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SUSTENTABILIDADE E RESGASTE CULTURAL EM PLANTAS MEDICINAIS 
 

JEAN TIDES¹; ANDRÉ LUIZ VICENTE²; ANA PAULA CILIPRANDI³, DANIELA CLEIDE 
AZEVEDO DE ABREU4 

 
¹Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 
Campus Dois Vizinhos, jeantides@hotmail.com;²Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
Campus Francisco Beltrão, andre.luiz.vicente@hotmail.com; ³Programa de Pós-Graduação em 
Agroecossistemas - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Dois Vizinhos, 
ana_cili@hotmail.com; 4Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Dois Vizinhos, 
Docente do Curso de Engenharia Florestal danielaabreui@utfpr.edu.br 

 
 

A produção e o mercado de plantas com propriedades medicinais têm crescido muito, 
devido a busca por novos tratamentos alternativos, qualidade de vida, sustentabilidade, e 
resgate do conhecimento popular e tradicional. A Umbanda, primeira religião brasileira e 
centenária em sua existência, utiliza de inúmeras espécies medicinais para seus ritos e 
cultos, em geral as plantas são adquiridas comercialmente. O processo de modernização e 
urbanização contribuiu com a perda da diversidade e a cultura do cultivo destas plantas. 
Com o intuito de promover o resgate do conhecimento popular e tradicional-religioso 
promoveu-se a implantação de um horto medicinal no terreiro de umbanda, visando a 
resgate desses saberes, sustentabilidade e banco de espécies. No mês de abril de 2017, foi 
implantado um horto medicinal no Terreiro de Umbanda Fortaleza de Ogum, em Francisco 
Beltrão-PR. Para a implantação foi utilizada plantas medicinais com fins religiosos, obtidas 
no horto medicinal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Dois 
Vizinhos, as plantas utilizadas foram Rosmarinusofficinalis, Tanacetumvulgare, 
Rutagraveolens, Ocimumbasilicum,Petiveriaalliacea L., Lippia alba, e plantado de tubérculos 
de Dioscoreatrifida. No Terreiro já haviam duas espécies, 
SansevieriatrifasciataeColeusBarbatus (Andr.), que foram replantados no local escolhido 
para a implantação da horta. O local escolhido foi próximo a um muro de fácil acesso a 
água, radiação solar e colheita, após ser limpo e adubado a área com cama de aviário 
curtido e incorporado ao solo, as mudas foram plantadas, e em seguida regadas com água. 
Através de ações de extensão como esta obtemos resultados favoráveis ao 
desenvolvimento regional e urbano das hortas, bem como a agregação de conhecimentos 
tradicionais que veem se perdendo com o processo de erosão do conhecimento, em foco o 
tradicional e religioso, que em suma importância agrega a vida ativa de comunidades 
religiosas e sua qualidade de vida dentro delas. As plantas usadas na ação, possuem seu 
valor etnocultural e podem empregar o farmacológico, pois em geral todas apresentam um 
uso medicinal, promovendo a capacidade de prevenção e tratamento de algumas doenças. 
Ao final da ação de extensão obtemos a horta confeccionada, o resgate etnobotânico das 
plantas utilizadas, a difusão dos conhecimentos técnicos e agronômicos sobre plantas, solo 
e adubação, bem como a proposição de um novo banco de espécies medicinais que podem 
ser acessadas por toda a comunidade ao entorno.  
 
Palavras-chave: Etnobotânica; Etnocultural; Saberes Tradicionais; Terreiro; 
Sustentabilidade. 
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CONCEPÇÃO DA QUALIDADE DE SEMENTES CRIOULAS POR ESTUDANTES 

DE ESCOLA DO CAMPO NO SUDOESTE DO PARANÁ 
 
JOSIANE OTALAKOSKI¹; FÁBIO ANTÔNIOANTONELO2;SINTIELE BORGES3; DAYANA 
SUELEN SEIDEL4; STHEFFANY LUCCA5; ISABELLA GALVAN DIAS6; DULCINÉIA BETTI7 

 

1Discente COBIO- UTFPR, Dois Vizinhos, Brasil; 2Discente COBIO, PIBID - UTFPR, Dois Vizinhos, 
Brasil; 3Discente COAGRO- UTFPR, Dois Vizinhos, Brasil; 4Discente COENF- UTFPR, Dois Vizinhos, 
Brasil; 5Discente COAGRO- UTFPR, Dois Vizinhos, Brasil; 6Discente COBIO- UTFPR, Dois Vizinhos, 
Brasil; 7Docente COBIO- UTFPR, Dois Vizinhos, Brasil 

 
 

Sabe-se que a educação escolar do campo não supre a demanda de todos os aspectos 
vivenciados no dia-a-dia da população do meio rural, com isso inclui-se a percepção acerca 
do uso de sementes crioulas. Foram obtidas sementes crioulas das propriedades dos 
alunos, que frequentavam uma escola do campo do sudoeste do paraná, foi precedendo 
testes de germinação e fitossanidade, a fim de avaliar a percepção dos estudantes perante 
as sementes produzidas. Na apresentação dos resultados dos testes aos alunos, obteve-se 
o resultado do pré-questionário, onde 100% dos alunos afirmou não saber o que significava 
fitossanidade, no entanto 72,72% soube justificar a importância do conhecimento da 
qualidade das sementes perante o cultivo de plantas. Subjacente a isso, todos souberam 
diferenciar sementes crioulas de sementes comerciais, argumentando que sementes 
crioulas são aquelas produzidas na propriedade, sem defensivos agrícolas e produzidas 
anualmente. Perante a avaliação dos testes de fitossanidade e germinação, apenas 9,1% 
dos estudantes afirmaram que tais sementes estariam aptas a serem cultivadas e que 
renderia uma boa produção. Ao fim, 100% dos alunos afirmou que as informações 
repassadas lhes auxiliaram de alguma maneira, destacando a importância da integração do 
Ensino Básico com o Ensino Superior, promovendo o incentivo da continuidade dos projetos 
de extensão dentro das universidades. 
 
Palavras-chave: Educação; Germinação; Fitossanidade. 
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PROPOSTA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ALTERNATIVA E SUSTENTÁVEL 
 
JANAÍNE DA SILVA1; DANIELA MERLO1; ADRIANA SIMANE CAMERA1 

 

1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Estrada para Boa Esperança, km 04, 
PIBIDJanainesilva132@gmail.com; daniela-29.07@outlook.com; adrianacamera@utfpr.edu.br 

 
 
Com o crescimento populacional, a demanda de energia é cada vez maior e, 
consequentemente, o aumento de lixo produzido também, o que potencializa problemas 
ambientais. Algumas cidades utilizam grandes áreas para aterros sanitários, o que gera um 
outro problema com o passar dos anos para o meio ambiente, como a contaminação dos 
lençóis freáticos, poluição do solo, entre outros. Esse inconveniente do aumento do lixo e 
necessidade de energia não é exclusivo de grandes centros. Ao olharmos para a nossa 
realidade, mesmo sendo rural, demandamos de uma grande quantidade de energia e 
também geramos lixo em excesso, seja em nossas casas, escolas, universidades entre 
outros locais. A nossa instituição, a UTFPR – DV tem um grande consumo de energia 
elétrica, gerando gastos financeiros altos, o qual poderia ser minimizado com o emprego de 
energias alternativas. Dar um destino não só adequado, mas utilitário ao lixo, como a 
construção de um biodigestor, se apresenta como uma alternativa interessante de produção 
de energia, gerando o biogás, o qual utiliza a matéria orgânica e, assim, contornando esse 
problema ambiental e energético. O gás metano é o principal produto deste processo e é o 
que irá fornecer energia. Em vista dos problemas relatados, o nosso trabalho visa 
desenvolver um biodigestor de baixo custo, fácil manutenção e operação, que poderá ser 
empregado nas escolas de centros urbanos, no meio rural e em nossa instituição, gerando o 
biogás a partir da degradação anaeróbica de resíduos orgânicos, os quais poderiam ser 
descartados de maneira inadequada. 
 
Palavras-chave: Energia; Sustentabilidade; Biodigestor; Resíduos Orgânicos.   
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TRATAMENTO DE REJEITO DE SUINOCULTURA POR MÉTODO BIOLÓGICO 

UTILIZANDO FITOPLÂNCTON 
 
FABIO ANTONIO ANTONELO1; FERNANDA FERRARI2; PAULA FERNANDES 
MONTANHER3 
 
1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Dois vizinhos, Estrada para Boa Esperança, Km 04, 
São Cristóvão, CEP 85660-000, Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas, Bolsista PIBID-Biologia. 
2 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Dois vizinhos, Estrada para Boa Esperança, Km 04, 
São Cristóvão, CEP 85660000, Docente da Coordenação do Curso de Biologia.3 Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná - Dois vizinhos, Estrada para Boa Esperança, Km 04, São Cristóvão, 
CEP 85660000, Docente da Coordenação do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. 

 
 
O rejeito de suinocultura, devido sua grande carga de nutrientes, pode gerar graves 
impactos quando destinado inadequadamente. Sabe-se que organismos produtores 
primários de ambientes aquáticos, ao utilizarem os nutrientes, contribuem para a diminuição 
das concentrações destes íons na água. Neste sentido, o presente trabalho objetivou 
verificar o potencial de crescimento do fitoplâncton em efluente de suinocultura. O 
experimento foi implantado próximo à represa da UTFPR, sob uma casa de vegetação. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro tratamentos em 
tréplicas: controle (água da represa); tratamento 1 (efluente diluído duas vezes), tratamento 
2 (efluente diluído uma vez) e tratamento 3 (somente efluente). As diluições foram realizadas 
utilizando água da própria da represa e os inóculos fitoplanctônicos obtidos do mesmo local. 
As amostras de água e efluente foram dispostas em recipientes de 30 litros de capacidade. 
Após 10 dias notou-se a proliferação algal por meio da modificação da coloração da água e 
pela formação de aglomerados sobrenadantes de células. As duas espécies fitoplanctônicas 
evidenciadas no experimento pertencem ao gênero Chlamydomonas. Após 30 dias, a 
biomassa algal foi recuperada por meio do método floculação-coagulação, testando-se 
sulfato ferroso e cloreto de cálcio, seguido de filtração, obtendo-se resultados apenas com o 
primeiro sal utilizado. Conclui-se que o tratamento biológico utilizando fitoplâncton seguido 
de tratamento químico possibilitou a produção de biomassa algal, a qual pode ter diferentes 
destinações de acordo com sua composição, gerando a recuperação da mesma, e ainda, 
clarificando o efluente.  
 
Palavras-chave: Microalgas; Biomassa algal; Efluentes agrícolas  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – IMPORTÂNCIA DO FORNECIMENTO ADEQUADO 

DE COLOSTRO PARA BEZERRAS E SEU IMPACTO ECONÔMICO NA 

PROPRIEDADE LEITEIRA 
 
ISABELLE DAMÉ VEBER ANGELO¹; PATRICIA PINTO DA ROSA²; ANA CAROLINA 
FLUCK³ 

 
¹Acadêmica do curso de Zootecnia – Universidade Federal de Pelotas; Bolsista Embrapa CPACT; 
²Bacharel em Zootecnia;³Pós doutorando – Programa de Pós Graduação em zootecnia, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná; anacarolinafluck@yahoo.com.br. 

 
 
A criação de bezerras é uma das principais atividades dentro da propriedade leiteira, visto 
que a reposição de animais e melhoria genética do rebanho dependem de um manejo 
adequado durante esta fase. Por esta razão, torna-se então imprescindível a realização 
correta da colostragem para esses animais. O objetivo deste estudo é discutir, por meio de 
uma revisão bibliográfica, a importância de se ofertar colostro a bezerras leiteiras e indicar 
as perdas econômicas que o sistema sofre quando este manejo não é empregado. Para 
isto, foram filtrados artigos científicos e capítulos de livros publicados a partir do ano de 
2005. Dos trabalhos encontrados sobre o tema, todos frisam a importância da colostragem 
após a parição, pois bezerras recém-nascidas possuem o organismo frágil, com poucas 
reservas de gordura e glicogênio, e com o sistema imunológico não totalmente 
desenvolvido. O colostro contém em sua composição imunoglobulinas fundamentais para a 
transmissão da imunidade passiva às bezerras, além de ser rico em nutrientes como 
gordura, lactose e minerais, suprindo assim todas as necessidades iniciais desses animais. 
O fornecimento deve iniciar preferencialmente até 12h após a parição, para melhor absorção 
das imunoglobulinas, e manter-se por um período de três a cinco dias, para garantir 
estoques apropriados de nutrientes até que se comece a alimentação sólida. É muito 
importante salientar a necessidade de um fornecimento suficiente de colostro, sendo este 
correspondente a 10% do peso vivo do animal. Alguns estudos apontam as perdas 
econômicas que as propriedades leiteiras sofrem quando não realizam esta prática de forma 
correta. De forma geral, na maioria das espécies animais, o maior percentual de óbitos 
ocorre nas primeiras semanas de vida e, no caso de bovinos, entre os primeiros 15 e 30 
dias de vida. O maior risco para as bezerras recém-nascidas é o momento em que a matriz 
ou o tratador não lhe fornecem o essencial de colostro. Isso poderá acarretar deficiências 
ocasionadas por doenças ou até a morte dos animais e, consequentemente, prejuízo para o 
produtor e quebra do ciclo de produção. A colostragem é um tema salientado por 
pesquisadores em livros e publicações científicas há vários anos, porém, no campo, ela 
ainda é um grande problema econômico. Torna-se assim necessária a maior disseminação 
desse conhecimento para produtores, incentivando a prática desse manejo, para que haja 
menores perdas e a manutenção do ciclo produtivo.  
 
Palavras-chave: Colostragem; Imunoglobulinas; Gordura.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – MANEJO SANITÁRIO DE ORDENHA EM 

PROPRIEDADES LEITEIRAS 
 
ISABELLE DAMÉ VEBER ANGELO¹; PATRICIA PINTO DA ROSA²; ANA CAROLINA 
FLUCK³ 

 
¹Acadêmica do curso de Zootecnia – Universidade Federal de Pelotas; Bolsista Embrapa CPACT; 
²Bacharel em Zootecnia;³Pós doutorando – Programa de Pós Graduação em zootecnia, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná; anacarolinafluck@yahoo.com.br. 
 
 

A mastite bovina é a doença que mais causa perdas econômicas na produção leiteira. Isso 
se deve a um manejo sanitário precário nos equipamentos e nas instalações, principalmente 
na sala de ordenha. Adotar certos hábitos torna-se, portanto, imprescindível para evitar que 
a doença cause transtornos a cadeia produtiva do leite. O objetivo deste estudo é discutir, 
por meio de uma revisão bibliográfica, a importância de um manejo sanitário adequado no 
processo de ordenha. Para isto, foram filtrados artigos científicos a partir do ano de 2013. 
Dos trabalhos encontrados, salienta-se a importância de práticas de manejo que devem ser 
inseridas na rotina de ordenha. A desinfecção dos tetos antes da ordenha (pré-dipping) e 
depois da ordenha (pós-dipping) são procedimentos que evitam a infecção da glândula 
mamária por microrganismos ambientais e contagiosos, respectivamente. A secagem dos 
tetos das vacas com toalhas de papel descartáveis é outro recurso que pode ser utilizado, 
pois também diminui a ação desses patógenos. Essas medidas são consideradas pelos 
autores como práticas, econômicas e eficazes para o controle da mastite, reduzindo a mais 
da metade possíveis novas infecções. Para a realização do pré-dipping, pode-se utilizar 
soluções desinfetantes a base de iodo, clorexidina e ácido cloroso. Para o pós-dipping, 
recomenda-se a utilização de soluções a base de iodo associadas a glicerina. Outra atitude 
que o produtor de leite pode adotar é o teste de caneca. O teste permite a detecção de 
mastites clínicas, diminui os índices de contaminação do leite do rebanho e, além da 
obtenção da caneca, não possui custos ao produtor. A partir desse hábito, pode-se 
implantar uma ordem de entrada na sala de ordenha, colocando os animais infectados para 
o final da fila, dificultando a transmissão da doença para outras vacas. A limpeza dos 
equipamentos também é muito importante, pois influencia diretamente na qualidade do leite. 
Detergentes alcalinos removem resíduos de gordura e proteína da ordenhadeira e devem 
ser feitos diariamente, enquanto os ácidos removem sais oriundos do leite e da água e 
devem ser utilizados de uma a duas vezes por semana. Como conclusão, aderir a estas 
práticas simples pode diminuir os custos da propriedade com medicamentos, impedir 
decréscimos na produtividade animal e permitir que os critérios de descarte sejam 
relacionados a fatores genéticos, o que promoverá o melhoramento do rebanho e da 
qualidade do leite produzido.  
 
Palavras-chave: Higiene de ordenha; Pré-dipping; Pós-dipping.  
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A produção de leite para os próximos anos tem a perspectiva de um aumento do volume 
produzido em nível mundial, principalmente nos países em desenvolvimento, onde existem 
condições climáticas favoráveis para a atividade. No ano de 2014, a produção nacional de 
leite foi de 24.740,895 bilhões de litros, sendo que deste total a participação dos estados da 
região sul foi de 8.737,203 bilhões de litros, demonstrando a importância econômica da 
produção leiteira nestes, que se torna mais expressiva a cada ano. Falhas na eficiência 
produtiva e reprodutiva são os fatores que mais afetam a lucratividade da pecuária leiteira. 
Os animais que permanecem não gestantes por um longo intervalo após o parto, aumentam 
os custos de produção, além de contribuir com acréscimo dos dias em lactação, com 
consequente redução da produção de leite. Portanto, o uso de inseminação artificial é um 
método de grande importância na bovinocultura de leite, por proporcionar aumento na taxa 
de prenhez e consequentemente aumento na produção de leite. A seleção genética com 
base nas características produtivas e reprodutivas de bovinos de leite, associada a 
condições ótimas de desenvolvimento, provém ao plantel ganhos moderados a satisfatórios 
tanto em pontos qualitativos como quantitativos. Levar essa tecnologia e informação a 
produtores de pequenas a médias propriedades é de suma importância. A Serra Gaúcha é 
um dos locais onde a atividade vem crescendo extensivamente, principalmente pelo 
investimento em tecnologias, novas práticas e extensa lista de atividades técnicas que vem 
sendo levadas a propriedades, principalmente as menores, de cunho familiar.O objetivo foi 
avaliar a produção de leite de pequenos produtores, bem como relacioná-la com a utilização 
de inseminação artificial. Este estudo foi conduzido em nove propriedades na Serra Gaúcha. 
A coleta de dados foi realizada em maio de 2014, através de visitas técnicas a propriedades 
leiteiras de pequeno e médio porte. O procedimento metodológico escolhido foi a análise 
das unidades produtoras de leite pela forma de estudo de caso, para verificar a produção de 
leite relacionado com o uso ou não de inseminação artificial. Nas visitas foram levantados os 
índices zootécnicos, auxiliando no planejamento e estruturação das propriedades de leite. 
De acordo com cada realidade das propriedades foi elaborado projeto de manejo a fim de 
adequar as propriedades aos sistemas de produção. Foi observado que a média de 
produção de leite das propriedades que utilizam a técnica de inseminação artificial não 
difere estatisticamente quando relacionada com aquelas que não realizam este método de 
reprodução. Este fato se deve as propriedades que estão em melhorias no seu 
desenvolvimento precisarem de adaptações com outros manejos, como sanitário e 
nutricional, fatores diretamente ligados ao melhoramento genético. Apesar de a inseminação 
possibilitar que produtores utilizem sêmen de reprodutores de maior potencial genético, este 
método quando adotado de forma irregular, não traz resultado esperado. Portanto, é 
necessário um planejamento futuro das propriedades, sendo um processo longo e gradual, 
para obter melhores resultados, levando aos produtores melhor conhecimento da tecnologia 
que está sendo empregada em suas propriedades. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar, Bovinocultura de leite; Gestão; Reprodução.  
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A Astrapéia (Dombeyawallichi) é uma arvoreta ou arbusto de dois a cinco metros de altura, 
originária da África, com importância ecológica e econômica na apicultura.É uma árvore de 
baixo porte, com folhas grandes e inflorescências que aparecem no outono e no inverno. 
Devido à escassez de espécies com floração no período do inverno, essa espécie torna-se 
uma alternativa viável para a formação de pasto apícola. O objetivo do presente trabalho foi 
avaliar o potencial de enraizamento de estacas de astrapéiaobtidas de brotações e 
substratos para viabilização da produção de mudas e difusão de conhecimentos sobre a 
espécie aos apicultores da região Sudoeste do Paraná. Estacas de 10 cm, sem folhas e com 
corte bisel nas extremidades foram preparadas a partir de brotações coletadas da base da 
planta matriz, localizada no centro do município de Dois Vizinhos-PR. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado com três tratamentos e quatro repetições de dez 
estacas por parcela. Os tratamentos realizados foram: estacas sem folhas em substrato 
substrato orgânico comercial (T1), em terra de barranco (T2) e mistura de terra e orgânico 
na proporção 1:1 (T3).O plantio foi realizado em tubetes de polipropileno de 120 cm³, 
contendo acondicionados em bandejas mantidas em casa de sombra do Viveiro Florestal da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Dois Vizinhos, sob duas irrigações 
manuais diárias até o período de avalição. Aos 70 dias, foram avaliadas as variáveis: 
porcentagem de estacas enraizadas, com calos, mortas, com brotações, número e 
comprimento médio de raízes e número médio de brotos. Verificou-se a maior porcentagem 
de enraizamento (77,50%) e número médio de raizes (8,40) no substrato orgânico 
comercial, sendo essas variáveis siginficativamente superiores àquelas obtidas em terra 
(2,50% e 1,50 raízes/estaca). A taxa de mortalidade foi elevada na terra (92,50%). Quanto à 
sobrevivência (37,50%) e comprimento médio das raízes(10,86 cm) destacou-se a mistura 
de terra e composto orgânico. Os resultados indicaram que estacas obtidas a partir de 
brotações apresentaram eficiência no enraizamento devido à juvenilidade, associado com o 
substrato adequado,possibilitando a formação de mudas de melhor qualidade, sendo esses 
fatores importantes para a viabilização da formação de mudas de astrapéia a partir da 
tecnica de estaquia pelos apicultores.  
 
Palavras-chave: Apicultura; Estaquia; Juvenilidade; Espécie ornamental. 
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Pyrostegiavenustapertence à família Bignoniaceae, é uma liana trepadeira nativa utilizada 
para fins medicinais (tônico, antidiarréico e no tratamento de vitiligo) e paisagístico, com 
expressiva dispersão em quase todo o sul do Brasil, sendo popularmente conhecida como 
cipó de São João. Devido ao seu potencial medicinal, uso na produção de cestos artesanais 
e de sua relação com o folcore brasileiro, busca-se técnicas eficientes de propagação 
vegetativa, como meio de auxiliar na geração de lucros aos produtores, visando também a 
comercialização em festas juninas. O proposito deste trabalho foi avaliar o enraizamento da 
espécie por meio de estaquia, utilizando-se diferentes concentrações de auxina. O 
experimento foi realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Dois 
Vizinhos (UTFPR-DV), no periodo de agosto a novembro de 2016. O delineamento foi 
inteiramente casualizado com três tratamentos e quatro repetições de dez estacas por 
parcela. Os tratamentos realizados foram estacas sem folhas com diferentes concentrações 
(0, 500  e 1000 mg.L-1) da auxina ácido indolbutírico (AIB). A partir de ramos semi-lenhosos 
coletados de plantas matrizes existentes no prórpio Câmpus, foram preparadas estacas de 8 
cm, com corte em bisel na extremidade inferior. O plantio foi realizado em tubetes de 
polipropileno de 120 cm³, contendo subtrato vermiculita de granulometria fina, 
acondicionados em bandejas mantidas em casa de sombra do Viveiro Florestal da UTFPR. 
Aos 87 dias, foram avaliadas as variáveis: porcentagem de estacas enraizadas, com calos, 
mortas, com brotações, número e comprimento médio de raízes e número médio de 
brotações. Os resultados demonstraram elevado indice de mortalidade em todos os 
tratamentos testados, chegando a 70% no tratamento 1000 mg.L-1. A maior porcentagem de 
estacas com calos também foi obtida no tratamento 1000 mg.L-1(25%). A porcentagem de 
enraizamento (7,5%), número de raizes (3,75) e comprimento médio das raizes (0,75 cm) 
foram observadas no tratamento controle (0 mg.L-1), enquanto que a sobrevivência foi mais 
elevada (15%) no tratamento 500 mg.L-1. Conclui-se que novos experimentos de estaquia 
devem ser realizados com o cipó de São João em diferentes épocas do ano e 
concentrações de auxinas para aprimoramento da técnica e aumento na viabilidade da 
produção de mudas. 
 
Palavras-chave: Estaquia; Enraizamento; Auxina; Espécie medicinal. 
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A mosca branca é uma das principais pragas da cultura da soja, sendo um importante vetor 
de viroses para a cultura. O controle é basicamente por inseticidas, no entanto, no sistema 
de cultivo orgânico e no manejo integrado de pragas outros métodos de controle devem ser 
preconizados. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a preferência de oviposição da 
mosca branca (Bemisiatabaci) em soja tratada com indutores de resistência. Foi 
desenvolvido um experimento na casa de vegetação da UTFPR – Campus Dois Vizinhos, 
durante o ano de 2017. Soja da cultivar BRS284, foram semeadas  em  vasos de 10 litros. 
Na fase fenológica V6, foram aplicados os indutores, sendo: testemunha (água destilada), 
Acibenzolar-S-Metil (0,005%), ácido salicílico (2Mm), fertilizante foliar composto por fosfito, 
micronutrientes, aminoácidos e aditivos (ULTRA K® – 0,004%); quitosana (1%)  e silício 
(0,25%)  em 4 repetições.  Após 24 horas foram inseridas 500 moscas brancas no centro 
dos vasos, os quais foram dispostos de forma circular em uma bancada. Então após 48 
horas da infestação inicial, coletou-se dois folíolos do terço mediano das plantas, de cada 
tratamento, os quais foram avaliados em estereoscópico na na face abaxial da folha, sendo 
quantificado o número de ovos e determinado a área foliar. Os resultados mostraram que na  
testemunha ocorreu maior oviposição, apresentando maior número de ovos por cm², 
diferindo dos demais tratamentos.  O tratam quitosana demonstrou menor preferência, e de 
forma intermediária os demais indutores. Conclui-se  que os indutores utilizados tiveram um 
bom desempenho pois influenciaram  na redução da preferência de oviposição da mosca 
branca,  sendo uma alternativa para a  redução de inseticidas.   
 
Palavras-chave: Bemisiatabaci; Indução de Resistência; Defesa vegetal. 
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Atualmente, fungos como o Fusariumsolani, tem demonstrado serem cada vez mais 
agressivos para a cultura da soja (Glycinemax) e mais resistentes aos fungicidas utilizados 
em seu controle. Métodos alternativos de controle estão cada vez mais sendo estudados e 
as plantas medicinais representam um importante potencial nesse sentido.  A planta 
Penicilina (Alternanthera brasiliana), apresenta  estudos sobre bactérias, mas não existe 
informações  sobre fungos fitopatogênicos. Conforme o preparado ou tipo de extrato da 
planta sabe-se que há uma composição diferente de metabólitos secundários, portanto o 
presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial do extrato alcoólico de penicilina, A. 
brasiliana, no controle do fungo Fusariunsolani. Folhas da planta foram coletadas na UTFPR 
- DV e submetidas na UNISEP (União de Ensino do Sudoeste do Paraná), campus Dois 
vizinhos. Após à secagem em estufa a temperatura de 30 – 40 ºC por 48 horas, as mesmas 
foram trituradas. O extrato a 20% foi preparado colocando-se em contato a massa vegetal, 
com álcool a 60ºGL por 14 dias, com agitação diária, em frasco âmbar e meio isento de luz. 
Após o extrato foi concentrado em rotaevaporador a 60ºC por 4 horas. Efetuou-se a 
avaliação da inibição do crescimento micelial do fungo no Laboratório de Microbiologia do 
Hospital Veterinário da UNISEP - DV, onde em câmara de fluxo laminar foi adicionado o 
extrato nas concentrações de 1%, 0,5%, 0,25% e 0,125%, mais a testemunha com água 
destilada autoclavada, sobre o meio BDA autoclavado e adicionou-se o disco de micélio 
puro do fungo. O experimento foi realizado em Delineamento Inteiramente Casualisado 
(DIC) com 4 repetições em placa de petri. Realizaram-se leituras diárias até o fechamento 
da placa testemunha com o fungo e, ao final, observou-se que o extrato preparado inibiu o 
crescimento do fungo, sendo que a concentração de 0,5% foi a que demonstrou maior 
inibição, o que demonstra que a planta Alternanthera brasiliana apresenta potencial para o 
controle do fungo Fusariumsolani.  
 
Palavras-chave: Alternanthera brasiliana, Fusariumsolani, fungos fitopatogênicos, plantas 
fungistáticas. 
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O fungos Fusariumsolani, tem grande importância patogênica para diversas culturas, entre 
elas a cultura da soja (Glycinemax). Métodos alternativos de controle de fitopatógenos estão 
cada vez mais sendo estudados, considerando a preocupação com a produção de alimentos 
livres de contaminantes. Quanto à planta Penicilina (Alternanthera brasiliana), há alguns 
estudos de sua ação bacteriostática e bactericida, mas são restritas as informações quanto 
a sua ação fungistática e fungitóxica sobre fungos fitopatogênicos. Conforme o preparado ou 
tipo de extrato da planta sabe-se que há uma composição diferente de metabólitos 
secundários, portanto o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial da infusão 
de penicilina, A. brasiliana, no controle do fungo Fusariunsolani. Folhas da planta foram 
coletadas na horta medicinal da UTFPR - DV e submetidas na UNISEP (União de Ensino do 
Sudoeste do Paraná), campus Dois vizinhos, e então ocorreu à secagem em estufa a 
temperatura de 30 – 40 ºC por 48 horas. O extrato a 20% foi preparado colocando-se em 
contato a massa vegetal, com água fervente em recipiente fechado e deixou-se esfriar. 
Efetuou-se a avaliação da inibição do crescimento micelial do fungo no Laboratório de 
Microbiologia do Hospital Veterinário da UNISEP - DV, onde em câmara de fluxo laminar foi 
adicionado o extrato nas concentrações de 1%, 0,5%, 0,25% e 0,125%, mais a testemunha 
com água destilada autoclavada, sobre o meio BDA autoclavado e adicionou-se o disco de 
micélio puro do fungo. O experimento foi realizado em Delineamento Inteiramente 
Casualisado (DIC) com 4 repetições em placa de petri. Realizaram-se leituras diárias até o 
fechamento da placa testemunha com o fungo e, ao final, observou-se que todas as 
concentrações apresentaram inibição de crescimento micelial, o que demonstra que a planta 
Alternanthera brasiliana apresenta potencial para o controle do fungo Fusariumsolani.  
 
Palavras-chave: Alternanthera brasiliana, Fusariumsolani, fungos fitopatogênicos, plantas 
fungistáticas. 
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Atualmente é crescente a demanda por grãos produzidos em sistema orgânico, no caso da 
soja para ser usada principalmente como fonte de proteína na produção animal. Para 
atender essa demanda, extensas áreas são cultivadas com a leguminosa, havendo a 
necessidade de estudos com insumos alternativos para controle de doenças, especialmente 
a ferrugem asiática (Phakopsorapachyrhizi). A partir disso o objetivo do trabalho foi avaliar o 
potencial de controle de produtos alternativos no manejo da ferrugem asiática. O 
experimento foi conduzido em condições de campo, na Área Experimental da Gebana-
Brasil, localizada em Planalto-Paraná, com delineamento blocos ao acaso com três 
repetições, entre os meses de setembro/2016 e janeiro/2017. Foram realizadas quatro 
aplicações, iniciando em estádio vegetativo V6 e espaçadas em 15 dias, utilizando como 
tratamentos as caldas bordalesa e sulfocálcica, oxicloreto de cobre associados ou não a 
sílica (94,6% de SiO2). As variáveis analisadas foram severidade da doença em estádio 
reprodutivo (R5.0), número de vagens e produtividade. As caldas bordalesa e sulfocálcica a 
2% associados ou não a sílica (600 g ha-1) não diferiram da testemunha para severidade da 
ferrugem, com valor médio de 22,5%. Por outro lado, a utilização do oxicloreto de cobre (264 
g ha-1) associado ou não a sílica apresentou controle da doença em relação à testemunha 
de 72,8% e 78,5%, respectivamente. Os resultados produtivos seguiram a mesma 
tendência, com as caldas resultando em valores semelhantes à testemunha, com número de 
vagens e produtividade médias de 36,4 vagens planta-1 e 2.189,0 kg ha-1, respectivamente. 
Enquanto os tratamentos com uso do oxicloreto de cobre e sílica associados ou não, não 
diferiram entre si com número de vagens (52,7 vagens planta-1) e produtividade de 3.160,3 
kg ha-1. Conclui-se que a utilização do oxicloreto de cobre é uma opção efetiva no manejo 
da ferrugem asiática, sendo uma alternativa promissora na agricultura orgânica. 
 
Palavras-chave: Glycinemax L.; Oxicloreto de cobre; Caldas; Phakopsorapachyrhizi. 
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Alelopatia é a interferência provocada por substâncias químicas produzidas por organismos 
que afetam outros componentes de um agrossistema. Alface (Lactuca sativa L.) é uma 
planta indicadora de efeitos alelopáticos por ser bastante sensível. Desta forma, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar o potencial alelopático dos óleos essenciais de citronela 
(Cymbopogon), guaçatonga (Casearia sylvestris Sw.), melaleuca (Melaleuca L.), patchouli 
(PogostemonBenth.) e pitanga (Eugenia uniflora L.) em sementes de alface em relação a 
variável resposta massa de plântulas (g). Para isto, adotou-se delineamento inteiramente 
casualizado em fatorial duplo (5 óleos x 4 doses na concentração 100%) e um tratamento 
controle adicional (testemunha), com quatro repetições de 100 sementes da cultivar Grand 
Rapids TBR sem tratamento químico industrial. Superou-se a dormência das sementes com 
esfriamento a 10°C por três dias. Em seguida, foram tratadas por volatilização pelos óleos 
essenciais, sendo que para isso as mesmas foram armazenadas em cadinhos de inox de 8 
cm de diâmetro e os óleos essenciais na concentração 100% aplicados em papel filtro nas 
doses 10, 20, 30 e 40 μL de óleo por papel/cadinho; então os cadinhos foram lacrados por 
um período de 24 h em câmara fria à 20°C. A semeadura foi realizada sobre substrato de 
papel mata-borrão, umedecido com água destilada em 2,0 vezes o seu peso, em caixas do 
tipo gerbox® levadas à uma câmara BOD, à 25°C com fotoperíodo de 12h, por 7 dias. Para 
análise dos dados utilizou-se a ferramenta computacional R versão 3.4.0. Após verificar a 
normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, o conjunto de dados foi submetido à análise de 
variância(p≤0,05). Não foi constatado efeito significativo para os diferentes óleos e doses 
dos produtos testados. Para massa (g), foi significativa a diferença entre o fatorial (0,936 g) 
e o controle (0,802 g) o que indica sinergismo do efeito volátil dos produtos testados nas 
sementes em relação a obtenção de massa de plântulas de alface. 
 
Palavras-chave: Lactuca sativa; Alelopatia; Extratos vegetais. 
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O morango é um fruto muito suscetível ao ataque de patógenos. Em busca de alternativas 
para controle fitossanitários a utilização de produtos naturais, com baixos níveis de 
toxicidade e fácil manuseio, torna-se uma opção. Deste modo, o presente trabalho teve 
como proposito avaliar o efeito volátil de óleos essênciais (OE’s) – 1-citronela 
(Cymbopogonwinterianus), 2-guaçatonga (Casearia sylvestrisSw.), 3-melaleuca (Melaleuca 
L.), 4-patchouli (PogostemonBenth) e 5-pitanga (Eugenia uniflora L.)  sobre os aspectos 
físico-químicos de frutos de morango (Fragaria x ananassaDuch cv. Camarosa). Os óleos 
possuem composição química conhecida, determinada por cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massa (CG-EM). O experimento foi delineado com 4 repetições 
inteiramente casualizadas; para isto sorteou-se 20 frutos organizados em bandejas de 
polipropileno de 17 cm x 22 cm, para compor as 24 unidades experiementais (UE’s). Em 
sequência, sorteou-se os tratamentos testemunha e a dose de 20 μL de cada óleo essencial 
puro (concentração 100%) em papel filtro de dimensões 2 cm x 2 cm para fixar no papel 
filme que cobriu cada UE (bandeja). Os morangos ficaram acondicionados em BOD a 10ºC, 
por 6 dias. Foram avaliadas as variáveis respostas: perda de massa (%); percentual de 
frutos de morango podres por bandeja; firmeza dos frutos sem podridões (N/cm2), cor dos 
frutos, teor de sólidos solúveis totais (SST °Bx) e acidez. O conjunto de dados foi submetido 
à análise de variância(p≤0,05) e quando significativos, procedeu o teste de comparação de 
médias de Duncan, ao nível de 5% de significância. A testemunha teve maior perda de 
massa (3,15%) diferindo estatisticamente dos OE’s, com menor média para 2 (2,50%). O 
percentual de frutos podres foi maior para a testemunha (0,35), com diferença significativa 
para todos os OE’s mas menores perdas médias para 2 (0,06) e 3 (0,04). Os frutos ficaram 
mais firmes quando tratados com 2 ou 3 (10,68 e 10,64 N/cm2, respectivamente.), com 
diferença estatística para a testemunha (8,64 N/cm2). Os tratamentos não diferiram da 
testemunha em relação a coloração dos frutos. O teor de SST nos frutos foi maior para o 
tratamento 4 (7,45°Bx), seguido de 3 (7,27°Bx) e 2 (7,20°Bx), os quais diferiram 
estatisticamente da testemunha (6,15°Bx). Para a acidez não foram atendidos os 
pressupostos do modelo estatítico de delineamento experimental, mesmo sob 
transformações, uma alternativa de análise estatística seria a abordagem bayesiana.  
 
Palavras-chave: Fragaria x ananassaDuch cv. Camarosa; Efeito volátil;Extratos vegetais. 
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Casa de vegetação é um sistema de proteção ambiental que visa a produção de plantas, 
possibilitando manter controle sobre as condições impostas pelos agentes ambientais. 
Procurando estabelecer uma arquitetura com conceito sustentável que visa diminuir o 
impacto das construções sobre o meio ambiente, buscando maior eficiência, garantindo as 
necessidades do desenvolvimento vegetal, que demandam exigências químicas e físico-
ambientais. O conhecimento e atenção projetuais do espaço que os envolvem devem 
estabelecer condições para que as plantas realizem processos com maior eficiência 
produtiva e econômica em qualquer época do ano. Sabendo-se, da importância da água 
para a existência de qualquer forma de vida e por ser um recurso natural renovável, o 
gerenciamento deste recurso hídrico na agricultura é de extrema importância para garantir a 
irrigação e redução de custos. Atualmente, as Casas de Vegetação modernizaram-se com o 
uso de tecnologias aplicando-se informações de controle automático em busca da 
adaptação às demandas e exigências dos mercados consumidores e otimização de 
recursos. Nesse sentido, o trabalho proposto tem como objetivo o projeto arquitetônico de 
uma Casa de Vegetação e o desenvolvimento de um sistema de reutilização da água da 
chuva para irrigação interna em períodos chuvosos. A metodologia consistiu em 
desenvolvimento do projeto arquitetônico em software Autocad Autodesk, baseado em 
dados conceituais como forma, função, espaço e técnica, a escolha dos materiais que 
compõem constituintes da estrutura, vedações, pisos e cobertura com base na orientação 
solar, ventos predominantes e chuva, na busca do reaproveitamento da água pluvial. O 
trabalho apontou para sustentabilidade no meio ambiente, desenvolvimento econômico e 
tecnologia agrícola, os quais comportam novos modelos de ocupação rural. Os resultados 
obtidos demostraram planejamento e desenho de projeto arquitetônico estratégico, visando 
a proteção ecológica na reutilização do recurso natural água. O projeto propiciou o 
desenvolvimento de uma Casa de Vegetação com reutilização de água pluvial de forma 
condizente com os princípios da sustentabilidade. 
 
Palavras-chave: Casa de Vegetação; Sustentabilidade; Reutilização de água. 
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As plantas daninhas sempre causaram enormes de prejuízos a produção agrícola uma vez 
que apresentam difícil controle e manejo, sendo hoje o seu controle realizado quase que 
exclusivamente pelo uso de herbicidas, assim a busca por alternativas no controle se torna 
indispensável. A utilização do sorgo na rotação de cultura, pode vir a ser emprega no 
manejo e controle natural de muitas plantas daninhas. Desta forma o presente trabalho teve 
como objetivo avaliar o potencial efeito alopático de extratos aquosos de sorgo sobre a 
germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de Leiteiro. O experimento foi conduzido 
na área experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Campus 
Dois Vizinhos e no Laboratório da União de Ensino do Sudoeste do Paraná – UNISEP, 
Campus de Dois Vizinhos. A cultivar de sorgo utilizada foi a BRS 802. Os tratamentos foram 
aplicados quando o leiteiro estava em estágio de desenvolvimento V4. O delineamento 
utilizado no experimento é o inteiramente casualizado, com três repetições em esquema 
fatorial 2x5, sendo o fator A- os extratos das duas partes da planta de sorgo (parte aérea e 
radicular), fator B- cinco concentrações de extrato (0; 0,05; 0,10; 0,15; e 0,20 g.ml-1), sendo 
testemunha apenas água destilada. As sementes das plantas daninhas foram colocadas em 
placas de Petri®com papel filtro, onde cada placa continha dez sementes com a adição de 6 
mL de cada extrato. Após foram avaliados, porcentagem de germinação, velocidade de 
germinação, comprimento de radícula, comprimento de hipocótilo, massa verde e massa 
seca de plântula. O extrato aquoso da parte aérea do sorgo apresentou efeito inibitório 
sobre a germinação e desenvolvimento inicial de leiteiro em todas as concentrações 
utilizadas, enquanto que o extrato da parte radicular não apresentou resultados satisfatórios. 
Assim, concluímos a eficiência alopática do sorgo e eficiência no controle e supressão da 
daninha leiteiro.  
 
Palavras-chave: Efeito alopático; Controle alternativo; Sorgo.  
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É conhecido os benefícios das culturas de cobertura sobre a supressão e auxilio no manejo 
de daninhas, embora estudos mais aprofundados sobre esse efeito ainda sejam escassos. 
Desta forma o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial efeito alopático de 
extratos aquosos de sorgo sobre a germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de 
corda de viola. O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Campus Dois Vizinhos e no Laboratório da União 
de Ensino do Sudoeste do Paraná – UNISEP, Campus de Dois Vizinhos. A cultivar de sorgo 
utilizada foi a BRS 802. Os tratamentos foram aplicados quando o leiteiro estava em estágio 
de desenvolvimento V4. O delineamento utilizado no experimento é o inteiramente 
casualizado com três repetições em esquema fatorial 2x5, sendo o fator A- os extratos das 
duas partes da planta de sorgo (parte aérea e radicular), fator B- cinco concentrações de 
extrato (0; 0,05; 0,10; 0,15; e 0,20 g.ml-1), sendo testemunha apenas água destilada. As 
sementes da planta foram colocadas em placas de Petri®com papel filtro, onde cada placa 
continha dez sementes com a adição de 6 mL de cada extrato. Após foram avaliados, 
porcentagem de germinação, velocidade de germinação, comprimento de radícula, 
comprimento de hipocótilo, massa verde e massa seca de plântula. O extrato aquoso tanto 
da parte aérea como da parte radicular interferiram nos parâmetros fisiológicos de 
germinação de sementes e no crescimento das plântulas de corda de viola, sendo que 
quanto maior foi a concentração do extrato menor foi o desenvolvimento da radícula da 
corda de viola. Assim, concluímos a eficiência alopática do sorgo no controle da daninha 
corda de viola. 
 
Palavras-chave: Sorgo; Controle alternativo; Planta daninha.  
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O objetivo do presente trabalho foiavaliar o potencial de um produto a base de aminoácidos 
e micronutrientes no tratamento de sementes, em induzir a resistência sistêmica adquirida 
em plantas de soja, verificando a ativação do sistema de defesa vegetal. O experimento foi 
conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x5 (2 
tratamentos e 5 tempos de coleta do material vegetal), sendo os tratamentos realizados com 

produto a base de aminoácidos e micronutrientes (Aminoseed) + tratamento de sementes 
convencional (inseticida imidacloprido (0,345g de i.a.) + tiodicarbe (1,035g de i.a.) e o 
fungicida carbedazim (0,75g de i.a.), e a testemunha (somente tratamento convencional), 
com 5 repetições. O experimento foi realizado em casa de vegetação, na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Dois Vizinhos. A cultivar de soja utilizada 
foi a NIDERA 5909, semeada em vasos de 10 litros. Após a emergência da soja e em 
intervalos de 7, 14, 21 e 28 dias, foram coletados materiais vegetais para as análises 
bioquímicas de quantificação da atividade de enzimas relacionadas a patogênese, sendo a 
fenilalanina amônia-liase (FAL), β-1,3 glucanase e a quitinase. O produto a base de 
aminoácidos e micronutrientes possui a capacidade de ativar enzimas hidrolíticas 
relacionadas a patogênese, demonstrando potencial em ativar a resistência sistêmica 
adquirida em plantas de soja. A ativação de enzimas-chaves demonstra especificidade de 
ação e priorização da rota das enzimas hidrolíticas em tempos distintos de ativação de 
defesa vegetal. 
 
Palavras-chave:Glycinemax; indução de resistência; controle alternativo 
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O objetivo deste trabalho foi comprovar a indução de resistência em soja a partir de 
tratamento de sementes com complexo nutricional a base de aminoácidos, macro e 

micronutrientes (Packseed). O experimento foi realizado em casa de vegetação na 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois Vizinhos. O experimento foi 
conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial (2x5), com 5 
repetições. Os tratamentos foram realizados com o complexo nutricional a base de 

aminoácidos, macro e micronutrientes (Packseed) + tratamento de sementes convencional 
(inseticida imidacloprido (0,345g de i.a.) + tiodicarbe (1,035g de i.a.) fungicida carbedazim 
(0,75g de i.a.) em comparativo a testemunha, onde usou-se somente o tratamento de 
sementes convencional, ambos em 100 gramas de sementes de soja. O segundo fator foi o 
tempo de coleta do material vegetal, em 5 períodos distintos. A cultivar utilizada foi a 
NIDERA 5909, semeada em vasos de 10 litros, em uma taxa de semeadura de 10 sementes 
por vaso. A coleta do material vegetal se iniciou após a emergência (0 horas) e em 
intervalos de 24, 48, 96 e 192 horas. Para a coleta foram retiradas 2 cotilédones/folhas 
sadias e não injuriadas, para realizar as análises bioquímicas. Os resultados demonstram 
que o produto a base de aminoácidos e micronutrientes possui potencial em induzir a 
resistência pela ativação da enzima FAL. Além disso, pode-se afirmar que o produto 
também prioriza uma rota de defesa vegetal, ou seja, a rota dos fenilpropanóides. 
 
Palavras-chave: Fertilizante foliar; indução de resistência; tratamento de sementes 
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As plantas medicinais e seus derivados vêm sendo estudados há décadas, na tentativa de 
descobrir moléculas que possam auxiliar na prevenção e tratamento de enfermidades. O 
objetivo do trabalho foi avaliar a capacidade antibacteriana do óleo essencial deLavanda 
(Lavandula angustifólia L.) frente à cepa de Salmonella enteritidis. O experimento foi 
conduzido no laboratório de microbiologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
Câmpus Dois Vizinhos, no mês de março de 2017. O óleo de lavanda foi obtido pelo método 
de hidrodestilação, fornecido pela empresa Chamel ®, sendo enviado para o laboratório de 
cromatografia da Universidade Federal de Minas Gerais, para determinação da composição 
química. A atividade antibacteriana foi determinada in vitro frente a cepas de Salmonella 
enteritidis, cedidas pela Fundação Osvaldo Cruz e estocadas em ágar Muller Hinton na 
geladeira microbiológica. Para a determinação da concentração inibitória mínima, foi 
utilizado o método preconizado pelo ClinicalandLaboratory Standards Institute M07-A6 de 
2015. Sendo emulsionados 400µL do óleo de Lavanda em 20µL de polissorbato 80 e 600µL 
de caldo Mueller Hinton em eppendorff. Após, adicionou-se 100µL de caldo Mueller Hinton 
nos poços da microplaca e 200µL da diluição do óleo de Lavanda na coluna 1, realizou-se 
diluições seriadas a partir de 400µL/mL, chegando a concentração de 0,097µL/mL de óleo 
essencial, adicionou-se 100µL do inóculo bacteriano ajustado em 5x104UFC/mL. As placas 
foram incubadas em estufa bacteriológica a 37°C, durante 24h. Adicionou-se 20µL do 
revelador 2,3,5 trifeniltetrazólio a 0,5% por 1h. Realizou-se posteriormente, as leituras das 
concentrações inibitórias mínimas. Os ensaios foram realizados em duplicata. Como 
resultado, obteve-se uma concentração de 12,5µL/mL para inibição do crescimento 
bacteriano, resultado quando comparados a outros trabalhos, considerado como eficiente 
frente à cepa testada. O resultado pode ser justificado pela composição química do óleo, o 
qual apresentou 40,1% de acetato linalila, 35,2% linalol além dos compostos minoritários. 
Os óleos essenciais são geralmente lipofílicos, desta maneira, acabam acumulando-se na 
bicamada lipídica da membrana citoplasmática bacteriana, o que gera um aumento de 
permeabilidade, danos estruturais, inibindo ou matando o microrganismo. Conclui-se que o 
óleo essencial de Lavandula angustifólia L. na concentração de 12,5µL/mLé efetivo in vitro 
frente à cepa de Salmonella enteritidis. 
 
Palavras-chave: Lavandulaangustifolia; bactéria; componentes químicos 
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As lavandas são plantas do gênero Lavandula pertencem à família Lamiaceae, são 
considerados pequenos arbustos, perenes utilizados como ervas e como produtos 
ornamentais. As flores são usadas em arranjos florais secos, devido à fragrância suave e 
efeito repelente de insetos, os óleos essenciais podem ser obtidos por destilação das flores, 
folhas e caules da Lavanda e são utilizados na indústria farmacêutica, fabricação de 
cosméticos e medicamentos, devido a sua composição química, sendo derivados 
principalmente de fenilpropanóides ou terpenóides. O objetivo do trabalho foi avaliar a 
composição química do óleo essencial de lavanda (Lavandula angustifólia) obtido por 
método de hidrodestilação e correlacionar com possíveis atividades biológicas. O óleo 
essencial foi adquirido em uma empresa especializada em óleos essenciais, da cidade de 
Curitiba, denominada de Chamel®. As amostras foram enviadas ao laboratório de 
cromatografia da Universidade Federal de Minas Gerais, para quantificação da composição, 
através do método de Cromatografia Gasosa de Alta Resolução, com cromatógrafo a Gás 
Agilent 78200ª, com coluna HP-5 30m x 0,32mm x 0,25 µm. Após a análise cromatográfica, 
resultou na composição majoritária de acetato de linalila e linalol, com 40,1% e 35,2% 
respectivamente, além da composição minoritária de 0,5% dos compostos mirceno, α-
felandreno. Outros compostos identificados foram 0,4% de p-cimeno, 0,9% de limoneno  e 
humuleno, 2,8% de 1,8-cineol; 1,3% de Z-β-ocimeno; 1,2% de E-β-ocimeno; 4,7% cânfora; 
1,8% de acetato de lavandulalila; 1,7% de β-cariofileno e ainda 6,8% de outros elementos, 
sendo quantificados 15 compostos.  Diante da majoritariedade de ativos monoterpênicos, 
como linalol e acetato de linalila, atribui-se a esta essência, possíveis atividades 
antibacterianas, antifúngicas, antioxidantes, cicatrizantes e odoríferas, podendo ser 
utilizados pelas indústrias de cosméticos em hidratantes, esmaltes, na perfumaria gerando 
aromas e nas ocupações alimentícias, tendo utilidades como conservantes e diferenciação 
de produtos além de agregar valor comercial. 
 
Palavras-chave: Óleo essencial; Lavandula angustifólia; Composição; Linalol.  
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ABSORÇÃO DE ÁGUA POR SEMENTES DE SOJA TRATADAS. 
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O processo de embebição desencadeia mudanças no metabolismo das sementes, que 
culminam com o fornecimento de nutrientes e energia para a retomada de crescimento do 
embrião. Dentre outros fatores, a absorção de água pela semente, poderá depender da 
permeabilidade de seus tecidos e da sua disponibilidade no meio. Substâncias aplicadas ao 
tegumento destas, poderão exercer efeito salino, interferindo no processo de hidratação. 
Investigou-se a absorção de água por sementes de soja tratadas com um produto comercial 
à base de aminoácidos, aditivosespeciais e micronutrientes, por meio da caracterização da 
curva de embebição. Adotou-se um delineamento inteiramente casualizado com 4 
repetições de 100 sementes, em esquema fatorial 2x15. Testou-se o produto comercial 
Ecotrich ®, comparado com uma testemunha sem tratamento, em 15 tempos de embebição. 
Obteve-se a curva de embebição, determinando-se o teor de água inicial das sementes da 
cultivar NS4823, pelo método da estufa a 105O -/+3OC por 24H, de acordo com as RAS. 
Tratou-se as sementes com o produto comercial na dose recomendada pelo seu fabricante, 
em um Becker com auxilio de bastão de vidro e pipeta dosadora. Em seguida, as sementes 
tratadas e não tratadas, foram sobrepostas sobre tela de inox forrada com papel 
Germitest®, em caixas gerbox com vermiculita embebida em 100% da sua capacidade de 
retenção de água. Após tampadas e lacradas, as caixas gerbox ficaram em câmara BOD, à 
25 °C no escuro durante o processo de embebição. Avaliou-se o ganho de água pela 
mensuração da massa das sementes em 15 períodos após o início (01; 02; 03; 04; 06; 08; 
10; 12; 16; 20; 24; 32; 40 e 52 H). Os dados após submetidos ao teste de Lilliefors, análise 
de variância e regressão, mostraram que houve diferença significativa na absorção de água 
pelas sementes tratadas (20,2%) comparados com as tratadas (19,5%). Conclui-se que a 
aplicação do produto testado sobre o tegumento das sementes, influenciou a absorção de 
água pelas sementes de soja. 
 
Palavras-chave:Glycinemax L.; Curva de embebição; Micronutrientes. 
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O aumento da capacidade competitiva da soja sempre esteve associado aos avanços 
científicos e a disponibilização de tecnologias ao setor produtivo. Assim o objetivo foi avaliar 
o controle de doenças foliares na cultura da soja utilizando fosfitos em associação com 
fungicidas.O experimento foi conduzido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Campus Dois Vizinhos, com sementes da cultivar NIDERA NA 5909 RG, semeadas no mês 
outubro dos anos de 2015 e 2016. Foi adotado delineamento de blocos ao acaso três 
repetições e 4 tratamentos sendo T1 (Glifosato (2 L.ha-1)), T2 (Glifosato / Priori Xtra® + 
Nimbus® / Elatus® + Nimbus® / Priori Xtra® + Nimbus® (2/0,3+0,6/0,2+0,6/0,3+0,6 L.ha-1)); 
T3 (Glifosato + Ultra Mn10® / Priori Xtra® + Nimbus® / Elatus® + Nimbus® / Priori Xtra® + 
Nimbus® (2+0,5/0,3+0,6/0,2+0,6/0,3+0,6 L.ha-1)); T4 (Glifosato / Cubo700® / Cubo700® / 
Cubo700® (2/0,4/0,4/0,4 L.ha-1)). As épocas de aplicação dos tratamentos compreenderam 
os estádios V4, R1, R4 e R5.5. Para avaliação de severidade de doenças foram escolhidas 
ao acaso e marcadas quatro plantas de cada parcela e avaliados 09 folíolos ao acaso em 
cada planta, sendo três no terço inferior, médio e superior da planta. Para estimar esse 
parâmetro foram utilizadas escalas diagramáticas específicas, sendo, para míldio a escala 
de Kowata et al. (2008) e para ferrugem asiática a escala de Godoy et al. (2006), sendo 
cinco avaliações para ferrugem asiática e três para míldio, com intervalo de sete dias e 14 
dias respectivamente. Os valores de severidade média foram utilizados para o cálculo da 
área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD). Os dados de AACPD foram 
submetidos ao teste de normalidade de Lilliefors, e a homogeneidade da variância por 
Bartlet, foram transformados por qui-quadrado (X2+K), posteriormente submetidos análise 
de variância. Para as análises foi utilizado o software estatístico GENES. Quando 
significativos foram comparados pelo teste de média Scott Knott. Sobre a AACPD é possível 
observar que os tratamentos T2 e T3, não diferiram estatisticamente entre si, mostrando 
superioridade aos demais tratamentos aplicados. Nas duas primeiras avaliações de 
severidade de míldio na cultura da soja, o T3 se mostrou superior aos demais.Os resultados 
demonstram que os produtos a base de fosfitos utilizados quando associados com 
fungicidas apresentam eficiência no controle de ferrugem asiática e míldio, com menor 
AACPD, em relação a testemunha. 
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MICRONUTRIENTES E INOCULANTE VIA SEMENTES DE MILHO E 

GERMINAÇÃO. 
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O mercado brasileiro tem a necessidade de aumentar sua produtividade com consequente 
redução de custos, sendo que, a utilização de micronutrientes na inoculação das sementes 
vem sendo questionada sobre seu potencial no processo germinativo. No Laboratório de 
Análise de Sementes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois 
Vizinhos, conduziu-se um experimento objetivando-se avaliar a germinação de sementes de 
milho híbrido Pionner 30K75 tratadas e inoculadas. Em delineamento inteiramente 
casualizado com oito repetições de 50 sementes, foram testados os tratamentos, cobalto e 
molibdênio, Sphagnummicronizado, Ecotrich®, Zinco e Nitrogênio e testemunha. Aplicaram-
se nas sementes as doses recomendadas pelos fabricantes, em um Becker com o auxílio de 
um bastão de vidro e pipeta dosadora. Na sequência, avaliou-se germinação da testemunha 
(sem tratamento), bem como das sementes tratadas, em substrato rolo de papel, de acordo 
com as Regras para Análise de Sementes, em câmara germinadora Mangelsdorf regulada à 
25OC. A leitura do teste foi feita aos cinco dias e o resultado expresso em percentagem de 
plântulas normais. Após a verificação dos pressupostos do modelo, o conjunto de dados foi 
submetido ao teste de normalidade, havendo a necessidade de transformação utilizou-se 
raiz de x+1, analise de variância, onde pelo teste de Duncan (p<0,05), verificou-se que 
apenas o produto comercial Ecotrich® apresentou diferença significativa na porcentagem de 
germinação (71%) quando comparado com a testemunha (81%) sendo que para os demais 
tratamentos não houve efeito significativo na comparação. Diante do exposto, conclui-se que 
os produtos testados não influenciaram na germinação.  
 
Palavras-chave: Zeamays; Nitrogênio; Zinco; Cobalto;  
  



III SIMPÓSIO EM AGRICULTURA FAMILIAR 
Manejo Agroecológico de Pragas e Doenças 

19 de junho de 2017 
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A cultura da soja [Glycinemax (L.) Merrill] tem importância indiscutível no setor agrícola 
mundial e o Brasil. Assim o objetivo do estudo foi testar combinação de fungicidas e fosfitos 
na safra 2016/17, sobre os atributos de rendimento e qualidade de sementes de soja, sendo 
conduzido na área experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
Campus Dois Vizinhos, com sementes cultivar NIDERA NA 5909 RG, sendo semeadas 14 
por metro linear, utilizando adubo N-P-K (02-24-18). O delineamento experimental foi blocos 
ao acaso, com dez tratamentos de 4 repetições. Os tratamentos foram T1 (Glifosato 2 L ha-

1); T2 (Glifosato / Aproach® Prima + Nimbus® / Elatus® + Nimbus® / Aproach® Prima + 
Nimbus® (2/0,3+0,6/0,2+0,6/0,3+0,6 L ha-1)) e T3 (Glifosato + Ultra Mn10® / Aproach® 
Prima + Nimbus® / Elatus® + Nimbus® / Aproach® Prima + Nimbus® 
(2+0,3/0,3+0,6/0,2+0,6/0,3+0,6 L ha-1)). As épocas de aplicação corresponderam aos 
estádios V4, R1, R4 e R5.5. Para o T1, a aplicação foi realizada apenas no estádio V4. A 
colheita ocorreu no estádio R7.3. As sementes colhidas foram beneficiadas e encaminhadas 
ao Laboratório de Análise de Sementes para armazenamento em câmara fria a 10°C e UR 
de 30% e posteriores avaliações dos atributos de rendimento e qualidade. Para tal foram 
obtidos: Teor de água (TA); Peso de mil sementes (PMS); Produtividade (PROD); 
Germinação (G); Plântulas normais e anormais (PN; PA); Índice de velocidade de 
emergência (IVE); Comprimento de plântula (CP) e; Massa de matéria seca. Todas as 
variáveis foram submetidas ao teste de normalidade pelo Teste de Lilliefors e 
homogeneidade de Bartlett e quando aplicável, as médias observadas foram transformadas. 
O nível de significância dos tratamentos foi testado pelo teste F (0,05%). Quando 
significativos, os tratamentos foram analisados pelo teste de médias (Scott-Knott), utilizando 
o programa estatístico Assistat. O teor de água foi de 14,5%. Pela análise da variância 
foram significativos as variáveis PMS, PROD e CP. O T1 apresentou média de 147,73g para 
o PMS, sendo este resultado inferior ao T2 e T3 com médias de 162,73 e 159,70g 
respectivamente, assim como a PROD se mostrou inferior para o T1 (3719 Kg/ha-1) tendo 
índices mais satisfatórios para T2 e T3 com 4171 e 4489 Kg/ha-1. As maiores médias de CP 
foram obtidas com o uso do T2 (25,50 cm), seguido de T3 (24,75 cm) e T1 (23,00 cm). A 
aplicação unicamente de Glifosato (T1) produziu as menores médias de PMS, PROD e CP. 
 
Palavras-chave: Glifosato; Análise de Sementes; Monocultivo; Rendimento de grãos. 
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A embebição é fundamental para a germinação porque permite a hidratação dos tecidos, 
com a retomada de intensa atividade metabólica do embrião. A permeabilidade dos tecidos 
da semente e a disponibilidade de água no meio, são fatores chave para que a semente 
possa hidratar-se. A alta concentração de sais no meio, modifica o potencial osmótico e 
prejudica as demais fases do processo de hidratação. Investigou-se a absorção de água por 
sementes de milho tratadas com um produto comercial à base de aminoácidos, aditivos 
especiais e micronutrientes, por meio da caracterização da curva de embebição. Adotou-se 
delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições de 100 sementes, em esquema 
fatorial 2x15. Testou-se um produto comercial contendo Trichoderma, que foi comparado 
com uma testemunha sem tratamento, em 15 períodos horários de embebição. A curva de 
embebição foi caracterizada, determinando-se o teor de água inicial das sementes do 
híbrido de milho 30K75, pelo método da estuda a 105°C -/+ 3°C por 24H, de acordo com as 
RAS. As sementes foram tratadas com o produto comercial na dose recomentada pelo 
fabricante, em um Becker com o auxílio de um bastão de vidro e pipeta dosadora. Após, 
foram sobrepostas sobre tela de inox forrada com papel Germitest, em caixas gerbox com 
vermiculita embebida em 100% da sua capacidade de campo. As caixas gerbox 
permaneceram em câmara BOD a 25°C no escuro durante o processo de embebição. O 
ganho de água foi avaliado pela mensuração da massa das sementes em 15 períodos 
horários diferentes. Os dados foram submetidos ao teste de lilliefors, análise de variância e 
ajuste de curva de regressão. Houve diferença significativa na absorção de água pelas 
sementes não tratadas (14,2%), comparados com as tratadas (13,2%). Conclui-se que a 
aplicação do produto testado influenciou sobre a absorção de água pelas sementes de 
milho. 
 
Palavras-chave: ZeamaysL; Hidratação; Curva de embebição. 
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O uso de micronutrientes via sementes cresce a cada safra, sendo necessária apenas uma 
aplicação para a garantia de maiores rendimentos na colheita de soja. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar o uso de fertilizantes via sementes sobre a germinação da soja da 
cultivar NS 4823. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com oito repetições 
de 50 sementes cada, com quatro tratamentos: Testemunha (T1), 
Sphagnum micronizado(T2), Cobalto e Molibdênio (T3), Zinco e Nitrogênio (T4). Aplicaram-
se nas sementes as doses recomendadas pelos fabricantes, em um Becker com auxílio de 
um bastão de vidro e pipeta dosadora. Avaliou-se germinação da testemunha (sem 
tratamento), bem como das sementes tratadas, em substrato rolo de papel, de acordo com 
as Regras para Análise de Sementes, em câmara germinadora Mangelsdorf regulada à 
25OC. A leitura do teste foi feita aos cinco dias e o resultado expresso em percentagem de 
plântulas normais. Após atendido os pressupostos do modelo, os dados foram submetidos 
ao teste de normalidade, não havendo necessidade de transformação dos dados, utilizou-se 
o teste de Duncan. Os dados obtidos com o uso do cobalto e molibdênio (88%) e Zinco e 
Nitrogênio (93%) diferiram significantemente dos resultados obtidos com a testemunha 
(98%) e com o Sphagnummicronizado (98%) ao nível de 5% de significância, sendo 
observado que o uso dos fertilizante contendo cobalto e molibdênio interferiu negativamente 
na germinação. A alta taxa de germinação encontrada nos demais tratamentos foram 
influenciadas pelo alto poder germinativo da semente utilizada.. O uso dos fertilizantes a 
base de XXXXX  interfere na taxa de germinação de sementes de soja. 
 
Palavras-chave: Glycinemax; Cobalto; Molibdênio; Zinco.  
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ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO EM PROPRIEDADES RURAIS: 

ESTUDO DE CASO NO SUDOESTE DO PARANÁ 
 

JEAN CARLOS GEHLEN¹; MARCO ANTONIO POSSENTI²; ROBERTA TURMINA³ 
 
¹Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Departamento de Ciências Agronômicas, 
Campus de Dois Vizinhos, Estrada para Boa Esperança, Km 04 s/n, CEP: 85660-000, Dois Vizinhos, 
PR. E-mail: jeangehlen_789@hotmail.com, possenti@utfpr.edu.br, robertaturmina@hotmail.com 

 
 
O associativismo e cooperativismo são modelos de negócio onde o produtor rural possui um 
maior poder de compra e venda de seus produtos, sendo atualmente um grande aliado para 
a agricultura familiar. Por meio desse trabalho, objetivou-se levantar a participação dos 
produtores rurais em associações e/ou cooperativas em propriedades de diferentes portes 
no Sudoeste do Paraná. A pesquisa foi realizada a partir de uma entrevista semi-estruturada 
aplicada em 37 propriedades rurais de diversos tamanhos distribuídas pelo Sudoeste 
paranaense, e teve como foco a obtenção de dados sobre a participação por parte do 
produtor em associações e cooperativas. Os resultados obtidos indicam que 78% dos 
produtores entrevistados participam de associações e/ou cooperativas, 16% não participam, 
e 5% já participaram e não participam mais. Concluiu-se que no Sudoeste do Paraná, a 
maioria dos produtores rurais participam e associações e/ou cooperativas. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar; Associação; Cooperativa.  
  



III SIMPÓSIO EM AGRICULTURA FAMILIAR 
Manejo Agroecológico de Pragas e Doenças 

19 de junho de 2017 
 

 

 

 

MÃO DE OBRA EM PROPRIEDADES RURAIS: ESTUDO DE CASO NO 

SUDOESTE DO PARANÁ 
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A mão de obra é um dos principais fatores a serem levados em consideração no 
planejamento financeiro nas propriedades rurais, pois representa uma grande parcela dos 
custos fixos. Com este trabalho de pesquisa, objetivou-se levantar qual a forma de mão de 
obra mais utilizada em propriedades rurais de diferentes portes no Sudoeste do Paraná. A 
pesquisa foi realizada a partir de uma entrevista semiestruturada aplicada em 37 
propriedades rurais distribuídas pelo Sudoeste paranaense, e teve como foco a obtenção de 
dados sobre a mão de obra utilizada nas atividades desenvolvidas abordando questões 
relacionadas a composição familiar e qual sua dedicação a atividade e mão de obra 
terceirizada. Os resultados obtidos indicam que em 81% das propriedades, a única mão de 
obra utilizada é a familiar sem nenhum funcionário terceirizado, enquanto que em 3%, 
utiliza-se apenas mão de obra terceirizada, e em 16% das unidades de pesquisa é utilizado 
tanto a mão de obra familiar, quanto a terceirizada. Concluiu-se que no Sudoeste do Paraná, 
a principal forma de mão de obra nas propriedades rurais é a familiar sem nenhum 
funcionário terceirizado. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar; Terceirização; Custos fixos.  
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SELETIVIDADE DE OLÉOS ESSENCIAS A LARVAS DE Bombyxmori(BICHO-

DA-SEDA) 
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A larva de BombyxmoriL. (Lepidoptera: Bombycidae), bicho-da-seda, tem importância no 
setor florestal pela produção do fio de seda, que provém da saliva destes insetos, além da 
produção da própria amoreira, sua única fonte de alimento. Atualmente, o comércio mundial 
de seda supera os 500 milhões de dólares anuais, o que corresponde a mais de 35 milhões 
de quilos de seda e, para isto, são produzidos mais de 200 milhões de larvas. Com isso, 
destaca-se a importância do manejo correto da amoreira (Morus alba), essencial para 
alimentação de B. mori. Assim, objetivou-se avaliar a seletividade dos óleos essenciais de 
patchouli (Pogostemoncablin) e citronela (Cymbopogonnardus), utilizados para o controle de 
insetos-praga de diversas culturas próximas à amoreira, sobre as larvas de B. mori. Para 
isto, utilizaram-se os óleos essenciais de patchouli e citronela, na concentração de 1%. 
Como testemunha utilizou-se água destilada esterilizada e água destilada esterilizada + 
Tween 80® (0.01%). Para os bioensaios, foram cortadas as folhas de amoreira em discos de 
2mm (Ø) e banhados em cada tratamento. Estes discos foliares foram levados para câmera 
de fluxo laminar horizontal para evaporação da água. Cada disco foliar foi individualizado 
com uma larva de 2º ínstar de B. mori, durante 30 minutos, com auxílio de placas de petri 
descartáveis (90 x 15 mm). Foram realizados quatro tratamentos, com cinco repetições 
cada, contendo 20 larvas cada, acondicionadas em caixas gerbox (11 x 11 x 3,5 cm). Para 
alimentação, foram fornecidas folhas de M. alba, duas vezes ao dia, diariamente. Estas 
foram acondicionadas em sala climatizada, e a mortalidade avaliada a cada 24 horas, 
durante sete dias. Verificou-se que o óleo essencial de patchouli e de citronela provocaram 
os maiores índices de mortalidade, nas primeiras 24 horas, com 91%e 31% de larvas de B. 
morimortas,diferindo das testemunhas (água destilada esterilizada e água destilada 
esterilizada + Tween 80® (0.01%). As testemunhas não diferiram entre si, com ambas com 
0% de mortalidade. Os óleos essenciais de patchouli e citronela, como alternativas de 
controle de insetos-praga ou de doenças, não podem ser utilizados em áreas de plantio de 
M. alba para criaçãoou próximos a estas, pois ocasionou mortalidade de larvas de 2º ínstar 
deste inseto. 
 
Palavras-chave:Bicho-da-seda; Amoreira; Organismos não-alvo 
Apoio: Bratac, CNPq e UTFPR 
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IMPLANTAÇÃO DE UMA HORTA NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL PAULO FREIRE 
 

JEAN C. B. RIBEIRO¹; MARAIZA MINOZZO¹; NAIARA A. FELIPE¹; LEONARDO C. 
BENTO2; SANDIANE C. KREFTA¹; THALYSON A. STORL2; ANA CAROLINA RICARDI¹; 
BRUNA PEREIRA3; CHARLES C. COELHO2; CRISTIAN M. CANONICO¹; DOUGLAS A. 
PORRUA¹; FELIPE SCHROEDER¹; HENRIQUE M. DIAS2; AMÉRICO WAGNER JÚNIOR 
MICHELE POTRICH1 

 
¹Bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET) Engenharia Florestal (FNDE). 2Egresso PET 
Engenharia Florestal; 3Voluntário PET Engenharia Florestal. 4Professor da Coordenação de 
Agronomia (COAGR); 5Professora da Coordenação de Ciências Biológicas (COBIO) e tutora do PET 
Engenharia Florestal. Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Dois Vizinhos, 
Estrada para Boa Esperança, Km 04, 85660-000, Dois Vizinhos, PR, Brasil; 
michelepotrich@utfpr.edu.br 

 
 

A implantação de hortas em escolas é um método para intensificar a formação das crianças, 
estimulando a alimentação saudável e o convívio com a natureza. Além disso, participar da 
implantação de uma horta escolar auxilia a despertar a curiosidade e o aprendizado dos 
estudantes perante um comportamento ecologicamente correto, em especial pela 
interdisciplinaridade que é possível exercer nesta atividade. Assim, o objetivo deste trabalho 
foi implantar uma horta na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paulo Freire integrando 
professores e alunos da instituição. O preparo do solo, a escolha das culturas, o plantio, o 
manejo de doenças e insetos, a irrigação e a colheita foram realizados em conjunto com os 
estudantes da escola, de modo que os participantes pudessem interagir com o projeto e 
construir o conhecimento das etapas de produção das verduras e legumes até o consumo 
final. A implantação da horta foi realizada com a ajuda de alunos da escola, voluntários, 
professores e integrantes do PET Engenharia Florestal. Para isto, iniciou-se com a limpeza 
do terreno, retirando plantas invasoras do local e materiais diversos. Posteriormente foi feito 
o dimensionamento da horta (5,00m × 0,80m), a abertura das covas e o preparo do solo. Na 
sequência, realizou-se o plantio de 200 mudas de alface, tomate, cenoura, beterraba e 
couve. O manejo e a irrigação diária foram realizados pelos estudantes da escola. Após o 
crescimento dessas hortaliças, as mesmas foram colhidas e utilizadas na alimentação dos 
alunos e servidores da escola. Neste projeto pode-se atender, aproximadamente, 300 
crianças, 15 professores e 20 acadêmicos e professores da UTFPR. Além disso, o trabalho 
contribuiu com atividades didáticas das disciplinas de Biologia, Matemática, Química, Física 
e Educação Ambiental. Observou-se interesse, por parte da comunidade escolar, na 
realização das atividades, além de questionamentos dos alunos sobre diversas áreas e 
assuntos, como métodos corretos de colheita, manejo correto, controle de insetos, irrigação, 
dentre outros, favorecendo a mediação dos conceitos e conhecimentos. A implantação de 
uma horta escolar, além dos benefícios diretos que ela promove para a comunidade 
atendida, também fomenta o senso social e humano nos voluntários que atuam na 
implantação. 
 
Palavras-chave: PET – Engenharia Florestal; Sustentabilidade; Escola verde 
Apoio: FNDE, UTFPR, BRF 
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PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA FUMICULTURA PARA PRODUÇÃO DE LEITE 

NA AGRICULTURA FAMILIAR 
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O trabalho realizado diz respeito a um estudo realizado sobre o processo de transição da 
fumicultura para produção de leite nas propriedades dos agricultores familiares da 
comunidade do Lajeado Tigrinho, município de Capanema, estado do Paraná. O trabalho 
realizado baseou-se numa pesquisa-ação, utilizando-se de métodos 
qualitativos/quantitativos. Para coleta de dados utilizou-se questionários com questões 
semiabertas com o objetivo de diagnosticar a situação socioeconômica das famílias e o 
processo histórico de transição da atividade da fumicultura para a atividade leiteira. A 
produção de tabaco, nesta região, começou nos anos 70, quando cerca de 40 famílias se 
especializaram na produção de fumo. Neste período, a produção se caracterizava por um 
sistema de integração, segundo o qual, as indústrias faziam um contrato com os produtores, 
monitorando a quantidade produzida e o processo produtivo, a empresa garantia a compra 
integral da produção, também disponibilizava assistência técnica, financeira e o transporte 
final da produção até a indústria.   A comunidade se destacava pela produção duma cultivar 
de tabaco diferenciada, denominada fumo de galpão o qual exige vários manejos, dentre 
eles plantio, colheita, secagem, classificação e enfardamento final.  Uma das principais 
causas que levaram a desistência da atividade, segundo os antigos fumicultores, era o uso 
excessivo de agrotóxicos que causava danos à saúde, meio ambiente, paralelo a falta de 
mão de obra e a baixa rentabilidade da atividade. No ano de 1996 com a criação do 
PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ex-fulmicultores 
foram incentivados a participar de atividades que tinham como foco, o melhoramento das 
pequenas propriedades.  Foram através destas iniciativas que os agricultores despertaram 
interesse pela atividade leiteira. A qual demonstrou excelente potencial para a 
sustentabilidade econômica, social e ambiental nas propriedades dos agricultores familiares. 
 
Palavras-chave: Fumicultura; Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar; 
Atividade sustentável. 
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A educação referente as plantas medicinais e sustentabilidade em escolas de níveis de 
formação básico (fundamental e médio) tem se mostrado fraca. Dentre os problemas destacados 
está a falta de estimulo das escolas para ensinamentos relacionados as plantas medicinais. O 
objetivo deste trabalho foi realizar uma atividade prática aos educandos e educadores sobre 
produção sustentável no Colégio Estadual Monteiro Lobato, no município de Dois Vizinhos. Para 
a realização da atividade, foi escolhido a implantação do relógio do corpo humano. O trabalho foi 
realizado com alunos do programa mais educação, totalizando 27 educandos do ensino 
fundamental em novembro de 2015. O relógio do corpo humano foi trabalhado em aulas teóricas 
quanto seu funcionamento, plantas utilizadas e seus usos na fitoterapia popular e tradicional, e 
sua confecção em aulas de campo. Após a escolha de um terreno plano e adequado no pátio da 
escola, que atendesse os 4m² necessários para a implantação do mesmo realizou-se a capina e 
arranque manual de plantas daninhas existentes, após a limpeza ocorreu a correção do solo, 
realizada com adubação orgânica, as mudas utilizadas foram produzidas pelos educando em 
oficinas realizadas no colégio durante as aulas de campo, foram utilizados diversos métodos de 
propagação de mudas, como mudas por divisão de estacas, divisão de touceira, por sementes, e 
também algumas mudas foram adquiridas por meio de doações da comunidade, todas as mudas 
possuíam boas condições fitossanitárias e bem enraizadas. A horta em formato circular e 
dividida em 12 partes, foi construída pelos alunos com estrados e pequenas toras de madeira 
presentes no colégio, cada parte do relógio representa uma hora do dia em que determinada 
planta se consumida apresenta maior efeito sobre o metabolismo humano. A construção do 
relógio do corpo humano proporcionou aos educandos e educadores uma grande absorção de 
conhecimentos tradicionais e populares que estavam sendo perdidos ao longo do tempo sobre 
plantas medicinais, além de despertar o interesse de educandos sobre o tema, e proporcionar 
conhecimentos sobre áreas técnicas agronômicas, como manejo e cuidados com o solo, além da 
proposição de soberania alimentar, qualidade de vida, sustentabilidade e produção orgânica de 
alimentos. Acrescendo-se um novo banco de espécies de livre acesso a comunidade e a escola, 
também servindo como um laboratório a céu aberto para apoio a disciplinas correlatas a área de 
agrárias, como ciências e geografia. 
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Resgate do conhecimento; Sustentabilidade; Agricultura 
urbana.  
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A utilização de materiais alternativos como panfletos e cartilhas servem como uma forma 
não tradicional de realizar o ensino-aprendizagem de certo assunto ou disciplina, fazendo 
com que o educando participe e assimile o conteúdo desejado. Métodos alternativos de 
ensino cada vez mais são procurados, os chamados ensinos interdisciplinares, utilização da 
cartilha também foi um método de promover o conhecimento popular desta forma, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar o conhecimento empírico de alunos e seus familiares no Colégio 
Estadual Monteiro Lobato, no município de Dois Vizinhos sobre plantas medicinais. Para 
resgatar seus conhecimentos sobre o uso das plantas medicinais, a atividade foi realizada 
em sala de aula com os alunos do programa mais educação contando com duas turmas de 
54 alunos no total, cada família trouxe seus conhecimentos prévios tais como o uso, 
indicações, receitas, atribuições morfológicas e características de determinadas plantas 
medicinais, e com o auxílio de um questionário sobre a forma de uso das plantas medicinais 
foi elaborado uma cartilha com ilustrações produzidas pelos alunos através de observações 
das plantas, após a elaboração da cartilha esta foi distribuída aos familiares, educadores e 
alunos para que estes fixassem o conteúdo, além das diversas potencialidades educativas 
geradas como motivação, satisfação com a escola, esforço , empenho e dedicação no 
tempo de desenvolvimento do material. A cartilha foi ilustrada com desenho do horto 
escolar, o croqui propriamente dito, implantado no colégio e suas diversas atribuições, como 
o melhor horário de uso das plantas medicinais baseando-se no conhecimento tradicional 
chinês, de que em determinados horários a planta possui um maior acumulo de princípio 
ativo, fazendo com que esta possua seu máximo desempenho. Foi notável o apoio da 
comunidade, professores e demais profissionais envolvidos. A produção da cartilha gerou 
uma aprendizagem significativa enfatizando o sentido de grupo/comunidade, além de 
produzir o resgate cultural dos conhecimentos populares sobre as plantas medicinais 
associado ao conceito de sustentabilidade.  
 
Palavras-chave: Sustentabilidade; Ensino interdisciplinar; Horto medicinal. 
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O cultivo do girassol Helianthusannus L. possui características favoráveis no Brasil, graças a 
sua adaptabilidade nas várias regiões, resistência à seca, frio, calor e baixo custo de 
produção. O experimento teve por finalizada avaliar a influência do substrato sob a 
germinação e desenvolvimento de Helianthusannus L.. A realização ocorreu em ambiente 
domiciliar, sendo utilizado dois tratamentos; com solo pós colheita de soja convencional e 
solo de mata fechada (Trilha Ecológica UTFPR-DV). Foram utilizados 200 copos 
descartáveis de 180 ml perfurados na base para o escoamento da água, identificando 100 
unidades com T1 para indicação de solo de lavoura pós colheita de soja e outras 100 
unidades com T2 para indicar tratamento realizado em solo de mata fechada. As 200 
unidades de copos foram completadas com ¾ de solo para cada tratamento, sendo 
realizada a semeadura de uma semente em cada copo e armazenados separadamente em 
local aberto com incidência de luz solar e irrigados diariamente durante três meses. O grupo 
foi avaliando o crescimento e realizando anotações de monitoramento climático. Os 
resultados obtidos foram: Análise porcentagem de germinação (%G) 58% - T1 e 60% -T2; 
Altura média da plântula (AP) 33,172 mm – T1 e 48,366 mm – T2; Comprimento médio da 
raiz (CR) 42,103 mm – T1 e 8,100 mm – T2; Massa fresca total da parte aérea (MFTPA) 
8.136g – T1 e 10.753g - T2. Massa fresca total da raiz (MFTR) 2.385g – T1 e 1.746g – T2; 
Massa seca total da parte aérea (MSTPA) 1,632g – T1 e 1,036g – T2; Massa seca total da 
raiz (MSTR) 0,254g - T1 e 0,198g - T2. Os resultados comprovaram que o substrato faz toda 
diferença para germinação, crescimento e desenvolvimento da planta, sendo que no T2 solo 
de mata fechada desenvolveu plântulas com aspecto saudável, raízes com tamanhos 
uniformes. Já o tratamento T1 com solo de lavoura pós colheita de soja convencional, a 
aparência de grande porcentagem era amarelada e com princípios de apodrecimento, suas 
raízes apresentavam maior comprimento e uma massa aérea relativamente menor que T2. 
Portanto é possível detectar que o solo T1 aparenta carência de nutrientes necessários para 
o desenvolvimento do girassol Helianthusannus L. comparada ao tratamento T2, o qual 
apresentou características de melhor desenvolvimento da espécie em experimentação, pois 
o solo utilizado foi coletado de área com grande quantidade de matéria orgânica superficial, 
sendo assim com maior disponibilidade de nutrientes em relação ao T1.  
 
Palavras-chave: GirrassolHelianthusannus L., Substrato, Sementes, Tratamento. 
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A educação no campo se torna muito importante e se sustenta pelo reconhecimento, de 
conseguir manter os trabalhadores produzindo sua vida no ambiente rural, pressupondo a 
sua sustentabilidade em termos econômicos, sociais e culturais. A contaminação do 
ambiente, principalmente do solo e da água, por perdas de agrotóxicos para áreas não-alvo 
tem provocado críticas severas ao uso desses produtos e grandes preocupações quando 
noticiados os efeitos nocivos que esses desperdícios provocam. O presente trabalho buscou 
compreender como está o conhecimento dos alunos de uma escola do campo, acerca do 
uso dos agrotóxicos. O trabalho foi desenvolvido na escola do campo linha Conrado, no 
interior do município de Dois Vizinhos, PR. Primeiramente foi aplicado um pré-quetionário 
para obter informações acerca do conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto, em 
seguida foi ministrado uma palestra e aplicado o pós-questionário. Todos os alunos 
presentes na escola (do 6° ao 9° ano do ensino fundamental) participaram da atividade, 
totalizando 41 indivíduos. A primeira pergunta do questionário foi: “você sabe o que é 
agrotóxico?” . Inicialmente92% responderam que sim e 8% responderam que não. No pós 
questionário, 100% respondeu que sim. A 2° pergunta: “Os agrotóxicos prejudicam a saúde 
humana?”  95%  das respostas foram afirmativas, já no  pós- questionário as respostas 
foram 100% afirmativas.  A pergunta seguinte versava sobre como pode ocorrer a exposição 
a agrotóxicos,   75% afirmaram ser através da  inalação, ingestão ou contato com a pele e 
mucosa; após a palestra o número subiu para 100%. Em relação as questões discursivas, 
as respostas foram amplas, mas ficando claro que os alunos compreendem os perigos que 
correm quando expostos aos agrotóxicos. Os resultados mostram que a aplicação da 
palestra contribui para alertar e sanar dúvidas que os alunos possuíam sobre os 
agrotóxicos, desta forma, pode ser usada como ferramenta de educação ambiental no 
ensino. 
 
Palavras-chave: Educação no campo; Pesticidas; Ferramenta educativa; 
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Atualmente as questões de cunho ambiental tem se tornado cada vez mais relevantes, 
temas como reutilização e/ou reciclagem de materiais, consumo consciente e redução no 
desperdício de alimentos e produtos tem sido fortemente debatidas. Desta maneira a busca 
para melhor reaproveitamento de qualquer tipo de produto e sua cadeia de produção é 
importante. Para o funcionamento de diversos mercados de produção industrial, o setor de 
transporte e logística acontece pelo acondicionamento dentro de pallets. No Brasil a 
produção de pallets alcança grande demanda, gerando consequentemente grande rejeite 
anual e descarte em lixões, impactando ambientalmente. O objetivo deste trabalho é 
maximizar a sustentabilidade visando diminuir o descarte de pallets de madeira a partir do 
reuso destes na utilização de mobiliário alternativo, para atender ao laboratório de fisiologia 
humana da UTFPR campus Dois Vizinhos. O uso de mobiliário alternativo (mesas, cadeiras, 
bancadas) advindos de pallets de madeira visa atender exigências para funcionamento 
laboratorial, uso didático e acondicionamento de materiais e equipamentos. A metodologia 
foi realizada através de medições in loco no espaço físico do laboratório de fisiologia 
humana, registros fotográficos e anotações em diário de campo para elaboração de croquis. 
Posteriormente fez-se a definição e quantitativo dos móveis e seu projeto arquitetônico, de 
acordo com as normativas específicas e ergonomia utilizado o software Autodesk Autocad 
2014, versão student. Os resultados são as representações em planta baixa e corte em 2D e 
perspectiva do mobiliário alternativo, como base na matéria prima pallets, levando em 
consideração os princípios gerais de representação em desenho técnico. Este trabalho visa 
políticas sustentáveis baseadas nos 3R’s (reduzir, reusar e reciclar). 
 
Palavras-chave: Mobiliário; Pallets; Sustentabilidade. 
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A escola é um importante espaço para o desenvolvimento de ações de educação ambiental 
voltadas a conservação da natureza, por meio de diferentes atividades. Nesse sentido, o 
objetivo deste trabalho foi sensibilizar os alunos para a proteção das abelhas e sobre a 
importância ecológica e agrícola destas. O trabalho foi desenvolvido entre os meses de 
fevereiro e maio, com alunos dos sextos e sétimos anos do ensino fundamental do Colégio 
Estadual Leonardo Da Vinci. Para tal, foram desenvolvidas aulas teórico-práticas no 
laboratório de Ciências e Biologia do Colégio. No primeiro momento foi efetuada a 
apresentação da atividade: uma aula para a introdução ao tema trabalhado, expondo aos 
alunos a importância em obter o conhecimento e quais estratégias iriam ser utilizadas para 
no decorrer da atividade. Também foi realizada uma apresentação sobre o ciclo de vida e a 
importância ecológica e agrícola das abelhas. Posteriormente foi utilizado de material 
multimídia para expor os mais diversos vídeos de curta duração sobre as abelhas: seu papel 
na natureza, para o homem, a convivência entre elas, a importância na polinização e o ciclo 
reprodutivo. Em seguida foram expostas curiosidades e aberto um espaço para a discussão 
e esclarecimento de dúvidas. A atividade contou com a participação de uma mestranda da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do setor de Apicultura, que utilizou 
exemplares entomológicos para demonstrar estruturas como colmeias, ovos, larvas, pupas e 
adultos de abelhas. Também foi explanado sobre a criação de abelhas para a produção de 
mel. Ao final da atividade foi aplicado um questionário abordando questões sobre o tema 
trabalhado. Verificou-se que a maioria dos alunos (70%) responderam adequadamente ao 
questionário, demonstrando conhecimento sobre o assunto, ao passo que 30% dos alunos 
apresentaram dificuldades para responder as questões. De maneira geral, os alunos 
interagiram durante o desenvolvimento das atividades, contribuindo com informações e 
questionamentos, demonstrando interesse pelo assunto abordado, sobretudo na 
manipulação e visualização dos exemplares entomológicos e na apresentação sobre 
apicultura. A realização de atividades práticas, palestras e demonstrações realizadas por 
profissionais técnicos são fundamentais para a sensibilização e construção do conhecimento 
a cerca da importância agrícola e ecológica das abelhas, de forma que atividades como a 
relatada devem ser constantemente incentivadas. 

 
Palavras-chave: Educação ambiental; Ensino Ciências; Polinizadores. 
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A maioria dos solos brasileiros, por serem muito intemperizados e ricos em óxidos de ferro e 
alumínio, são caracterizados pela alta capacidade de adsorver o fosforo (P), tornando o 
mineral menos acessível as plantas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade da 
soja, com utilização de diferentes plantas de cobertura de inverno (PCI) associadas à 
aplicação de diferentes fontes fosfatadas. O experimento foi realizado na fazenda 
experimental da UTFPR, Campus Dois Vizinhos, em Latossolo Vermelho Distroférrico com 
textura argilosa. O experimento foi implantado em 2009, sendo avaliado a safra 2016/17. 
Foram testados 21 tratamentos com blocos ao acaso em modelo bifatorial (3 x 7), com três 
repetições, utilizando parcelas de 25 m2 o fator A fontes de P e fator B diferentes PCI. As 
fontes de P utilizadas foram superfosfato triplo (44% de P2O5) e fosfato natural (24% de 
P2O5) e uma testemunha com ausência de P. As PCI, implantadas no mês de abril, sendo 
aveia preta cv. IAPAR 61 (Avena strigosaSchreb), nabo forrageiro (Raphanussativus L.), 
tremoço branco (Lupinusalbus), azevém comum (Loliummultiflorum), ervilhaca peluda (Vicia 
villosa Roth) e centeio (Secalecereale L.) e testemunha, mantida em pousio no inverno. A 
soja foi cultivada em outubro, após a dessecação das PCI, utilizando a cultivar TMG 7062 
Ipro, os tratos culturais foram aplicados conforme o monitoramento, as fontes de P foram 
aplicadas a lanço no período do inverno após implantação das PCI, na dosagem de 100 kg 
ha-1 de P2O5, até a safra de 2014/15. No ponto de colheita da soja, realizou-se a 
amostragem utilizando a área de 5,4 m2. esta amostra foi trilhada e pesada, permitindo 
estimar a produtividade por ha. Não houve interação entre os fatores fontes de P e plantas 
de cobertura de inverno. Entre as fontes de P, não houve diferença significativa do uso de 
SFT e FN, ambos detendo uma produtividade média de 26% maior do que os tratamentos 
com ausência de P, este evidenciando a diferença estatística em relação ao uso de P. Nas 
plantas de cobertura apenas o azevém com uma produtividade de 5150 kg ha-1, diferiu 
estatisticamente dos tratamentos tremoço branco e pousio, apresentando produtividade 17% 
e 16%, respectivamente menores que o azevém. Os tratamentos com ervilhaca, centeio, 
nabo forrageiro e aveia apresentaram produtividade de 4%, 8%, 11% e 16% menores, 
respectivamente, em relação à produtividade do azevém. Evidenciando que não houve 
diferença estatística. 
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Hibiscus rosa-sinensis, popularmente chamado de hibisco, é um arbusto lenhoso que pode 
atingir uma altura de até cinco metros, possui floração característica estendendo-se pelo 
ano todo, sendo utilizado como cerca viva e como componente paisagístico em aterros ou 
vasos, podendo assim ser uma espécie de grande importância na agricultura familiar. Uma 
das características a ser avaliada na produção de mudas por estaquia é o tamanho das 
estacas, uma vez que a quantidade de reservas existente na estaca pode influenciar no 
enraizamento e desenvolvimento da muda. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência 
do comprimento de estacas caulinares no enraizamento, para produção de mudas. A partir 
de um indivíduo adulto, localizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus 
Dois Vizinhos, foram coletados ramos semilenhosos, para obtenção de estacas com 6, 12 e 
18 cm comprimento, cada uma contendo duas folhas com superfície reduzida à metade e 
corte em bisel na extremidade basal. O plantio foi realizado em tubetes de polipropileno de 
120 cm³, contendo substrato vermiculita, granulometria fina, acondicionados em bandejas 
mantidas em casa de sombra do Viveiro Florestal do Câmpus, sob duas irrigações manuais 
diárias até o período de avalição. O experimento foi realizado entre os meses de setembro e 
dezembro de 2015. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com três 
tratamentos e quatro repetições de dez estacas por parcela. Aos 60 dias, foram avaliadas as 
variáveis: porcentagem de estacas enraizadas, com calos, mortas, com brotações, número e 
comprimento médio de raízes e número médio de brotos. Os resultados indicaram que o 
comprimento das estacas afetou o desenvolvimento das mudas de hibisco especialmente 
com relação à porcentagem de calos e número de brotos. As estacas com 18 cm 
apresentaram maior porcentagem de enraizamento (77,50%), bem como maior média para 
número de brotos (2,39) e comprimento de raízes (5,97). Já em estacas de 12 cm 
constatou-se maior porcentagem de calos (27,50%), enquanto que a mortalidade foi mais 
elevada em estacas de 6 cm com (12,50%). Sendo assim, conclui-se que as estacas de 18 
cm são as mais adequadas para a propagação de hibisco, sendo o comprimento das 
estacas um fator importante para a propagação vegetativa da espécie.  
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