUTRICIONAL DE POTÁSSIO EM SOJA  

 
Leandro Rosatto Moda1, Cid Naudi Silva Campos2, , Valéria Santos Cavalcante2, Paulo 

Guilherme Salvador Wadt3, Renato de Mello Prado4, Amilton Ferreira da Silva5, Gustavo 
Caione1, Ricardo Lima Vasconcelos2. 

 
Resumo 
 
O método DRIS tem a capacidade de indicar qual o nutriente mais limitante no equilíbrio 
nutricional das plantas a partir da análise bivariada. Neste contexto, objetivou-se avaliar as 
fórmulas DRIS para identificar a que possui melhor capacidade em refletir o estado nutricional 
da soja com a utilização de culturas de cobertura, doses e formas de aplicação de potássio. Este 
trabalho foi realizado utilizando resultados de análise foliar e de produtividade de soja variedade 
MGBR 46, o experimento foi desenvolvido na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa 
e Extensão da UNESP, Campus de Ilha Solteira. O delineamento experimental foi em blocos ao 
acaso, e os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 3x3x5, sendo os fatores: culturas de 
cobertura, milheto e painço, e controle (pousio), doses de potássio (0, 50 e 100 Kg ha-1) e modos 
de aplicação (antecipada, semeadura, cobertura, metade da dose antecipada e na semeadura e 
metade da dose na semeadura e na cobertura), com quatro repetições. O tecido foliar foi 
amostrado no florescimento pleno da soja e os grãos foram secos e pesados, após determinou-se 
a produtividade de grãos por hectare. Após análise química foliar, a interpretação foi feita pelo 
DRIS e Nível Critico. As avaliações foram o grau de concordância dos métodos entre si e com o 
nível crítico, eficiência do diagnostico, razão dos diagnósticos corretos e ganho de produtividade 
com adoção dos métodos diagnósticos. Através dos resultados obtidos é possível concluir que: as 
fórmulas Dris de Jones, Beaufils e Elwali & Gascho não diferiram entre si apresentando alto grau 
de concordância. O método do nível critico comparado com o Dris obteve maiores eficiências 
nos diagnósticos. 
Termos para indexação: Glycine max, nutrição de plantas, análise foliar, estado nutricional. 

 

 
1Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Ciência do Solo (Doutorando) (UNESP – Jaboticabal). Depto. de Solos e Adubos, 
cidncampos@yahoo.com.br 
2Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Ciência do Solo (Mestrando) (UNESP – Jaboticabal). Depto. de Solos e Adubos. 
3 Engenheiro Agrônomo, Doutor, Pesquisador Embrapa Acre. 
4 Prof. Dr. do Depto. de Solos e Adubos (UNESP – Jaboticabal). 
5 Engenheiro Agrônomo, Doutorando, (UFV – Viçosa). 
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CORRELAÇÃO ENTRE COR E COMPOSTOS FENOLICOS EM 
CULTIVARES DE SORGO 

 
Lidyane Aline de Freita1; Osânia Emereciando Ferreira2; Igor dos Santos Masson3; Gustavo 

Henrique Gravatim Costa4; Márcia Justino Rossini Mutton5.  
 
 
Resumo  
 
O aumento da demanda por combustíveis tem intensificado a busca por fontes renováveis de 
energia. O bioetanol produzido a partir de biomassa é uma alternativa econômica e tecnicamente 
viável. A matéria-prima mais utilizada para esta finalidade é a cana-de-açúcar. Entretanto para se 
obter as quantidades demandadas, tem se verificado a necessidade da ampliação do período de 
safra. Para tanto, se faz necessária a implantação de uma nova cultura para complementar esta 
produção. Neste contexto o sorgo sacarino apresenta-se opção adequada, considerando-se que o 
processo de produção agroindustrial é idêntico ao da cana-de-açúcar. Porém, pouco se conhece 
desta matéria-prima, como por exemplo, a produção de biomoléculas como os compostos 
fenólicos no caldo. Os compostos fenólicos influenciam negativamente no processo 
fermentativo, devido a tais elementos serem tóxicos para a levedura em elevada concentração. O 
objetivo deste trabalho foi correlacionar a quantidade de compostos fenólicos e cor do caldo de 
três cultivares de sorgo. O experimento foi instalado na FCAV/UNESP de Jaboticabal-SP e 
conduzido no Laboratório de Tecnologia do Açúcar e do Álcool. O delineamento foi 
inteiramente casualisado com três tratamentos e seis repetições. Foram utilizadas duas cultivares 
de sorgo sacarino, CVSW80007 e CVWS80147, e uma de sorgo forrageiro BRS610. A análise 
de cor foi realizada segundo metodologia CTC (2005) e compostos fenólicos segundo Folin & 
Ciocalteau (1927). Os resultados foram submetidos à análise de correlação. Verificou-se que o 
maior coeficiente de correlação encontrado foi para a cultivar BRS610 (0,85). Para a cultivar 
CVSW80007 o coeficiente foi de 0,64, enquanto que para a cultivar CVWS80147 foi de 0,76. 
Conclui-se que os aumentos de cor do caldo no sorgo sacarino e forrageiro estão relacionados 
com o aumento do teor de compostos fenólicos. 
 
 
Palavras-chave: Sorgo Sacarino, Sorgo Forrageiro, Fermentação. 
 
  

                                                 
1 Bióloga, aluna de pós-graduação em Microbiologia Agropecuária (CNPQ-UNESP). Dep. Tecnologia. 
2 Bióloga, aluna de pós-graduação em Microbiologia Agropecuária. Dep. Tecnologia. 
3 Biólogo, aluno de pós-graduação em Microbiologia Agropecuária (CAPES-UNESP). Dep. Tecnologia. 
4 Tecnólogo em Biocombustíveis, aluno de pós-graduação em Microbiologia Agropecuária (CAPES-UNESP). Dep. 
Tecnologia. 
5 Profa. Dra. do Dep. de Tecnologia (UNESP – Jaboticabal) (Orientadora). 
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AGREGAÇÃO E CARBONO ORGANICO DE UM  
LATOSSOLO VERMELHO EUTRÓFÉRICO  SOB DIFERENTES 

MANEJOS 
 

Llerme Navarro Vasquez1; José Eduardo Corá2, Junior Steve Garrido Perez3.  
 
 
Resumo  
 
Os sistemas de manejo alteram a qualidade dos solos, devido à influência da quantidade e da 
qualidade da matéria orgânica do solo, as quais podem afetar a agregação do solo. O objetivo do 
presente trabalho foi avaliar a influência de usos do solo no teor de carbono total, e na 
estabilidade de agregados do solo. Os sistemas de uso do solo foram: pastagem, sistema 
convencional de preparo do solo (PC) e dois sistemas em semeadura direta (SSD), um com 
sucessão milho/milho (SDMM) e outro com a sucessão soja/milho (SDSM), utilizando como 
referência de qualidade do solo uma mata nativa (MN). A área de estudo localizou-se em 
Jaboticabal, SP, em um Latossolo Vermelho eutroférrico. Amostras de solo foram coletadas na 
camada de 0-0,1 m, as quais foram analisadas quando ao diâmetro médio ponderado (DMP), 
índice de estabilidade dos agregados (IEA) e teores de C orgânico total (COT) do solo. Os dados 
foram analisados estatisticamente, e a comparação entre médias foi feita pelo teste de t, a 5% de 
probabilidade, Separadamente para cada situação de manejo do solo, análises de correlação de 
Pearson (P<0,05) foram realizadas entre os atributos do solo. O solo sob pastagem apresentou 
teores de COT semelhantes àqueles do solo sob MN e SDMM. O solo sob pastagem apresentou 
agregados com tamanhos semelhantes àqueles observados no solo sob MN; porém superiores aos 
solos sob SDMM e SDSM. O solo sob PC apresentou os menores valores de DMP e IEA e teores 
de COT. Correlações significativas e positivas foram obtidas entre COT e os índices de 
agregação (IEA e DMP) em todos os manejos avaliados. Portanto, nesse estudo, a agregação do 
solo foi governada principalmente pelo COT do solo. 
 
Palavras-chave: índice de estabilidade de agregados, diâmetro médio ponderado, plantio direto, 
pastagem. 
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PERTURBAÇÃO PROVOCADA PELA QUEIMA DA CANA-DE-AÇÚCAR  
NA FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE COLLEMBOLA (HEXAPODA: 

COLLEMBOLA) 
 

Luan Alberto Odorizzi dos Santos¹; Laila Herta Mihsfeldt²; Rafaela Alves de Freitas² 
 
 
Resumo  
 
Um bom bioindicador da qualidade do solo deve estar associado aos grandes processos do 
ecossistema, integrar propriedades físicas, químicas e biológicas, ser acessível a muitos usuários 
e aplicável a condições de campo, além de ser sensível às variações do manejo e do clima 
(DORAN; PARKIN 1994). O presente trabalho teve por objetivo avaliar a flutuação 
populacional de Collembolas antes e depois da queima da cana-de-açúcar. O experimento foi 
realizado nos meses de dezembro de 2009 a agosto de 2010 em um talhão de cana-de-açúcar, 
variedade SP 80-1816, 6º corte e 3 meses de desenvolvimento, pertencente a Usiban, no 
município de Bandeirantes - PR. Para coleta dos insetos, foram utilizadas 20 armadilhas do tipo 
“pitfal”, espaçadas em 10 metros entre si e enterradas com a abertura rente ao solo. 
Permaneceram no campo por 48 horas, quando os seus conteúdos foram recolhidos e levados 
para o Laboratório de Entomologia e Nematologia da UENP- Campus Luiz Meneghel, 
Bandeirantes, PR para posterior contagem. As amostras foram conservadas em álcool 70% e os 
dados climáticos foram anotados durante o período de avaliação.  Foram realizadas oito coletas 
antes da queimada em intervalos de um mês, e coletados 969; 1144; 17; 72; 330; 254; 213; 54 
indivíduos respectivamente por coleta, entretanto após a queima foi coletado 19; 27; 17; 132; 
573 e 756 indivíduos em intervalos de 15 dias, num total de seis coletas respectivamente. Não 
houve diferença significativa (Tukey a 5%) entre as médias das coletas realizadas antes e depois 
da queima 377,875 e 254, respectivamente. Desta forma, mesmo que a média das coletas não foi 
significativa, percebe-se que o fogo afetou diretamente em quantidade de indivíduos coletados 
durante as primeiras coletas após a passagem do fogo e que com o passar do tempo o número de 
collembolas coletados aumentou gradativamente. 
 
Palavras-chave: bioindicador, ecologia macrofauna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
¹ Biólogo, aluno de pós-graduação em Entomologia Agrícola (CAPES-UNESP). Dep. Fitossanidade. 
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² Profª. Drª.  Dep. de Ciências Biológicas (UENP – Bandeirantes) (Orientadora). 
³ Graduanda  em Ciências Biológicas. (UENP- Bandeirantes) 

ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DE ARTRÓPODES EDÁFICOS 
ASSOCIADOS À CANA-DE-AÇÚCAR NO MUNICÍPIO DE 

BANDEIRANTES, PR 
 

Luan Alberto Odorizzi dos Santos¹; Rafaela Alves Freitas²; Laila Herta Mihsfeldt³ 
 
 
Resumo  
 
Distúrbios naturais (geadas, tempestades, furacões, incêndios) ou antrópicos (desmatamentos, 
queimadas, aplicações de pesticidas) são eventos importantes que afetam a estrutura das 
comunidades de insetos (Farji-Brener et al. 2002). O presente estudo teve por objetivo avaliar a 
frequência de artrópodes encontrados em cana-de-açúcar. O experimento foi realizado nos meses 
de dezembro de 2009 a julho de 2010 em um talhão de cana-de-açúcar, variedade SP 80-1816, 6º 
corte e três meses de desenvolvimento, pertencente a Usiban, no município de Bandeirantes - 
PR. Para coleta dos insetos, foram utilizadas 20 armadilhas do tipo “pitfall”, espaçadas 10 metros 
entre si e enterradas com a abertura rente ao solo. Permaneceram no campo por 48 horas, quando 
os seus conteúdos foram recolhidos e levados para o Laboratório de Entomologia e Nematologia 
da UENP- Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes, PR para posterior contagem. As amostras 
foram conservadas em álcool 70% e os dados climáticos foram anotados durante o período de 
avaliação.  Realizaram-se oito coletas em intervalos de um mês durante o período de avaliação. 
Foram encontradas três classes, 16 ordens, 20 famílias (6596 indivíduos), distribuídos em 29 
categorias taxonômicas. Quando calculado a frequência, observou-se dois grupos considerados 
super frequente (Collembola e Hymenoptera-Formicidae), correspondendo a 6,9% e 87% quando 
considerado o número de indivíduos coletados. Os grupos considerados muito frequente e 
frequente, corresponderam a 6 (20,7%) e 3 (10,34%) e a porcentagem de indivíduos foi de 0,79% 
(52) e 0,69% (46), respectivamente. Os outros 18 grupos foram considerados pouco frequentes, 
totalizando 62,06%. No entanto, quando se calculou o número de indivíduos coletados, 
percebeu-se um decréscimo acentuado para 0,69% (46 indivíduos). Conclui-se a maioria dos 
taxas foram considerados pouco frequentes, porém a minoria dos taxas são responsáveis pela 
maior porcentagem de indivíduos encontrados nesse agroecossistema. 
 
Palavras-chave: biodiversidade, levantamento populacional, ecologia  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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¹ Biólogo, aluno de pós-graduação em Entomologia Agrícola (CAPES-UNESP). Dep. Fitossanidade. 
² Graduanda  em Ciências Biológicas. (UENP- Bandeirantes) 
³ Profª. Drª.  Dep. de Ciências Biológicas (UENP – Bandeirantes) (Orientadora) 

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DE PLANTAS DE MILHO 
CULTIVADAS EM LATOSSOLO APÓS ONZE ANOS DE APLICAÇÕE S 

CONSECUTIVAS DE LODO DE ESGOTO 
 

Luciana Cristina Souza Merlino1; Wanderley José de Melo2; Fernando Giovannetti de Macedo3; 
Ana Carolina Trisltz Perassolo Guedes4. 

 
 
Resumo  
 
O lodo de esgoto (LE) é um resíduo que apresenta grandes concentrações de matéria orgânica e 
nutrientes de plantas. Tal característica despertou interesse para seu uso agrícola. Objetivou-se 
com o presente estudo avaliar os efeitos do LE sob as características agronômicas de plantas de 
milho [altura (AL), diâmetro do colmo (DC) e número de folhas completamente desenvolvidas 
(FD)] cultivadas em Latossolo Vermelho distrófico fertilizado com LE por 11 anos consecutivos. 
O experimento foi conduzido na FCAV/UNESP, Câmpus de Jaboticabal, em DBC, com 4 
tratamentos e 5 repetições. Nos três primeiros anos os tratamentos foram: T1= testemunha 
(fertilização mineral); T2= 2,5 t ha-1; T3= 5 t ha-1; T4= 10 t ha-1 (base seca). A partir do 4º ano, a 
dose 2,5 t ha-1 de LE foi substituída por 20 t ha-1, de tal modo que as doses de LE no 11º ano 
agrícola foram 0, 5, 10 e 20 t ha-1 (base seca). O LE utilizado foi obtido na ETE da SABESP 
(Franca, SP), aplicado em superfície e incorporado ao solo por meio de gradagem leve. As 
medições de AL, DC e FD foram realizadas aos 30 e 60 dias após a emergência (DAE), em 5 
plantas aleatórias de 4 linhas centrais de cada parcela. A utilização do LE afetou AL, DC e FD 
das plantas aos 30 DAE, proporcionando aumento quadrático para AL e DC e linear para FD, o 
que resultou em maior desenvolvimento das plantas fertilizadas com LE nesse período. Aos 60 
DAE os tratamentos não influenciaram tais características, sendo esse um efeito esperado, pois 
quando não há grandes restrições de nutrientes ao longo do ciclo, há uma tendência de 
uniformização, ao menos visual, entre as plantas. O LE altera a AL, DC e FD de plantas de milho 
aos 30 DAE, mas não influencia aos 60 DAE. 
 
 
Palavras-chave: biossólido, Zea mays L., resíduo orgânico. 
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DISTRIBUIÇÃO DE NÍQUEL NO PERFIL DE UM LATOSSOLO QU E 
RECEBEU DOSES DE LODO DE ESGOTO POR ONZE ANOS 

CONSECUTIVOS 
 

Luciana Cristina Souza Merlino1; Wanderley José de Melo2; Fernando Giovannetti de Macedo3; 
Ana Carolina Trisltz Perassolo Guedes4. 

 
 
Resumo  
 
O lodo de esgoto (LE) é um resíduo com características benéficas ao solo e às plantas, mas de 
acordo com sua origem pode conter metais pesados, ocasionando riscos ao ambiente e 
principalmente ao homem. Objetivou-se com o presente estudo determinar a concentração de 
níquel (Ni) no perfil de um Latossolo Vermelho distrófico (LVd) que recebeu LE por 11 anos 
consecutivos. O experimento foi conduzido na FCAV/UNESP, Câmpus de Jaboticabal, em DBC, 
com 4 tratamentos e 5 repetições. Nos três primeiros anos os tratamentos foram: T1= testemunha 
(fertilização mineral); T2= 2,5 t ha-1; T3= 5 t ha-1; T4= 10 t ha-1 (base seca). A partir do 4º ano, a 
dose 2,5 t ha-1 de LE foi substituída por 20 t ha-1, de tal modo que as doses de LE no 11º ano 
agrícola foram 0, 5, 10 e 20 t ha-1 (base seca). O LE utilizado foi obtido na ETE da SABESP 
(Franca, SP), aplicado em superfície e incorporado ao solo por meio de gradagem leve. As 
amostras de solo foram coletadas aos 60 dias após a semeadura (0-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m 
de profundidade), secas ao ar e na sombra, passadas em peneira com 2 mm de abertura de malha 
e analisadas com relação ao teor pseudo-total de Ni com digestão das amostras com 
HCl+HNO3+H2O2 concentrados e à quente. As médias foram comparadas usando o teste de 
Tukey a 5% de probabilidade em esquema de parcelas subdivididas. A aplicação do LE por 11 
anos consecutivos proporcionou alteração nos teores de Ni tanto entre as doses quanto em 
profundidade. A 0-0,10 e 0,10-0,20 m de profundidade os maiores valores foram observados nos 
tratamentos 10 e 20 t ha-1, não havendo diferença entre os tratamentos a 0,20-0,40 m. Em 
profundidade, diferenças também foram constatadas com as maiores doses do resíduo, que 
proporcionaram redução na concentração de Ni a 0,20-0,40 m. O uso de doses de LE acima de 
10 t ha-1 aumenta a concentração de Ni na superfície do LVd. 
 
 
Palavras-chave: biossólido, metais pesados, poluição do solo, resíduo orgânico. 
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VARIAÇÕES DIURNAS DA EMISSÃO DE CO 2, TEMPERATURA E 
UMIDADE DO SOLO EM DISTINTOS PREPAROS DO SOLO EM ÁR EAS 

DE CANA-DE-AÇÚCAR EM DOURADOS, MS 
 

Mara Regina Moitinho1; Daniel De Bortoli Teixeira2; Milton Parron Padovan 3; Sísara Rocha 
Oliveira 4; Elton da Silva Bicalho 5; Newton La Scala Júnior 6. 

 
 
Resumo  
 
A emissão de CO2 do solo, importante componente do ciclo global de carbono, apresenta 
variações ao longo do tempo e do espaço. No entanto poucos estudos abordam esta variação em 
curtos períodos de avaliação. O objetivo do trabalho foi avaliar as modificações diurnas da 
FCO2, temperatura e umidade do solo submetido a diferentes manejos em áreas de cana-de-
açúcar. A área experimental, 30×60 m, localizada em Dourados, MS, os tratamentos foram: T1 
(sem preparo do solo e com palhada), T2 (sem preparo do solo e sem palhada), T3 (com preparo 
do solo e sem palhada). O delineamento experimental adotado foi de blocos ao acaso. O preparo 
do solo ocorreu no dia 27/11/2011, consistindo em uma subsolagem e duas gradagens. Para 
determinação da FCO2 foi utilizado o sistema LI-8100. Concomitantemente à avaliação de 
FCO2 foram medidos as variáveis temperatura do solo (termômetro integrante do sistema LI-
8100) e umidade do solo (aparelho TDR). As avaliações foram conduzidas durante os períodos 
da manhã (08:00 a 09:30h) e tarde (15:00 a 16:30h), através de 10 pontos amostrais em cada 
parcela, no dia 28/11/2011. A média da FCO2 no período da manhã nos tratamentos T1, T2 e T3 
foi de 2,03; 1,93 e 1,02 µmol m-2s-1, respectivamente; no período da tarde, estes mesmos 
tratamentos apresentaram valores de 3,55; 4,10 e 2,03 µmol m-2s-1, respectivamente. Todos os 
tratamentos apresentaram diferenças significativas (Tukey, p<0,05) em relação às modificações 
diurnas da FCO2. A umidade do solo variou de 32,9 a 36,3% no período da manhã, e de 27,2 a 
40% no período da tarde, não apresentando modificações diurnas significativas. A temperatura 
do solo variou de 24,06 a 25,91ºC e de 24,65 a 34,77ºC nos períodos da manhã e tarde, 
respectivamente. Desta forma, pode se verificar uma relação positiva entre a FCO2 e temperatura 
do solo em todos os tratamentos.  
 
 
Palavras-chave: respiração do solo, manejo da cana-de-açúcar, palhada.  
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EMISSÃO DE CO2 DO SOLO SUBMETIDO A DIFERENTES MANEJOS 
DA CANA-DE-AÇÚCAR EM DOURADOS/MS 

 
Mara Regina Moitinho1; Daniel De Bortoli Teixeira2; Milton Parron Padovan3; Alan Rodrigo 

Panosso4; Sísara Rocha Oliveira5; Newton La Scala Júnior6.  
 
 
Resumo  
 
A dinâmica de decomposição da matéria orgânica no solo pela atividade microbiana é um fator 
fundamental na disponibilidade de nutrientes e na liberação ou acúmulo de carbono no solo. A 
adição de resíduos vegetais na superfície do solo pode afetar de forma positiva ou negativa o 
fluxo de CO2 do solo para a atmosfera (FCO2). Neste estudo, objetivou-se comparar as emissões 
de CO2 do solo em áreas de cana-de-açúcar sob o sistema de monocultivo e consórcio com 
crotalária (Crotalaria juncea). O experimento foi instalado em novembro de 2009 na Embrapa 
de Dourados/MS, sendo composto por 4 tratamentos e duas repetições, com as variedades RB72-
454 e RB85-5113 consorciadas com crotalária e não consorciadas. Cada parcela constituiu-se de 
quatro linhas de cana-de-açúcar com 6,0 m de comprimento, espaçadas em 1,2 m. Nas 
entrelinhas da cana-de-açúcar consorciada foram plantadas duas linhas centralizadas com a 
leguminosa. As avaliações de FCO2 ocorreram entre os dias 15 a 28 de setembro de 2011 
durante os períodos da manhã (08:00 a 09:30h), através de 10 pontos amostrais em cada parcela. 
Para determinação de FCO2 foi utilizado o sistema LI-8100. As médias da emissão de CO2 para 
a RB72-454 foram de 1,62 e 1,64 µmol m-2s-1 para o consórcio e monocultivo, respectivamente, 
enquanto para a RB85-5113 foram observados valores de 1,71 µmol m-2s-1 em consórcio e de 
2,14 µmol m-2s-1 em monocultivo. Não houve diferença significativa de emissão de CO2 entre os 
manejos estudados. Verificou-se a campo que não havia resíduos da crotalária na superfície do 
solo, evidenciando que a mesma já teria comprido seu ciclo, neste sentido o aporte residual foi 
semelhante entre os tratamentos. A introdução da Crotalaria juncea nas entrelinhas de cana não 
provocou alterações em FCO2, embora esta possa apresentar benefícios para a cultura 
consorciada. 

 
 

Palavras-chave: Crotalaria juncea, respiração do solo, consórcio. 
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE SOLOS DEGRADADOS POR 
MINERAÇÃO NA MINA SANTA MARIA EM FASE DE RECUPERAÇÃ O  

 
Marcela Midori Yada1; Wanderley José de Melo2; Admilson Írio Ribeiro3; Gabriel Mauricio 

Peruca de Melo4 

 
 
Resumo  
 
A região Amazônica possui solos, de modo geral pobres, e ao romper o equilíbrio pode levar 
rapidamente a uma degradação do ecossistema. O programa de recuperação das áreas de 
mineração de cassiterita foi estabelecido na Floresta Nacional do Jamari (Itapuã d’oeste, RO) 
com o objetivo de reintegrar as áreas degradadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar os 
atributos químicos dos solos de 16 diferentes áreas da mina Santa Maria, com os níveis de 
recuperação variando de 1 a 7, de acordo com as ações praticadas nas áreas. As amostras de solo 
foram coletadas em cada área, na profundidade 0-20 cm e em áreas de mata nativa (MATA) e 
sob vegetação de capoeira (CAP), utilizadas para comparação. O delineamento foi inteiramente 
casualizado, com 3 repetições.  Determinaram-se os atributos químicos do solo pH (CaCl2); 
matéria orgânica; fósforo resina, cálcio, potássio e magnésio trocáveis; acidez potencial (H+Al), 
soma de bases (SB), CTC e V%. Os valores de pH variaram de 3,83 a 5,73, indicando solos 
ácidos em todas as áreas, porém entre os solos das áreas MATA e CAP apresentaram maior 
acidez (Scott Knott, p<0,05). Os tratamentos MATA, CAP e PL14N6 (área 14, piso de lavra 
nível 6) apresentaram os maiores teores de matéria orgânica. Os teores de potássio variaram de 
0,43 a 1,03 mmolc/dm3 e os tratamentos RS4N4 (área 4, rejeito seco nível 4) e MATA 
apresentaram os maiores valores, apesar de serem considerados baixos. Os teores de fósforo 
variaram de 1,33 a 8,67 mg/dm3 e também são interpretados como baixos. O baixo teor dos 
nutrientes, principalmente nas áreas degradadas em fase de recuperação, está relacionado com os 
processos da mineração que provocam a perda da camada fértil do solo. Quanto aos atributos 
químicos do solo, as áreas em recuperação estão evoluindo de acordo com os níveis de 
recuperação e as ações praticadas.  
 
 
Palavras chave: cassiterita, estanho, fertilidade do solo, ecossistema amazônico, área degradada. 
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE SOLOS DEGRADADOS POR 
MINERAÇÃO NA MINA SERRA DA ONÇA EM FASE DE 

RECUPERAÇÃO  

 
Marcela Midori Yada1; Fábio Luiz Checchio Mingotte1; Wanderley José de Melo2; Regina 

Márcia Longo3; Valéria Peruca de Melo4 
 
 
Resumo  
 
Os recursos naturais fazem da Região Amazônica importante pólo para a agricultura e a 
exploração mineral. Entretanto, a exploração sem a preocupação com o ambiente causa danos, 
com perda do potencial produtivo ou da regeneração da mata nativa. O projeto de recuperação 
das áreas degradadas iniciou-se em 1997, com modelagem do terreno, construção de terraços, 
plantio de leguminosas e, posteriormente, plantio de espécies nativas. No estágio atual, a 
classificação dos níveis de recuperação varia de 1 a 7, de acordo com as ações submetidas nas 
áreas. O presente trabalho teve por objetivo avaliar os atributos químicos dos solos de 12 
diferentes áreas da Mina Serra da Onça (Itapuã d’oeste, RO). O delineamento foi inteiramente 
casualisado, com 3 repetições. Amostras de solo foram coletadas na camada 0-0,2 m e em áreas 
de mata nativa (MATA) e sob vegetação de capoeira (CAP) para comparação. Determinaram-se 
os atributos químicos do solo: pH (CaCl2); matéria orgânica; fósforo resina, cálcio, potássio e 
magnésio trocáveis; acidez potencial (H+Al), soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions 
(CTC) e saturação por bases (V%). Os valores de pH variaram de 3,83 a 5,37, sendo que os solos 
de MATA, CAP, RS4N5 (área 4, rejeito seco nível 5) e PL10N6 (piso de lavra, nível 6) 
apresentaram maior acidez (Scott Knott, p<0,05). Desempenhos semelhantes foram observados 
para V%, em que os solos de MATA, CAP e PL10N6 apresentaram os menores valores. O teor 
de Ca2+ variou entre 1 e 6  mmolc/dm3, os tratamentos PL2N6 (área 2, piso de lavra nível 6), 
PL3N5(área 3, piso de lavra nível 5), RC6N5/6 (área 6, rejeito capeado nível 5/6), PL7N6 (área 
7, piso de lavra nível 6), PL8N6 (área 8, piso de lavra nível 6) apresentaram os maiores teores. 
As ações submetidas nas áreas em recuperação promovem alterações graduais positivas nos 
atributos químicos do solo. 
 
Palavras-chave: cassiterita, estanho, fertilidade do solo, ecossistema amazônico, área 
degradada. 
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ATIVIDADE DOS INIBIDORES DE TRIPSINA DO COLOSTRO DE  
PRIMEIRA ORDENHA DE VACAS DA RAÇA HOLANDESA 

 
Marcela Simões Florio Ferreira1; Bruna Akie Kamimura1; Graziela Alves Zanotto Lopes2, 
Walter Maldonado Junior.3, Tania Mara de Azevedo Lima4, José Jurandir Fagliari5, Maria 

Regina Barbieri de Carvalho5 
 
 
Resumo 
 
O sistema imunológico de bezerros consolida-se com a ingestão do colostro, rico em 
imunoglobulinas, proteínas responsáveis por transferir imunidade aos animais. A eficiência dessa 
transferência é influenciada por uma série de fatores, como a integridade das imunoglobulinas ao 
serem absorvidas. No colostro estão naturalmente presentes os inibidores de tripsina, capazes de 
preservar as imunoglobulinas da ação de enzimas proteolíticas. Objetivou-se avaliar a atividade 
dos inibidores de tripsina e caracterizar o colostro de primeira ordenha de vacas recém-paridas da 
raça Holandesa, quanto acidez, densidade, % de proteína e gordura. O material foi proveniente 
de banco de colostro de uma fazenda do município de Descalvado - São Paulo. Para a 
padronização das amostras antes das análises realizou-se o descongelamento em água a 30 °C de 
oito frascos contendo 2 L cada, seguido de homogeneização e amostragem. Este procedimento 
foi repedido por seis vezes.  A atividade dos inibidores de tripsina foi determinada utilizando-se 
BAPNA como substrato para a tripsina, e os resultados variaram de 0,770 a 0,945 mg tripsina 
inibida.mL-1 , valores considerados 100 vezes superior ao do leite. A acidez variou de 45 a 57 °D 
e a densidade, estimada pelo colostrômetro, o qual avalia indiretamente a concentração de IgG, 
indicou valores de 70 a 82 mg.mL-1. O teor de gordura foi de 3,2 a 7,6%, sendo este o 
componente mais susceptível a variações. Os resultados obtidos indicam que o colostro analisado 
apresenta elevada atividade de inibidores de tripsina, o que é fundamental para a transferência de 
imunidade passiva aos bezerros. 
 
Palavras-chave: acidez, banco de colostro, densidade, pós-parto 
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PERFIL PROTEICO DO COLOSTRO DE PRIMEIRA ORDENHA 
DE VACAS DA RAÇA HOLANDESA 

 
Marcela Simões Florio Ferreira1; Bruna Akie Kamimura1; Graziela Alves Zanotto Lopes2, 
Walter Maldonado Junior.3, Tania Mara de Azevedo Lima4, José Jurandir Fagliari5, Maria 

Regina Barbieri de Carvalho5 
 
Resumo 
 
O sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo a corpos estranhos, origina-se da 
transferência de imunoglobulinas advindas da circulação materna pré e pós- natal. Fêmeas da 
espécie bovina possuem placenta sindesmocorial que impede a transferência dos anticorpos no 
período pré-natal, aumentando a importância da administração de colostro imediatamente após o 
nascimento. Objetivou-se avaliar o perfil proteico e as concentrações de imunoglobulinas G 
(IgG), proteína total (PT) e atividade da gamaglutamiltransferase (GGT) do colostro de primeira 
ordenha de vacas recém-paridas da raça Holandesa. O material foi proveniente de banco de 
colostro de uma fazenda do município de Descalvado - São Paulo. Para a padronização das 
amostras antes das análises realizou-se o descongelamento em água a 30 °C de oito frascos 
contendo 2 L cada, seguido de homogeneização e amostragem. Este procedimento foi repedido 
por seis vezes.  O nitrogênio total (NT) e o N obtido das frações proteicas foram determinados 
pelo método semi-micro Kjeldahl, utilizando o fator 6,38. A concentração de imunoglobulina G 
(IgG) foi determinada por eletroforese, o teor de proteína e atividade da gamaglutamiltransferase 
(GGT) por testes bioquímicos no soro lácteo. O fracionamento proteico indicou variações de 
14,10 a 19,52 % (16,83 ± 1,73%) para proteína total, 13,83 a 19,28 % para proteína verdadeira, 
5,99 a 10,88% para caseína, 7,84 a 9,44 % para proteína do soro (8,95 ± 0,76%) representando 
53,2% do total proteico e 0,23 a 0,30 % de nitrogênio não proteico. Os resultados indicaram 
variações de 8,0 a 10,0 g.dL-1 nas concentrações de IgG, 14,00 a 25,5 g.dL-1  de proteína total e 
atividade da GGT de 26.400 a 36.720 U.L-1 na secreção láctea de vacas no dia do parto. A 
concentração de proteína do soro e o teor de imunoglobulinas (r = 0,757) classificam o colostro 
como de alta qualidade, possibilitando a adequada transferência de imunidade. 
 
Palavras-chave: gamaglutamiltransferase, imunoglobulina, proteína do soro, soro lácteo 
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MONITORAMENTO DA COLHEITA MECANIZADA DE SOJA POR 
MEIO DE SENSORES EMBARCADOS 

 
Marcelo Boamorte Raveli1; Ariel Muncio Compagnon2, Marcelo Tufaile Cassia3, Diego Onofre 

Vidal4, Rouverson Pereira da Silva5. 
 
 
Resumo 
 
As técnicas de agricultura de precisão diferenciam-se dos conceitos tradicionais pelo seu nível de 
gerenciamento, e o monitor de produtividade é um dentre alguns recursos utilizados pelos 
agricultores que adotam essas técnicas. A utilização de GPS e sensores permite auxiliar na 
detecção de perdas da cultura colhida, que posteriormente serão utilizados como ponto de partida 
para validação dos processos da agricultura de precisão. Devido às consideráveis perdas 
constatadas na operação da colheita mecanizada de soja, o presente trabalho quantificou as 
perdas de uma máquina colhedora de grãos, por meio da utilização de um monitor de perdas 
embarcado numa colhedora equipada com plataforma de molinete e sistema de fluxo axial de 
trilha com duplo rotor, sendo avaliados 24 pontos no campo, em dois períodos de colheita e três 
regulagens de sensibilidade dos sensores, formando um delineamento fatorial de 2x3, com 4 
repetições. Foram mensuradas as perdas naturais da cultura e as perdas da colhedora, altura de 
corte da plataforma e distribuição de palha da colhedora, assim como as características 
agronômicas da soja. Os resultados foram analisados por meio das estatísticas clássica e 
descritiva, com o auxílio de cartas de controle estatístico de processos. Constatou-se que em 
ambos os períodos de colheita, os teores de água dos grãos se encontravam dentro do limite 
adequado. Houve correlação entre as perdas de grãos dos mecanismos internos da máquina 
colhedora e o nível indicado pelos sensores no monitor. 
 
Palavras-chave: colhedora de grãos, glycine max (L.) Merrill, sensores de perdas. 
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CURRÍCULO E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA: PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Marcos Vinicius Marques1. 

 
Resumo  
 
A pesquisa trata da relação existente entre o currículo, visto como ferramenta conceitual 
responsável pela seleção, organização e transmissão da cultura dentro dos espaços educativos, 
perpassado por diversas influências, e a Educação Física, que é uma das áreas do conhecimento 
que o currículo escolar da educação básica deve abranger. Em vista dessa relação, busca-se fazer 
um levantamento das pesquisas produzidas com esses temas dentro dos importantes espaços 
acadêmicos do Estado de São Paulo, atentando para as questões da quantidade de pesquisas que 
abrangem o tema currículo e Educação Física e das políticas curriculares estaduais e nacionais. 
Para isso, foi realizada uma revisão de literatura através de um busca em portais da internet que 
abrangem as pesquisas do tipo stricto sensu (mestrado e doutorado) produzidas nas principais 
universidades do estado de São Paulo. O número de pesquisas encontradas é relativamente baixo, 
tendo como temas principais as políticas dos PCNs e da Proposta Curricular do Estado de São 
Paulo e, ainda, pesquisas que retratam contextos muito específicos. Ressalta-se a necessidade de 
um maior número de pesquisas com essas temáticas, a fim de promover uma valorização da 
Educação Física dentro da educação básica como área de conhecimento, a qual, por causa dessa 
sua importância, carece de mais estudos com o foco voltado aos mais diversos aspectos do 
campo do currículo. 
 
 
Palavras-chave: Currículo, Educação Física, Educação Básica, Pesquisas 
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COMPARAÇÃO DE INSETICIDAS PARA CONTROLE DE Helicoverpa zea 
 

Mário dos Santos1; Laudecir Lemos Raiol Júnior1; Ronaldo Rosa Simões1; Tasso Tavares dos 
Santos2. 

 
 
Resumo 
 
Diversos produtos químicos vêm sendo usados para controle da lagarta da espiga do milho, 
porém, para obter sucesso a longo prazo é necessário rotacionar os princípios ativos.  O objetivo 
do trabalho foi identificar o melhor controle químico sobre a H. Zea, considerando 5 inseticidas 
diferentes. O experimento foi implantado em 23 dezembro de 2010, na fazenda Sucuri Palmeiras 
em Silvânia - GO. Os princípios ativos avaliados foram: (T1) Fenpropatrina, na dose de 100 
ml/ha; (T2) Espinosade, na dose de 100 ml/ha; (T3) Permetrina, na dose de 100ml/ha; (T4) 
Lambda-cialotrina + Tiametoxan, na dose de 250 ml/ha; e (T5) Lufenuron, na dose de 300ml/ha. 
O delineamento experimental foi blocos ao acaso, sendo 5 tratamento e 4 repetições. Cada 
parcela teve cinco metros de comprimento com espaçamento de vinte centímetros entre plantas, 
totalizando 25 plantas por parcela. O monitoramento da H. Zea foi realizado durante a face 
inicial da cultura, entre 07 de janeiro a 19 de fevereiro de 2011. Foram realizadas 6 avaliações 
durante este período, registrando-se o número de lagartas de H. Zea existentes por tratamento. 
Em todos os tratamentos realizados foram detectadas lagartas vivas de H. Zea, e a comparação 
das médias dos tratamentos foi realizada pelo teste de Tukey, sendo significativo ao nível de 1% 
de probabilidade, com T1 = 2,21 a, T2 = 2,5 a, T3 = 2,75 ab, T4 = 2,96 ab e T5 = 3,41 b. Este 
fato comprova a hipótese de que a melhor estratégia de controle desta lagarta deve ser a de usar 
mais de um método, tal como o preventivo com uso de inimigos naturais, além de realizar o 
constante monitoramento de pragas (MIP). Entretanto, o melhor controle químico testado foi 
obtido pelos princípios Espinosade e Fenpropatrina. 
 
Palavras-chave: Lagarta da espiga, produto químico, Zea mays. 
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A INCLUSÃO DIGITAL E A COLABORAÇÃO DO SOFTWARE LIVR E 

 
Mario Garcez Novaes Neto1; Denise Lachat2; Marcelo Pereira Bergamaschi3. 

 
 
Resumo  
 
O fator motivador deste trabalho foi demonstrar a importância social da inclusão digital e a 
colaboração para que ela ocorra pela utilização do software livre. A inclusão digital é tema de 
importância na geração de conhecimento e de oportunidades para pessoas e comunidades. 
Vivemos atualmente na sociedade da informação e as principais atividades econômicas, 
governamentais e culturais da sociedade vão migrando para a rede mundial de computadores e 
sendo praticadas por meio de comunicação informacional. Devido a isso as oportunidades dos 
incluídos digitais são bem maiores do que para aqueles que vivem a sua margem. Para se obter 
um simples emprego, por exemplo, cada vez mais será preciso demonstrar ou possuir 
conhecimentos que possibilitem ter destreza no uso do computador ou mesmo na capacidade de 
buscar e processar informações na rede mundial de computadores. Estar fora desta rede é, 
portanto, estar fora dos principais fluxos de informações e desconhecer seus procedimentos 
básicos é uma nova forma de ignorância ou analfabetismo e o acesso a esse universo pelas 
camadas mais empobrecidas da população se dá por meio da inclusão digital. Este trabalho visa 
demonstrar também que apesar de a inclusão digital ter esse significado mais amplo, ela é 
também fortemente influenciada pela tecnologia que a torna possível. Nesse contexto 
destacamos a importância do software livre que até mesmo pelas características que nortearam a 
sua concepção tem um direcionamento social e de incentivo à cidadania. O software livre 
contribui com o desenvolvimento de softwares nacionais e de profissionais qualificados no 
desenvolvimento de novas ideias e soluções. A utilização e o aprendizado do software livre 
devem ser incentivados em projetos de inclusão digital assim como na área educacional em seus 
diversos níveis. Isso porque o software livre contribui para a redução dos custos de implantação 
e de atualização de programas, tornando mais economicamente viáveis tais projetos e 
possibilitando com isso um maior acesso da sociedade aos benefícios da inclusão digital. 
 
 
Palavras-chave: fluxo de informação, não exclusão digital; comunicação informacional. 
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ATRATIVIDADE E CONSUMO FOLIAR DE GENÓTIPOS DE FEIJÃO VAGEM POR 
ADULTOS DE Cerotoma arcuata (Olivier, 1791) (Coleoptera: Chrysomelidae) POR 

GENÓTIPOS DE FEIJÃO-VAGEM 
 

Mirella Marconato Di Bello1; Zulene Antonio Ribeiro2; Eduardo Neves Costa3; Bruno Henrique 
Sardinha de Souza4; Daline Benites Bottega5; Arlindo Leal Boiça Júnior6 

 
 
Resumo  
 
Cerotoma arcuata (Olivier) (Coleoptera: Chrysomelidae) é uma praga de importância agrícola 
por ser polífaga, causando prejuízos em diversas espécies leguminosas. O objetivo desse trabalho 
foi avaliar a não preferência para alimentação de adultos de C. arcuata em genótipos de feijão-
vagem, em laboratório. Utilizaram-se os genótipos: Favorito, HX 10093000, Itatiba II, UEG 19, 
UEG 11, UEG 15 e UEG 13. Realizaram-se testes de não preferência para alimentação com e 
sem chance de escolha, onde em ambos, folíolos dos genótipos de feijão-vagem foram coletados 
em casa de vegetação e em seguida foram preparados discos foliares de 2,5 cm de diâmetro, 
dispostos em placas de Petri contendo ao fundo papel filtro umedecido com água destilada onde 
foi liberado um adulto de C. arcuata por genótipo. Para o teste sem chance de escolha foi 
utilizado um disco foliar por placa, liberando-se um adulto por placa. Em ambos os testes 
avaliou-se a atratividade a 1, 3, 5, 10, 15 e 30 minutos e 1, 2, 6 e 12 horas após sua liberação e 
área foliar consumida. No teste com chance de escolha, houve diferença significativa somente às 
12 horas, onde o genótipo Favorito foi o mais atrativo diferenciando-se de UEG 19 e Itatiba II. 
Quanto à área foliar consumida, não houve diferença entre os genótipos. No teste sem chance de 
escolha verifica-se diferença significativa da atratividade dos insetos somente aos 30 minutos, 
onde o UEG 19 e Favorito foram os mais atrativos, diferenciando-se de Itatiba II. Os genótipos 
UEG 13 e UEG 19 foram os que apresentaram menor consumo, diferenciando-se de Favorito. 
Conclui-se que os genótipos Favorito e UEG 19 foram o mais e menos atrativo, respectivamente 
em testes com e sem chance de escolha; Favorito foi o mais consumido enquanto UEG 13 e UEG 
19 apresentaram menor consumo em teste sem chance de escolha. 
 
Palavras-chave: Vaquinha, Phaseolus vulgaris, resistência de plantas a insetos. 
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INFLUÊNCIA DE FATORES ABIÓTICOS NA INFESTAÇÃO DE Bemisia 
tabaci BIÓTIPO B EM FEIJOEIRO, EM JABOTICABAL, SP 

 
Mirella Marconato Di Bello1; Anderson Gonçalves da Silva2; Bruno Henrique Sardinha de 
Souza3; Nara Elisa Lobato Rodrigues4; Daline Benites Bottega5; Arlindo Leal Boiça Júnior6 

 
 
Resumo  
 
Dentre os fatores abióticos que podem influenciar a flutuação populacional da mosca-branca 
Bemisia tabaci (Genn.) biótipo B podem-se destacar como principais a temperatura, umidade 
relativa e pluviosidade. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência desses fatores 
abióticos na infestação de B. tabaci em feijoeiro, durante três épocas de plantio (inverno, águas e 
seca), em Jaboticabal, SP. Os ensaios foram conduzidos em uma área experimental de 760 m2 
cultivada com feijoeiro (cv. Pérola) do Departamento de Fitossanidade da FCAV/UNESP, 
Jaboticabal, SP, de agosto de 2010 a julho de 2011. A infestação da mosca-branca foi avaliada 
semanalmente, com início aos 25 DAE em um total de seis avaliações por época de semeadura, 
onde foram amostrados 76 pontos distribuídos na área, avaliando-se 10 folíolos ao acaso em cada 
ponto, os quais foram coletados e conduzidos ao laboratório, onde com o auxílio de um 
estereoscópio foi quantificado o número de ovos e ninfas de B. tabaci. Dados climáticos médios 
mensais de temperatura (ºC), umidade relativa (%) e pluviosidade (mm) foram obtidos da 
estação meteorológica da FCAV/UNESP. Realizou-se a análise de correlação linear a fim de se 
relacionar a influência da infestação de B. tabaci com esses fatores abióticos. A infestação de 
ovos de mosca-branca variou de 0 a 233,3 e de ninfas foi de 0,2 a 149,0 durante o período de 
avaliação. A época das águas destacou-se com as maiores médias de infestação de ovos e ninfas. 
Houve correlação linear positiva e significativa para os seguintes fatores: ovos x temperatura; 
ovos x pluviosidade; ninfas x temperatura; ninfas x umidade relativa; e ninfas x pluviosidade. 
Conclui-se que populações de B. tabaci ocorreram em praticamente todas as amostragens; a 
época das águas foi a que apresentou maior infestação; e os fatores abióticos temperatura, 
umidade relativa e pluviosidade influenciaram a flutuação populacional da praga. 

 
 
Palavras-chave: mosca-branca, Phaseolus vulgaris, flutuação populacional. 
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BIOMETRIA DAS MUDAS DE CANA-DE-AÇÚCAR EM FUNÇÃO DA 
COLHEITA MECANIZADA 

 
Murilo Aparecido Voltarelli1; Vicente Filho Alves Silva1; Cristiano Zerbato2; Antônio Mauricio 

Loureiro Júnior3;; Marcelo Tufaile Cassia2; Rouverson Pereira da Silva4 
 
Resumo  
 
A colheita mecanizada de mudas de cana-de-açúcar é crucial no desenvolvimento da cultura, 
pois a partir desta etapa é que os rebolos fracionados pela colhedora serão conduzidos pelos 
transbordos até a área de plantio sendo depositados na plantadora. Quanto maior a qualidade 
destas mudas, melhor será seu processo de brotação se as condições climáticas as favorecerem. 
Objetivou-se neste trabalho determinar a qualidade das mudas avaliando o comprimento (cm), 
massa (g) e diâmetro (mm) e o número total de gemas dos rebolos, por meio do controle 
estatístico de processo. As avaliações foram realizadas a partir da coleta de 30 rebolos dentro do 
transbordo na área de plantio, considerando cada rebolo como uma unidade amostral. O 
comprimento foi avaliado utilizando régua milimetrada, a massa dos rebolos foi obtida por meio 
de balança de precisão, o diâmetro foi determinado pela utilização de paquímetro digital e o 
número total de gemas por rebolo foi determinado por meio de contagem direta. A análise 
descritiva para o comprimento (cm), massa (g) e diâmetro dos rebolos mostra que houve 
distribuição normal dos dados de acordo com o teste de Anderson-Darling. Por outro lado o 
número total de gemas dos rebolos apresentou distribuição assimétrica dos dados pelo teste de 
Anderson-Darling o que pode ser comprovado pelo coeficiente de assimetria e curtose negativo, 
indicando afastamento dos dados em relação média. Para todas as variáveis analisadas o controle 
de qualidade permanece estável dentro de seus limites de especificações, indicando que há 
presença de causas aleatórias no processo. O controle estatístico de processo é um método 
eficiente na avaliação da qualidade do comprimento, massa, diâmetro e número total de gemas 
dos rebolos. 
 
 
Palavras-chave: cartas de controle; Saccharum spp., brotação. 
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QUALIDADE DA COLHEITA MECANIZADA DE MUDAS DE CANA-D E-
AÇÚCAR 

 
Murilo Aparecido Voltarelli1; Cristiano Zerbato2; Vicente Filho Alves Silva1; Carla Segatto 

Strini Paixão4; Antônio Mauricio Loureiro Júnior3; Fábio Alexandre Cavichioli1 
 
Resumo 
 
A colheita mecanizada de mudas de cana-de-açúcar é uma etapa importante, pois quanto menor 
os danos causados às gemas seja pela qualidade do corte da muda, atrito no transbordo quando a 
colhedora lança os rebolos em seu interior e entre os próprios rebolos no deslocamento do 
transbordo até a área de plantio, maior será a uniformidade do canavial. Objetivou-se neste 
trabalho determinar a qualidade das mudas avaliando o número de gemas viáveis, gemas 
inviáveis, % de gemas viáveis e inviáveis, por meio do controle estatístico de processo. As 
avaliações foram feitas a partir da coleta de 30 rebolos dentro do transbordo na área de plantio, 
considerando cada rebolo como uma unidade amostral. O número de gemas viáveis (GV) foi 
determinado por meio de contagem direta das gemas consideradas intactas, as gemas inviáveis 
(GI) por meio da diferença entre o número de gemas totais (GT) e (GV) e a porcentagem de (% 
GV) e (% GI) foi obtida por meio da relação (GV/GT) e (GI/GT). A análise descritiva para o GV 
e GI e % GV e GI dos rebolos mostra que houve distribuição assimétrica dos dados de acordo 
com o teste de Anderson-Darling o que pode ser comprovado pelo coeficiente de assimetria 
positivo e curtose negativo das variáveis GV e GI e % GI enquanto a % GV apresentou 
coeficiente de assimetria e curtose negativo. Para as variáveis GV, GI e % GV o controle de 
qualidade permanece estável dentro de seus limites de especificações, indicando que há presença 
de causas aleatórias no processo. A variável % GI se apresentou instável sob a óptica de 
qualidade do processo confirmando a presença de causas não aleatórias inerentes ao processo. A 
avaliação das cartas de controle foi eficiente na detecção dos pontos fora de controle e na 
verificação da qualidade da operação. 
 
 
Palavras-chave: gemas viáveis, gemas inviáveis; Saccharum spp., danos às gemas. 
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EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM ANTIOXIDANTES DURANTE TODO O 
PERÍODO DO CULTIVO IN VITRO SOBRE O DESENVOLVIMENTO E 

CRIOTOLERÂCIA EMBRIONÁRIOS 
 

Nathália Alves de Souza Rocha1; Beatriz Caetano da Silva Leão1; Mônica Ferreira Accorsi 2; 
Ériklis Nogueira3; Gisele Zoccal Mingoti4.  

 
 
Resumo  
 
O aumento das concentrações intracelulares de espécies reativas de oxigênio (do inglês, ROS) 
que ocorre devido à utilização de elevada tensão de oxigênio durante o cultivo in vitro (CIV) 
induz ao estresse oxidativo, culminando com falha no desenvolvimento embrionário. Este estudo 
foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos da suplementação com antioxidantes 
intracelulares e extracelulares durante o CIV sobre o desenvolvimento e criotolerância de 
embriões bovinos. Complexos cumulus oócito (n=1110) foram maturados e fertilizados in vitro 
por 24 h a 38,5°C, em atmosfera com 5% de CO2 em ar. Os zigotos foram CIV em meio 
Synthetic Oviduct Fluid medium (SOFaa) suplementado com 0,6 mM cisteína (CIST), 0,6 mM 
cisteína associado á 100 µM de cisteamina (C+C), 100 UI catalase (CAT) ou sem antioxidantes 
(Controle), a 38.5°C em atmosfera com 5% CO2 em ar, durante 7 dias. As taxas de clivagem e 
blastocistos foram avaliadas, respectivamente, as 72 e 168 horas pós-inseminação, quando os 
blastocistos (n=72) foram vitrificados (protocolo Ingámed®). Posteriormente, estes blastocistos 
foram reaquecidos e cultivados por 24 h para avaliação da taxa de re-expansão. A clivagem e o 
desenvolvimento embrionário foram analisados por ANOVA seguido do teste de Tukey e as 
taxas de reexpansão pelo teste de Qui-quadrado (P<0,05). As taxas de clivagem foram 
84,9%±3,6a (Controle), 79,8%±3,6ab (CIST), 73,9%±4,0ab (C+C) e 68,3%±3,6b (CAT). As taxas 
de blastocistos foram 32,6%±4,1a (Contr), 13,1%±4,1ab (CIST), 0,8%±4,5b (C+C) e 22,4%±4,1ab 
(CAT). A taxa de re-expansão foi 75,0%a (Contr), 78,6%a (CIST), 66,7%a (CAT), o grupo C+C 
não foi avaliado, pois não foram obtidos embriões aptos à vitrificação. A suplementação com 
cisteína associado à cisteamina durante todo o CIV influenciou negativamente a taxa de 
blastocistos. Provavelmente, a associação destes antioxidantes levou à redução excessiva dos 
níveis intracelulares de ROS culminando com a parada no desenvolvimento embrionário in vitro. 
 
Palavras-chave: antioxidantes, desenvolvimento embrionário, criotolerância, cultivo in vitro 
  

                                                 
1Médica Veterinária, aluna de pós-graduação em Medicina Veterinária (UNESP - Jaboticabal). Dep. De Medicina 
Veterinária Preventiva e Reprodução Animal. 
2Bióloga, aluna de pós-graduação em Ciência Animal (UNESP – Araçatuba). Dep. de Apoio, Produção e Saúde 
Animal. 
3Médico Veterinário, Pesquisador EMBRAPA Pantanal, Corumbá, MS. 
4Profa. Dra. do Dep. de Apoio, Produção e Saúde Animal (UNESP – Araçatuba) (Orientadora). 
Auxílio Financeiro: CNPq  
Agradecimentos: Alta Genetics Brasil Ltda; Ingámed; Deoxi Biotecnologia;  Brasfrigo 



101 

VII Encontro de Pós-Graduandos – UNESP Jaboticabal 
 

Anais do VII Encontro de Pós Graduandos – UNESP Jaboticabal (2012). 
ISBN: 978-85-61848-10-1 - http://www.fcav.unesp.br/apg 

CARBONO DA BIOMASSA MICROBIANA DE LATOSSOLO 
VERMELHO EM DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO 

 
Paula Regina de Oliveira1; José Frederico Centurion2; Marcela Midori Yada3; Bruno Camarotti4 

& Vitor Tarantino Amarante5 
 
 
Resumo  
 
A biomassa microbiana do solo é um componente essencial da matéria orgânica e sua função é 
regular os nutrientes das plantas. É considerada como uma boa indicadora das alterações nas 
propriedades biológicas do solo resultantes dos sistemas de manejo. O estudo vigente objetivou 
avaliar o carbono da biomassa microbiana (CBM) de um Latossolo Vermelho eutroférrico, 
textura argilosa, (LVef) e um Latossolo Vermelho distrófico, textura média, (LVd) submetidos 
ao sistema de preparo do solo convencional (PC), ao sistema de plantio direto (PD) e à mata 
nativa. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com três repetições. Os 
tratamentos utilizados para o LVef foram PD 12 (plantio direto de doze anos) e PC; já para o 
LVd foram PD 1, PD 8 e PD 10 (plantios diretos de um, oito e dez anos, respectivamente) e PC. 
Foram coletadas amostras na profundidade de 0-0,20 m, em seguida as amostras foram passadas 
em peneira de malha de 5 mm, para determinação da umidade em base gravimétrica e do 
carbono da biomassa microbiana pelo método de fumigação-extração. Os resultados obtidos 
foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo Teste Scott- Knott a 
5% de probabilidade. O cultivo convencional referente à textura argilosa não diferiu 
estatisticamente da mata nativa, por outro lado o PD 8 e PD 10 relacionados à textura média 
apresentaram os maiores valores, não diferindo entre si da mata nativa. O PC apresentou maiores 
valores de CBM, devido à maior umidade do solo. O preparo convencional caracteriza-se pela 
incorporação dos resíduos, o qual disponibiliza substratos e fornece maior aeração do solo, 
podendo estimular a atividade microbiana logo após o preparo do solo. Enquanto o plantio direto 
pode promover aumento no teor de carbono orgânico e de nutrientes nos primeiros centímetros 
do solo.  
 
 
Palavras-chave: matéria orgânica, plantio direto, plantio convencional 
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CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DE LATOSSOLO VERMELHO EM 
DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO 

 
Paula Regina de Oliveira1; José Frederico Centurion2; Vitor Tarantino Amarante3; Bruno 

Camarotti4 & Laerte Souza Bárbaro Júnior5 
 
 
Resumo  
 
A condutividade hidráulica do solo saturado como uma das propriedades físicas do solo é 
importante em projetos de conservação do solo e na avaliação da qualidade estrutural. Um dos 
fatores que influencia este parâmetro é a umidade do solo, entretanto a movimentação de água no 
perfil e os efeitos de sistemas de preparo podem ser verificados pela condutividade hidráulica. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a condutividade hidráulica do solo sob preparo do solo 
convencional (PC) e sistema de plantio direto (PD), em um Latossolo Vermelho eutroférrico, 
textura argilosa, (LVef) e um Latossolo Vermelho distrófico, textura média, (LVd) e compará-
los à mata nativa. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com três 
repetições. Os tratamentos utilizados para o LVef foram PD 12 (plantio direto de doze anos) e 
PC; já para o LVd foram PD 1, PD 8 e PD 10 (plantios diretos de um, oito e dez anos, 
respectivamente) e PC. A determinação da condutividade hidráulica saturada do solo foi medida 
no campo empregando-se uma carga hidráulica (0,03 m de coluna de água), em local escolhido 
aleatoriamente em cada tratamento, utilizando-se um permeâmetro tipo Guelph na profundidade 
de 0,20 m. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias foram 
comparadas pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade. De acordo com os resultados obtidos não 
houve diferença significativa na condutividade hidráulica saturada do solo sob plantio direto e 
sob plantio convencional. A condutividade hidráulica do solo na condição saturada depende mais 
da estrutura do que da textura do solo, assim torna possível um solo argiloso expor valores de 
condutividade hidráulica semelhantes aos solos arenosos. Maiores valores foram verificados no 
sistema de plantio convencional, textura média, o qual não diferiu estatisticamente da mata 
nativa, pois o manejo do solo com escarificação proporcionou maior infiltração de água. 
Entretanto, houve uma diferença significativa do sistema convencional, textura média, com a 
mata referente ao LVef. 
 
 
Palavras-chave: conteúdo de água, plantio direto, plantio convencional 
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PESQUISA POR BACTERIOSES EM PISCICULTURAS DA REGIÃO  DE 
BANDEIRANTES, PR 

 
Paulo Fernandes Marcusso1; Geovana Rizzo Cosenza2; Silas Fernandes Eto3; Gustavo da Silva 

Claudiano4; Thalita Regina Petrillo5; Flávio Ruas de Moraes6; Rogério Salvador7 
 
Resumo  
 
A piscicultura intensiva vem se tornando cada vez mais importante no mundo. O Brasil se 
destaca por reunir condições extremamente favoráveis à piscicultura, todavia nesse tipo de 
exploração comercial, surgem com frequência problemas de manejo, nutricionais e sanitários, 
como, por exemplo, as bacterioses. Foram realizadas 10 coletas nas propriedades pertencentes à 
Associação dos Piscicultores de Tanques Rede do Paraná. Foram coletados 8 peixes de cada 
propriedade que apresentaram sinais clínicos compatíveis a infecção bacteriana e alocados em 
caixas de transporte até a chegada ao Laboratório de Imunopatologia de Peixes (LIPPE), da 
UENP/CLM. Os peixes foram insensibilizados por secção medular e foi realizada a necropsia, 
semeando o material biológico oriundo do rim, fígado, baço e encéfalo, em meio sólido de 
infusão de cérebro e coração (BHI) adicionado 5% de sangue de ovino e incubados à 29ºC 
durante sete dias em atmosfera de aerofilia. Posteriormente à positividade no crescimento 
microbiano, foram realizados os exames bioquímicos e colorimétricos para identificação dos 
microrganismos aeróbios ou microaerófilos. Durante o período experimental, somente o 
patógeno Streptococcus agalactiae foi isolado, demonstrando sua importância, já que esta 
bactéria foi isolada de peixes doentes (n=11). Dentre os materiais biológicos analisados, a maior 
freqüência de isolamentos ocorreu a partir do encéfalo (90,9%), seguido do rim (54,5%), fígado 
(45,4%) e baço (9,0%). Tal fato indica a necessidade do exame bacteriológico de rotina deste 
órgão, mesmo porque, nos peixes com suspeita clínica de infecção por estreptococos, podem ser 
observados os sinais clínicos neurológicos decorrentes da meningoencefalite.  Os resultados 
sugerem que como o aumento da temperatura da água, encontra-se maior prevalência das 
infecções bacterianas, especialmente as causadas por Streptococcus spp., que associado à má 
qualidade da água e aos altos níveis de adensamento podem representar um grande obstáculo na 
produção intensiva de peixes. 
 
Palavras-chave: patologia, Streptococcus, tilápia. 
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ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS ECTOPARASITOS DE 
MAIOR OCORRÊNCIA EM TILÁPIAS DO NILO DE PISCICULTUR AS 

DA REGIÃO DO NORTE DO PARANÁ 
 

Paulo Fernandes Marcusso1; Geovana Rizzo Cosenza2; Silas Fernandes Eto3; Gustavo da Silva 
Claudiano4; Thalita Regina Petrillo5; Flávio Ruas de Moraes6; Rogério Salvador7 

 
Resumo 
 
A piscicultura brasileira é uma atividade em plena expansão, para tanto são utilizadas as criações 
intensivas, as quais caracterizam-se pelas altas densidades de estocagem e elevado nível de 
arraçoamento, surgindo consequentemente problemas de manejo inadequado, nutricionais e até 
enfermidades infecciosas e parasitárias. Nesse estudo foram catalogados os ectoparasitos 
protozoários e crustáceos de tilápias cultivadas no sistema de tanques rede em 12 propriedades 
situadas na região de Bandeirantes, Paraná. Foram coletados oito peixes de cada propriedade 
(700g ±150), alocados em caixas de transporte até a chegada ao Laboratório de Imunopatologia 
de Peixes - UNEP. Os peixes foram insensibilizados por secção medular, submetidos à 
biometria, coleta de muco e retirada das brânquias e encaminhados para necropsia. Foram 
totalizados 96 animais, pertencentes a 12 propriedades, dos quais 30 animais apresentaram o 
parasita Thrichodina spp. em muco e 100% dos animais  apresentaram parasitas nas brânquias, 
sendo eles do gênero Monogenoidea e Ergasilidae. Apesar da falta de análises físico-químicas 
referentes à água, as características de colmatação da tela do tanque por algas e crustáceos 
indicavam a baixa oxigenação e a má qualidade de água, fato muito citado por diversos autores 
como agravante nos quadros de infestações de peixes por ectoparasitas. O estudo possibilitou a 
caracterização dos principais agentes parasitários que acometem as tilápias no Norte do Paraná, 
além das possíveis explicações para o parasitismo.Pode-se concluir que as ectoparasitoses 
ocorrentes nas pisciculturas da região de Bandeirantes, PR, provavelmente são decorrentes da má 
qualidade da água, aquecimento de temperatura das águas, alta densidade de animais por tanque-
rede e manejo inadequado. 
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INFLUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DE CINZAS DE BAGAÇO DE 
CANA-DE-AÇÚCAR NA EMISSÃO DE CO 2 DO SOLO DE UM POMAR 

DE LARANJA-PERA 
 

Priscila Roberta Volante1; José Eduardo Corá2; Danilo Ricardo Yamane3;                               
Newton La Scala Júnior4; Juliano Luciani Iamaguti5. 

 
 
Resumo  
 
A sustentabilidade da produção é uma das preocupações atuais, por isso buscam-se alternativas 
para a utilização de resíduos advindos dos processos de produção agrícola. Contudo, para isso, é 
necessária a obtenção de informações sobre o tema, para verificar qual o efeito da utilização 
destes resíduos no ambiente. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de doses de 
cinza de bagaço de cana-de-açúcar na emissão de CO2 do solo de um pomar de laranja-Pera. O 
experimento foi instalado em Argissolo Vermelho, no município de Taquaritinga – SP, em maio 
de 2011. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com 5 tratamentos e 5 repetições. 
As doses de cinzas testadas foram 0, 5, 10, 20 e 40 t ha-1. As cinzas foram incorporadas ao solo, 
por meio de gradagem, antes da implantação do pomar. A emissão de CO2 foi medida seis meses 
após a incorporação das cinzas e plantio das mudas de laranja-Pera, utilizando-se uma câmara de 
solo LI-8100 (fabricada pela companhia               LI-COR, Nebraska, EUA), com sensor de 
temperatura do solo acoplado, colocada sobre colares de PVC instalados anteriormente no solo. 
Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão polinomial. A 
aplicação da cinza, nas doses testadas, não influenciou a emissão de CO2 do solo. Pode-se 
considerar que a incorporação da cinza ao solo é uma alternativa sustentável para seu emprego 
na agricultura, não contribuindo para o aumento da emissão de CO2 para a atmosfera. 
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INFLUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DE CINZAS DE BAGAÇO DE 
CANA-DE-AÇÚCAR NO DESENVOLVIMENTO DE LARANJA-PÊRA 

 
Priscila Roberta Volante1; José Eduardo Corá2; Danilo Ricardo Yamane3. 

 
 
Resumo  
 
Atualmente a utilização de subprodutos e/ou resíduos industriais pela agricultura é uma 
realidade. Portanto, é importante a realização de pesquisas que verifiquem os efeitos da 
utilização desses subprodutos e/ou resíduos no solo, na água e nos alimentos, bem como seus 
efeitos no ambiente. Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da aplicação de doses 
de cinza de bagaço de cana-de-açúcar no desenvolvimento das plantas de um pomar de laranja-
Pera. O experimento foi instalado em Argissolo Vermelho, no município de Taquaritinga – SP. 
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualisados com         5 tratamentos e 5 
repetições. As doses de cinzas testadas foram: 0, 5, 10, 20 e 40 t ha-1. As cinzas foram 
incorporadas com o auxílio de grade-aradora, antes da implantação do pomar. As variáveis 
avaliadas foram: a altura da planta, diâmetro do tronco, diâmetro e volume da copa. As 
avaliações foram realizadas seis meses após a incorporação da cinza ao solo e plantio das mudas 
de laranja-Pera. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão 
polinomial. As doses de cinzas testadas não influenciaram negativamente o desenvolvimento das 
laranjeiras. Tal fato indica que a incorporação das cinzas ao solo pode ser uma alternativa 
sustentável para o emprego deste resíduo. 
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EFEITO DA SEMEADURA DIRETA E ROTAÇÃO DE CULTURAS NA  
AGREGAÇÃO DO SOLO 

 
 

Priscila Viviane Truber1; Carolina Fernandes2; Roniram Pereira da Silva3   
 
 
Resumo  
 
O manejo conservacionista do solo e a rotação de culturas podem ser uma alternativa para 
favorecer os processos que envolvem a agregação do solo. O objetivo do presente trabalho foi 
avaliar o diâmetro médio ponderado (DMP) de um Latossolo Vermelho eutrófico, submetido a 
diferentes sequências de culturas em sistema de semeadura direta. O experimento foi instalado 
em setembro de 2002 em Jaboticabal, SP (48º15’22” W e 21º18’58” S). O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados com três repetições e esquema em faixas. Os 
tratamentos foram constituídos pela combinação de três sequências de culturas de verão 
(monocultura de milho (MM), monocultura de soja (SS) e rotação soja/milho (SM), com cultivos 
intercalados de soja e milho ano a ano) e sete culturas de inverno (milho, sorgo granífero, 
girassol, crotalária, guandu, nabo forrageiro e milheto), semeadas em fevereiro-março, repetindo-
se a cada ano agrícola a mesma cultura de inverno na mesma parcela. As culturas de milho, 
girassol e sorgo foram conduzidas até a colheita dos grãos e as demais culturas de inverno foram 
manejadas por ocasião do pleno florescimento. As amostras de solo foram coletadas em outubro 
de 2011 na camada de 0,0-0,10 m de profundidade. As culturas conduzidas até a colheita 
proporcionaram maior DMP, quando comparado aqueles determinados nas parcelas onde as 
culturas foram manejadas. Isso pode ter ocorrido devido ao sistema radicular das culturas que 
permaneceu mais tempo no solo, favorecendo o aumento do diâmetro dos agregados. Observou-
se que a sequência SM possibilitou maior DMP do que aqueles observados nas parcelas onde 
foram conduzidas as sequências MM e SS. Esse fato pode ter ocorrido devido à presença da 
leguminosa (soja) e da gramínea (milho) no sistema de rotação SM, que apresentam diferente 
sistema radicular e qualidade de resíduos produzidos. Portanto, as sequências de culturas 
avaliadas incrementaram a agregação do solo. 
 
 
 
Palavras-chave: diâmetro médio ponderado, rotação soja/milho, culturas de inverno.  
 
  

                                                 
1 Bióloga, aluna de pós-graduação em Ciência do Solo (CNPq-UNESP). Dep. Solos e Adubos. 
2 Prof. Drª. do Dep. de Solos e Adubos (UNESP – Jaboticabal) (Orientadora). 
3 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Ciência do Solo (CAPES-UNESP). Dep. Solos e Adubos. 
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OCORRÊNCIA DE INIMIGOS NATURAIS EM UM POMAR 
EXPERIMENTAL COMERCIAL DE GOIABA ( PSIDIUM GUAJAVA L.) 

EM VISTA ALEGRE DO ALTO-SP. 
 

Ricardo Aparecido Calore1; Wilson C. Pazini; Rogério Teixeira Duarte; 3Juliana Altafin Galli4; 
Júlio César Galli.5 

 
Resumo  
 
Este trabalho objetivou caracterizar a dinâmica populacional do complexo de inimigos naturais 
em um pomar experimental comercial de goiaba em talhões de goiaba da cultivar Pedro Sato 
com cerca de 9 anos de idade, numa área de 0,8 ha, de propriedade da Empresa VAL S.A., com 
regime de aplicação rotineira de agrotóxicos em pulverizações a alto volume na região de Vista 
Alegre do Alto-SP. Para o levantamento da dinâmica populacional, os espécimes foram 
coletados com armadilhas adesivas amarelas dupla face (25 cm x 9,5 cm), que foram trocadas a 
cada 15 dias no período de abril a novembro de 2009. Os insetos foram avaliados e quantificados 
no Laboratório de Seletividade Ecológica da FCAV-UNESP em Jaboticabal, SP. Foram 
avaliados dados de clima (temperaturas mínima, média e máxima, umidade relativa e 
precipitação pluviométrica). Os dados de precipitação pluviométrica foram obtidos no local do 
experimento. Os principais inimigos naturais coletados foram os predadores Scymnus spp. (344), 
Cycloneda sanguinea (94) e Chrysopidae (Neuroptera). Outros organismos encontrados foram 
Geocoris spp. (Hem.: Lygaeidae), com um total de 9 indivíduos, formigas (6) e Vespidae com 
apenas 1 indivíduo.  Os parasitóides das famílias Ichneumonidae e Braconidae, foram coletados 
em um número não expressivo de indivíduos, com destaque para o primeiro (11). As densidades 
populacionais de todos os inimigos naturais anteriromente citados (complexo inimigos naturais) 
não demonstraram correlações lineares simples significativas com os fatores meteorológicos. Os 
resultados das avaliações são apresentados em gráficos de dinâmica populacional e tabelas.  
 
Palavras-chave: Fatores Meteorológicos, Insecta, Manejo Integrado de Pragas, Armadilhas 
Adesivas Amarelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Entomologia Agrícola (CAPES-UNESP). Dep. Fitossanidade, 
e-mail: ricardocalore@yahoo.com.br 
2Eng. Agrônomo Doutor do Departamento de Fitossanidade (UNESP – Jaboticabal) 
3Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Entomologia Agrícola (CAPES-UNESP). Dep. Fitossanidade 
4Pesquisador Doutor nível IV da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Apta Centro Norte  
5Prof. Dr. do Dep. Fitossanidade (UNESP – Jaboticabal) (Orientador) 
Apoio: (CAPES). 
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OCORRÊNCIA DE INIMIGOS NATURAIS EM UM POMAR 
EXPERIMENTAL SEMI-ORGÂNICO DE GOIABA ( PSIDIUM GUAJAVA 

L.) EM PINDORAMA-SP. 
 

Ricardo Aparecido Calore1; Wilson C. Pazini; Rogério Teixeira Duarte; 3Juliana Altafin Galli4; 
Júlio César Galli.5 

 
 
Resumo  
 
Este trabalho objetivou caracterizar a dinâmica populacional do complexo de inimigos naturais 
em um pomar experimental semi-orgânico de goiaba na região de Pindorama-SP, em campo 
experimental da Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios (APTA). Para o levantamento 
da dinâmica populacional, os espécimes foram coletados com armadilhas adesivas amarelas 
dupla face (25 cm x 9,5 cm), que foram trocadas a cada 15 dias num período de um ano (entre 
junho de 2009 e junho de 2010). Os insetos foram avaliados e quantificados no Laboratório de 
Seletividade Ecológica da FCAV-UNESP em Jaboticabal, SP. Foram avaliados dados de clima 
(temperaturas mínima, média e máxima, umidade relativa e precipitação pluviométrica) em um 
posto meteorológico de padrão científico e os dados foram apresentados conjuntamente com a 
flutuação populacional dos espécimes. Os principais inimigos naturais coletados foram os 
predadores Scymnus spp. (5611), Azya luteips (1023), Formicidae (950), Polybia spp.(533) 
Aracnidae (390), Cycloneda sanguinea (282) e Chrysopidae (277). Outros predadores 
encontrados foram Vespidae (32) e Geocoris spp. (10).  Os parasitóides das famílias 
Ichneumonidae e Braconidae, foram coletados em um número de (22) e (36) indivíduos, 
respectivamente. As densidades populacionais de todos os inimigos naturais anteriromente 
citados (complexo inimigos naturais) não demonstraram correlações lineares simples 
significativas com os fatores meteorológicos. Os resultados das avaliações são apresentados em 
gráficos de dinâmica populacional e tabelas.  
 
Palavras-chave: Fatores Meteorológicos, Insecta, Manejo Integrado de Pragas, Armadilhas 
Adesivas Amarelas. 
 
 
 
 
 
 
 
1Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Entomologia Agrícola (CAPES-UNESP). Dep. Fitossanidade, 
e-mail: ricardocalore@yahoo.com.br 
2Eng. Agrônomo Doutor do Departamento de Fitossanidade (UNESP – Jaboticabal) 
3Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Entomologia Agrícola (CAPES-UNESP). Dep. Fitossanidade 
4Pesquisador Doutor nível IV da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Apta Centro Norte  
5Prof. Dr. do Dep. Fitossanidade (UNESP – Jaboticabal) (Orientador) 
Apoio: (CAPES). 
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BIOMETRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR SOB FONTES E DOSES DE 
FÓSFORO E TORTA DE FILTRO 

 
Ricardo de Lima Vasconcelos1; Cid Naudi Silva Campos1; Renato de Mello Prado3; Gustavo 

Caione2; Leandro Rosatto Moda1; Jonas Pereira de Souza Junior4; Valéria Santos Cavalcante1. 
 
 
 
Resumo 
 
Os solos tropicais apresentam baixa disponibilidade de fósforo para as plantas sendo, portanto 
um nutriente importante na produtividade e na qualidade da cana-de-açúcar. O uso de 
fertilizantes fosfatados associado com a torta de filtro aumenta a eficiência agronômica da 
adubação fosfatada para a cana-planta. Diante deste contexto, objetivou-se avaliar o efeito de 
doses e fontes de fósforo na ausência e na presença de torta de filtro na cana-planta, através de 
avaliações biométricas. O experimento foi instalado em um Latossolo Vermelho Amarelo 
distrófico, textura média, no munícipio de Itajobi-SP. O delineamento experimental foi em 
blocos ao acaso, com três repetições, dispostos em esquema fatorial , 3 x 3 x 2 + 2, sendo três 
fontes de fósforo (fosfato natural reativo Bayovar, superfosfato triplo e Fosfato de Araxá), três 
doses (90; 180 e 360 kg de P2O5 ha-1), na ausência e presença da torta de filtro (0 t ha-1 e 10 t ha-
1, base úmida) e 2 controles ( 10 t ha-1 de torta de filtro e tratamento sem P e sem torta). Foi 
avaliado o diâmetro e altura das plantas aos quatro, seis e oito meses após o plantio. Houve 
resposta apenas para a altura, aos oito meses com interação significativa entre fontes e doses de 
P, sendo que o superfosfato triplo foi a fonte que proporcionou as maiores médias de altura nas 
três doses utilizadas, demonstrando maior eficiência durante este período avaliado. 
 
 
Palavras-chave: altura, diâmetro, composto orgânico, fertilidade do solo, adubação fosfatada. 
 
 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Ciência do Solo (UNESP – Jaboticabal). Depto. de Solos e 
Adubos. E-mail: ricardo-matao-sp@hotmail.com 
2  Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Produção Vegetal (UNESP – Jaboticabal). Depto. de Solos e 
Adubos. 
3 Prof. Dr. do Depto. de Solos e Adubos (UNESP – Jaboticabal). 
4 Aluno do curso de Agronomia (UNESP – Jaboticabal). 
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PERFILHAMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR SOB FONTES E DOSES DE 
FÓSFORO E TORTA DE FILTRO 

 
Ricardo de Lima Vasconcelos1; Cid Naudi Silva Campos1; Renato de Mello Prado3; Gustavo 

Caione2; Leandro Rosatto Moda1; Jonas Pereira de Souza Junior4 
 
 
Resumo 
 
O perfilhamento é uma importante fase para a cultura da cana-de-açúcar, apresentando alta 
correlação com a produtividade. Portanto, garantir um elevado número de perfilhos viáveis é 
fundamental para aumentar a rentabilidade da lavoura, e esta característica pode ser influenciada 
pelo uso eficiente da adubação fosfatada. Diante deste contexto, objetivou-se avaliar o efeito de 
doses e fontes de fósforo na ausência e na presença de torta de filtro no perfilhamento da cana-
planta. O experimento foi instalado em um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, textura 
média, no munícipio de Itajobi-SP. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com 
três repetições, dispostos em esquema fatorial, 3 x 3 x 2 + 2, sendo três fontes de fósforo (fosfato 
natural reativo Bayóvar, superfosfato triplo e fosfato de Araxá), três doses (90; 180 e 360 kg de 
P2O5 ha-1), na ausência e presença da torta de filtro (0 t ha-1 e 10 t ha-1, base úmida) e 2 controles 
(10 t ha-1 de torta de filtro e tratamento sem P e sem torta). Foi avaliado o perfilhamento das 
plantas aos seis e aos oito meses após o plantio. Houve resposta apenas aos seis meses, 
apresentando interação significativa entre fontes de P e a torta de filtro, sendo que o superfosfato 
triplo e o fosfato natural de Araxá na ausência ou presença da torta de filtro proporcionaram 
perfilhamentos semelhantes e superiores aos obtidos pelo uso do fosfato natural reativo Bayóvar, 
já na ausência de torta de filtro o fosfato natural de Araxá foi responsável pelo maior número de 
perfilhos.. 
 
 
Palavras-chave: perfilhamento, composto orgânico, fertilidade do solo, adubação fosfatada. 
 
 
 
 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Ciência do Solo (UNESP – Jaboticabal). Depto. de Solos e 
Adubos. E-mail: ricardo-matao-sp@hotmail.com 
2  Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Produção Vegetal (UNESP – Jaboticabal). Depto. de Solos e 
Adubos. 
3 Prof. Dr. do Depto. de Solos e Adubos (UNESP – Jaboticabal). 
4 Aluno do curso de Agronomia (UNESP – Jaboticabal). 
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CORRELAÇÕES FENOTÍPICAS EM GENÓTIPOS F 5 DE SOJA 
ORIUNDOS DE CRUZAMENTOS BIPARENTAIS, TRIPLOS E 

QUADRUPLOS 
 
 

Rodolfo Buzinaro1; Daniel Carvalho Leite2; Silviane de Santiago1; Lucas Tadeu Mazza Revolti1; 
Daniel de Sordi3; Antonio Orlando Di Mauro4 

 
 
Resumo 
 
A correlação é a medida da intensidade de associação entre duas variáveis ou medida do grau de 
variação conjunta de duas variáveis, podendo ser positiva ou negativa, quando ocorre aumento 
nas duas variáveis, ou acréscimo de uma e decréscimo de outra, respectivamente. O objetivo 
deste trabalho foi de estimar as correlações entre os principais caracteres de genótipos de soja na 
F5. O trabalho foi conduzido na área da fazenda experimental da FCAV/UNESP, campus de 
Jaboticabal, na safra 2009/2010, no período de dezembro a abril, utilizando-se no delineamento 
experimental de blocos ao acaso, com três repetições e com as testemunhas CD 219 e Favorita. 
Foram avaliadas 86 famílias provenientes de cruzamentos múltiplos. As parcelas foram 
constituídas por quatro linhas espaçadas de 0,5m entre si e 5m de comprimento. De cada parcela 
foram selecionadas oito plantas e avaliadas para os caracteres altura de plantas na maturação 
(APM), altura de inserção da primeira vagem (AIV), número de nós (NN), número de ramos 
(NR), numero vagens por planta (NVP), número de sementes por planta (NSP), acamamento 
(AC), valor agronômico (VA) e peso de grãos (PG). Com base nos dados obtidos na análise de 
variância os caracteres NVP, NSP e PG apresentaram 1% de probabilidade, enquanto para os 
caracteres APM, NR, AC e VA apresentaram 5% de probabilidade. A analise de correlação 
indicou que as maiores correlações encontradas foram em relação à APM x AIV e NV x NS, 
com r = 0,9137 e r = 0,9775, respectivamente. O elevado número de ramos aumenta a 
possibilidade e ter maior número de vagens, conforme notado pela correlação entre NR x NV (r 
= 0,8073). O número de vagens por planta é o caráter que mais contribui para o rendimento de 
grãos em leguminosas, uma vez que apresenta as maiores correlações com a produção de grãos.  

 
 

Palavras-chave: Glycine max; caracteres correlacionados, cruzamentos múltiplos. 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Produção Vegetal (CAPES-UNESP). Dep. Produção Vegetal – 
rodolfobuzinaro@hotmail.com; silvianesantiago@hotmail.com; lucasrevolti@yahoo.com.br.  
2 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas (FAPESP). Dep. 
Produção Vegetal - danielcarvalholeite@hotmail.com  
3 Engenheiro Agrônomo, Monsanto do Brasil  - desordis@yahoo.com.br  
4 Prof. Dr. do Dep. de Produção Vegetal  (UNESP – Jaboticabal) (Orientador) - orlando@fcav.unesp.br . 
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GANHOS DE SELEÇÃO EM GENOTIPOS F5 DE SOJA ORIUNDOS DE 
CRUZAMENTOS BIPARENTAIS, TRIPLOS E QUADRUPLOS 

 
 

Rodolfo Buzinaro1; Daniel Carvalho Leite2; Silviane de Santiago1; Lucas Tadeu Mazza Revolti1; 
Rafael Parras1; Antonio Orlando Di Mauro3 

 
 
Resumo 
 
A seleção simultânea de caracteres aumenta a possibilidade de sucesso no melhoramento de 
qualquer cultura. A quantificação dos ganhos diretos e indiretos pode direcionar o trabalho do 
melhorista, devido às inter-relações existentes entre os caracteres de maior interesse. O trabalho 
objetivou estimar os ganhos diretos e indiretos para os caracteres de interesse agronômico, 
visando à seleção de genótipos de soja. O trabalho foi conduzido na área da fazenda 
experimental da FCAV/UNESP, campus de Jaboticabal no delineamento experimental de blocos 
ao acaso, com três repetições. O experimento foi realizado de dezembro a abril no ano safra 
2009/2010. As parcelas foram constituídas de quatro linhas espaçadas de 0,5m entre si e cada 
uma com 5m de comprimento. Foram avaliadas 86 famílias F5 provenientes de cruzamentos 
múltiplos. De cada parcela foram selecionadas oito plantas e avaliadas para os caracteres altura 
de plantas na maturação (APM), altura de inserção da primeira vagem (AIV), número de nós 
(NN), número de ramos (NR), numero vagens por planta (NVP), número de sementes por planta 
(NSP), acamamento (AC), valor agronômico (VA) e peso de grãos (PG). Os testes estatísticos 
foram rodados no programa Genes. A análise de variância indicou diferenças significativas para 
os caracteres NVP, NSP e PG em nível de 1% de significância enquanto para os caracteres APM, 
NR, Ac e VA apresentaram significância a 5%. Os caracteres AIV e NN não apresentaram 
diferença significativa. Com relação aos ganhos de seleção, os caracteres NVP, NSP e PG se 
destacaram apresentando as melhores estimativas para os ganhos totais sendo 185,85%, 198,22% 
e 201,09%, respectivamente. O caráter altura de inserção da primeira vagem apresentou menor 
ganho (25,62%) em relação aos caracteres ligados à produtividade. Diante dos resultados, revela-
se que para uma melhor eficiência do processo de seleção a mesma deve ser feita para o 
caractere produção de grãos. 
 
 
Palavras-chave: Glycine max; ganho genético, caracteres agronômicos. 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Produção Vegetal (CAPES-UNESP). Dep. Produção Vegetal. 
– rodolfobuzinaro@hotmail.com; silvianesantiago@hotmail.com; lucasrevolti@yahoo.com.br; 
rafa_parras@yahoo.com.br.  
2 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas (FAPESP). Dep. 
Produção Vegetal. – danielcarvalholeite@hotmail.com.  
3 Prof. Dr. do Dep. de Produção Vegetal (UNESP – Jaboticabal) (Orientador) – orlando@fcav.unesp.br.  
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ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE PLANTAS JOVENS DE MOGNO- AFRICANO 
EM HIDROPONIA  

 
Rodrigo Tenório de Vasconcelos 1; Bruna Aparecida Pereira2; Gabriel Biagiotti3; Sérgio 

Valiengo Valeri 4; Antonio Baldo Geraldo Martins5 
 
 
Resumo  
 
Os reflorestamentos comerciais de mogno-africano para produção de madeira, a partir de 
sementes importadas, elevam o custo de produção das mudas. A propagação assexuada por 
estaquia, dentre os métodos de propagação vegetativa, é considerada a técnica de maior 
viabilidade econômica para o estabelecimento de plantios clonais. O objetivo do trabalho foi 
determinar a concentração apropriada de ácido indolbutírico (AIB) para enraizamento de estacas 
de mogno-africano em hidroponia. As estacas foram retiradas de mudas produzidas a partir de 
sementes com 80 dias de idade. As bases das estacas foram tratadas pelo método de imersão 
rápida (IR) durante cinco segundos, em solução alcoólica (50% de álcool) nas seguintes 
concentrações 0, 3000, 6000, 9000 e 12.000 mg L-1 de AIB e pelo método da imersão lenta (IL) 
por 12 horas,  em solução alcoólica (5% de álcool) nas concentrações 0, 100, 200, 400 mg L-1 de 
AIB. As estacas foram sustentadas por placas de isopor em bandejas de plástico contendo água 
de poço artesiano. A água foi oxigenada pelo sistema de compressor usando ar atmosférico. O 
delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com 9 tratamentos e 5 repetições. 
Cada parcela foi constituída por 10 estacas. Aos 45 dias da estaquia foi feita avaliação de 
porcentagem de estacas enraizadas (ER). Os dados foram submetidos à análise de variância pelo 
teste F e regressão polinomial. Dentro da imersão rápida ou da imersão lenta não houve efeito 
das doses de AIB, sendo que a média de enraizamento das estacas foi de 84,40% pela imersão 
rápida e de 61,5% pela imersão lenta, que diferiram estatisticamente entre si. Nas condições do 
experimento, os resultados obtidos aos 45 dias indicam que não há necessidade do uso de AIB 
para favorecer a porcentagem de enraizamento das estacas de mogno-africano, mas o método da 
imersão rápida mostrou-se mais eficiente.   
 
 
Palavras-chave: Propagação vegetativa, ácido indolbutírico, Khaya senegalensis A.Juss.  
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Agronomia-Produção Vegetal (CAPES-UNESP). 
2 Bióloga pela FCAV/UNESP, Jaboticabal.   
3 Engenheiro Florestal, aluno de pós-graduação em Agronomia-Produção Vegetal (CAPES-UNESP). 
4 Professor Titular do Departamento de Produção Vegetal- FCAV/UNESP, Jaboticabal. (orientador). 
5 Professor Titular do Departamento de Produção Vegetal – FCAV/UNESP, Jaboticabal. 
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ANÁLISE FAUNÍSTICA DOS INIMIGOS NATURAIS DE Triozoida limbata 
(HEMIPTERA: TRIOZIDAE) EM POMAR CONVENCIONAL DE 

GOIABA NA REGIÃO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP 
 

Rogério Teixeira Duarte1; Júlio César Galli2; Wilson Carlos Pazini3; Ricardo Aparecido Calore4 
 
 
Resumo 
 
Este trabalho objetivou caracterizar as populações de inimigos naturais da espécie Triozoida 
limbata (Enderlein) (Hemiptera: Triozidae) e suas correlações com os elementos meteorológicos 
temperatura média (°C), umidade relativa média (%) e precipitação pluviométrica acumulada 
(mm) em pomar convencional de goiaba situado na região de Vista Alegre do Alto – SP. O 
monitoramento destas populações foi realizado através da instalação de cinco armadilhas 
adesivas amarelas dupla face (25,0 cm x 10,0 cm) no interior da copa de plantas tomadas aleatoriamente no 
talhão, que foram substituídas por novas a cada 15 dias, durante a safra agrícola 2010/2011. Os insetos foram 
identificados e quantificados no Laboratório de Seletividade Ecológica da FCAV/UNESP em Jaboticabal – SP. Os 
índices faunísticos (dominância, abundância, frequência e constância) foram calculados através da utilização do 
programa Anafau (ESALQ-USP). A correlação entre a densidade populacional dos inimigos naturais de T. limbata e 
os elementos meteorológicos foi obtida através da utilização da análise de correlação linear de Pearson (SAS). 
Foi possível concluir que: a) O gênero Scymnus e a família Chrysopidae se apresentaram como dominantes, muito 
abundantes, muito frequentes e constantes; b) O Índice de Equitabilidade foi baixo devido à dominância de Scymnus 
spp. e da família Chrysopidae sobre os demais agentes de controle biológico; c) Não houve correlação significativa 
positiva entre os inimigos naturais de T. limbata e os elementos meteorológicos estudados. 
 
 
Palavras-chave: MIP, Índices Faunísticos, Fatores Meteorológicos, Psidium guajava L. 
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Scymnus spp. (COLEOPTERA: 
COCCINELIDAE) EM POMAR ORGÂNICO DE GOIABA NA REGIÃO  

DE FERNANDO PRESTES – SP 
 

Rogério Teixeira Duarte1; Júlio César Galli2; Wilson Carlos Pazini3; Ricardo Aparecido Calore4 
 
 
Resumo 
 
No presente projeto foi verificada a flutuação populacional do predador Scymnus spp. 
(Coleoptera: Coccinelidae) e sua correlação com os elementos meteorológicos temperatura 
média (°C), umidade relativa média (%) e precipitação pluviométrica acumulada (mm) em 
pomar orgânico de goiaba (Psidium guajava L.) situado na região de Fernando Prestes – SP. Para 
o monitoramento deste inimigo natural foram instaladas cinco armadilhas adesivas amarelas dupla face (25,0 cm x 
10,0 cm) a uma altura de aproximadamente 1,5 metros, no interior da copa de plantas tomadas aleatoriamente no 
talhão, sendo repostas a cada 15 dias entre o período de março de 2010 e março de 2011. Os insetos foram avaliados 
e quantificados no Laboratório de Seletividade Ecológica do Departamento de Fitossanidade na FCAV/UNESP em 
Jaboticabal – SP. A correlação entre a densidade populacional do gênero Scymnus e os elementos meteorológicos foi 
obtida pela análise de correlação linear de Pearson (SAS). Com base nos resultados analisados e nas condições 
do presente estudo foram possíveis as seguintes conclusões: a) A densidade populacional do predador coccinelídeo 
Scymnus spp. foi constante durante o período experimental, com pico populacional em abril e novembro de 2010; b) 
Não houve correlação significativa positiva entre a flutuação populacional de Scymnus spp. e os elementos 
meteorológicos analisados. 
 
 
Palavras-chave: Manejo Integrado de Pragas; Monitoramento; Predador; Psidium guajava L. 
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ÍNDICE DE ESTABILIDADE DE AGREGADOS EM LATOSSOLOS C OM 
DIFERENTES USOS NO PERÍODO DE REFORMA DO CANAVIAL 

 
 

Roniram Pereira da Silva1; Carolina Fernandes2; Priscila Viviane Truber3 
 
 
Resumo 
 
A cultura da cana-de-açúcar, por possuir sistema radicular profundo, deve desenvolver-se em 
solo com perfil bem estruturado e agregados estáveis nas camadas superficiais e subsuperficiais. 
O objetivo do trabalho foi avaliar a influência de diferentes usos do solo, no período de reforma 
do canavial, sobre o índice de estabilidade de agregados (IEA) até 0,60 m de profundidade. O 
experimento foi conduzido no município de Jaboticabal (21°14’05’’ S e 48°17’09’’ W) em 
Latossolo Vermelho eutroférrico (LVef) textura muito argilosa e Latossolo Vermelho ácrico 
(LVw) textura argilosa. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com três 
tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos (usos do solo) foram os cultivos de: 
soja/pousio/soja, soja/milheto/soja e soja/crotalária/soja. As amostras de solo foram coletadas nas 
camadas 0,0-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m, em três épocas: E1 (antes do primeiro 
cultivo da soja, em outubro/2008), E2 (depois do segundo cultivo da soja e antes do plantio da 
cana, em fevereiro/2010) e E3 (após a colheita do primeiro corte da cana, em junho/2011). O IEA 
aumentou na E2, em relação a E1, nas quatro camadas, confirmando a eficiência dos tratamentos 
como forma de incrementar a agregação do solo. Na E3 ocorreu redução do IEA, em relação a E2, 
o que pode ter sido provocado pela operação agrícola de sulcação para o plantio da cana, não 
possibilitando a manutenção da estabilidade dos agregados do solo. No LVef a redução do IEA 
ocorreu com maior intensidade nas duas camadas superficiais, enquanto no LVw esta redução foi 
verificada com a mesma intensidade nas quatro camadas. Isto pode ter ocorrido devido à 
diferença granulométrica, o maior teor de argila do LVef proporcionou às camadas 
subsuperficiais menor interferência da operação de sulcação na agregação do solo. Portanto, os 
usos do solo, no período de reforma do canavial, incrementaram a agregação dos Latossolos. 
 
 
 
Palavras-chave: cana-de-açúcar, qualidade física do solo, crotalária, milheto, soja. 
 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Ciência do Solo (CAPES-UNESP). Dep. Solos e Adubos. 
2 Prof. Drª. do Dep. de Solos e Adubos (UNESP – Jaboticabal) (Orientadora). 
3 Bióloga, aluna de pós-graduação em Ciência do Solo (CNPq- UNESP). Dep. Solos e Adubos. 
  Projeto financiado pela FAPESP (Processo nº 2011/06491-0). 
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ASPECTOS HEMATOLÓGICOS DE Crotalus durissus terrificus EM DIFERENTES 
CATIVEIROS 

 
Rubens Igor de Andrade Alves (1); Gustavo Silva Claudiano (2); Silas Fernandes Eto (2); Thalita 
Regina Petrillo (2) Jefferson Yunis Aguinaga (2); Paulo Fernades Marcusso (2); Ellen de Souza 

Marquez (3); Rogério Salvador (3) e Flávio Ruas de Moraes (4) 

 

O presente trabalho visou avaliar fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o prefil 
hematológico de serpente cascavel sobre diferentes condições ambientais. Para tanto, foram 
utilizadas seis serpentes cascavéis, Crotalus durissus terrificus, distribuídos aleatoriamente em 
duas caixas (N=3). O grupo S foi constituído de serpentes oriundas de ambiente selvagem 
encaminhadas ao Centro de Educação Ambiental Mundo Animal - CEAMA, projeto 
conservacionista do Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Meio Ambiente – IPEVS, estas 
foram mantidas em uma única caixa com mais quatro serpentes da mesma espécie, sob condições 
de estresse. As serpentes do grupo C são oriundas do cativeiro do CEAMA, estas foram tratadas 
conforme rotina do serpentário. As amostras sanguíneas foram coletadas através de punção da 
veia coccígea ventral, as contagens totais de eritrócitos foi feita em câmara de Neubauer. O 
Volume globular (VG) determinado pelo método do microematócrito; a dosagem da taxa de 
hemoglobina pelo método da cianometahemoglobina. A dosagem de proteínas plasmáticas totais 
foi realizada através da colorimetricamente, pelo método Biureto com leitura em 545nm. Uma 
alíquota de sangue foi destinada para a contagem diferencial dos leucócitos, as lâminas foram 
coradas pancromicamente com corante May-Grunwald-Giemsa e contadas em microscopia de 
luz. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. As médias gerais das serpentes dos dois grupos analisados tiveram 
resultados para VG e hemoglobina de 25,8±5,52% e 6,8±1,4g/dl, respectivamente, contagem 
total de eritrócitos foi de 223±102celx106/mm3; para VCM foi de 20,4fl; CHCM de 26,5%. No 
eritrograma constataram-se diferenças estatísticas quanto à contagem de eritrócitos totais e 
VCM. Na contagem diferencial de leucócitos observaram se as seguintes células: trombócito, 
eritrócito, heterófilo, azurófilo e linfócito, entre estas células observadas, verificaram-se 
diferença (p<0,05) nos grupos sobre os leucócitos totais e azurófilos. Os resultados permitem 
concluir que o tipo de manejo exerce efeitos sobre o hemograma das serpentes cascavéis. 
 
Palavras-chave: Serpentes cascavéis, sangue, hemograma. 
 
1 Medico Veterinário, aluno de pós-graduação em Produção Vegetal Ciência Animal (UEL). Dep. Clinica; 
2 Medico Veterinário, alunos de pós-graduação em Medicina Veterinária (UNESP/FCAV). Dep. Patologia 
 3 Prof(a). Dr(a). do Dep. Patologia (UENP). 4 Prof. Dr. do Dep. Patologia (UNESP/FCAV), orientador. 
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ESTRATÉGIAS DE APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO E SEUS EFEIT OS 
NA DENSIDADE DAS RAÍZES DE MILHO SOB PLANTIO DIRETO   

 
Saulo Strazeio Cardoso1; Valdeci Orioli Júnior1; André Mendes Coutinho Neto2; Edson Luiz 

Mendes Coutinho3 
 
 
Resumo 
 
O nitrogênio pode afetar o crescimento, a morfologia e a distribuição do sistema radicular no 
perfil do solo. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a densidade de massa seca das raízes 
de milho, cultivado num Latossolo Vermelho eutroférrico argiloso sob plantio direto. O 
delineamento experimental foi de blocos casualizados no esquema de 
parcelas subdivididas com cinco tratamentos principais, dois tratamentos secundários e 
três repetições. As parcelas correspondem às estratégias de aplicação de N e as subparcelas, às 
plantas de entressafra (soja e milho). As parcelas apresentaram uma área total de 72 m2 (14,4 x 
5,0 m) e estavam separadas por carreadores de 1,0 m; as subparcelas forão constituídas de uma 
área total de 36 m2 (7,2 x 5,0 m), sendo utilizada para avaliações uma área útil de 27 m2. Os 
dados foram transformados em log (x+5) e submetidos a analise de variância pelo teste F e as médias 
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As estratégias de aplicação de N na 
dose total de 150 kg ha-1 foram: 0 – 0; 20 – 130; 50 – 100; 150 – 0; 0 – 150, onde o primeiro e 
segundo número corresponde, respectivamente, à dose de N (kg ha-1) aplicada em pré-semeadura 
e em cobertura. As raízes foram coletadas em camadas de 0,10 m, até a profundidade de 0,20 m, 
quando a cultura encontrava-se no estádio fenológico V4-V5. As estratégias de aplicação de N e 
uso de plantas de entressafra, proporcionaram incrementos significativos na densidade de massa 
seca de raízes, sendo mais evidentes na sucessão soja/milho. 
 
 
Palavras-chave: Zea mays, plantas de entressafra, massa seca. 
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ESTRATÉGIAS DE APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO NO MILHO EM 
SUCESSÃO À PLANTAS DE ENTRESSAFRA SOB PLANTIO DIRETO 

 
 

Saulo Strazeio Cardoso1; Valdeci Orioli Júnior1; André Mendes Coutinho Neto2; Edson Luiz 
Mendes Coutinho3 

 
 
Resumo 
 
Grande parte do sucesso do sistema de plantio direto, se da pelo manejo da adubação nitrogenada 
em sucessão as plantas de entressafra. Por tanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a densidade 
de raízes de milho cultivado em plantio direto, sob diferentes modos de aplicação de N, em 
sucessão às plantas de entressafra (milho e soja). O experimento foi conduzido em condições de 
campo, num Latossolo Vermelho Eutroférrico argiloso. O delineamento experimental utilizado 
foi em blocos casualizados, com parcelas subdivididas, com seis repetições. As parcelas 
apresentaram uma área total de 72 m2 (14,4 x 5,0 m) e estão separadas por carreadores de 1,0 m; 
as subparcelas são constituídas de uma área total de 36 m2 (7,2 x 5,0 m), sendo utilizada para 
avaliações uma área útil de 27 m2. As estratégias de aplicação de N na dose total de 150 kg ha-1 
foram: 0 – 0; 20 – 130; 50 – 100; 150 – 0; 0 – 150, onde o primeiro e segundo número 
correspondem, respectivamente, à dose de N (kg ha-1) aplicada em pré-semeadura e em 
cobertura. Os dados foram transformados em log (x+5) e submetidos a analise de variância pelo teste 
F e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As raízes foram 
coletadas em camadas de 0,10 m, até a profundidade de 0,50 m, quando a cultura encontrava-se 
no estádio fenológico V9-V12. Os modos de aplicação de N em sucessão as plantas de entressafra, 
influenciaram na densidade de raízes, sendo esse aspecto mais evidente nas camadas superiores, 
devido às raízes se concentrarem nessas camadas.  

 
 
 
Palavras-chave: Zea mays, densidade de raízes, massa seca. 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Produção Vegetal (CAPES-UNESP). Depto. Solos e Adubos. 
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3  Prof. Dr. do Depto. de Solos e Adubos (UNESP – Jaboticabal) (Orientador). 
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PRODUTIVIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR EM FUNÇÃO DE 
DIFERENTES DOSES E MODOS DE APLICAÇÃO DE FERTILIZAN TE 

NITROGENADO 
 

Sérgio Gustavo Quassi de Castro1; Miguel Angelo Mutton².  
 
 
Resumo  
 
Com o advento da colheita sem queima prévia da palha da cana-de-açúcar, novas doses e modos 
de aplicação de fertilizantes nitrogenados estão sendo adotados, no intuito de garantir maior 
eficiência de uso. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade da cana-de-
açúcar em função da aplicação de uréia (45%N) em soqueira nas doses de 0, 80, e 120 kgN.ha-1, 
sob três modos de aplicação: superficial em ambos lados da soqueira, incorporado a 8cm de 
profundidade ao lado da linha de cana, e por meio do cultivo mecânico nas entre linhas das 
soqueiras. O experimento foi conduzido na região de Sales Oliveira – SP, em um Latossolo 
Vermelho Acriférrico cuja variedade era SP81-3250 no quinto ano de produção. O delineamento 
experimental adotado foi blocos casualizados com esquema fatorial 3x3 com 4 repetições, tendo 
utilizado três doses de nitrogênio (0, 80 e 120 kgN.ha-1) aplicados sob três modos distintos: 
superficial, incorporado a 8cm e cultivo mecânico. As parcelas se constituíram por seis linhas de 
cana-de-açúcar, com comprimento de 50m, abrangendo uma área de 450m². Foi realizado 
monitoramento mensal da população de colmos e análise biométrica em pré-colheita, para 
estimativa da produtividade de colmos. Os dados obtidos foram submetidos à ANAVA pelo teste 
F e ao teste de Tukey com 5% de probabilidade. Em relação a produtividade (Mg.ha-1), não 
houve diferença entre as doses utilizadas, porém houve diferença entre os modos de aplicação. A 
aplicação incorporada a 8 cm de profundidade ao lado da linha da cana, promoveu ganhos de até  
9 Mg.ha-1 se comparado aos demais modos, independentemente das doses de nitrogênio 
experimentadas. 
 
 
Palavras-chaves:  Saccharum spp.; uréia; tratos culturais; uso e manejo do nitrogênio 
 
  

                                                 
1 Engenheiro Agrônomo, aluno de pós-graduação em Produção Vegetal (UNESP). Depto. Produção Vegetal. E-mail: 
sgqc2010@hotmail.com 
²Professor Assistente Doutor pelo Depto. Produção Vegetal da FCAV-UNESP. E-mail: 
miguelmutton@fcav.unesp.br  
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AVALIAÇÃO DE PROGÊNIES F 3 DE SOJA RESISTENTES À 
FERRUGEM ASIÁTICA 

 
Silviane de Santiago1; Lucas Tadeu Mazza Revolti2; Rodolfo Buzinaro2; Kaue Charnai2; Marcelo 

Marchi Costa3; Antonio Orlando di Mauro4. 

 
Resumo  
 
A obtenção de genótipos resistentes às principais doenças vem sendo um dos objetivos dos 
programas de melhoramento de qualquer cultura. No caso da soja, patógenos como o causador da 
ferrugem asiática, são preocupantes para o pleno desenvolvimento da cultura, necessitando 
medidas de controle eficientes, uma vez que seus danos são tanto aspecto quantitativo como 
qualitativo. O objetivo do presente trabalho foi selecionar genótipos resistentes à ferrugem 
asiática em progênies F3 de soja, oriundas de 3 cruzamentos do Programa de Melhoramento de 
Soja da FCAV/UNESP. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, onde foram 
inoculadas progênies F3. Foram realizadas 3 avaliações, onde 201 plantas foram avaliadas pelo 
tipo de lesão, sendo classificadas como resistentes (lesão RB) ou suscetíveis (lesão TAN), e dada 
uma nota de acordo com uma escala diagramática para as partes inferior, média e superior da 
planta. Baseado nessas avaliações, foi possível observar um aumento da porcentagem de 
severidade da doença no decorrer das 3 avaliações realizadas. O cruzamento 3 destacou-se por 
apresentar uma curva de progresso exponencial, apresentando-se como o cruzamento mais 
susceptível. Enquanto o cruzamento 1 apresentou um menor aumento da porcentagem de 
severidade da ferrugem durante as avaliações realizadas. Foi observado também uma maior 
intensidade da doença em plantas com lesões do tipo TAN (suscetível). As plantas com esse tipo 
de lesão também apresentaram significativa desfolha precoce, principalmente na parte inferior da 
planta, onde as médias de severidade foram maiores. Notou-se também o progresso da doença 
em relação as épocas de avaliação, sendo que na terceira, a desfolha impossibilitou a avaliação 
de vários genótipos, que em sua maioria apresentaram lesões TAN. Com isso podemos concluir 
que os genótipos do cruzamento 1 são os mais interessantes para o desenvolvimento de cultivares 
superiores resistentes à ferrugem asiática, podendo continuar no programa de melhoramento. 

 
 
 

Palavras-chave: Glicine max L., Phakopsora pachyrhizi, resistência a doenças 
 
 
 
1 Eng. Agrônomo, Aluna de Pós-graduação do Programa de Produção Vegetal - FCAV/UNESP - Câmpus de 
Jaboticabal (SP), Email: silvianesantiago@hotmail.com 
2 Aluno de Graduação de Agronomia - FCAV/UNESP - Câmpus de Jaboticabal (SP). 
3 Eng. Agrônomo – Pesquisa e Desenvolvimento –DowAgroSciences 
4 Professor Assistente do Departamento de Produção Vegetal, - FCAV/UNESP - Câmpus de Jaboticabal (SP) 
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ESTIMATIVAS DE HERDABILIDADE EM PROGÊNIES F 4 DE SOJA 
COM FONTE DE RESISTÊNCIA À FERRUGEM ASIÁTICA 

 
Silviane de Santiago1; Rodolfo Buzinaro2; Lucas Tadeu Mazza Revolti2; Carlos Henrique Braz 

Giorgenon2; Daniel de Sordi3; Antonio Orlando di Mauro4. 

 
 
Resumo  
 
Um dos objetivos dos programas de melhoramento genético de plantas é a obtenção de genótipos 
resistentes às doenças. O fungo Phakopsora pachyrhizi é preocupante para o desenvolvimento da 
cultura da soja, pois seus danos são de aspecto quantitativo e qualitativo. O objetivo do trabalho 
foi a estimativa de parâmetros genéticos em genótipos resistentes à ferrugem asiática em 
progênies F4 de soja, oriundas do Programa de Melhoramento de Soja da FCAV/UNESP, que 
foram obtidas a partir de cruzamentos entre genótipos exóticos resistentes e cultivares adaptados 
às condições de cultivo brasileiras. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
aumentados, com testemunhas intercalares (MG/BR-46 Conquista e COODETEC 205). Foram 
avaliadas 8 plantas de cada família quanto aos caracteres agronômicos de interesse, sendo 
observados os seguintes caracteres: altura da planta na maturação (APM), em cm; altura da 
inserção da primeira vagem (AIV), em cm; acamamento (Ac); valor agronômico (VA); número 
de ramos (NR); número de nós (NN); número de vagens por planta (NV); número de sementes 
por planta (NS); e produção de grãos por planta (PS), em gramas. As análises estatísticas foram 
realizadas utilizando-se o Programa Genes. Foram estimados os coeficientes de herdabilidade e 
as análises dos caracteres foram realizadas com base no resultado das avaliações feitas nas 8 
plantas individuais de cada parcela. Foi observado que as maiores estimativas de herdabilidade 
no sentido amplo foram obtidas para os caracteres considerados primários da produção NV, NS e 
PS, enquanto que para as estimativas no sentido restrito, os maiores valores foram obtidos para 
APM, AIV e NR. Esse fato pode ser explicado, pelo menos parcialmente, pela alta influência 
ambiental sobre os caracteres primários da produção, de herança quantitativa e governados por 
muitos genes, em detrimento dos outros caracteres, de herança mais simples. 

 
 

Palavras-chave: Glicine max L., Phakopsora pachyrhizi, resistência a doenças 
 
 
 
 
 
1 Eng. Agrônomo, Aluna de Pós-graduação do Programa de Produção Vegetal - FCAV/UNESP - Câmpus de 
Jaboticabal (SP), Email: silvianesantiago@hotmail.com 
2 Aluno de Graduação de Agronomia - FCAV/UNESP - Câmpus de Jaboticabal (SP). 
3 Eng. Agrônomo – Pesquisa e Desenvolvimento – Monsanto – Sorriso (MT) 
4 Professor Assistente do Departamento de Produção Vegetal, - FCAV/UNESP - Câmpus de Jaboticabal (SP) 
  



124 

VII Encontro de Pós-Graduandos – UNESP Jaboticabal 
 

Anais do VII Encontro de Pós Graduandos – UNESP Jaboticabal (2012). 
ISBN: 978-85-61848-10-1 - http://www.fcav.unesp.br/apg 

AVALIAÇÃO DA INCERTEZA ESPACIAL DA EMISSÃO DE CO 2 DO 
SOLO 

 
Sísara Rocha Oliveira1, Mara Regina Moitinho1, Daniel De Bortoli Teixeira2, Alan Rodrigo 

Panosso3, Gener Tadeu Pereira4, Newton La Scala Junior4 
 
 
Resumo  
 
A dinâmica da emissão de CO2 do solo (FCO2) para a atmosfera é influenciada pelas práticas de 
manejo adotadas, podendo o solo atuar como fonte ou sumidouro de carbono. Neste estudo, 
objetivou-se avaliar a incerteza associada ao padrão espacial da FCO2, fornecidas pelos métodos 
da krigagem ordinária (KO) e simulação sequencial gaussiana (SSG) em áreas de manejo 
colheita mecanizada da cana (CC) e com queima prévia e colheita manual (CQ). A FCO2 do solo 
foi avaliada utilizando uma câmara de fluxo portátil sistema LI-COR (LI-8100, Lincoln, NE, 
USA) durante o período inicial de desenvolvimento da cana-de-açúcar, nos dias 17 e 20/07/2007, 
em áreas sob o sistema CC e CQ, respectivamente. Os resultados demonstraram que os sistemas 
manejo causaram diferenças na FCO2 e o sistema de manejo CQ apresentou maior emissão 
média. Em ambos os sistemas a FCO2 apresentou dependência espacial, e foram ajustados 
modelos de variogramas exponencial e esférico. Em geral, os mapas simulados representaram a 
distribuição espacial da FCO2 mais realísticos que os mapas da KO por superar o efeito da 
suavização característico da krigagem.  
 
 
Palavras-chave: krigagem ordinária, simulação sequencial Gaussiana, flutuações ergódicas, cana-de-
açúcar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
1Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Agronomia (Ciência do Solo) (FCAV/ UNESP), Depto Ciências 
Exatas 
2 Doutorando Programa de Pós Graduação em Agronomia (Produção Vegetal), FCAV/ UNESP 
3
 Pós-doutorando pelo Programa de Pós Graduação em Agronomia (Produção Vegetal), FCAV/ UNESP 

4 Prof. Dr. do Dep. de Ciências Exatas (UNESP – Jaboticabal)  
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CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE CULTIVARES DE FEIJÃ O-
CAUPI EM RAZÃO DA CALAGEM 

 
Tatiana Pagan Loeiro da Cunha1; Antônio Carlos de Almeida Carmeis Filho1; Fábio Luiz 

Checchio Mingotte1; Antonio Luis Galvão de Almeida1; Francisco de Brito Melo2; 
Leandro Borges Lemos3. 

 
 
Resumo  
 
O feijão-caupi (Vigna unguiculata L., Walp.) é um alimento básico da população nas regiões 
Norte e Nordeste do Brasil. O Estado do Piauí é um dos principais produtores nacionais, porém, 
a produtividade média é baixa (342 kg ha-1). A acidez do solo pode ser um dos fatores que 
limitam a produção desta leguminosa no País. Este trabalho teve como objetivo verificar os 
efeitos da aplicação de calcário em cultivares de feijão-caupi, avaliando-se sua influência nas 
características tecnológicas dos grãos. O experimento foi conduzido sob regime de sequeiro no 
município de Teresina, Estado do Piauí (safra 2011), em Argissolo Vermelho-Amarelo com 
pH(CaCl2) de 4,3 (acidez muito alta) e saturação por bases de 26%. O delineamento 
experimental foi blocos casualizados em parcelas subdivididas, constituído por duas cultivares 
(BRS Guariba e BR17 Gurguéia) e cinco doses de calcário (D1=0; D2=1,27; D3=2,61; D4=3,94; 
D5=5,29 t ha-1), com quatro repetições. As variáveis avaliadas foram: teor de proteína bruta, 
tempo de cocção, tempo para máxima hidratação e relação de hidratação dos grãos. Os dados 
foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias dos tratamentos comparadas 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  O teor de proteína bruta da cultivar BR17 Gurguéia 
(262,57 g kg-1) foi maior que a BRS Guariba (240,63 g kg-1) (p > 0,05). As doses de calcário não 
influenciaram o tempo de cocção e a relação de hidratação, independente das cultivares (p > 
0,05). O menor tempo para máxima hidratação foi obtido pela cultivar BR17 Gurguéia na dose 
D4 (11h36’) e o maior tempo na dose D3 (12h43’). Para a cultivar BRS Guariba na dose D4 o 
tempo de avaliação de 12 horas, não foi suficiente para se atingir a máxima hidratação. 
 
 
Palavras-chave: Vigna unguiculata, proteína bruta, tempo de cocção, capacidade de hidratação, 
corretivos (calcário). 
 
 
  

                                                 
1 Aluno de Pós-graduação do Programa de Produção Vegetal - FCAV/UNESP - Câmpus de Jaboticabal (SP). 
2 Pesquisador da EMBRAPA Amazônia Meio-Norte, Teresina –PI.  
3 Professor Assistente Doutro do Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias, Universidade Estadual Paulista - UNESP. Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/nº, CEP 
14884-900, Jaboticabal (SP). Bolsista do CNPq.  E-mail: leandrobl@fcav.unesp.br 
 



126 

VII Encontro de Pós-Graduandos – UNESP Jaboticabal 
 

Anais do VII Encontro de Pós Graduandos – UNESP Jaboticabal (2012). 
ISBN: 978-85-61848-10-1 - http://www.fcav.unesp.br/apg 

PRODUTIVIDADE E CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE 
CULTIVARES DE FEIJOEIRO EM RESPOSTA A REPOSIÇÃO DE ÁGUA 

NO SOLO 
 

Tatiana Pagan Loeiro da Cunha1; Antonio Carlos de Almeida Carmeis Filho1; Fábio Luiz 
Checchio Mingotte2; Silviane de Santiago1; Márcio José de Santana3; Leandro Borges Lemos4. 

 
Resumo  
 
Na cultura do feijoeiro o manejo adequado da irrigação proporciona a elevação da produtividade, 
porém são escassos os trabalhos verificando a influência de lâminas de água nas características 
tecnológicas dos grãos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade e as 
características tecnológicas de cultivares de feijoeiro, cultivadas sob diferentes reposições de 
água em Uberaba, MG (safra 2011). O delineamento experimental foi blocos casualizados em 
esquema fatorial 4x4, sendo quatro níveis de reposição hídrica (70%, 100%, 130% e 160% da 
ETc) e quatro cultivares (Pérola, IAC Alvorada, BRSMG Majestoso e BRSMG Madrepérola), 
com três repetições. A análise de variância apontou interação cultivar x reposição de água para 
produtividade. Para as médias de produtividade do feijoeiro em função das lâminas aplicadas 
para cada cultivar, houve aumento no rendimento com posterior decréscimo após aplicações de 
lâminas excessivas. Nas condições experimentais pode-se concluir que a maior produtividade 
está relacionada à lâmina de reposição 100% (4.488 kg ha-1). As respectivas lâminas ótimas para 
cada cultivar foram 452 mm (Pérola), 344 mm (IAC Alvorada), 505 mm (BRSMG Majestoso) e 
454 mm (BRSMG Madrepérola) (Scott & Knott: p>0,05). As lâminas de reposição não 
influenciaram no teor de proteína bruta dos grãos das cultivares avaliadas. O maior tempo de 
cocção foi observado na cultivar Pérola (19 minutos) e o menor na BRSMG Madrepérola (16 
minutos). A relação de hidratação foi significativa para cultivares, onde BRSMG Majestoso 
(1,96) foi superior a BRSMG Madrepérola (1,99) (Tukey: p>0,05). Para a cultivar IAC Alvorada 
em razão da reposição de água no solo, foi possível obter o tempo para máxima hidratação dos 
grãos, onde o maior tempo foi obtido na lâmina 130% (12h23’). Para as demais cultivares o 
tempo de avaliação de 12 horas, não foi suficiente para se atingir a máxima hidratação dos grãos, 
necessitando de adequações do método. 
 
 
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., lâmina de água, teor de proteína, tempo de cocção, 
capacidade de hidratação. 

                                                 
1 Aluno de Pós-graduação do Programa de Produção Vegetal - FCAV/UNESP - Câmpus de Jaboticabal (SP). 
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3 Professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro - IFTM, Câmpus de Uberaba (MG). Bolsista FAPEMIG. Pós-
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4 Professor Assistente Doutor do Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e 
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DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DA SEMEADURA DE MILHO EM 
FUNÇÃO DE ÂNGULOS DE ATAQUE E PROFUNDIDADE DA HASTE  

SULCADORA 
 

Vicente Filho Alves Silva1; Cristiano Zerbato2; Murilo Aparecido Voltarelli1; Carlos Eduardo 
Angeli Furlani3. 

 
 
Resumo 
 
A cultura do milho apresenta alto potencial produtivo, podendo alcançar tranquilamente mais de 
10 t ha-1 de grãos, no entanto, nota-se baixas produtividades que podem estar aliadas a 
tecnologias inadequadas de manejo. Aliado a isso, a qualidade da operação de semeadura torna-
se fundamental para o estabelecimento da cultura.  O trabalho teve como objetivo avaliar hastes 
sulcadoras de adubo, em função de profundidades de trabalho, na distribuição longitudinal de 
sementes de milho. O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2011/12 em área 
experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Produção da UNESP/Jaboticabal, SP. O 
delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial 2x3 com 4 
repetições. Os tratamentos foram constituídos por duas hastes sulcadoras (com ângulos de ataque 
de 30 e 18º) e três profundidades de trabalho (5, 12 e 19 cm). As características avaliadas foram: 
espaçamento normal, duplo e falho entre as plântulas, onde foram avaliados 6 m nas duas fileiras 
centrais de cada parcela, sendo o espaçamento entre plântulas medido com régua graduada em 
cm. Houve significância pelo teste de Tukey, apenas para interação do espaçamento falho (p < 0,01) e 
para hastes no espaçamento duplo (p < 0,05). Observa-se ainda que, a porcentagem de distribuição 
normal foi maior que 60 % em todos os tratamentos, menos para haste de 18º e profundidade de 
5 cm que ficaram abaixo de 60 %, indicando  que  o  mecanismo dosador de sementes da 
semeadora-adubadora apresentou boa distribuição, e não diferindo estatisticamente dos outros 
tratamentos.  

 
 
 
Palavras-chave: Zea mays L., mecanização agrícola, semeadora-adubadora. 
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128 

VII Encontro de Pós-Graduandos – UNESP Jaboticabal 
 

Anais do VII Encontro de Pós Graduandos – UNESP Jaboticabal (2012). 
ISBN: 978-85-61848-10-1 - http://www.fcav.unesp.br/apg 

COMPONENTES MORFOLÓGICOS DO MILHO SOB PROFUNDIDADES  
E ÂNGULOS DE ATAQUE DA HASTE SULCADORA NO PLANTIO 

DIRETO 
 

Vicente Filho Alves Silva1; Murilo Aparecido Voltarelli1; Cristiano Zerbato2; Carlos Eduardo 
Angeli Furlani3. 

 
 
Resumo 
 
Para obter adequado potencial produtivo das plantas de milho, deve-se atentar para a população 
desejada, considerando cada tipo de semente, além de que o bom arranjo de plantas é importante 
para que se obtenha a produtividade satisfatória. Diversos fatores podem interferir na operação 
de semeadura podendo estar relacionados à semente, solo, máquina, clima e operador. Dentre 
eles, a semeadora é um dos equipamentos mais importantes para o sucesso do plantio direto. O 
objetivo do trabalho foi avaliar o estande inicial e o número de dias para emergência da cultura 
do milho, em função de profundidades de trabalho e ângulos de ataque de hastes sulcadoras de 
adubo. O trabalho foi realizado em área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa e 
Produção da UNESP/Jaboticabal, SP. O delineamento experimental foi em blocos casualizados 
em esquema fatorial 2x3 com 4 repetições. Os tratamentos foram constituídos por duas hastes 
sulcadoras (com ângulos de ataque de 30 e 18º) e três profundidades de trabalho (5, 12 e 19 cm).  
Avaliou-se o estande inicial (no de plantas ha-1), contando-se o número de plantas em 6m nas 
duas linhas centrais de cada parcela; e número médio de dias para emergência das plântulas, 
através da contagem diária das plântulas emergidas, considerando-se qualquer parte das mesmas 
visíveis sob o solo, até a estabilização. O estande inicial foi influenciado pela interação ângulos 
de ataque e profundidades da haste sulcadora. Constatou-se que para haste de 18º na 
profundidade de 5 cm, houve menor estande inicial (67130 plantas ha-1) com relação aos outros 
tratamentos. A haste de 30º proporcionou melhor desempenho para as variáveis estudadas, 
podendo a mesma ser usada na profundidade mais rasa de trabalho, diminuindo os custos 
operacionais com a máquina. 

 
 
Palavras-chave: emergência, engenharia agrícola, semeadura, Zea mays L. 
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RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA EM OVINOS SUBMETIDOS A 
VIDEOCIRURGIA SOB ANESTESIA COM INFUSÃO CONTÍNUA DE  

PROPOFOL ASSOCIADO OU NÃO AO TRAMADOL 
 
 

Vitor Cibiac Sartori¹, Maristela de Cassia Seudo Lopes¹.; Maria Cristina Hernandez Tovar¹.; 
Alanna do Socorro Lima Silva¹.; Fabíola Niederauer Flôres¹;  Carlos Augusto Araújo Valadão.². 

 
Resumo 
 
Uma das questões a ser levantada quando se utilizam animais em cirurgias experimentais 
relaciona-se à dor e ao desconforto oriundo destes procedimentos. Dessa forma, as técnicas de 
anestesia balanceada, têm por objetivo a redução do consumo de anestésicos gerais, o aumento 
da estabilidade cardiorrespiratória, minimização da regurgitação e o maior conforto possível ao 
paciente, principalmente no que se refere à recuperação anestésica. Com esse estudo, objetivou-
se avaliar a recuperação anestésica em ovinos submetidos á videocirurgia anestesiados com 
infusão intravenosa contínua (IIVC) de propofol associado ou não ao tramadol. Foram utilizadas 
12 ovelhas, fêmeas, adultas, com peso entre 35-45 kg, submetidas à videocirurgia e induzidas à 
anestesia com propofol (6,0 mg/Kg/IV) e mantida com IIVC de propofol na taxa de 0,5 
mg/Kg/min. Durante o período transoperatório, seis animais receberam infusão de solução 
cloreto de sódio (GP) e seis animais receberam bolus de tramadol (GT) (3,0 mg/Kg), seguido da 
IIVC de tramadol (2,6 mg/Kg/h). A qualidade da recuperação anestésica foi avaliada através do 
tempo para os animais voltarem a apresentar reflexo de deglutição e então extubação, tempo para 
atingirem decúbito esternal, tempo que permaneciam em decúbito esternal, tempo para o 
primeiro movimento de cabeça, tempo para ficar em posição quadrupedal e a duração da 
recuperação anestésica. Embora diferença estatística na recuperação anestésica entre os grupos 
GP e GT não foi observada, clinicamente houve uma recuperação mais suave e precoce no GT 
quando comparado ao GP, o que faz com que o tramadol seja uma boa opção analgésica em 
procedimentos videolaparoscópicos nesta espécie. 
 
 
Palavra chave: analgesia, laparoscopia, ovinos. 
 
 
Agradecimento: FAPESP processo nº 2010/10938-8 e 2011/19332-8 
 
 
 
1Aluno (a) do Programa de Pós-graduação em Cirurgia Veterinária , UNESP, Jaboticabal- SP. 
2Professor Doutor do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária , UNESP, Campus de Jaboticabal. 
Via de acesso Paulo Donato Castelane, s/n, CEP: 14884-900. Jaboticabal-SP. 
*Autor para correspondência: maris_vet@yahoo.com.br 
 
Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e Bem Estar Animal (n° 014648-10). 
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UTILIZAÇÃO DE POMADA A BASE DE ÁCIDO RICINOLEICO (Á CIDO 

GRAXOS ESSENCIAIS - AGE) NO TRATAMENTO DE FERIDA 
CUTÂNEA EM POTRO – RELATO DE CASO 

 
 

Vitor Cibiac Sartori ¹, Heder Nunez Ferreira², Vitor Hugo dos Santos³, Humberto Ferreira³ 

Resumo 

Uma ferida é representada pela interrupção da continuidade de um tecido corpóreo, causada por 
trauma: físico, químico ou mecânico. O processo de cicatrização é composto por estágios 
complexos, interdependentes e simultâneos, descritos em quatro fases: inflamatória, 
debridamento, reparativa e maturação. As feridas cutâneas em equinos estão entre as principais 
lesões que acometem esta espécie, gerando custos com veterinários e medicamentos e algumas 
vezes período de tratamento prolongado ocasionando inatividade temporária ou definitiva e 
consequente diminuição da qualidade de vida, perda funcional e até óbito dos pacientes. O óleo 
de rícino é obtido a partir da semente da Ricinus communis mais conhecida como Mamona. 
Existem relatos de aplicações medicinais do óleo de mamona desde o antigo Egito. Apresenta 
característica citolítica por provocar lise da parede celular, propriedades bactericidas contra 
agentes gram-positivos e negativos, debridamento químico e facilitador do processo cicatricial. 
Relato de caso: Um potro macho, Quarto de Milha, 15 dias de idade, apresentando lesões de pele 
circular em região cervical bilateral, com 4 dias de evolução e causa desconhecida. Presença de 
pele desvitalizada aderida pela periferia com área de perfuração ventral e miíase. Realizada 
exérese cirúrgica da pele desvitalizada e limpeza do leito da ferida. Curativo realizado três vezes 
ao dia com solução NaCl 0,9% diluição de Iodopovidine a  0,1% e utilização de pomada base de 
ácido ricinoleico. Debridamento cirúrgico do tecido de granulação exuberante nos dias 10 e 23. 
Cicatrização completa da ferida com 34 dias. Concomitantemente ao curativo foram 
administrados: Soro Antitetânico 5.000 UI única dose, Flunixim Meglumine 1.1 mg/kg SID-5 
dias, Ceftiofur 1,5mg/kg IV, BID-9 dias, Penicilina Procaína 20.000 UI/kg BID-7 dias associada 
a Gentamicina 6.6mg/kg IV, SID-5 dias. O uso do ácido ricinoleico auxiliou a evolução da 
cicatrização da ferida em questão, podendo ser uma alternativa para tratamento de feridas em 
equinos. 

 
Palavras-chave: Ricinolenico, Ferida, Equino. 
 
 
 
¹ Médico Veterinário Esp. Mestrando Cirurgia Animal, FCAV-UNESP Campus Jaboticabal-SP  
² Médico Veterinário Doutorando FMVZ-UNESP Campus Botucatu-SP, Prof. Clinica e Cirurgia Grandes 
Animais, Faculdade Pio Décimo, Aracajú-SE 
³Alunos graduação, CEI - Centro Educacional Integrado, Campo Mourão-PR 
* Endreço eletrônico: vitorcsartori@yahoo.com.br  
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PROTEÍNA BRUTA PRÉ-SECA EM ESTUFA A 55ºC E EM 

LIOFILIZADOR 
 

Viviane Endo1; Jane Maria Bertocco Ezequiel2. 
 
 
Resumo 
 
A constante preocupação na escolha da metodologia a ser utilizada nos experimentos e nas 
análises laboratoriais é importante para que se tenha maior confiabilidade nos resultados, que 
serão comparados e discutidos. O objetivo deste trabalho foi comparar metodologias de pré-
secagem para análises de proteína bruta (PB) em amostras úmidas pelo método semi-micro 
Kjeldal. Foi utilizado o músculo moído da língua bovina pré-seco em estufa a 55ºC e em 
liofilizador para a determinação da PB. Parte da língua foi pré-seca em estufa a 55ºC por 72 
horas e outra parte foi pré-seca em liofilizador a -44ºC por 72 horas. As médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade pelo programa estatístico SAS (2001). Os 
valores encontrados não foram diferentes (P>0,05) e, com base na matéria seca, tiveram valores 
de 28,86% de PB para amostras pré-secas em estufa a 55ºC (CV = 7,24%) e 30,37% de PB para 
amostras pré-secas em liofilizador (CV = 4,74%). Numericamente, a amostra pré-seca em estufa 
55ºC pode ter apresentado menor média devido à Reação de Maillard, que consiste na 
desnaturação da proteína pela presença de calor; porém, estatisticamente a Reação de Maillard 
não foi suficiente para apresentar médias diferentes entre os tratamentos. A determinação da 
proteína bruta para a língua bovina não foi influenciada pelas diferentes pré-secagens, portanto, 
torna-se possível a escolha da metodologia mais economicamente viável.   
 
Palavras-chave: Kjeldal, língua bovina, metodologia. 
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CONDICIONADORES DE SOLO NA FORMAÇÃO DE MUDAS DE 
EUCALIPTO 

 
Reginaldo I. Muraishi1; João A. Galbiatti2; Fabio O. de Nobile3; Walter Maldonado Jr4;  

José C. Barbosa5. 
 
 
Resumo  
 
Atualmente o uso de vermiculita e polímeros agrícolas como condicionadores em substratos no 
Brasil tem contribuído para melhorar a germinação de sementes, sistema radicular, 
desenvolvimento das plantas, além da redução das perdas de água de irrigação. Foram testados 
os desempenhos de 2 lâminas d’água 50% e 100% da evapotranspiração de referência medida 
pelo atmômetro e 2 condicionadores no substrato em 3 doses, a vermiculita com 15%, 20% e 
30% e polímeros 0,5%, 1,0% e 2,0% em volume, além de duas testemunhas que receberam 
somente 50% e 100% de irrigação. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos 
casualizados, com arranjo fatorial e três blocos, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. Foram avaliados o número de folhas, altura da parte aérea, diâmetro do 
colo, e massa de matéria seca. Da análise dos resultados em condição de produção de mudas, 
concluiu-se que a vermiculita apresentou resultado superior em irrigação com lamina d’agua a 
50% e a utilização de polímero a 0,5% sob lâmina d’agua 100% irrigação foi melhor tratamento 
para massa de matéria seca. Além disso, verificou-se que não é recomendável a utilização do 
polímero em doses acima de 0,5% e vermiculita acima de 15%. 
 
Palavras-chave: Substrato, vermiculita, polímero, Eucaliptus citriodora, irrigação. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE Cosmopolites Sordidus (GERMAR) 
(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NA CULTURA DA BANANEIRA  

 
Walter Maldonado Jr1; José Carlos Barbosa2; Ronaldo Pavarini3 

 
 
Resumo 
 
O gorgulho da bananeira Cosmopolites sordidus (Germar) (Coleoptera: Curculionidae) é nativo 
da Malásia e Indonésia porém já é considerado uma praga de grande importância em várias 
regiões produtoras de banana no mundo, podendo ocasionar perdas de até 100% da produção. No 
Brasil, já se encontra disseminado em todos os estados. O inseto se encontra no solo e ataca o 
rizoma e a base do pseudocaule da planta, sendo disseminado principalmente por plantio de 
material infestado. O dano é causado pelas larvas que abrem galerias nas estruturas atacadas da 
planta e prejudicam a absorção de água e nutrientes assim como abrem portas de entrada para 
patógenos. O controle atualmente é realizado, quimicamente, com o uso de armadilhas com 
semioquímicos, culturalmente, com a destruição de restos culturais e cobertura da base do 
pseudocaule da planta com solo e, preventivamente, com tratamento em água fervente do 
material de plantio. O trabalho foi realizado do ano de 2005 até 2008 numa área comercial de 
plantio de banana “nanica”, de 4 hectares com espaçamento de 3,0 x 2,5m e aproximadamente 15 
anos de idade, no município de Juquiá, (47o38’05’’W, 24o19’15’’S e 17m de altitude) localizado 
na região do Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Para a quantificação dos insetos 
distribuiu-se nesta área um total de 80 iscas, com avaliações quinzenais. Foram calculados os 
índices de agregação: razão variância/média, índice de Morisita, coeficiente de Green e expoente 
k da distribuição binomial negativa e concluiu-se que o inseto se distribui de maneira média a 
altamente agregada em plantação de bananeiras, com essa agregação diminuindo à medida que a 
infestação aumenta. 
 
Palavras-chave: gorgulho, agregada, manejo integrado de pragas. 
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PARÂMETROS FITOTÉCNICOS DE DUAS CULTIVARES 
TRANSGÊNICAS DE SOJA SEM CONTROLE DE INSETOS-PRAGAS  

 
Wellington Ivo Eduardo1; Luciana Cláudia Toscano Maruyama2;Germison Vital Tomquelski2 

Wilson Itamar Maruyama2; Renato Franco de Oliveira Moraes1; 

 
Resumo  
 
Grande parte dos prejuízos na cultura da soja são ocasionados pelos insetos-pragas, 
principalmente quando o manejo ocorre erroneamente. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar 
os parâmetros fitotécnicos de duas cultivares de soja transgênicas, na ausência do controle 
químico de insetos-pragas. O experimento foi realizado na UEMS, Unidade de Cassilândia, safra 
de 2009/10. Utilizou-se uma área de 1400m2 dividida em quatro parcelas de 350m2, onde foram 
semeadas duas cultivares de soja transgênicas Valiosa RR e Anta 82 RR, com densidades de 20 
sementes.m-1 e espaçamento de 0,45m entre linhas, sendo realizado o controle de plantas 
daninhas e doenças, ausentando-se o controle de insetos-pragas. Foram realizados os testes de 
produtividade utilizando 10m da linha central de cada parcela onde as plantas foram trilhadas e 
os grãos pesados corrigindo a umidade para 13% sendo o peso expresso em kg.ha-1. O número de 
grãos/planta, grãos/vagens e vagens/planta foram obtidos através de 10 plantas aleatórias de cada 
parcela, utilizadas na produtividade, totalizando 20 plantas para cada cultivar. A cultivar Anta 82 
RR apresentou produtividade média de 2254 kg.ha-1 e a cultivar Valiosa RR 2077 kg.ha-1, 
evidenciando que essa cultivar foi mais prejudicada pela ausência do controle químico para os 
insetos pragas. Em relação ao número de grãos/vagens, grãos/planta e vagens/planta os melhores 
resultados foram observados também na cultivar Anta 82 RR, 2,33; 114,75 e 48,52, 
respectivamente. Verificou-se para à cultivar Valiosa RR 1,88 grãos/vagens, 72,01 grãos/planta e 
38,09 vagens/planta. A cultivar Anta 82 RR possui característica de grãos com menor diâmetro e 
vagens com maior número de grãos, sendo essa característica considerada favorável, pois ocorre, 
uma melhor diluição de danos, gerando ganho na produtividade. Conclui-se que a cultivar Anta 
82 RR apresentou melhores resultados nos parâmetros fitotécnicos avaliados quando comparados 
com a cultivar Valiosa RR, na ausência de controle químico de insetos. 
 
Palavras-chave: Soja transgênica, insetos-pragas, produtividade, manejo de pragas. 
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PARÂMETROS FISIOLÓGICOS DE DUAS CULTIVARES 
TRANSGÊNICAS DE SOJA SEM CONTROLE DE INSETOS-PRAGAS  

 
Wellington Ivo Eduardo1; Luciana Cláudia Toscano2; Renato Franco de Oliveira Moraes1; 

Wilson Itamar Maruyama2; Germison Vital Tomquelski3 
 
Resumo  
 
Diversas pragas atacam a cultura da soja durante todo seu ciclo, ocasionando danos na fisiologia 
da planta, diminuindo a produção. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros 
fisiológicos de duas cultivares de soja transgênicas, na ausência do controle de insetos-pragas. O 
experimento foi realizado na UEMS, Unidade de Cassilândia, safra de 2009/10. Utilizou-se uma 
área de 1400m2 dividida em quatro parcelas iguais, onde foram semeadas duas cultivares de soja 
transgênica, Valiosa RR e Anta 82 RR, sendo realizado o controle de plantas daninhas e doenças, 
ausentando-se o controle de insetos-pragas. Foram realizados os testes de retenção foliar 
observando individualmente 10m da linha central de cada parcela, sendo classificadas com 
retenção foliar aquelas que apresentavam uma folha ou haste verde. O IPDV foi realizado com as 
plantas utilizadas no teste de retenção foliar, sendo as vagens classificadas em cheias, 
intermediárias ou vazias. Para a produtividade, essas plantas foram trilhadas e os grãos pesados 
corrigindo a umidade para 13%. E no teste de tetrazólio foi avaliado a % de germinação e vigor, 
e os danos ocasionados pelos percevejos. A Anta 82 RR apresentou maior retenção foliar 62% e 
a Valiosa RR 42%. Em relação ao IPDV as cultivares apresentaram danos semelhantes de 42 a 
45%. A produtividade média da Anta 82 RR foi de 2254kg.ha-1, superando a Valiosa RR 
2077kg.ha-1, evidenciando que essa cultivar foi mais prejudicada pela ausência do controle 
químico para os insetos-pragas. No teste de tetrazólio foi observada baixa % de viabilidade e 
vigor nas duas cultivares, não ultrapassando 19%, e verificando os danos ocasionados pelos 
percevejos as maiores perdas foram observadas na cultivar Valiosa RR 42%, sendo que na 
cultivar Anta 82 RR os danos foram de 10%.  Conclui-se que a cultivar Anta 82 RR foi menos 
prejudicada fisiologicamente pelo ataque de insetos sendo mais produtiva. 
 
Palavras-chave: Soja transgênica, insetos-pragas, produtividade, manejo de pragas. 
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EFICIÊNCIA DE AZADIRACTINA NO CONTROLE DE Spodoptera 

frugiperda (J. E. SMITH) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EM FOLHAS 
DE FEIJÃO COMUM 

 
 

Zulene Antonio Ribeiro1; Bruno Henrique Sardinha de Souza2; Eduardo Neves Costa3; Arlindo 
Leal Boiça Júnior4. 

 
 
Resumo  
 
A ocorrência de insetos fitófagos é um fator limitante na produção das culturas agrícolas e 
Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) pode ocorrer em feijoeiro 
causando injúrias nas plantas e reduções na produtividade. Para o seu controle, o uso de terpenos 
com atividade inseticida é uma alternativa aos produtos químicos. Os limonoides, presentes na 
Azadirachta indica A. Juss., apresentam efeito inseticida. Assim, os objetivos deste trabalho 
foram avaliar a mortalidade de S. frugiperda com a utilização do produto comercial Azamax® 

(azadiractina 1,2 EC) bem como sua eficiência. Seis diferentes concentrações do produto, 0,01%, 
0,03%, 0,06%, 0,16%, 0,40% e 1% foram utilizadas, mais dois tratamentos como testemunhas 
(água deionizada e o inseticida fisiológico lufenuron EC do grupo químico benzoilureia na 
concentração de 1,5%). As folhas das plantas de feijoeiro, cultivar Pérola, foram imersas nas 
emulsões por um minuto, e em seguida expostas ao ambiente por 30 minutos, para secagem. 
Após esse processo, foram acondicionadas em placas de Petri, onde foram liberadas cinco 
lagartas recém-eclodidas. Um período de alimentação de três dias foi escolhido para assegurar o 
consumo do produto por todas as lagartas, e após este período estas foram transferidas para 
folhas sem tratamento. As avaliações da mortalidade larval foram realizadas aos três, cinco, sete 
e 10 dias após o início do experimento, medindo-se também aos 10 dias a massa do inseto. As 
concentrações 0,16%, 0,40% e 1,00% de Azamax® apresentaram eficiência superior a 80% na 
mortalidade larval aos sete dias após a aplicação, onde o número de lagartas mortas não se 
diferenciou daquele observado para o inseticida lufenuron. Aos 10 dias, a concentração que 
melhor controlou a praga foi a de 1,00% que apresentou eficiência de 100%, índice semelhante 
ao encontrado para o inseticida químico. Independente das concentrações de azadiractina houve 
efeito deletério no inseto, interferindo na massa corporal.  
 
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, óleo de nim, produtos naturais. 
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EFEITO DE AZADIRACTINA EM LAGARTAS DE Anticarsia gemmatalis 
HÜBNER, 1818 APLICADAS EM FOLHAS DE FEIJÃO  

 
 

Zulene Antonio Ribeiro1; Eduardo Neves Costa2; Bruno Henrique Sardinha de Souza 3; Arlindo 
Leal Boiça Júnior4. 

 
 
Resumo  
 
Em cultivos orgânicos a utilização de óleo nim como alternativa ao uso de produtos químicos no 
controle de pragas é uma opção promissora. Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818 (Lepidoptera: 
Noctuidae) é um inseto fitógago que pode ocorrer no feijoeiro e causar danos econômicos. Deste 
modo, objetivou-se verificar o impacto de seis concentrações do produto comercial Azamax® 
(azadiractina 1,2 EC) em lagartas de A. gemmatalis. Seis concentrações do produto, 0,01%, 
0,03%, 0,06%, 0,16%, 0,40% e 1% foram utilizadas, mais dois tratamentos testemunhas (água 
deionizada e o inseticida fisiológico lufenuron EC grupo químico benzoilureia na concentração 
de 1,5%). Folhas de feijoeiro, cultivar Pérola, foram imersas nas emulsões por um minuto, e em 
seguida expostas ao ambiente por 30 minutos para secagem. Após esse processo, foram 
acondicionadas em placas de Petri, onde foram liberadas cinco lagartas recém-eclodidas. Um 
período de alimentação de três dias foi escolhido para assegurar o consumo do produto por todas 
as lagartas, e após este período estas foram transferidas para folhas sem tratamento. As 
avaliações da mortalidade larval foram realizadas aos três, cinco, sete e 10 dias após o início do 
experimento, medindo-se também aos 10 dias a massa do inseto. Aos três dias após o tratamento 
com azadiractina, a concentração de 0,16% foi a que proporcionou maior mortalidade de lagartas 
de A. gemmatalis, sendo semelhante ao produto químico. Isto possivelmente ocorreu pelo fato de 
concentrações maiores que 0,16% de Azamax® provocarem inibição na alimentação, 
ocasionando um efeito mais tardio na mortalidade das lagartas. Na avaliação de cinco dias, todos 
os tratamentos diferenciaram significativamente da testemunha (água). Aos sete e 10 dias após 
exposição das lagartas aos tratamentos, as concentrações acima de 0,06% de Azamax® e o 
produto químico lufenuron apresentaram os maiores índice de mortalidade. Independentemente 
das concentrações de azadiractina houve efeito deletério no inseto, interferindo na massa 
corporal. 

 
 
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, óleo de nim, inseticida natural, produto orgânico.  
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CAPTURA E SOLTURA DE POMBOS DOMÉSTICOS (Columba livia) 
(GMELIN, 1789): SOLUÇÃO OU PROBLEMÁTICA? 

 
Mariah Valente Baggio1; Marcos José Picollo2 

 
 
Resumo  
 
O pombo doméstico é uma praga urbana presente em grande número nas cidades, podendo 
veicular diversos patógenos e carrear parasitas, infestando residências e estabelecimentos 
comerciais. Nestes locais a praga pode se alojar em beirais, vigas e vãos no telhado. Eles podem 
causar contaminações nos produtos e também e colocar a saúde dos trabalhadores em risco. Os 
métodos mais comuns para diminuir a presença deste pássaro é a colocação de tela e/ou espículas 
de metal. Em um cliente da IMUNIPRAG, onde estes métodos haviam sido realizados, a 
incidência não diminuía, pois os pássaros migravam para prédios vizinhos. Como estes 
organismos são definidos como fauna sinantrópica nociva, passível de controle, o abate até pode 
ser autorizado pelos órgãos competentes, entretanto ainda é uma questão muito polêmica no país, 
podendo denegrir a imagem de uma empresa. Tendo em vista a ausência de levantamentos 
populacionais de C. livia nos centros urbanos bem como a necessidade de redução dessa espécie 
no cliente, o objetivo do presente trabalho foi realizar a captura, soltura e monitoramento de C. 
livia, através de tingimento das penas com tintas de cartucho indicado pelo IBAMA-RP-SP, 
durante o período de Agosto de 2011 a Abril de 2012 pela empresa IMUNIPRAG. Foram 
capturados 533 indivíduos no total, sendo que houve maior captura nos meses de Setembro, 
Outubro e Abril. As aves capturadas foram semanalmente soltas em um sítio a 25 Km da cidade 
de Matão/SP. Como 04 indivíduos capturados voltaram para ao cliente, o local de soltura foi 
alterado para 40 km e resultados demonstram que é uma distância satisfatória para a sua 
liberação. Iniciamos monitoramento das áreas vizinhas ao sítio para averiguar o impacto da 
soltura desses animais na região, entretanto, os dados obtidos ainda não são conclusivos. 

Palavras-chave: pragas urbanas, imuniprag, monitoramento. 
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