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Prezados Congressistas,

A Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo (SBCS) promove, a cada dois anos, desde 
1947, o Congresso Brasileiro de Ciência do 
Solo (CBCS), além de outros eventos. Trata-se 
do evento mais importante na área de solos do 
país, reunindo pesquisadores, extensionistas, 
professores, profissionais liberais e estudantes 
de graduação e pós-graduação ligados à Ciência 
do Solo e a áreas afins. Chega agora a sua 
XXXIV edição, sendo realizado pela primeira 
vez no Estado de Santa Catarina.

A Epagri, empresa pública responsável 
pela política de pesquisa e extensão rural em 
Santa Catarina responsável pela realização 
deste evento, não tem medido esforços no sen-
tido de reduzir as distâncias que separam os resultados da pesquisa por ela gerados das reais 
necessidades dos produtores rurais catarinenses. O desafio de aproximar as informações geradas 
pela pesquisa de seus potenciais usuários, contemplando sempre que possível suas reais neces-
sidades, nos levaram à escolha do tema central do XXXIV CBCS: Ciência do solo: para quê e para 
quem?

O tema é propositalmente provocativo, mas sem a intenção de negar todos os avanços 
alcançados até o momento. Propõe uma ampla discussão sobre o papel do solo na sociedade atual, 
não somente na agricultura, mas também quando se discutem desastres naturais, recursos hídricos, 
planejamento rural e urbano, mudanças climáticas, aquecimento global, segurança alimentar, entre 
tantos outros. Muitas vezes o solo tem sido relegado a segundo plano, quando não totalmente 
ignorado, em diversas discussões nas quais ele deveria ter papel preponderante.

Dessa forma, convidamos a todos para um debate que possa conduzir a uma reflexão sobre 
como a pesquisa em ciência do solo pode realmente vir ao encontro dos anseios da sociedade. 
Participem desse desafio, contribuindo para que o Solo reforce sua importância ambiental e seu 
papel no desenvolvimento social e econômico do País.

Santa Catarina agradece e se sente privilegiada por ter sido escolhida para realizar o XXXIV 
CBCS. Sejam bem-vindos a Florianópolis.

Ivan Luiz Zilli Bacic
Presidente do XXXIV CBCS
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Excursão Técnica 4: Visita a 
áreas de mineração

Divisão 4 - Solos, ambiente e sociedade

Excursões Técnicas



8



9

Divisão 1 - Solo no espaço e no 
tempo

Comissão 1.1 Gênese e Morfologia do Solo
Fabrício de Araújo Pedron - UFSM/CCR
Luís Fernando Spinelli Pinto - UFPEL/FAEM
Pablo Miguel - UFSM/CCR

Comissão 1.2 Levantamento e Classificação 
do Solo
Antonio Ayrton Auzani Uberti - UFSC/CCA
Carlos Alberto Flores - Embrapa/CPACT
Fernando Perobelli Ferreira – UFFS

Comissão 1.3 Pedometria
Eliana Casco Sarmento - UFRGS/FA
Elisângela Benedet da Silva - Epagri/Ciram
Letícia Sequinatto - Udesc/CAV
 

Divisão 2 - Processos e 
propriedades do solo

Comissão 2.1 Biologia do Solo
Marie Luise Carolina Bartz - Udesc/CEO
Murilo Dalla Costa - Epagri/EEL
Osmar Klauberg Filho - Udesc/CAV
Paulo Emilio Lovato - UFSC/CCA
Sidney Luiz Stürmer - FURB
Sonia Purin - UFSC/Curitibanos

Comissão 2.2 Física do Solo
Cláudia L. Rodrigues de Lima - UFPEL/FAEM
Dalvan Jose Reinert - UFSM/CCR
José Miguel Reichert - UFSM/CCR
Luís Carlos Timm - UFPEL/FAEM

Colaboradores das comissões técnicas-científicas

Vilson Antônio Klein - UPF/FAMV
Rodrigo Vieira Luciano - Udesc/CAV

Comissão 2.3 Mineralogia do Solo
Alberto Vasconcellos Inda Júnior - UFRGS/DS
Déborah Pinheiro Dick - UFRGS/DS
Diovane Freire Moterle - IFRS/Bento Gonçalves
Luiz Fernando Spinelli Pinto - UFPEL/FAEM

Comissão 2.4 Química do Solo
Carlos Alberto Bissani - UFRGS/DS
Elisandra Pocojeski - UTFPR
Luciano Colpo Gatiboni - Udesc/CAV
Paulo Roberto Ernani - Udesc/CAV
Rogério Oliveira de Souza - UFPEL/FAEM

Divisão 3 - Uso e manejo do solo

Comissão 3.1 Fertilidade do Solo e Nutrição 
de Plantas
Analú Mantovani - UNOESC/JBA
Eduardo Girotto - IFRS/Ibirubá
Eliziane Luiza Benedetti - IFSC/Canoinhas
Eloi Erhard Scherer - Epagri/Cepaf
Pedro A. Varella Escosteguy - UPF/FAMV
Walkyria Bueno Scivittaro - Embrapa/CPACT

Comissão 3.2 Corretivos e Fertilizantes
Evandro Spagnollo - Epagri/Cepaf
Fabiano Daniel De Bona - Embrapa/CNPT
Rodrigo da Silveira Nicoloso - Embrapa/CNPSA

Comissão 3.3 Manejo e Conservação do 
Solo e da Água
Cimélio Bayer - UFRGS/DS
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Comissão 3.4 Planejamento do Uso da Terra
Jonatas Thiago Piva - UFSC
Paulo César do Nascimento - UFRGS

Comissão 3.5. Poluição, Remediação do 
Solo e Recuperação de Áreas Degradadas
Carla Maria Pandolfo - Epagri/EECN
Iria Sartor Araújo - Epagri/Ciram
Ivan Tadeu Baldissera - Epagri/Cepaf
Mari Lúcia Campos - Udesc/CAV

Divisão 4 - Solos, ambiente e 
sociedade

Comissão 4.1 Educação em Solos e 
Percepção Pública do Solo
Fábio de Lima Beck - UFRGS/FA
Mara Cristina Benez - Epagri/Ciram

Comissão 4.2 Solos e Segurança Alimentar
Álvaro Luiz Mafra - Udesc/CAV
Jamil Abdalla Fayad - Epagri/GRF

Comissão 4.3 História, Epistemologia e 
Sociologia da Ciência
João Fert Neto - Udesc/CAV
Luiz Renato D’Agostini - UFSC/CCA

Colaboradores das excursões 
técnicas

Excursão Técnica 1: Solos de Altitude e do 
Litoral Sul de Santa Catarina (Mini-RCC)
Antônio Lunardi Neto - UFSC/Curitibanos
Denilson Dortzbach - Epagri/Ciram
Pablo Grahl dos Santos - Udesc/CAV
Sergio Shimizu - IBGE
 
Excursão Técnica 2: Sequência de 
processos envolvidos na catástrofe 
no Maciço do Morro do Baú e suas 
consequências: 
Adilson Pinheiro - FURB//PPGEA
Edison Tomazzolli - UFSC/CFH
Luiz Fernando Novaes Vianna - Epagri/Ciram
Gilsânia de Souza Cruz - Epagri/Ciram

Excursão Técnica 3: Sistema de Plantio 
Direto de Hortaliças (SPDH)
Álvaro Luiz Mafra - UDESC/CAV
Claudinei Kurtz - Epagri/EEItu
Édio Zunino Sgrott - EPAGRI/EM Ituporanga
Jucinei Comin - UFSC/CCA
Marcelo Zanella - Epagri/EM Anitápolis

Excursão Técnica 4: Degradação e 
recuperação em áreas de mineração de 
carvão
Edilane Rocha Nicoleite - SATC/CTCL
Mari Lucia Campos - Udesc/CAV
Iria Santos Araújo - Epagri/Ciram
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Horários:

A comissão organizadora solicita a todos os 
participantes das atividades científicas para que 
observem rigorosamente os horários de início e 
fim das sessões.

Pronto atendimento:

Durante o período de realização do evento estará 
disponível um posto médico e uma ambulância 
para atendimentos de urgência.

Guarda volumes e material extraviado:

Sala São Jorge, situada próxima à Secretaria 

Avisos importantes:

Não é permitido fumar nas áreas internas do 
Costão do Santinho.
Durante as palestras os celulares e bips devem 
ser mantidos no modo silencioso.
Os participantes que não estão hospedados no 
Costão do Santinho e desejarem se deslocar 
dentro do Resort, devem se identificar na 
recepção para receber um cartão de visitante.

Sessão de pôsteres:

O apresentador é o responsável por afixar o 
pôster no local identificado com o número do 
respectivo resumo, na sessão prevista neste 
Manual.

Certificados:

Os certificados de participação e de apresentação 
de pôsteres serão disponibilizados na página 
do evento em até 30 dias após o término. 
Os palestrantes e colaboradores receberão 
certificado impresso.

Crachás:

O uso do crachá é obrigatório em todas as 
atividades do Congresso. Para fornecimento de 
uma segunda via será cobrada uma taxa de R$ 
20,00, devendo ser solicitada diretamente na 
Secretaria.

Material do participante:

Será entregue por ocasião da chegada dos 
inscritos, constituindo-se da mochila, crachá, 
caneta, Manual do Congressista, folders e 
outros materiais.

Internet:

Será disponibilizada internet gratuita (wireless) 
para todos os participantes e expositores na 
Tenda Tuguá, ao lado do auditório principal.

Transporte:

Será contratado transporte exclusivo para 
deslocamento entre os hotéis conveniados e 
o Costão do Santinho, com saída no início da 

Informações Importantes



12

manhã e retorno ao final dos trabalhos, em 
horários pré-estabelecidos. Adicionalmente, há 
linhas de ônibus urbano para deslocamento 
até o bairro dos Ingleses ou para o terminal 
de Canasvieiras e deste para o Centro de 
Florianópolis. Será disponibilizado também o 
transporte para as atividades sócio culturais do 
evento.

Alimentação:

Haverá almoço todos os dias para os não 
hospedados no Costão do Santinho com o valor 
de R$35,00 por pessoa, incluindo duas bebidas 
não alcoólicas. O ticket deve ser adquirido 
na Secretaria até as 15h30 do dia anterior. O 
número de almoços será limitado.

Palestrantes:

Haverá uma sala específica para atendimento 
e trabalho dos palestrantes, situada ao lado da 
Secretaria.

Aéreo, Hotéis, Transfer e Passeios:

Agência Oficial
(48) 3251 8000
www.marktur.com.br
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Programação Científica

Domingo, 28 de julho de 2013

Horário Sala Atividade
08h30-12h30 Flores Reunião Conselho Diretor SBCS
14h00-18h30 Secretaria Credenciamento e Reunião Conselho Diretor SBCS (Flores)

19h00-23h00 Tuguá Solenidade de Abertura e Coquetel
Homenagens da Comissão Organizadora

Segunda-feira, 29 de julho de 2013

Horário Sala Atividade

08h30-09h45 Tuguá

Conferência 1 - Ciência do solo: Para quê e para quem?
 
Conferencista: DAVID GOODRICH ROSSITER - UNIVERSITY OF 
TWENTE (Holanda)

09h45-11h15 Intervalo & Pôsteres

11h15-12h30 Tuguá

Simpósio 1 - Do sul ao norte do Brasil: Gênese e Morfologia do 
Solo, para quê e para quem?
 
Gênese e Morfologia do Solo: solo-paisagem nas regiões norte, 
nordeste e centro-oeste do Brasil
Palestrante: MILTON CESAR COSTA CAMPOS - UFAM (Brasil) 
Gênese e morfologia do solo: visão e atuação da nova geração 
de pedólogos nas regiões sul e sudeste do Brasil
Palestrante: FABRÍCIO DE ARAÚJO PEDRON - UFSM (Brasil)

11h15-12h30 Cascaes

Simpósio 2 - Ecotoxicologia do Solo e Resíduos
 
A utilização de ensaios ecotoxicológicos para avaliação de 
qualidade do solo
Palestrante: JOSÉ PAULO FILIPE AFONSO DE SOUSA - 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Portugal) 
Aplicação de resíduos ao solo: a microbiologia pode ajudar no 
monitoramento?
Palestrante: MARCO ANTÔNIO NOGUEIRA - EMBRAPA SOJA 
(Brasil)
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11h15-12h30 São 
Miguel

Simpósio 3 - Critérios de predição do estado nutricional, 
adubação e calagem em frutíferas
 
Adubação em pomares: Estimativa do estado nutricional da 
planta e da fertilidade do solo
Palestrante: MORENO TOSELLI - DEPARTMENT OF 
AGRICULTURAL SCIENCES (Itália) 
Critério de predição do estado nutricional, adubação e calagem 
em frutíferas tropicais
Palestrante: WILLIAM NATALE - UNESP (Brasil)

11h15-12h30 Pico

Simpósio 4 - Etnopedologia e sua abordagem na educação em 
solos
 
Ethnopedology and its approach to education in soils
Palestrante: NARCISO BARRERA BASSOLS - UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (México) 
Os solos na interface natureza-cultura: reflexões 
epistemológicas e metodológicas
Palestrante: ANGELO GIUSEPPE CHAVES ALVES - UFRPE (Brasil)

12h30-14h00 Salas de 
apoio Almoço & Reunião das Divisões do SBCS

14h00-15h30 Tuguá

Conferência 2 - Educação em Ciência do Solo: Para quê e para 
quem?
 
Conferencista: LAURA BERTHA REYES SÁNCHEZ - UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (México)

15h30-17h00 Intervalo & Pôsteres

17h00-18h30 São 
Miguel

Simpósio 5 - Pedologia do século 21: o que esperar?
 
Pedologia do século 21: o que esperar?
Palestrante: JUAN JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍ - CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (Espanha)

17h00-18h30 Cascaes

Simpósio 6 - Biologia do solo e ferramentas moleculares
 
DNA barcodes para taxonomia da fauna do solo
Palestrante: THIBAUD DECAENS - UNIVERSITÉ DE ROUEN 
(França) 
Soil biota in natural and managed plant communities: progress, 
challenges and opportunities
Palestrante: PEDRO MADEIRA ANTUNES - ALGOMA UNIVERSITY 
(Canadá)
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17h00-18h30 Tuguá

Simpósio 7 - Adubação, nutrição vegetal e qualidade dos 
alimentos
 
Fertilization, plant nutrition and food quality
Palestrante: CYNTHIA ANN GRANT - AGRICULTURE AND AGRI-
FOOD (Canadá)

17h00-18h30 Pico

Simpósio 8 - Educação à distância em solos
 
Distance education in soils: methods, tools and dynamics
Palestrante: SABINE GRUNWALD - UNIVERSITY OF FLORIDA 
(Estados Unidos) 
Ensino de solos à distância: é possível?
Palestrante: RICARDO SIMÃO DINIZ DALMOLIN - UFSM (Brasil)

18h45-19h45 Salas de 
apoio Reuniões dos Núcleos da SBCS

Terça-feira, 30 de julho de 2013

Horário Sala Atividade

08h30-09h45 Tuguá

Conferência 3 - Os solos são reatores sensíveis - precisamos de 
uma mudança de paradigma para um uso mais sustentável?
 
Conferencista: RAINER HORN - KIEL UNIVERSITY (Alemanha)

09h45-11h15 Intervalo & Pôsteres

11h15-12h30 São 
Miguel

Simpósio 9 - Pedologia no Brasil e o mapeamento de solos no 
mundo
 
Reflexões sobre a pedologia no Brasil para o século XXI
Palestrante: EGON KLAMT - UFRGS (Brasil) 
Soil mapping in a global perspective
Palestrante: LUCA MONTANARELLA - EUROPEAN COMMISSION - 
JOINT RESEARCH CENTRE (Itália)

11h15-12h30 Cascaes

Simpósio 10 - Instrumentação para determinar atributos físicos 
do solo
 
Instrumentation to measure soil physical properties
Palestrante: BIRL LOWERY - UNIVERSITY OF WISCONSIN-
MADISON (Estados Unidos)
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11h15-12h30 Tuguá

Simpósio 11 - Perspectivas sobre novas formulações de 
fertilizantes para aumentar o uso e eficiência de nutrientes
 
Perspectives on new fertilizer formulations to increase nutrient 
use efficiency
Palestrante: MICHAEL JOHN MCLAUGHLIN - UNIVERSITY OF 
ADELAIDE (Austrália) 
Promoção do IPNI Brasil e apoio da Mosaic
Prêmio IPNI Brasil 

11h15-12h30 Pico

Simpósio 12 - Ocupação da terra, uso do solo e segurança 
alimentar
 
Ocupação da terra e uso do solo afetando a sustentabilidade 
dos agroecossistemas
Palestrante: GERD SPAROVEK - USP (Brasil) 
Políticas públicas para segurança alimentar
Palestrante: VALTER BIANCHINI - MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (Brasil)

12h30-14h00 Salas de 
apoio Almoço & Reunião dos Editores do RBCS

14h00-15h30 Tuguá

Conferência 4 - Assistência técnica e extensão rural em Ciência 
do Solo: Para quê e para quem?
Conferencista: DITMAR ALFONSO ZIMATH - EMPRESA DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA 
CATARINA  (Brasil)

15h30-17h00 Intervalo & Pôsteres

17h00-18h30 Cascaes

Simpósio 13 - Aplicações dos levantamentos de solos no Brasil
 
Aplicação das informações pedológicas para fins silviculturais 
e ambientais
Palestrante: NILTON CURI - UFLA (Brasil) 
Levantamento pedológico e análise qualitativa do potencial de 
uso dos solos para descarte de dejetos de suínos no Sul do 
Brasil
Palestrante: EDEMAR VALDIR STRECK - EMATER/RS (Brasil)

17h00-18h30 São 
Miguel

Simpósio 14 - Modelos numéricos para processos na zona de 
raízes
 
Numerical modeling of vadose zone processes
Palestrante: JIŘÍ ŠIMŮNEK - UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
RIVERSIDE (Estados Unidos)
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17h00-18h30 Tuguá

Simpósio 15 - Manejo da adubação em solos de fertilidade 
construída
 
Manejo da adubação em solos de fertilidade construída
Palestrante: LEANDRO ZANCANARO - FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (Brasil) 
Manejo da adubação em solos de fertilidade construída
Palestrante: ALVARO VILELA DE RESENDE - EMBRAPA MILHO E 
SORGO (Brasil)

17h00-18h30 Pico

Simpósio 16 - Como progride a Ciência do Solo e a SBCS?
 
Como progride a Ciência do Solo e a SBCS?
Palestrante: CRISTINE CAROLE MUGGLER - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA (Brasil) 
Como progride a Ciência do Solo?
Palestrante: RUALDO MENEGAT - UFRGS (Brasil)

Quarta-feira, 31 de julho de 2013

Horário Sala Atividade

08h30-09h45 Tuguá

Conferência 5 - Como a ciência do solo pode contribuir para 
mitigar a emissão de GEEs
 
Conferencista: JULIO CESAR ALEGRE ORIHUELA - Universidad 
Nacional Agraria La Molina (Peru)

09h45-11h15 Intervalo & Pôsteres

11h15-12h30 Pico

Simpósio 17 - Pedometria: Mitos e fatos
 
Interfaces entre o mapeamento convencional e digital de solos
Palestrante: MARCOS BACIS CEDDIA - UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DO RIO DE JANEIRO (Brasil) 
Pedometry: history, motivations and purposes
Palestrante: ALEXANDER BROADFOOT MCBRATNEY - 
UNIVERSITY OF SYDNEY (Austrália)
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11h15-12h30 São 
Miguel

Simpósio 18 - Interações da mineralogia do solo
 
C-mineral complexation and its role on C cycling and 
sequestration
Palestrante: DONALD L. LEWIS SPARKS - UNIVERSITY OF 
DELAWARE (Estados Unidos) 
Rapid changes of soil clay mineralogy: from qualitative to 
quantitative description
Palestrante: LAURENT CANER - UNIVERSITY OF POITIERS 
(França)

11h15-12h30 Tuguá

Simpósio 19 - Planejamento de uso do solo considerando 
impactos da agricultura no meio rural
 
Mudanças de uso do solo, impactos ambientais e 
sustentabilidade
Palestrante: SELMA SIMÕES DE CASTRO - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS (Brasil) 
Processos erosivos e deposicionais: fontes e impactos
Palestrante: GUSTAVO HENRIQUE MERTEN - UFRGS -IPH (Brasil)

11h15-12h30 Cascaes

Simpósio 20 - Biorremediação e fitorremediação: potencialidades 
e limitações no uso
 
Avanços, limitações do uso da biorremediação na recuperação 
de áreas contaminadas ou degradadas
Palestrante: FLAVIO ANASTÁCIO DE OLIVEIRA CAMARGO - 
UFRGS (Brasil) 
Avanços, limitações do uso da fitorremediação na recuperação 
de áreas contaminadas ou degradadas
Palestrante: MARCIA MARQUES GOMES - UERJ (Brasil)

12h30-14h00 Salas de 
apoio Almoço & Reunião das Divisões da SBCS

14h00-15h30 Assembléia Geral SBCS

15h30-18h30 Pico

Minicurso: Atualizações no Sistema Brasileiro de Classificação 
de Solos (SiBCS), Edição 2013
Ministrante: PAULO KLINGER TITO JACOMINE - UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, DEPARTAMENTO DE 
AGRONOMIA (Recife, PE)

Coordenador: ARCÂNGELO LOSS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA (Florianópolis, SC)
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Quinta-feira, 01 de agosto de 2013

Horário Sala Atividade

08h30-09h45 Tuguá

Conferência 6 - Solos, mudanças climáticas e segurança 
alimentar
 
Conferencista: JAN VAN WAMBEKE - OFICINA REGIONAL DE LA 
FAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (Chile)

09h45-11h15 Intervalo & Pôsteres

11h15-12h30 São 
Miguel

Simpósio 21 - Desafios para o mapeamento digital de solos
 
Global soil mapping in a changing world
Palestrante: SABINE GRUNWALD - UNIVERSITY OF FLORIDA 
(Estados Unidos) 
Retrospectiva e desafios para o mapeamento digital de solos no 
Brasil
Palestrante: MARIA DE LOURDES MENDONÇA SANTOS BREFIN - 
EMBRAPA SOLOS (Brasil)

11h15-12h30 Cascaes

Simpósio 22 - Aplicações da mineralogia na ciência do solo
 
Mineralogia como fator determinante do manejo do solo
Palestrante: VANDER DE FREITAS MELO - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ (Brasil) 
Papel da mineralogia do solo nos processos de contaminação 
ambiental por elementos traço
Palestrante: JAIME WILSON VARGAS DE MELLO - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (Brasil)

11h15-12h30 Pico

Simpósio 23 - Biochar: síntese, caracterização e utilização no 
Brasil
 
Potencial e resultados da utilização de Biochar
Palestrante: BEATA EMOKE MADARI - EMBRAPA ARROZ E 
FEIJÃO (Brasil) 
Síntese e caracterização de Biochar
Palestrante: ETELVINO HENRIQUE NOVOTNY - EMBRAPA SOLOS 
(Brasil)
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11h15-12h30 Tuguá

Simpósio 24 - Impactos econômicos e ambientais da adoção do 
sistema plantio direto
 
Impactos ambientais da adoção do sistema plantio direto na 
bacia de captação da Itaipu Binacional
Palestrante: CÍCERO JAYME BLEY JUNIOR - ITAIPU BINACIONAL 
(Brasil) 
Impactos econômicos da adoção do sistema plantio direto no 
Brasil
Palestrante: RICARDO RALISCH - Universidade Estadual de 
Londrina (Brasil)

12h30-14h00 Salas de 
apoio Almoço & Reunião dos Núcleos da SBCS

14h00-15h30 Tuguá
Conferência 7 - Publicações científicas: para que e para quem?
PAULO SÉRGIO LACERDA BEIRÃO - DIRETOR DA ÁREA DE 
AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS DE DA SAÚDE DO CNPq (Brasil)

15h30-17h00 Intervalo & Pôsteres

17h00-18h30 Pico

Simpósio 25 - Grandes desafios e oportunidades na Química do 
Solo no século 21
 
Grand challenges and opportunities in soil chemistry in the 21st 
century
Palestrante: DONALD LEWIS SPARKS - UNIVERSITY OF 
DELAWARE (Estados Unidos)

17h00-18h30 Cascaes

Simpósio 26 - O papel da agricultura conservacionista na 
mitigação das emissões de gases de efeito estufa por solos 
agrícolas
 
The role of conservation agriculture in mitigating greenhouse 
gas and ammonia emissions by agricultural soils
Palestrante: PHILIPPE ROCHETTE - AGRICULTURE AND AGRI_
FOOD CANADA (Canadá)

17h00-18h30 São 
Miguel

Simpósio 27 - Uso potencial e real dos sistemas de classificação 
de aptidão agrícola das terras
 
Potential use of land evaluation systems
Palestrante: DAVID GOODRICH ROSSITER - UNIVERSITY OF 
TWENTE (Holanda) 
Uso real e necessidades de informações de solos e de aptidão 
agrícola das terras
Palestrante: NESTOR LUIZ BREDA - UNOESC (Brasil)
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17h00-18h30 Tuguá

Simpósio 28 - Manejo de resíduos orgânicos na agricultura
 
Legislação brasileira e internacional sobre o uso dos resíduos 
orgânicos
Palestrante: CASSIO HAMILTON ABREU-JUNIOR - Universidade de 
São Paulo (Brasil) 
Reciclagem de resíduos da agropecuária na agricultura
Palestrante: CARLOS ALBERTO CERETTA - UFSM (Brasil)

Sexta-feira, 02 de agosto de 2013

Minicursos

Horário Sala Atividade

08h30-12h30

e

14h00-18h00

São 
Miguel

Programa Hydrus
 
Ministrante: JIŘÍ ŠIMŮNEK - UNIVERSITY OF CALIFORNIA-
RIVERSIDE (Estados Unidos)

Coordenador: JACKSON ADRIANO ALBUQUERQUE – 
UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA (Lages, SC)

08h30-12h30 Ilha 
Terceira

Fertirrigação: ferramentas para o manejo

Ministrante: ROBERTO LYRA VILLAS BÔAS – FACULDADE DE 
CIÊNCIAS AGRONÔMICAS DA UNESP (Botucatu, SP)

Coordenador: JULIANO CORULLI CORRÊA – EMBRAPA SUÍNOS E 
AVES (Concórdia, SC)

08h30-12h30 Pico

Produção de inóculo de fungos micorrízicos arbusculares em 
sistema in vitro.

Ministrante: SONIA PURIN – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA (Campus de Curitibanos, SC)

Coordenador: OSMAR KLAUBERG FILHO – UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA (Lages, SC)
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08h30-12h30 Flores

Integrando dados físicos, químicos e biológicos: uma abordagem 
aplicada à ecologia de microrganismos do solo.

Ministrantes: DENNIS GOSS DE SOUZA, LUCAS WILLIAM 
MENDES, CLOVIS DANIEL BORGES e ACÁCIO NAVARRETE - 
CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA - CENA/USP 
(Piracicaba, SP)

Excursões Técnicas

Horário Sala Atividade

05h30-23h00 Criciúma

Degradação e recuperação em áreas de mineração de 
carvão - Destino: Criciúma
 
Coordenador: CLÁUDIO ROBERTO FONSÊCA SOUSA 
SOARES - UFSC/CCB (Brasil)

07h00-19h00 São Joaquim

Solos de altitude e do Litoral Sul de Santa Catarina (Mini 
RCC) - Destino: Planalto Serrano
 
Coordenador: JAIME ANTONIO DE ALMEIDA - UDESC 
(Brasil)

07h00-19h00 Ilhota 

Sequência de processos envolvidos na catástrofe no 
Maciço do Morro do Baú e suas consequências - Destino: 
Ilhota
 
Coordenador: JOEL ROBERT GEORGES MARCEL 
PELLERIN - UFSC (Brasil)

07h00-19h00 Ituporanga e 
Anitápolis

Sistema de plantio direto de hortaliças (SPDH) - Destino: 
Ituporanga e Anitápolis
 
Coordenador: JAMIL ABDALA FAYAD - EPAGRI/GRF (Brasil)
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Pesquisadores em Taxonomia de Solos e 
Pedologia de diversos países estarão reunidos 
em Florianópolis, entre os dias 31 de julho e 
4 agosto de 2013, participando do Universal 
Soil Classification Workshop, que ocorrerá 
paralelamente ao XXXIV Congresso Brasileiro 
de Ciência do Solo (XXXIV CBCS), no Costão 
do Santinho Resort. 

A reunião de Florianópolis é a terceira 
reunião do grupo de trabalho da União 
Internacional de Ciência do Solo (IUSS, na sigla 
em inglês) para desenvolvimento de proposta 
de Sistema Universal de Classificação de Solos 
(Universal Soil Classification – USC). O workshop 
trará à capital catarinense, especialistas de 
universidades e instituições de pesquisa da 
Austrália, Hungria, Estados Unidos, Tanzânia, 
Itália, Alemanha, Rússia, Coréia do Sul, China, 
Cuba e Venezuela. Contará também com 
participação de dois profissionais brasileiros: a 
professora da UFRRJ, Dra. Lúcia Helena Cunha 
dos Anjos, também coordenadora da Divisão 
I da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo 
(SBCS) e o pesquisador da Embrapa Solos, Dr. 
Humberto Gonçalves dos Santos.

O encontro terá como foco principal 
discussões em torno dos solos tropicais e 
sua classificação nos sistemas internacionais 
Soil Taxonomy e WRB, com vistas ao 
desenvolvimento do USC. O Sistema Universal 
de Classificação de Solos será apresentado em 
2014, no XX Congresso Mundial de Ciência do 
Solo, na Coréia do Sul, e aprovado no Congresso 
seguinte, que ocorre no Brasil em 2018. Também 
serão discutidas outras propostas de trabalho 
e encaminhamentos para as próximas etapas. 
Além das reuniões, o workshop contará ainda 
com uma viagem de campo para conhecer os 
principais solos e paisagens fisiográficas do 
Planalto Sul e Região Litorânea de SC. 

III Reunião do grupo de trabalho para desenvolvimento de 
proposta de Sistema Universal de Classificação de Solos

Participantes

•	 Jon Hempel (Chair), Acting Program 
Manager, Soil Science Division, USDA – 
NRSC;

•	 Erika Micheli, Head Department of Soil 
Science and Agricultural Chemistry Szent 
Istvan University Gödöllő,  Hungria (Co-
Chair);

•	 Alex McBratney, University of Sydney, 
Sydney, Australia;

•	 Ben Harms, Department of Science, 
Information Technology, Innovation and the 
Arts, Queensland, Australia;

•	 Curtis Monger, Plant and Environmental 
Sciences Department, New Mexico State 
University;

•	 Didas N. Kimaro, Department of Agricultural 
Engineering & Land Planning, Sokoine 
University of Agriculture (SUA), Tanzania;

•	 Ganlin Zhang, Institute of Soil Science, 
Chinese Academy of Sciences, Nanjing, 
China;

•	 Humberto Santos, Embrapa Solos, Rio de 
Janeiro, Brasil;

•	 John M. Galbraith, Department of Crop 
and Soil Environmental Sciences, Virginia 
Polytechnic Institute and State University, 
Estados Unidos;

•	 Luca Montanarella, Action Leader, Joint 
Research Center, Ispra, Italia;
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•	 Lucia Helena Cunha dos Anjos, UFRRJ 
Depto Solos, Rio de Janeiro, Brasil;

•	 Peter Schad, Department of Ecology 
and Ecosystem Sciences, Technische 
Universitat,  Munchen, Germany;

•	 Pavel Krasilnikov, Institute of Biology , 
Karelia Research Center RAS, Petrozavodsk 
, Russia;

•	 Phillip Owens, Assistant Professor, 
Department of Agronomy, Purdue University, 
IN, Estados Unidos;

•	 Sergey V. Goryachkin, Institute of Geography, 
Russian Academy of Sciences, Moscow, 
Russia;

•	 Sonn Yeon-Kyu, Soil Surveyor, Department of 
Agricultural Environment, National Academy 
of Agricultural Science, RDA, Coréia;

•	 Thomas Reinsch, National Leader for World 
Soil Resources, USDA-NRCS-SSD, MD.

Convidados: 

•	 Juan Comerma (Venezuela)

•	 David Smith (USDA)

•	 James Bockheim (Wisconsin, US)

Colaboradores e equipe de suporte no Brasil: 

•	 Jaime Antonio de Almeida (UDESC/CAV); 

•	 Denilson Dortzbach, José Augusto Laus 
Neto e Ivan Luiz Zilli Bacic (EPAGRI/Ciram); 

•	 Arcângelo Loss (UFSC/CCA); 

•	 Lúcia Helena Cunha dos Anjos e Michele 
Duarte de Menezes (UFRRJ/DS);

•	 Alessandro Samuel Rosa (UFRRJ/CPGA/
CS); 

•	 Humberto Santos (Embrapa Solos).
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Programação Social e Cultural

Domingo – 28/7 (após a solenidade de abertura)

Teatro do Balé Bolshoi no Brasil
Horário: 20h30 às 21h00

Local: Salão Tuguá – Costão do Santinho

Coquetel de confraternização
Horário: a partir das 21h00

Local: Salão Cascaes e Tenda Tuguá – Costão do Santinho

Segunda feira – 29/7

Balada We Love Pachá
Horário: a partir das 22h00

Local: Boate Pachá – Jurerê Internacional

Terça feira – 30/7

Balada Disco Party – hitts dos anos 70, 80 e 90
Horário: a partir das 22h00

Local: Boate Pachá – Jurerê Internacional

Quarta feira – 31/7

Jantar de confraternização
Horário: 20h30

Local: Salão Cascaes – Costão do Santinho

Atividades para acompanhantes:

No balcão da empresa de turismo, mediante adesão.
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ALEXANDER BROADFOOT MCBRATNEY

Professor de Ciência do Solo 
da Universidade de Sydney 
(Austrália), Secretário Geral da 
União Internacional de Ciência 
do Solo e Editor Chefe da revis-
ta Geoderma. Trabalha nas áre-
as de pedometria, agricultura de precisão e ma-
peamento digital de solos (GlobalSoilMap.net). 

ALVARO VILELA DE RESENDE

Engenheiro Agrônomo, doutor 
em Solos e Nutrição de Plan-
tas pela Universidade Federal 
de Lavras (UFLA). Pesquisa-
dor da Embrapa Milho e Sorgo 
e docente nos Programas de 
Pós-Graduação em Ciência do Solo da UFLA e 
de Ciências Agrárias da Universidade Federal 
de São João Del Rei. Pesquisador membro da 
Rede FertBrasil. Atua principalmente no tema 
manejo da fertilidade do solo e adubação para a 
produção de grãos em plantio direto no Cerrado.

ANGELO GIUSEPPE CHAVES ALVES

Filho de Agricultor com Profes-
sora Rural. Professor na Uni-
versidade Federal Rural de Per-
nambuco, desde 1997. Agrôno-
mo, Mestre em Ciências do Solo 
e Doutor em Ecologia. Foi Vice-
Presidente da Sociedade Brasileira de Etnobio-

Palestrantes¹

¹ Texto fornecido pelos autores, traduzidos para o Português quando necessário.

logia e Etnoecologia. Docente permanente no 
Programa de Pós-Graduação em Etnobiologia e 
Conservação, na UFRPE. Atua em Etnoecolo-
gia, Etnopedologia e Epistemologia. 

BEATA EMOKE MADARI

Engenheira agrônoma. Obteve 
doutorado em Ciência do Solo 
pela Universidade de Ciências 
Agrárias de Gödöllö, Hungria. 
Pesquisadora da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuá-
ria, Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Fei-
jão. Esta atuando na área de Agronomia, com 
ênfase para o estudo da Matéria Orgânica do 
Solo (MOS), manejo e conservação do solo, uso 
agronômico de carvão vegetal (biochar) e emis-
são de gases de efeito estufa em sistemas de 
produção agropecuária.

BIRL LOWERY

Professor de Física do Solo na 
Universidade de Wisconsin-Ma-
dison desde 1980. Bacharel. em 
Educação na Agricultura pela 
Universidade de Alcorn (1973); 
Mestre em Engenharia Agrícola 
na Universidade Estadual de Mississippi (1975) 
e Doutor em Física do Solo na Universidade Es-
tadual de Oregon (1980). Atua na área de física 
do solo, incluindo pesquisa em erosão do solo, 
compactação e fluxo contaminante na qualidade 
do solo e do lençol freático. 
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CARLOS ALBERTO CERETTA

Graduação em Agronomia pela 
Universidade Federal de San-
ta Maria (1981), mestrado em 
Fitotecnia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(1986) e doutorado em Ciências 
do Solo pela Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (1995). Coordenador do Programa de 
Pós-graduação em Ciência do Solo na UFSM de 
2003 a 2008. Pró-reitor Adjunto de Pós-gradua-
ção e Pesquisa da UFSM a partir de junho de 
2008. Desde 1987 é professor da Universidade 
Federal de Santa Maria. Tem experiência na 
área de Agronomia, com ênfase em Fertilidade 
do Solo e Adubação.

CASSIO HAMILTON ABREU-JUNIOR

Engenheiro agrônomo pela Fa-
culdade de Ciências Agrárias 
e Veterinárias da Universidade 
Estadual Paulista de Jabotica-
bal (1989), mestre em Ciências 
pelo Centro Nacional de Energia 
na Agricultura da Universidade de São Paulo 
(1993) e doutor em Agronomia pela Escola Su-
perior de Agricultura Luiz de Queiroz (1999). Do-
cente do CENA/USP, Piracicaba, desde janeiro 
de 2001. Livre-docência pela USP em dezem-
bro de 2011. Professor Associado do CENA/
USP. Atua nas áreas de Fertilidade do Solo e de 
Adubação e Nutrição de Plantas, com os temas 
lodo de esgoto, composto, N, P, metal pesado e 
técnica isotópica de análise química.

CÍCERO JAYME BLEY JUNIOR

Possui Graduação em Enge-
nharia Agronômica e Especiali-
zação em Ciências do Solo pela 
Universidade Federal do Paraná 
e Mestrado em Engenharia Civil 
- Cadastro Técnico Multifinalitá-
rio e Gestão Territorial, pela Universidade Fede-
ral de Santa Catarina. É Assessor de Energias 
Renováveis da Itaipu Binacional e Coordenador 
de Implantação do Centro Internacional de Ener-
gias Renováveis e do Centro Internacional de 
Hidroinformática no Parque Tecnológico Itaipu.

CRISTINE CAROLE MUGGLER

Professora Associada do Depar-
tamento de Solos da Universi-
dade Federal de Viçosa desde 
1983. É graduada em Engenha-
ria Geológica pela Universidade 
Federal de Ouro Preto (1982), 
Mestre em Ciência do Solo pela Universidade 
Federal de Lavras (1989) e Doutora em Ciên-
cias Ambientais pela Universidade Agrícola de 
Wageningen, Holanda (1998), com pós-doutora-
do junto ao Museu Mundial de Solos em Wage-
ningen, Holanda (2011). É diretora da Divisão IV 
- Solos, Ambiente e Sociedade e coordenadora 
da Comissão de Educação em Solos e Percep-
ção Pública do Solo da Sociedade Brasileira de 
Ciência do Solo.

CYNTHIA ANN GRANT

Cientista Senior no AAFC Bran-
don na área de manejo de nu-
trientes para produção de plan-
tas, qualidade e sustentabilida-
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de ambiental. Doutora em Química do Solo na 
Universidade de Manitoba em  1986. Publicou 
mais de 160 artigos científicos e capítulos de li-
vro e mais de 500 artigos e resumos em anais 
de eventos. É Presidente da Sociedade Cana-
dense de Ciência do Solo e Sociedade Cana-
dense de Agronomia e colaboradora da ASA, 
CSA e CSSS.

DAVID GOODRICH ROSSITER

Fez doutorado em Agricultura 
Internacional na Universidade 
de Cornell, com projeto de tese 
em Sistema Automatizado de 
Avaliação de Terras. Trabalhou 
como mapeador de solo na Ca-
rolina do Norte e para o Ministério do Meio Am-
biente na Venezuela e para a FAO no Equador. É 
professor do ITC há 15 anos, nas áreas de geo-
estatística e métodos de pesquisa. Atualmente 
é professor visitante da Academia Chinesa de 
Ciências e professor adjunto na Universidade de 
Cornell. Atua na área de pesquisa em métodos 
modernos de inventário de solos.

DENNIS GOSS DE SOUZA

Engenheiro Agrônomo, Mestre 
em Manejo do Solo pela Uni-
versidade do Estado de Santa 
Catarina e Doutorando em Eco-
logia Aplicada na Universidade 
de São Paulo. Tem experiência 
em microbiologia e bioquímica do solo, genética 
de microrganismos e biologia molecular micro-
biana. atua principalmente nos temas bioindica-
dores de qualidade do solo, genes relacionados 
ao efeito estufa e biogeografia. É membro dos 
grupos de pesquisa sobre Ecologia Molecular e 

Genética da Interação Planta-Microrganismos 
no CENA/USP e em Solos e Sustentabilidade 
no CEO/UDESC.

DITMAR ALFONSO ZIMATH

Diretor de Extensão Rural da 
Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária e Extensão Rural de San-
ta Catarina - Epagri. Graduado 
em Agronomia pela Universida-
de Federal de Santa Catarina, 
com especialização em Administração Rural 
pela Universidade Federal de Viçosa. Atua di-
retamente na gestão de políticas públicas esta-
duais e federais, através do gerenciamento da 
Assistência Técnica e Extensão Rural pública 
no Estado de Santa Catarina.

DONALD LEWIS SPARKS

Professor de Química do Solo e 
Ambiente na S. Hallock duPont 
e Diretor do Instituto Ambiental 
de Delaware na Universidade de 
Delaware. É internacionalmente 
reconhecido pela sua pesquisa 
em cinética de processos químicos e química 
de superfície de solos. Foi Presidente da Socie-
dade Americana de Ciência do Solo e da União 
Internacional de Ciência do Solo. 

EDEMAR VALDIR STRECK

Engenheiro Agrônomo pela 
Universidade Federal de Santa 
Maria (1980) com Mestrado em 
Ciência do Solo - Setor de Le-
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vantamento e Classificação de Solos e Douto-
rado Ciência do Solo - Setor de Uso manejo e 
Conservação do Solo da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (1999). Trabalha na Ema-
ter/RS desde 1981, onde foi Extensionista Rural 
até 1994 nos municípios de Coronel Bicaco e 
Santo Ângelo. Desde 1999 é Assistente Técni-
co Estadual em Solos no Escritório Central da 
Emater em Porto Alegre.

EGON KLAMT

Graduação em Agronomia 
(1966) e Mestrado em Ciência 
do Solo (1969) pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Doutorado em Ci-
ência do Solo na Universidade 
de Wisconsin–Madison, USA (1973) e Pós-dou-
torado no Centro Internacional de Informações 
e Referências em Wageningen, Holanda (1985). 
Professor titular aposentado do Departamento 
de Solos da UFRGS. Professor Titular Visitante 
do CCR/UFSM (1995 – 2000). Consultor do IICA 
em convênios com a Secretaria da Agricultura/
RS (1999-2007), com ênfase reforma agrária. 
Atua nas áreas de gênese, morfologia, compo-
sição, classificação, levantamento e avaliação 
da aptidão de uso de solos.

ETELVINO HENRIQUE NOVOTNY

Agrônomo pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), 
Mestre em Ciência do Solo pela 
UFPR, Doutor em Físico-quí-
mica pela Universidade de São 
Paulo (USP), São Carlos e pós-
doc em Química pela Universidade de Limerick, 
Irlanda e em Física pela USP, São Carlos. Pes-
quisador da Embrapa. Atua nas áreas de Quí-

mica e Física, com ênfase em Espectroscopia, 
atuando principalmente nos seguintes temas: 
ácidos húmicos, substâncias húmicas e matéria 
orgânica do solo, sequestro de carbono, carbo-
no pirogênico (black carbon) e biochar.

FABRÍCIO DE ARAÚJO PEDRON

Engenheiro Agrônomo pela 
Universidade Federal de San-
ta Maria (UFSM) com gradua-
ção sanduíche na Universidade 
Estadual de Michigan. Mestra-
do, doutorado e pós-doutorado 
em Ciência do Solo na área de Pedologia pela 
UFSM. Atualmente é professor Adjunto do De-
partamento de Solos e orientador de mestrado e 
doutorado no Programa de Pós-graduação em 
Ciência do Solo da UFSM. Tem experiência em 
levantamento e classificação de solos e gênese 
e morfologia de solos. Nos últimos anos tem se 
dedicado a pesquisas na área de gênese e mi-
neralogia do solo.

FLAVIO ANASTÁCIO DE OLIVEIRA 
CAMARGO

Professor no Departamento de 
Solos e no Programa de Pós-
Graduação em Ciência do Solo 
da niversidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Orien-
ta e atua na área de microbiolo-
gia e bioquímica do solo, principalmente na bior-
remediação de ambientes contaminados com 
compostos orgânicos e metais, ecologia micro-
biana de bactérias de importância biotecnológi-
ca e agrícola e uso de bioindicadores de terceira 
geração para o monitoramento ambiental.
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GERD SPAROVEK

Professor da Escola Superior de 
Agronomia Luiz de Queiroz da 
Universidade de São Paulo, atu-
ando na área de modelagem de 
erosão, aptidão agrícola e siste-
mas complexos, explorando as 
interfaces entre a utilização agrícola das terras 
e as externalidades ambientais e sociais relacio-
nadas.

GUSTAVO HENRIQUE MERTEN

Possui graduação em Agrono-
mia pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (1984), 
mestrado em Ciência do Solo 
pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (1988) e 
doutorado em Recursos Hídricos e Saneamen-
to Ambiental pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (2000). Atua como professor ad-
junto no Instituto de Pesquisas Hidraulicas da 
UFRGS. Tem experiência na área de Engenha-
ria Civil, com ênfase em Erosão e Sedimenta-
ção, atuando principalmente nos temas: erosão 
e sedimentação, meio ambiente, modelo de 
erosão, sedimentos, hidraulica do escoamento 
e qualidade da água. Atualmente e professor 
visitante do Departamento de Engenharia Civil 
e Ambiental da Universidade de Minessota nos 
Estados Unidos e cientista voluntario do Missis-
sippi Water Science Center do USGS nos Esta-
dos Unidos.

JAIME WILSON VARGAS DE 
MELLO

Engenheiro Agrônomo (1981) 
e Mestre em Solos (1985) pela 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
Santa Maria, RS. Doutor em Solos pela Univer-
sidade Federal e Viçosa (UFV) em Viçosa, MG 
(1991). Pós-doutoramentos em química e mi-
neralogia do solo na Universidade de Cordoba, 
Espanha (1995) e Universidade de Illinois, USA 
(2004). Estágio Sênior na Universidade de Que-
ensland, Australia (2012-2013). Professor Asso-
ciado de Química do Solo na UFV. Pesquisador 
1D do CNPq. Pesquisador e membro do comitê 
gestor do INCT-Acqua (Agua, Mineração e Bio-
diversidade).

JAN VAN WAMBEKE

Engenheiro Agrônomo especia-
lista em Ciência do Solo pela 
Faculdade de Agronomia de 
Gembloux, Bélgica. Experiência 
de trabalho com a FAO na África 
(15 anos), Ásia (Consultorias) e 
América Latina (20 anos) em temas de levanta-
mento de solos, avaliação de terras, agricultura 
sustentável em encostas e adaptação às mu-
danças climáticas. Desde 2002 desempenha a 
função de Oficial Principal de Terras e Águas no 
Escritório Regional da FAO para a América Lati-
na e o Caribe em Santiago, Chile.

JIRKA ŠIMŮNEK

Professor de hidrologia no De-
partmento de Ciências Ambien-
tais da Universidade de Califor-
nia-Riverside. Sua expertise é 
em modelagem numérica do flu-
xo de águas subterrâneas e pro-
cessos de transporte de solutos em solos com 
variados graus de saturação. Seu modelo nu-
mérico HYDRUS é usado por virtualmente todos 
os cientistas, estudantes e praticantes. Foi autor 



34

ou co-autor  de mais de 200 publicações inde-
xadas. É colaborador da Sociedade Americana 
de Ciência do Solo AGU, co-editor do “Vadose 
Zone Journal” e editor assistente do “Journal of 
Hydrology” e, anteriormente, do “Water Resour-
ces Research”.

JOSÉ PAULO FILIPE AFONSO DE SOUSA 

Doutorando em Ecologia pela 
Universidade de Coimbra e 
Universidade Livre de Berlin. 
Desenvolve a sua atividade 
nas áreas da Ecologia e 
Ecotoxicologia de solos. 
Coordena e participa em projetos nacionais 
e internacionais ligados à análise de risco 
de metais, agrotóxicos e diferentes tipos 
de resíduos e também à análise de risco 
de locais contaminados (especialmente em 
áreas mediterrânicas e tropicais). Colabora 
regularmente com a ISO no desenvolvimento 
de normas para ensaios ecotoxicológicos e 
é membro do Painel Científico da Agência 
Europeia de Segurança Alimentar na área dos 
agrotóxicos.

JUAN JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍ

Juan-José Ibáñez é um Pesqui-
sador Senior no CIDE (CSIC, 
Spain). Foi o Representante 
Espanhol no Centro Europeu 
de Solos por 18 anos, sendo co-
author do Banco de Dados Eu-
ropeu do Solo e do Atlas de Solos da Europa. 
Participou em atividades no EEA e FAO/ONU. 
Os temas de interesse incluem pedologia, aná-
lise de paisagem e pedodiversidade. Foi autor e 
co-autor de aproximadamente 250 publicações 

científicas, mais de 40 delas incluídas no Jour-
nals of the Thomson Reuters/Journal Citation 
Reports.

JULIO CESAR ALEGRE ORIHUELA

Professor de solos com título de 
Engenheiro Agrônomo e Mestre 
em Manejo e Conservação de 
Solos na Universidade Nacio-
nal Agrária La Molina, no Peru 
e Doutor em Ciência do Solo 
na Universidade Estadual da Carolina do Nor-
te, EUA. Atualmente é presidente da Sociedade 
Peruana e da Sociedade Latinoamericana de Ci-
ência do Solo. Tem 30 anos de experiência em 
pesquisa em solos tropicais e trabalhou como 
pesquisador junto à Universidade Estadual da 
Carolina do Norte e o Centro Mundial de Agroflo-
resta no Kenya. Possui mais de 100 publicações 
científicas.

LAURA BERTHA REYES SÁNCHEZ

Química com Doutorado em Ci-
ências Biológicas e orientação 
em edafologia na Universidade 
Nacional Autônoma do Méxi-
co onde é professora em tem-
po integral. Possui mestrado em Ciências da 
Educação e Ph.D. em Ciências Naturais para o 
Desenvolvimento pelo Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (ITCR) e a Universidade Nacional de 
Costa Rica (UNA). Professora de doutorado e 
tutora de mestrado e doutorado em Ciências na 
UNAM, ITCR e UNA. Fundou e preside a Rede 
Latino-Americana de Educação e Ensinamentos 
de Ciência do Solo.
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LAURENT CANER

Engenheiro em Agronomia em 
1994. Doutor em Ciência do Solo 
em 2000. Professor Associado 
em Ciência do Solo na Universi-
dade de Poitiers HydrASA des-
de 2002. Membro do Conselho 
(Secretaria Geral) da Associação Francesa de 
Ciência do Solo. Atua principalmente em intem-
perismo e desenvolvimento do solo em países 
de clima temperado e tropical, mineralogia do 
solo, desenvolvimento de novas ferramentas 
para identificar e quantificar argilominerais e 
mudanças rápidas em argilominerais.

LEANDRO ZANCANARO

Engenheiro Agrônomo pela Uni-
versidade Federal de Santa Ma-
ria (UFSM( em 1994. Mestre em 
Ciência do Solo pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) em 1996. Traba-
lha na Fundação MT desde 1997, onde coorde-
na trabalhos de pesquisa aplicada nas áreas de 
correção do solo, adubação e nutrição das cultu-
ras soja, algodão e milho e de manejo de siste-
mas de produção, mecanização agrícola e agri-
cultura de precisão. Também atua em projetos 
de extensão junto a produtores do Mato Grosso, 
como fonte de recursos financeiros para a pes-
quisa aplicada e para aproximar a pesquisa do 
campo.

LUCA MONTANARELLA

Trabalha desde 1992 como Ofi-
cial Científico na Comissão Eu-
ropéia, principalmente em ativi-
dades no Sistema de Informa-

ções e Dados de Solos (SOIL Action) do Centro 
Comum de Investigação em apoio à Estratégia 
Temática para Proteção do Solo da União Eu-
ropeia (UE) e outras políticas relacionadas com 
solos, tais como a Política Comum para a Agri-
cultura, UNCCD, UNFCCC e CBD. Recente-
mente foi encarregado de apoiar a criação da 
Aliança Global para os Solos na FAO/ONU.

MARCIA MARQUES GOMES

Professora do Departamento de 
Engenharia Sanitária e do Meio 
Ambiente da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Tem 
Doutorado em Engenharia Quí-
mica pelo Instituto Real de Tech-
nologia em Estocolmo, Suécia. Foi idealizadora 
e é coordenadora do Laboratório de Biorreme-
diação e Fitotecnologias. Coordena projetos de 
investigação sobre biorremediação e fitorreme-
diação de solos contaminados com ênfase em 
derivados de petróleo, ensaios de tratabilidade 
de efluentes industriais com “wetlands” constru-
ídos, processos biológicos e sortivos e proces-
sos oxidativos avançados.

MARCO ANTÔNIO NOGUEIRA

Engenheiro Agrônomo pela 
Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) de Jaboticabal (1994), 
mestrado (1997) e doutorado 
(2002) pela Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz, 
(ESALQ/USP). Pesquisador da Embrapa Soja 
e orientador nos Programas de Pós-Graduação 
em Microbiologia e Agronomia da Universidade 
Estadual de Londrina. Atua na área de Microbio-
logia e Bioquímica do Solo, com os temas: bio-
indicadores de qualidade de solo, enzimas do 



36

solo, micorrizas, fixação biológica do nitrogênio 
e potencial agronômico e impacto ambiental de 
resíduos urbanos e agroindustriais.

MARCOS BACIS CEDDIA

Engenheiro Agrônomo formado 
pela Universidade Federal Ru-
ral do Rio de Janeiro (UFRRJ), 
com mestrado e doutorado em 
Agronomia pelo Curso de Pós-
Graduação em Agronomia - Ci-
ência do Solo (CPGA-CS/UFRRJ). Desde 1997 
é professor de Física do Solo do Departamento 
de Solos da UFRRJ. Pertence ao quadro per-
manente do CPGA-CS/UFRRJ e do Programa 
de Pós-Graduação em Modelagem Matemáti-
ca Computacional (PPGMMC-UFRRJ), sendo 
responsável pelas disciplinas de Física do solo, 
Manejo e Conservação de Água e Solos e Geo-
estatística aplicada a estudos ambientais.

MARIA DE LOURDES MENDONÇA SANTOS 
BREFIN

Possui graduação em Agrono-
mia pela Universidade Estadual 
do Maranhão (1986), Mestra-
do em Agronomia (Ciências do 
Solo) pela Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (1990), 
Mestrado em Ciências Ambientais (1995), Dou-
torado em Ciências - Pedologia e Geomática 
(1999) pela École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, Suiça e Pós-Doutorado em Mape-
amento Digital de Solos pela Universidade de 
Sydney, Austrália. É pesquisadora da Embrapa 
desde 1990, onde desempenha o cargo de Che-
fe Geral da Embrapa Solos desde 2009. Sem-
pre trabalhou na interface Solos-Geomática, 
desenvolvendo pesquisa nas áreas de Pedolo-
gia Quantitativa e Mapeamento Digital de Solos 

(MDS). É líder do Núcleo Latino-Americano do 
Consórcio Global em Mapeamento Digital de 
Solos e representa a Embrapa na Aliança Global 
para os Solos da FAO. É membro da SBCS e da 
IUSS e coordenadora da Comissão de Pedome-
tria da SBCS e de diversos projetos nacionais e 
internacionais em MDS. Atua também como re-
visora ou consultora ad hoc para diversas revis-
tas científicas nacionais e internacionais e para 
Fundações de Fomento à Pesquisa.

MICHAEL JOHN MCLAUGHLIN

Professor na Escola de Agricul-
tura, Alimentos e Vinhos e Dire-
tor do Centro de Pesquisa sobre 
Tecnologias de Fertilizantes da 
Universidade de Adelaide. Tam-
bém é um colaborador do CSI-
RO, onde trabalha no Programa de Agricultura 
Sustentável.  Estudou nas Universidades de 
Ulster (Nova Irlanda), Universidade de Reading 
(Reino Unido) e Universidade de Adelaide. Suas 
áreas de pesquisa são o comportamento dos 
nutrientes em solos a melhoria da eficiência dos 
fertilizantes na agricultura.

MILTON CESAR COSTA CAMPOS

Graduado em Agronomia pela 
Universidade Federal da Paraíba 
(2004), Mestrado em Agronomia 
(Ciências do Solo) pela Universi-
dade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (2006), Doutora-
do em Agronomia (Ciências do Solo) pela Uni-
versidade Federal Rural de Pernambuco (2009) 
e Pós-Doutorado em Engenharia Agrícola pela 
Universidade de Campinas (2012). Professor 
Adjunto II do Instituto de Educação, Agricultura 
e Ambiente da Universidade Federal do Ama-
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zonas. É diretor do Núcleo Regional Amazônia 
Ocidental, ligado a Sociedade Brasileira de Ci-
ência do Solo. Tem experiência na área de Agro-
nomia, com ênfase em Ciência do Solo, atuando 
principalmente em Gênese e Morfologia do Solo 
e Relação Solo-Paisagem.

MORENO TOSELLI

Doutorado no Departamento de 
Horticultura e Floresta na Uni-
versidade de Bologna in 1995. 
Trabalhou três anos na Univer-
sidade Estadual de Michigan. 
Suas áreas de expertise são 
nutrição de árvores frutíferas,  fisiologia do es-
tresse, clorose de ferro induzida por calagem, 
manejo sustentável de árvores frutíferas e pro-
dução orgânica, crescimento de raízes, mor-
fologia e funcionalidade. Leciona Horticultura, 
Produção Orgânica de Frutas e Qualidade de 
Frutas. Publicou mais de 100 artigos em revistas 
italianas e internacionais indexadas. 

NARCISO BARRERA BASSOLS

Professor Doutor Antropólogo e 
Geógrafo da Universidade Au-
tônomo da Querétaro, México. 
Etnoecólogo, Etnogeógrafo e 
Etnoedafólogo. Publicou mais 
de 100 artigos, livros e capítulos 
de livros. Trabalha com organizações de agricul-
tores e indígenas do México e Colômbia. Mem-
bro do Sistema Nacional de Pesquisadores do 
México desde 2005. 

NESTOR LUIZ BREDA

Graduado em Agronomia pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (1981), Espe-
cialista em Administração Rural 
pela Universidade Federal de 
Lavras, Mestrado em Adminis-
tração Rural e Desenvolvimento pela Universi-
dade Federal de Lavras (2002). Extensionista 
da Epagri (1982-2003), Secretário Executivo 
Regional do Projeto Microbacias 2 na região de 
São Miguel do Oeste (2003- 2008) e Professor 
da Universidade do Oeste de Santa Catarina 
nos cursos de Agronegócios e Agronomia desde 
2003. Tem experiência na área de Agronomia, 
com ênfase em extensão rural, manejo e con-
servação de solo, associativismo rural e gestão 
de cadeias produtivas.

NILTON CURI

Natural de Lavras, MG, com Gradu-
ação em Engenharia Agronômica 
pela Universidade Federal de La-
vras (1972), Mestrado em Ciência 
do Solo pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (1975) e Dou-
torado. em Ciência do Solo pela Universidade 
de Purdue, USA (1983). Professor da Universi-
dade Federal de Lavras desde 1974, atuando 
em Pedologia e suas interações com o manejo 
do solo e do ambiente em geral. É Pesquisador 
1A do CNPq.

PAULO KLINGER TITO JACOMINE

Possui graduação em Agrono-
mia pela Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (1957). 
Atualmente é membro do comitê 
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executivo de classificação de solos da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária e professor 
Sênior da Universidade Federal Rural de Per-
nambuco. Tem experiência na área de Agrono-
mia, atuando principalmente em solos tropicais, 
pedogênese, solos coesos dos Tabuleiros Cos-
teiros e relações solos-meio ambiente e em le-
vantamentos de solos e sua interpretação para 
fins agrícolas e ambientais. Foi agraciado com o 
prêmio Antônio Carlos Moniz da Sociedade Bra-
sileira de Ciência do Solo por relevantes servi-
ços prestados à Ciência do Solo do Brasil.

PEDRO MADEIRA ANTUNES

Professor Associado no Depar-
tamento de Biologia na Univer-
sidade de Algoma (AU), Cana-
da, desde 2010. É Presidente 
do “Ontario Research Chair in 
Invasive Species Biology”, Di-
retor de Pesquisa do “Invasive 
Species Research Institute” na AU e Presidente 
do “North American Invasive Species Network”. 
Doutorado (2005) e pós-doutorado (2005-2007) 
em Ciência do Solo pela Universidade de Guelp 
e Professor Assistente de Pesquisa em Ecolo-
gia na Universidade Livre de Berlim, Alemanha. 
Pesquisador interdisciplinar em ecologia, micro-
biologia do solo e metagenômica, especialmen-
te nos papéis que os microrganismos do solo 
desempenham no controle de produtividade da 
planta e estrutura da comunidade.

PHILIPPE ROCHETTE

Trabalha em quantificação de 
emissões gasosas de fontes 
agrícolas. Os objetivos são en-
tender melhor as transformações 
de carbono e nitrogênio em solos 
para quantificar o impacto das 
práticas agrícolas sobre o ambiente atmosférico 

em várias escalas. Mais especificamente, tra-
balha com as emissões de óxido nitroso e de 
amônia associados com preparo do solo e da 
aplicação de fertilizantes sintéticos e esterco.

RAINER HORN

Possui graduação em Horticultura 
(1973) e Doutorado em Ciência do 
Solo (1976) pela Universidade de 
Hannover. Trabalhou na Universi-
dade Técnica de Berlin (1981) e 
como Professor de Ciência do Solo na Universi-
dade de Bayreuth (1988-1998) e como Profes-
sor de Ciência do Solo e Proteção do Solo na 
Universidade Christian Albrecht (CAU) em Kiel 
desde 1998. Atualmente é Professor de Ciência 
do Solo (Chair C4) na CAU em Kiel e Presiden-
te da União Internacional de Ciência do Solo. 
Atua nas áreas de mecânica do solo, relações 
de tensão-deformação em solos estruturados, 
efeitos da estrutura do solo, processos químicos 
e hidráulicos em solos estruturados, processos 
associados em solos estruturados não satura-
dos em vários sistemas de manejo.

RICARDO RALISCH

Leciona Mecanização Agrícola 
para os cursos de graduação 
em Agronomia e Zootecnia da 
Universidade Estadual de Lon-
drina, onde também atua nos 
programas de pós-graduação 
em Agronomia e Bioenergia. Coordena as disci-
plinas de Relação Máquina/solo/planta, Plantio 
Direto e Energia e Bioenergia. Atua em projetos 
de pesquisa nas áreas de Perfil Cultural e con-
dicionamento estrutural do solo, qualidade das 
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operações agrícolas e combustíveis alternati-
vos. Coordena estudos dos impactos dos siste-
mas de produção.

RICARDO SIMÃO DINIZ DALMOLIN

Professor associado da Univer-
sidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), atuando nos cursos 
de graduação em Agronomia e 
Zootecnia e orientador nos pro-
gramas de pós-graduação em 
Ciência do Solo e de Educação Ambiental. Con-
sultor de inúmeras revistas científicas e agências 
de fomento. Atua em pedologia, em especial em 
mapeamento digital de solos. Coordenador do 
curso de Agricultura Familiar e Sustentabilidade 
– Ensino à Distância da UFSM e atual coordena-
dor da Universidade Aberta do Brasil de Ensino 
à Distância ,a UFSM.

ROBERTO LYRA VILLAS BÔAS

Formado pela Faculdade de Ci-
ências Agronômicas Universida-
de Estadual Paulista de Botuca-
tu em 1984. Mestre em Energia 
Nuclear na Agricultura pelo Cen-
tro Nacional de Energia na Agri-
cultura da Universidade de São 
Paulo (CENA/USP) em 1990 e Doutor em Ciên-
cias pelo CENA/USP em 1995. É professor res-
ponsável pela disciplina de Fertilizantes e Cor-
retivos na graduação e de Adubos e Adubações 
para o Curso de Pós-graduação. Além da linha 
de pesquisa em fertirrigação, tem trabalhado na 
área de nutrição e adubação em gramados es-
portivos e produção de grama.

RUALDO MENEGAT

Professor do Instituto de Geoci-
ências da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, (UFRGS) 
geólogo, Mestre em Geociên-
cias e Doutor em Ciências na 
área de Ecologia de Paisagem pela UFRGS. 
Editor da Revista Episteme, do Grupo Interdis-
ciplinar em Filosofia e História das Ciências do 
Instituto de Estudos Avançados da UFRGS, as-
sessor científico da “National Geographic” Bra-
sil. Presidente do Fórum Nacional dos Cursos 
de Geologia. Membro da Comissão Internacio-
nal sobre Ciências Históricas e Geológicas da 
União Internacional de Ciências Geológicas e 
presidente da Seção Brasileira da Associação 
Internacional para Geoética.

SABINE GRUNWALD

Professora do Departamento 
de Ciência do Solo e Águas da 
Universidade da Flórida, EUA. 
Dedicou sua carreira para pes-
quisa e ensino em mapeamento 
digital de solos, pedometria e 
avaliação dos impactos sobre o ecossistema-
solo.  Publicou mais de 125 artigos em revistas 
internacionais indexadas, um livro sobre Mode-
lagem sobre Solo-Paisagem e inúmeros capí-
tulos de livros. É a atual Presidente da Comu-
nidade Global de Mapas Digitais de Solos da 
Sociedade Americana de Agronomia, membro 
do Núcleo Norte Americano da Iniciativa Global 
para Mapeamento de Solos, e foi Presidente do 
Grupo de Trabalho de Mapeamento Digital de 
Solos (S5) da Sociedade Americana de Ciência 
do Solo (2008-2012) e Vice-Presidente da Co-
missão de Pedometria da União Internacional 
de Ciência do Solo (2004-2006).
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SELMA SIMÕES DE CASTRO

Doutora em Ciências/Geogra-
fia Física pela Universidade de 
São Paulo (USP) (1990), pós-
doutorado em ciência do solo no 
INRA-Rennes (França) (1991). 
Foi docente de Geografia da 
USP (1975-1997) e hoje é Professora titular em 
Geografia Física e Solos (desde 1997) da Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG), onde orien-
ta na pós-graduação em Geografia (Mestrado e 
Doutorado) e em Ciências Ambientais (Doutora-
do Multidisciplinar). Coordenou o Laboratório de 
Pedologia da USP e o Laboratório de Geomor-
fologia, Pedologia e Geografia Física da UFG, 
deste sendo fundadora. Desenvolve pesquisa 
em solos, paisagem e meio ambiente, com ên-
fase em impactos ambientais do uso das terras 
e geocartografia multiescalar, com base em 
morfologia e micromorfologia e comportamento 
físico-hídrico de solos.

SONIA PURIN

Professora de Microbiologia da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Campus de 
Curitibanos. Possui graduação 
em Ciências Biológicas pela 
Fundação Universidade Regio-
nal de Blumenau (2002), mestrado em Ciência 
do Solo pela Universidade do Estado de San-
ta Catarina (2005) e Doutorado em Ciências do 
Solo e Vegetal pela Universidade de West Virgi-
nia, Estados Unidos. Tem experiência em pes-
quisa científica focada na área de microbiologia 
do solo, cultivo, ecologia e genética de fungos 
micorrízicos arbusculares. 

THIBAUD DECAENS

Professor em tempo integral e 
líder do Laboratório ECODIV da 
Universidade de Rouen (Fran-
ça). Suas áreas de interesse 
de pesquisa incluem vários as-
pectos de ecologia de inverte-
brados, incluindo ecologia funcional de comu-
nidades, taxonomia, biologia de conservação e 
ecologia genética (DNA barcode e genética de 
populações). É particularmente interessado em 
fauna do solo e macrolepidoptera e esteve en-
volvido em estudos de biodiversidade em uma 
gama de ecossistemas temperados e tropicais 
na Europa, América Latina e África Tropical.

VALTER BIANCHINI

Natural de Santo André/SP, 
engenheiro agrônomo forma-
do pela Universidade Estadual 
Paulista de Botucatu, com es-
pecialização em formulação e 
análise de políticas agrícolas 
pela Universidade de Campinas e Doutorado 
em meio ambiente pela Universidade Federal do 
Paraná. Servidor de carreira da Empresa de As-
sistência Técnica e Extensão Rural do Paraná, 
Fundador, Coordenador e Pesquisador de De-
partamento de Estudos Sócio-Econômicos Ru-
rais, Secretário da Agricultura e Abastecimento 
do Paraná e atualmente Secretário da Agricul-
tura Familiar do Ministério de Desenvolvimento 
Agrário
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VANDER DE FREITAS MELO

Professor do Departamento de 
Solos e Engenharia Agrícola da 
Universidade Federal do Paraná, 
com atuações nas áreas de Mi-
neralogia e Química dos Solos. 
Possui graduação em Engenha-
ria Agronômica pela Universidade Federal de 
Viçosa (1989), mestrado em Agronomia (Solos 
e Nutrição de Plantas) pela mesma universida-
de (1993) e doutorado em Agronomia (Solos e 
Nutrição de Plantas) pela Universidade Federal 
de Viçosa em parceria com a Universidade de 
Reading, U.K. (1998). Atualmente é professor 
associado do Departamento de Solos e Enge-
nharia Agrícola da Universidade Federal do Pa-
raná, atuando na graduação e pós-graduação. 
Editor assistente da Revista Brasileira de Ciên-
cia do Solo e membro do Conselho Coordena-
dor da Comissão de Mineralogia da Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo (SBCS). Atua na 
área de Química e Mineralogia do solo, com tra-
balhos recentes em poluição do solo por metais 
pesados.

WILLIAM NATALE

Concluiu o doutorado em Agrono-
mia na Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz da Uni-
versidade de São Paulo (ESALQ/
USP) em Solos e Nutrição de 
Plantas em 1993. Realizou pós-
doutorado na área de Nutrição e Adubação 
de Frutíferas, no CIRAD, Montpellier, França, 
1997/98. Foi Professor convidado na Univer-
sidade Laval, Canadá, em 2008 e em 2012. É 
Professor Adjunto da Unesp e ministra a disci-
plina “Frutíferas: calagem, adubação e nutrição” 
na Pós-Graduação. É Bolsista de Produtividade 
em Pesquisa do CNPq desde 2000. É Editor Ad-
junto da Revista Brasileira de Fruticultura.

PAULO SÉRGIO LACERDA BEIRÃO

Diretor de Ciências Agrárias, 
Biológicas e da Saúde, CNPq. 
Médico pela UFMG (Universi-
dade Federal de Minas Gerais), 
tem mestrado e doutorado pelo 
Instituto de Biofísica Carlos Cha-
gas Filho da UFRJ (Universidade Federal do 
Rio de Janeiro), e pós-doutorado pela University 
of Leicester, no Reino Unido. Foi Pesquisador 
Associado na Universidade da Pensilvânia e no 
“Jefferson Medical College”, e Pesquisador Ho-
norário da Universidade de Leicester. Foi presi-
dente da Sociedade Brasileira de Biofísica e da 
Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia 
Molecular e é vice-presidente da Sociedade Bra-
sileira de Toxinologia. Foi pró-reitor de Pesquisa 
da UFMG e presidente do Conselho Curador da 
FAPEMIG. Participou do Conselho Deliberativo 
da Federação de Sociedades de Biologia Expe-
rimental e é conselheiro da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência. Dentre as diversas 
honrarias recebidas, é comendador da Ordem 
Nacional do Mérito Científico. É Professor Titular 
do Departamento de Bioquímica e Imunologia 
da UFMG e membro titular da Academia Brasi-
leira de Ciências.
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Homenageados

DIVISÃO I

SOLO NO ESPAÇO E NO TEMPO
Humberto Gonçalves dos Santos

Possui graduação em Agronomia pela Escola Nacional de Agronomia (ENA, 1964) 
atual Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência do Solo na 
Universidade de Cornell (1977) e doutorado em Agronomia, área de concentração 
Ciências do Solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1987). Tem 
experiência na área de Ciência do Solo, com ênfase em Pedologia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: mapeamento de solos, classificação de solos, 
avaliação do potencial de uso da terra.

DIVISÃO II

PROCESSOS E PROPRIEDADES DO SOLO
Elke Jurandy Bran Nogueira Cardoso

Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo 
(1964), mestrado em Agronomia (Fitopatologia) pela Universidade de São Paulo 
(1968) e Ph.D. em Patologia de Plantas na Universidade Estadual de Ohio (1971). 
Fez Pós-doutorado em Microbiologia do Solo na Universidade Georg-August 
em Göttingen, Alemanha (1981-1982). Atualmente é professora titular sênior 
de Microbiologia do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da 
Universidade de São Paulo, no departamento de Ciência do Solo. Leciona e orienta 
no Curso de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas da ESALQ/USP. Também é professora titular 1 e 
docente permanente do programa de Pós-graduação em Ecologia de Ecossistemas do Centro Universitário 
Vila Velha, Espírito Santo. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Microbiologia e Bioquímica 
do Solo, atuando principalmente nos seguintes temas: Rizobiologia, Micorrizas, Microrganismos Fixadores de 
Nitrogênio, Solubilização de fosfatos, Rizobactérias promotoras do crescimento de plantas, Tratamento de 
resíduos agro-industriais, Adubos orgânicos, Recuperação de áreas degradadas e biorremediação e Avaliação 
risco ambiental por meio da Ecotoxicologia Terrestre.
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DIVISÃO III

USO E MANEJO DO SOLO
Claudino Monegat

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (1972) e Mestrado em Agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (1998). Trabalhou durante toda sua vida profissional na Associação de 
Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina o Serviço de Extensão Rural de 
Santa Catarina, sucedida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina. Sua principal dedicação foi como extensionista, difusor e 
adaptador de tecnologias e instrutor de cursos na área de manejo e conservação 
do solo. Desenvolveu várias atividades de adaptação de equipamentos para o 
manejo de adubos verdes e para o cultivo mínimo e plantio direto de tração animal 
e promoveu a introdução e o estudo de novas opções de plantas de cobertura do solo para a região Oeste 
Catarinense. Publicou vários boletins didáticos, com destaque para o Boletim “A ervilhaca e o cultivo mínimo”, 
em 1981. Em 1991 publicou o livro “Plantas de Cobertura do Solo: características e manejo em pequenas 
propriedades”, uma das obras mais completas sobre o assunto. Atualmente desenvolve atividades como 
consultor técnico na área de agroecologia e manejo do solo, em Porto Alegre, RS.

DIVISÃO IV

SOLO, AMBIENTE E SOCIEDADE

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA SOLO NA ESCOLA
Departamento de Solos e Engenharia Agrícola
Universidade Federal do Paraná

Considerando-se que no ensino fundamental e médio o tema solos é abordado de forma superficial e muitas 
vezes equivocada criou-se em 2002, após pesquisa junto a esse público para avaliar sua acolhida, o projeto 
de extensão “Solo na Escola”. Os resultados mostraram grande receptividade e a equipe se propôs a desen-
volver: material didático sobre solos; criação de exposição didática com coleção de perfis de solos e várias 
demonstrações; capacitação de professores a compreender e ensinar o tema solos através de cursos de ex-
tensão; divulgação pela internet; como também participação em feiras de ciências. Até o momento o projeto 
já recebeu aproximadamente 10.500 professores e escolares, como também promoveu cursos de extensão 

gratuitos para professores, totalizando perto de 
1.100 participantes.  A equipe publicou o livro 
“O Solo no Meio Ambiente”, direcionado espe-
cialmente para esses professores. A grande acei-
tação pelas pessoas que visitam o projeto leva a 
equipe a crer que os objetivos propostos estão 
sendo atingidos, o que a estimula a dar continui-
dade ao mesmo.
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Segunda-Feira - 09h45-11h15

2.1 Biologia do Solo

ID Painel Título Apresentador

41 1 Diversidade e aspectos funcionais de fungos micorrízicos arbusculares no 
planalto catarinense. Osmar Klauberg Filho

66 2 Atividade das enzimas fosfatases ácidas e β-glucosidases no solo com 
aplicação de fertilizantes fosfatados Francisco Alexandre de Morais

73 3 Fauna invertebrada epigeica em sistemas de produção de café orgânico 
arborizado em glória de Dourados, MS Anderson de Souza Gallo

81 4 Fauna invertebrada epigeica associada a plantas utilizadas como adubos 
verdes em um Argissolo Vermelho Nathalia de França Guimarães

94 5 Fixação biológica de nitrogênio de duas cultivares de feijoeiro Stella Cristiani Gonçalves 
Matoso 

100 6 Produtividade do milho verde à inoculação com Azospirillum brasilense e 
níveis de n

Ademir Sergio Ferreira de 
Araújo

105 7 Atividade microbiana do solo sob lodo de curtume compostado na produção de 
mudas de leucena

Luís Alfredo Pinheiro Leal 
Nunes

189 8 Quantificação da fixação biológica de nitrogênio em progenitores de cultivares 
brasileiras de feijão-caupi

Rosa Maria Cardoso Mota de 
Alcantara

205 9 Imobilização microbiana de fósforo no solo após adição de cama de aviário Jéssica Schafascheck

209 10 Desinfestação de microrganismos presentes em substratos para produção de 
mudas florestais Francis Farley Pereira Oliveira

219 11 Carbono orgânico e microbiano do solo sob sistemas de manejo, fontes e 
modos de aplicação de fósforo Sara Dantas Rosa

228 12 Comportamento de Eisenia andrei em solos do oeste catarinense com 
aplicação de dejeto de suínos Julia Corá Segat

242 13 Fauna edáfica em floresta de araucária no estado de São Paulo Jamil de Morais Pereira

Apresentação de Pôsteres

Tenda Tuguá

Comissões:

   2.1 Biologia do Solo
   2.4 Química do Solo
   3.1 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas
   3.2 Corretivos e Fertilizantes
   3.5 Poluição, Remediação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas
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281 14 Produtividade de trigo em função da redução do uso de nitrogênio e utilização 
de produtos à base de Azospirillum Fábio Aurélio Dias Martins

309 15 Atributos biológicos e agregação do solo sob pastejo rotacionado em função 
da aplicação de cama de peru Franciane Lemes dos Santos

316 16 Avaliação da esterilização em substratos na presença de fungos micorrízicos 
em morangueiro. Ana Paula Cecatto

324 17 Carbono da biomassa microbiana do solo após aplicação de diferentes 
herbicidas na cultura do milheto Ana Paula Pelosi

365 18 Fauna edáfica sob diferentes doses de dejeto líquido de suínos em sistema 
plantio direto e escarificado Gilvan Moisés Bertollo

398 19 Efeito da ventilação interna em câmara estática sobre a emissão de CH4 do 
solo Eliane da Silva Morgado

408 20 Quantificação de bactérias diazotróficas associadas às folhas e raízes de 
Dendrobium nobile Klever Cristiano Silveira

412 21 Emissão de CO2 em Latossolo Vermelho Eutroférrico, sobre sistema de 
integração lavoura pecuária Fernando de Oliveira Alari

413 22 Limitação do método do δ15N(‰) para estimativa da fixação biológica do 
nitrogênio em matas costeiras do nordeste do Brasil

Ana Dolores Santiago de 
Freitas

427 23 Atividade microbiana em solo submetido ao pré-cultivo de leguminosas, com 
adição de vinhaça Patrícia Rochefeler Agostinho

432 24 Inoculação de bactérias diazotróficas em três cultivares de arroz Mayan Blanc Amaral

436 25 Eficácia da aplicação de estimulante de micorrização em soja e milho em 
diferentes doses de fósforo em solo de cerrado Dorotéia Alves Ferreira

473 26 Β-glicosidase em solo sob sistema de integração lavoura-pecuária-floresta Ana Carla Stieven

499 27
Avaliação da proporção entre dois substratos orgânicos para a produção de 
biofertilizante inoculado com bactéria diazotrófica de vida livre e com fungo 
Cunninghamella elegans

Louise Melo de Souza Oliveira

500 28 Quantificação de bactérias diazotróficas associadas às raízes e folhas de 
Epidendrum secundum Gracielle Vidal Silva Andrade

509 29 Caracterização de ninhos de térmitas e sua influência sobre o solo em área de 
pastagem Vanessa Aparecida Fréo

517 30 Macrofauna edáfica em sistemas de integração lavoura-pecuária. Juliana dos Santos Carvalho

522 31 Emissão de metano por excretas de bovinas em pastagens de capim-marandu 
durante o verão Abmael da Silva Cardoso

526 32 Fósforo da biomassa microbiana do solo sob sistemas de manejo, fontes e 
modos de aplicação do adubo fosfatado Larissa Gomes Araújo

528 33 Fungos endofíticos do tipo “dark septate” colonizam e promovem crescimento 
em plantas de arroz Silvana Gomes dos Santos

529 34 Caracterização de bactérias diazotróficas associadas às raízes e folhas de 
Cymbidium sp Júlia Brandão Gontijo

532 35
Qualidade biológica do solo da área impactada pela extração de argila da 
cerâmica barro bom, após a introdução de paricá, leucena, bordão de velho e 
fava de rosca inoculadas com fungos micorrízicos

Gustavo Ferreira de Oliveira

575 36 Eficiência de diferentes estirpes de rhizobium em feijoeiro-comum cv. Pérola Michel de Paula Andraus

747 37 Avaliação de indicadores microbianos no solo sob efeito da aplicação de 
nematicida e nutrientes Bárbara Campos Ferreira
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810 38 Desenvolvimento inicial do milho em resposta a inoculação de Azospirillum 
brasilense e adubação nitrogenada Janaína Dartora

887 39 Tolerância de isolados Pisolithus sp. ao Glyphosate in vitro Cleriston Souza Silva

2.4 Química do Solo

ID Painel Título Apresentador

42 40 Atributos químicos do solo de pastagens de capim-tifton 85 Patrícia Sarmento

106 41 Frações da matéria orgânica em solos sob formações deciduais no norte de 
minas gerais Carolina Malala Martins

128 42 Variabilidade espacial dos atributos químicos em área de Argissolo cultivada 
com pastagem Sammy Sidney Rocha Matias

137 43 Pontos de carga zero, potenciais da dupla camada elétrica e eletroquímica do 
húmus de solos tropicais Marihus Altoé Baldotto

162 44 Atividade de fosfatases ácidas na rizosfera de dois genótipos de trigo 
fertilizados com fosfato solúvel ou natural Bruna Arruda

165 45 Análise espacial dos atributos químicos de um Latossolo amarelo cultivado 
com soja no cerrado piauiense Liliane Oliveira Lopes

213 46 Seletividade do pirofosfato de sódio e do cloreto de cobre na extração e 
quantificação do alumínio em solos de diferentes regiões brasileiras Daniel Alexandre Heberle

235 47 Atributos químicos de dois solos antrópicos na Amazônia Central Francisco Weliton Rocha Silva

240 48 Determinação multielementar de elementos-traço em solo proveniente de 
áreas impactadas Rui Miguel de Carvalho Júnior

312 49
Atributos químicos do solo após a deposição de resíduos vegetais e 
revegetação nas margens do Rio dos Macacos no Jardim botânico do Rio de 
Janeiro

Lusimar Lamarte Gonzaga 
Galindo da Silva

321 50 Físico-química de dois latossolos influenciados pela aplicação de cama de 
aviário. Thadeu Rodrigues de Melo

323 51 Atributos químicos do solo em diferentes sistemas de manejo na região Oeste 
do Paraná Jean Sérgio Rosset

331 52 Frações de cobre e zinco em solos de vinhedos no Meio-Oeste de Santa 
Catarina Gustavo Brunetto

347 53 Estado nutricional e produção em macieiras submetidas à aplicação de fontes 
de nutrientes Bruno Salvador Oliveira

379 54 Soil’s fractions in oxisols affected by land use and phosphogypsum application Susana Churka Blum

394 55 Carbono orgânico e nitrogênio total nas frações granulométricas em solos com 
diferentes texturas em área de floresta.

Rodrigo Martinelli 
Slomoszynski

401 56 Atributos químicos do solo em decorrência da aplicação de cinza de bagaço de 
cana-de-açúcar Rodrigo Merighi Bega

418 57 Extração de alumínio trocável em solos ácidos pelo método do KCl em 
diferentes concentrações Letícia Sequinatto

453 58 Capacidade máxima de adsorção de fósforo em solo sob experimentos de 
longa duração Jessé Rodrigo Fink
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465 59 Caracterização física e química do solo e da paisagem em diferentes 
condições na região serrana no município de Portalegre-RN

Jussiara Sonally Jácome 
Cavalcante

476 60 Química das geosferas da bacia do Paraopeba: os estoques de carbono e sua 
estabilidade Raphael Oliveira de Melo

507 61 Substâncias húmicas em horizontes superficiais de solos representativos do 
pantanal de Poconé, MT

Laudyana Aparecida Costa e 
Souza

508 62 Avaliação de extratores químicos para análise de cádmio em solo contaminado Ennilson de Barros Silva

533 63 Distribuição geoquímica elementar de solos do pantanal de barão de Melgaço, 
MT

Elaine de Arruda Oliveira 
Coringa

560 64 Alteração em atributos de um Neossolo Quartzarênico cultivado com cana–de–
açúcar

Giliesio Aparecido da Silva 
Fontana

597 65 Adsorção de zinco por Argissolo Vermelho e Neossolo Quartzarênico. Larissa Marques Viglio

615 66 Identificação de fontes de fósforo de formulados comerciais através da 
normalização de elementos terras raras Guilherme Soares Dinali

679 67 Correlação dos extratores SMP e acetato de cálcio na determinação da acidez 
potencial (H+Al), em solo com diferentes doses de calcário

Beliza Queiroz Vieira 
Machado

684 68 Efeito do fósforo na atividade residual do glifosato em solo Marilza da Silva Casonatto

3.1 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

ID Painel Título Apresentador

40 69 Propriedades químicas de solo em função de adubação orgânica e mineral Amarílis Beraldo Rós

43 70 Adubação nitrogenada em cobertura e épocas de cultivo do crambe Tiago Roque Benetoli da Silva

47 71 Concentração de macronutrientes do capim-tifton 85, sob lotação contínua 
com ovinos, e adubado com nitrogênio Fábio Prudêncio de Campos

48 72 Aplicação de enxofre para a cultura do tomate Maria Ligia de Souza Silva

49 73 Aproveitamento do nitrogênio contido na crotalária pelos frutos do morangueiro Anderson Ricardo Trevizam

53 74 Avaliação de adubação fosfatada (MAP) e gesso na soja no cerrado piauiense Veraneide Cabral das Neves

55 75 Fertilidade do solo cultivado com eucalipto consorciado com plantas de 
cobertura em diferentes períodos após o manejo com rolo faca Andréia Cristina Silva Hirata

64 76 Aplicação de potássio em latossolo arenoso cultivado com crambe em dois 
anos agrícolas Ricardo Bitencourt

69 77 Efeito da sucessão de cultivos sobre os níveis de Ca, Mg e saturação por 
alumínio (%m).

Carolina Amaral Tavares da 
Silva

87 78 Adubação orgânica, mineral e com cobre na cultura do feijão Hemmannuella Costa Santos

92 79 Sintomas de deficiência nutricional em clones híbridos de Eucalyptus Michael Willian Rocha de 
Souza

111 80 Influência de diferentes formas de aplicação de fósforo na adubação de 
correção da cultura da soja Edinivaldo Antônio de Almeida
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115 81 Influência da adubação potássica e bórica na tolerância ao déficit hídrico em 
clones de eucalipto

Kamilla Emmanuelle Carvalho 
de Almeida

116 82 Resposta de pereiras à aplicação de fósforo e de potássio no solo Vítor Gabriel Ambrosini

121 83 Produção de onze variedades de soja em área de plantio convencional e 
primeiro ano na região de posse no Estado de Goiás Douglas dos Santos Padilha

124 84 Propriedades químicas do solo em diferentes sistemas de preparo do solo e 
manejo da palhada da cana-de-açúcar Iara Maria Lopes

133 85 Adubações orgânica e química em [Opuntia fícus-indica (l.) Mill] cv. Gigante Jorge de Almeida

135 86 Fósforo Mehlich-1 e resina trocadora de íons num Latossolo tratado com 
biossólido alcalinizado e fosfatado Luiz Carlos da Silva

136 87 Nutri-abacaxi: um programa para correção de deficiências nutricionais do 
abacaxizeiro Raíssa Rezende Soares

138 88 Produção de abacaxizeiro ‘Imperial‘ em função de doses de nitrogênio e 
potássio Juliana Oliveira Dória

145 89 Análise espacial de parâmetros da fertilidade do solo sob vegetação natural e 
pastagem. Roberto Lustosa Silva

152 90 Produtividade de milho em função da adubação fosfatada, utilizando 
fertilizantes revestidos com polímeros e convencional. Vanessa Júnia Machado

154 91 Resposta de genótipos de feijão à aplicação de nitrogênio e rizóbio em 
condições de campo Nand Kumar Fageria

161 92 Manjericão cultivado com esterco bovino sob diferentes concentrações Maria Elisa Falcão de Oliveira

169 93 Vermicomposto de resíduo agroindustrial de carne como substrato na 
produção de mudas de Pinus elliotti Hazael Soranzo de Almeida

172 94 Atributos químicos do solo e desenvolvimento da cultura do trigo em função da 
adubação silicatada

Marcos Vinicius Mansano 
Sarto

173 95 Desenvolvimento do comprimento e diâmetro das espigas de milho em 
resposta a doses crescente de nitrogênio. Cibelle Christine Brito Ferreira

183 96 Variabilidade espacial de atributos do solo em um assentamento de reforma 
agrária em Chapadinha – MA James Ribeiro de Azevedo

188 97 Produção de fitomassa de milho (Zea mays) cultivado sobre palha dessecadas 
com herbicidas em Plintossolo

Karla Rennyellen Santos 
Ferreira

198 98 Efeito de doses crescentes de nitrogênio no crescimento inicial e qualidade de 
mudas de caviúna-do-cerrado e caroba-do-campo Priscila Silva Matos

199 99 Avaliação de extratores de fósforo disponível no solo após aplicação de 
fertilizantes minerais e organomineral Isabela Leticia Pessenti

215 100 Frações de fósforo do solo sob diferentes plantios de cacau no sul do estado 
da Bahia

Antonio Carlos Gama-
Rodrigues Tony

217 101 Aclimatização de Cymbidium sp. Em resposta à aplicação de ácidos húmicos Lílian Estrela Borges Baldotto

222 102 NPK em soja transgênica no cerrado goiano. Janine Mesquita Gonçalves

229 103 Produção e composição bromatológica de forragens em resposta a doses de 
dejeto líquido suíno Marlo Adriano Bison Pinto

236 104 Carbono e nitrogênio em argissolos em decorrência da aplicação de cinza de 
bagaço de cana-de-açúcar Liliane Pereira Campos

238 105 Influência de sais no estado nutricional do noni em dois ambientes com e sem 
matéria orgânica

Maria Cristina Martins Ribeiro 
de Souza
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239 106 Fracionamento químico de fósforo em solo de altitude na região do planalto 
catarinense

Clovisson Menotti Boeira de 
Oliveira 

243 107 Alterações no fósforo disponível, carbono lábil e pH do solo após adição de 
cama de aviário Jéssica Diandra Stringari

250 108 Produtividade do milho em resposta a aplicação de nitrogênio e à inoculação 
com Azospirillum brasilense e Herbaspirillum seropedicae Érica de Oliveira Araújo

255 109 Aminoácidos e micronutrientes no desenvolvimento inicial do feijoeiro 
(Phaseolus vulgaris L.) Pamela Carla dos Santos

257 110 Doses de nitrogênio no milho em sucessão a cultura da batata para altas 
produtividades de grãos

Luiz Paulo Dornelas dos 
Santos

260 111 Produção de mudas de Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan em diferentes 
proporções de substrato Rudinei de Marco

262 112 Resposta de mirtáceas a calagem Adriana Favaretto

265 113 Adubação fosfatada na produção de biomassa de capim-limão, cultivado sob 
malhas fotoconversoras Janderson do Carmo Lima

267 114 Diagnóstico da fertilidade dos solos sob abacaxizeiro no litoral sul do espírito 
santo Sonia Maria da Silva Soninha

273 115 Teor de óleo em cultivares de soja sob o uso de fósforo cultivada no Tocantins Evandro Reina

275 116 Inoculação com Azospirillum brasilense, manejos de água e doses de 
nitrogênio para o arroz de terras altas irrigado por aspersão Renato Jaqueto Goes

287 117 Resposta à adubação fosfatada durante a fase produtiva da macieira Fuji Gilberto Nava

292 118 Efeito da omissão nutricional no crescimento, índice de clorofila total e 
desempenho fotossintético de clones de Eucalyptus Rafaella Silva Pereira

295 119 Nitrogênio na parte aérea e raiz dos capins marandu e xaraés adubados com 
cinza vegetal Claudia Cardoso dos Santos

305 120 Déficit hídrico e adubação nitrogenada em associação com Herbaspirillum 
seropedicae e Azospirillum brasilense em trigo

Antonio Carlos Torres da 
Costa

306 121 Eficiência do fósforo em soja visando o teor de carboidratos no estado do 
Tocantins Thainara Luna do Carmo

320 122 Efeito residual da adubação fosfatada na produção de Brachiaria ruziziensis na 
entressafra de soja Danilo Silva Almeida

325 123 Produtividade de batata, cv ágata, submetida a diferentes doses de fertilizante 
organomineral. Suzanna Gigo

326 124 Produção de feijão-caupi em função do nitrogênio proveniente de diferentes 
adubos verdes Daisy Parente Dourado

328 125 Influência de diferentes substratos comerciais na germinação e 
desenvolvimento de plântulas de Capsicum annuum

Jéssica Pigatto de Queiroz 
Barcelos

332 126 Níveis de fósforo do solo e acúmulo de macronutrientes em mirtáceas Greice Mattei

333 127 Calagem e adubação em feijão-caupi no Amapá: Tumucumaque - ano 1 Wardsson Lustrino Borges

337 128 Crescimento inicial de eucalipto em função de doses de fósforo após segundo 
parcelamento de N e K Rodolfo de Niro Gazola

339 129 Características morfológicas da grama esmeralda (Zoysia japonica Steud.) em 
função da adubação nitrogenada e aplicação de herbicidas como reguladores Raíssa Pereira Dinalli

341 130 Métodos de aplicação de potássio na cultura da soja Jonas Signori da Silva
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342 131 Teores de nutrientes foliares e acúmulo de matéria seca em função da 
inoculação de sementes de milho com Azospirillum spp e doses de nitrogênio Vanessa Zirondi Longhini

346 132 Mudas de tomate produzidas em substratos de vermicompostos Nildo da Silva Dias

349 133 Nitrogênio foliar e produtividade de grãos de milho com uso de fontes 
nitrogenadas aplicadas em dose total e parceladas Clovis Orlando da Ros 

352 134 Efeitos da adição de resíduo agroindustrial sobre a fertilidade de solo 
degradado, compactado ou não.

Kellian Kenji Gonzaga da Silva 
Mizobata

356 135 Acúmulo de macronutrientes em colmos de milho e sorgo após colheita de 
silagem no sistema plantio direto Marcelo Andreotti

360 136 Comportamento do girassol ornamental em função de crescentes doses de 
boro . Jéssica Pereira de Souza

361 137 Teores de FDN, FDA, PB e NDT em forrageiras tropicais submetidas à 
adubação nitrogenada na integração lavoura-pecuária Nídia Raquel Costa

363 138 Fertilidade de um Argissolo Coeso sob cultivo de cafeeiro a pleno sol e 
consorciado com espécies arbóreas Lucas Contarato Pilon

364 139 Substratos alternativos para produção de mudas de melancia Kiara Alves Ramaio

368 140 Respostas de plantas de milho a diferentes doses de nitrogênio mineral e teor 
de N-NO3 do solo Willian Brito de Carvalho

381 141 A calagem pode prejudicar o desenvolvimento inicial de mudas de pinus em 
alguns solos Jéssica Fernandes Kaseker

386 142 Efeito do ácido indolbutírico e diferentes substratos na produção de alporques 
de Spondias tuberosa no norte de minas gerais

Mateus Felipe Quintino 
Sarmento

387 143 Desempenho em campo de mudas de cróton e hibisco com reaplicação em 
diferentes concentrações de ácido indolbutírico e ácido húmico. Danilo Augusto Mendes Viana

388 144 Acúmulo de matéria seca e de zinco em mudas de caramboleira Antonio João de Lima Neto

395 145 Calagem superficial e sua influência sobre a acidez do solo e produção do 
algodoeiro Ana Luiza Dias Coelho Borin

399 146 Uso da matéria seca de aguapé com substrato para o crescimento de milho Fabio Olivieri de Nobile

402 147 Adubação orgânica e mineral na cultura do centeio em sistema de produção 
integração lavoura pecuária Paulo Hentz

405 148 Dris no diagnóstico nutricional de café (Coffea arabica L.) Para a região norte 
do estado do Paraná

Wellington Eduardo Xavier 
Guerra

406 149 Estratégias de adubação para produção de trigo e feijão com fontes minerais e 
organomineral Carla Maria Pandolfo

414 150 Fases de desenvolvimento de hibisco (Hibiscus rosa-sinensis) em resposta à 
aplicação de ácido indolbutírico e ácido húmico Matheus Pereira Simões

421 151 Evolução de CO2 em solo submetido à adição de torta de crambe e cascalho 
de perfuração de poços de petróleo

Júnior César Rodrigues da 
Silva

426 152 Morfologia e a arquitetura radicular em variedades de arroz sob baixa 
disponibilidade de N-Amônio Rafael Passos Rangel

428 153 Concentração e acúmulo de fósforo em café Conilon irrigado e não irrigado, na 
Bahia André Monzoli Covre

443 154 Nitrogênio na seiva de ramos de laranjeiras Hamlin em cultivo fertirrigado Bruno Marcos de Paula 
Macedo

445 155 Acúmulo de macronutrientes em plantas de pinhão-manso em função de 
diferentes densidades do solo Tatiane Ohland
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498 156 Qualidades químicas de frutos de pepino cultivado com solução nutritiva em 
substrato de fibra de coco Ketson Bruno da Silva

548 157 Disponibilidade de silício no solo e interação com fósforo em solos oxídicos Aline da Silva Sandim

652 158 Tolerância ao NAD e acúmulo de solutos orgânicos em acessos de pinhão-
manso Camila Figueiredo da Silva

731 159 Desenvolvimento da cultura da soja submetida à aplicação combinada de 
calcário, silicato e gesso agrícola

Neila Caroline das Dores da 
Silva Souza 

3.2 Corretivos e Fertilizantes

ID Painel Título Apresentador

54 160 Utilização de MAP, FNR associado a gesso no Cerrado Piauiense Raphael Lira Araujo

56 161 Área de primeiro ano de soja no cerrado piauiense adubada com fosfato 
corretivo (FNR) e gesso Samia Natacia Pinto

60 162 Aplicação de calcário em Latossolo arenoso cultivado com crambe Tainara Vanessa Carraro

71 163 Adubação fosfatada corretiva (FNR) e gesso no cerrado piauiense com a 
cultura da soja.

Edilson Santana De Sousa 
Segundo

76 164 Fertilizantes de liberação lenta de fósforo, obtidos por ativação mecanoquímica 
de misturas de caulinita e monohidrogenofosfato de potássio Roger Borges

83 165 Disponibilidade de fósforo no solo e alterações do pH com aplicação de 
fertilizantes fosfatados Bárbara Mafra de Araújo

177 166 Fósforo e carbono microbiano do solo com aplicação de fertilizantes fosfatados Camila Vieira Lima

178 167 Produtividade de batata, cv Atlantic, submetida a diferentes doses de 
fertilizante organomineral Felipe Morelli da Silva

211 168 Respostas de doses crescentes de cobertura nitrogenada na produtividade da 
cultura do milho cultivada em baixa altitude Kayo Kennedy Albernas

263 169 Crescimento da cana-de-açúcar em função de doses de nitrogênio na 
presença e ausência de silício Gilmara Pereira da Silva

288 170 Doses de N e uso de fitorregulador de crescimento para arroz em Registro-SP Samuel Ferrari

322 171 Utilização do fosfogesso em função da amostragem pedológica e o efeito na 
produtividade do milho Vinicio Pereira de Almeida

409 172 Análises tecnológicas na cultura da cana-de-açúcar sob doses de P (fósforo) 
na fonte mineral e organomineral Carlos Sérgio Tiritan

459 173 Efeito de fontes e modos de aplicação de boro no crescimento do eucalipto Thiago de Souza Celestrino

3.5 Poluição, Remediação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas

ID Painel Título Apresentador

50 174 Uso de biomassa seca de aguapé (Eichornia crassipes) na descontaminação 
de soluções aquosas contendo nitrato André Marques dos Santos

62 175 Recuperação de solos contaminados com zinco por técnica eletrocinética Fabiana Soares dos Santos
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82 176 Uso de técnica eletrocinética na recuperação de áreas contaminadas com 
cádmio Natanael Júnior Soares Bento

167 177 Uso de biomassa seca de aguapé (Eichornia crassipes) na descontaminação 
de soluções aquosas contendo zinco

Ana Carolina Callegario 
Pereira

179 178 Efeito da aplicação continuada de dejetos de suínos líquidos e cama 
sobreposta sobre atributos relacionados à acidez de um Argissolo Jucinei José Comin

203 179 Metais pesados no solo em um Gossan no platô de Irecê-BA Luciano da Silva Souza

221 180 Filtros para adsorção de arsênio de águas ácidas em corpos d’água 
contaminados Gustavo Vieira Veloso

367 181 Variação temporal de nutrientes em solos construídos na recuperação de 
áreas degradadas Marcos Back

382 182 Resíduos orgânicos na lixiviação de 14C-Alachlor em solo típico da 
canavicultura paulista Fabrício Garcia Giori

419 183 Uso de indicadores ambientais na caracterização da recuperação de solos 
degradados por extração de areia

Ana Cristina Domingas da 
Costa

440 184 Estimativa da rizodegradação de Clomazone em solo cultivado com Inga 
marginata Willd (fabaceae) José Barbosa dos Santos

450 185 Efeito residual do glifosato em diferentes classes de solo Heitor Augusto Sella

468 186 Cd, Cr e Pb em solos e plantas em áreas de produção olerícola Rogério Otávio Schmidt

486 187 Phytoremediation of soils contaminated by organic solvents using Pinus taeda 
and Eucalyptus urograndis trees (greenhouse study) Diego Barcellos

501 188 Produção de mudas de Bauhinia forficata Link em solo contaminado por cobre Andre Luís Grolli

505 189 Avaliação do teor tóxico de chumbo em forrageiras Júlia Beatricy Lucas Brito

Segunda-Feira - 15h30-17h00
2.1 Biologia do Solo

ID Painel Título Apresentador

513 1 Biomassa microbiana em solo cultivado com mandioca em sucessão a adubos 
verdes. Anderson de Souza Gallo

531 2 Solubilização de fosfato de rocha por bactérias diazotróficas isoladas de raízes 
e folhas de Cymbidium sp. Júlia Brandão Gontijo

551 3 Aplicação de Azospirillum sp. em diferentes sistemas de manejo de pastagens. Adriane de Andrade Silva

562 4 Teste de toxidade aguda utilizando Eisenia andrei em solo tratado com resíduo 
de perfuração de poços de petróleo Fábio Freire de Sousa 

563 5 Desenvolvimento e colonização micorrízica radicular de mudas de embaúba 
adubadas com fosfato natural e material orgânico Vânia Felipe Freire Gomes

567 6 Fixação biológica de nitrogênio de diferentes cultivares de feijoeiro-comum 
inoculadas com diferentes estirpes de Rhizobium Michel de Paula Andraus

568 7 Diversidade e aspectos funcionais de fungos micorrízicos arbusculares no 
oeste catarinense Gessiane Ceola

570 8 Bactérias endofíticas solubilizadoras de fosfato inorgânico isoladas da cultura 
de cana-de-açúcar

Jadson Emanuel Lopes 
Antunes
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592 9 Primeira ocorrência do fungo Sarcoporia polyspora em plantação de Pinus sp. 
na América do Sul Luana Orlandi

617 10 Otimização da produção de fenóis totais foliares em mudas de umburana-de-
cambão (Commiphora leptophoeos (Mart.) J.B. Gillet) utilizando a tecnologia Fábio Sérgio Barbosa da Silva

629 11 Atividade microbiológica em solo cultivado com cana de açúcar José Ricardo Pupo Gonçalves

668 12 Atividade da fenoloxidase em fungos degradadores de madeira Taís Backes

703 13 Ectomicorriza em Mimosa Scabrella com o uso de óleo essencial de 
Eucalyptus grandis Rodrigo Ferreira da Silva

705 14 Crescimento em campo de mudas clonais de eucalipto inoculadas com fungos 
ectomicorrízicos

Débora Cíntia dos Santos 
Avelar

721 15 Bioprotector with free-living diazotrophic bacteria and fungi chitosan on yield 
and industrial characteristics of grape (Vitis labrusca cv. Isabel) Newton Pereira Stamford

723 16 Resposta de cultivares de feijoeiro-comum à inoculação com diferentes 
bactérias nodulíferas Eliana Paula Fernandes Brasil

767 17 Carbono da biomassa microbiana no solo após aplicação de herbicidas 
dessecantes em Urochloa ruziziensis Bárbara Faria Nunes

771 18 Emissão de C-CO2 em solos incubados com palhada de cana-de-açúcar e 
adubação nitrogenada Ianara Peixoto Ramirez

780 19 Inoculação combinada de rizóbio e trichoderma em feijão-caupi no cerrado, 
Gurupi-TO Aloisio Freitas Chagas Junior

787 20 Solubilização de fosfato e produção de aia por trichoderma Lillian França Borges Chagas

789 21 Atividade da ácida em Neossolo Regolítico após o cultivo de milho adubado 
com biofertilizantes fosfatados Aline Oliveira Silva

795 22 Fungos micorrízicos arbusculares em solo sob sistemas agroflorestais, mata 
nativa e agricultura anual em Paraty (RJ) Cristiane Figueira da Silva

807 23 Influência da inoculação com Azospirillum e Herbaspirillum e adubação 
nitrogenada no estado nutricional do milho Janaína Dartora

812 24 Crescimento de fungos dark septate em meio de cultura com diferentes fontes 
de nitrogênio Carlos Vergara Torres Júnior 

815 25 Co-inoculação em feijoeiro cultivado sob duas lâminas de irrigação: 
componentes de produção e produtividade Allan Hisashi Nakao

817 26 Enraizamento de microestacas de oliveira (Olea europaea) inoculadas com 
fungos micorrízicos arbusculares (fmas), em casa de vegetação

Gustavo Magno dos Reis 
Ferreira

829 27 Resposta da variedade de cana-de-açúcar RB867515 a doses de nitrogênio 
associadas à inoculação de bactérias diazotróficas Valfredo Almeida Chaves

833 28 Nodulação da soja em função de diferentes doses de lodo de esgoto 
compostado e irrigação com água potável e residuária Ana Carolina Barbosa Kummer

847 29 Mineralização de nitrogênio em Cambissolo e Gleissolo sob espécies nativas 
da mata atlântica em restauração florestal. Francihele Cardoso Müller

856 30 Analises de componentes principais entre a fauna edáfica e a fertilidade do 
solo em diferentes uso da terra Mauricio Vicente Alves

866 31 Isolamento e seleção de bactérias mineralizadoras de fósforo em região de 
mineração no município de Vertentes - MG Vitória Palhares Ribeiro

867 32 Atividade enzimática em fosfocompostagem de cama-de-frango com fosfato de 
rocha e microrganismos solubilizadores de fosfato Crísia Santos de Abreu

879 33 Funcionamento microbiológico do solo sob diferentes coberturas vegetais no 
núcleo de desertificação do Seridó Adriana Ferreira Martins
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886 34 Crescimento de clones de eucalipto inoculados em viveiro comercial com 
isolados de Pisolithus sp. Cleriston Souza Silva

890 35 Produção de silagem de híbridos de milho submetidos à inoculação por 
Azospirillum brasiliense e doses de nitrogênio Alfredo Castamann

2.4 Química do Solo

ID Painel Título Apresentador

144 36 Comportamento dos atributos químicos e resistência a penetração em 
Argissolo ocupado com pastagem no município de Corrente-PI Sammy Sidney Rocha Matias

640 37 Efeitos do alumínio em solução sobre o desenvolvimento radicular de 
variedades de milho (Zea mays) Jacqueline Aparecida Malvestiti

658 38 Deep soil carbon: a dynamic, unmeasured pool in terrestrial ecosystems Robert Boyd Harrison

670 39 Avaliação do método da espectrometria UV para determinação de nitrato em 
extrato de solo Erika Caitano da Silva

672 40 Estimativa do fluxo de carbono do solo em área de interflúvio no pantanal 
mato-grossense Osvaldo Borges Pinto Junior

676 41 Atributos químicos de um Latossolo Vermelho Distrófico influenciados pela 
aplicação de lama cal e lodo de esgoto centrifugado em sistema plantio direto Gustavo Ferreira Brandão

677 42 Correlação linear e espacial entre a produtividade do feijão de inverno e 
atributos químicos do solo sob sistema plantio direto na região de Selvíria-MS Maria Cecília Cavallini da Silva

678 43 Camadas subsuperficiais do solo promovem maior taxa de conversão de 
carbono? Clever Briedis

686 44 Adsorção de cobre em horizontes orgânicos Erica Souto Abreu Lima 

696 45 Correlação da textura e de algumas características químicas de amostras de 
solos de Minas Gerais com os teores naturais de mercúrio destes solos Liliane Catone Soares

711 46 Teores de nitrogênio mineral e total em solo submetido a oito anos de 
aplicações de dejetos suínos Lucas Benedet

717 47 Capacidade máxima de adsorção de fósforo em solos com diferentes graus de 
intemperismo Gustavo Boitt

733 48 Atributos químicos em sistemas de manejo no cerrado piauiense Isis Lima dos Santos

736 49 Potencial da espectroscopia NIR na predição de carbono em solos do cerrado. Juliana Hiromi Sato

754 50 Mobilidade de nitrato em colunas indeformadas de solos de uma 
pedossequência do Estado do Paraná Cristhiane Anete Neiverth

770 51 Perda e recuperação de carbono devido a sistemas de cultivo em 
agroecossistemas subtropical e tropical Daiani da Cruz Hartman

777 52 Atributos químicos de um Neossolo Regolítico cultivado com milho sob 
influência da adubação com biofertilizantes fosfatados Uemeson José dos Santos

808 53 Características químicas de solo sob fontes e doses de fósforo e torta de filtro Gilmara Pereira da Silva

820 54 Composição química da solução do solo de cerrado após aplicação de 
resíduos da extração de celulose

Thais Monique de Souza 
Maciel

825 55 Teores naturais de Cu, Ni, Nb e Nn em solos da região do Pédio Paraíba - RJ Amanda Guimarães de Mattos

828 56 Efeito em longo prazo da aplicação de calcário e gesso nos atributos químicos 
do solo em sistema de plantio direto Thiago Ranzan
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840 57 Sorção e dessorção de Zn em solos tratados com biocarvão Leônidas Carrijo Azevedo Melo

849 58 Ponto de efeito salino nulo de Latossolos Vermelho amarelo com e sem 
adubação com vinhaça

Vanessa Damasceno 
Gonçalves

851 59 Ponto de efeito salino nulo e cargas elétricas em um Latossolo Vermelho 
amarelo João Antônio Santos Batista

859 60 Atributos químicos do solo em decorrência da aplicação de torta de filtro, 
gerada no processo de fabricação de açúcar e etanol

Guilherme Ferreira Geraldes 
Munhoz

889 61 Extração sequencial de Zn, Pb e Cd em solos oriundos de uma área de 
mineração Guilherme Lopes

894 62 Caracterização qualitativa de substâncias húmicas em substratos orgânicos 
por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier Guilherme Nunes Lucena

3.1 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

ID Painel Título Apresentador

155 63 Comparação de eficiência de fontes de fósforo na produção de arroz de terras 
altas Nand Kumar Fageria

201 64 Comportamento espacial dos atributos químicos em latossolos cultivados com 
soja no Cerrado Liliane Oliveira Lopes

216 65 Frações de fósforo em solos de diferentes sítios de eucalipto no estado de São 
Paulo

Antonio Carlos Gama-
Rodrigues Tony

225 66 Atributos químicos do solo cultivado com capim-áries, sob pastejo, e fertilizado 
com nitrogênio Patrícia Sarmento

251 67 Diagnóstico da fertilidade do solo em áreas de cultivo de arroz-vermelho (Oriza 
sativa L.) No vale do Piancó-PB Hemmannuella Costa Santos

276 68 Manejo do nitrogênio em cobertura para a cultura do milho em espaçamento 
reduzido Renato Jaqueto Goes

291 69 Influência do silicato de cálcio na acidez do solo e teores de nutrientes na 
cultura do milho

Marcos Vinicius Mansano 
Sarto

294 70 Desenvolvimento de plantas de cróton em resposta a aplicação de ácido 
indolbutírico e ácido húmico Raíssa Rezende Soares

389 71 Produção de mudas de caramboleira adubadas com zinco Antonio João de Lima Neto

403 72 Parâmetros tecnológicos e produtividade de cana-de-açúcar em decorrência 
da aplicação de cinza de bagaço de cana-de-açúcar Rodrigo Merighi Bega

448 73 Desenvolvimento inicial de milho em função e doses de ureia aplicadas em 
semeadura Anderson Claiton Ferrari

451 74 Efeito da pedoforma na fertilidade do solo em fragmentos florestais de encosta 
na Mata Atlântica Tiago de Conto

452 75 Adubação nitrogenada em diferentes cultivares de soja Heitor Augusto Sella

454 76 Produção de matéria seca de braquiária em função de doses de nitrogênio 
com fonte mineral e orgânico Alex Teixeira Andrade

455 77 Cinética de absorção de nitrato e amônio em plantas de girassol (Helianthus 
annuus L.) Luiziene Soares Alves

463 78 Resposta de videiras a aplicação de fontes de nitrogênio no Meio-Oeste de 
Santa Catarina José Henrique Piccoli

464 79 Resposta de pereiras à aplicação de nitrogênio no solo Matheus Ademir dos Santos



57

466 80 Adubação orgânica na produção de pimenta ornamental em vaso Ana Maria Conte e Castro

469 81 Fertilidade de solos sob cultivo intensivo do estado de Mato Grosso, Brasil Fernando Luiz Silva

470 82 Efeito do déficit nutricional no crescimento, no índice de clorofila total e na 
eficiência fotossintética em clones híbridos de Eucalyptus

Ana Flávia Guimarães 
Paolinelli 

471 83 Teores de fósforo em plantas de pinhão manso submetido a doses de alumínio 
em cultivo hidropônico

Fabiano Barbosa de Souza 
Prates

472 84 Secagem rápida de tecidos de plantas para determinação da matéria seca George Wellington Melo 

475 85 Ácidos orgânicos e micronutrientes associados a aminoácidos em mudas de 
tomateiro Rômulo Tadeu Godói

478 86 Componentes da produção e produtividade do feijão de inverno no cerrado por 
efeito residual da adubação potássica na cultura de milho Lucas Rigodanzo

485 87 Crescimento de mudas de Pinus taeda e Eucalyptus grandis submetidas a 
diferentes dosagens de cinza de biomassa florestal Tatiele Anete Bergamo Fenilli

489 88 Determinação do aminoácido prolina em plantas de arroz em condições de 
déficit hídrico Flávia Caldeira do Nascimento

490 89 Efeito de salinidade no crescimento inicial de acessos de pinhão manso 
cultivados em solução nutritiva Fernando Batista Silva Neto

494 90 Solução nutritiva salina e produção de pepino cultivado em substrato de fibra 
de coco Ketson Bruno da Silva

503 91 Absorção de fósforo e biometria do milho (Zea mays L.) cultivado em função 
de diferentes doses de fertilizantes fosfatados

Bruno Lucio Meneses 
Nascimento

512 92 Desenvolvimento da cultura do girassol adubado com torta de mamona Francisco Nildo da Silva

516 93 Porcentagem de aproveitamento de carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre de 
compostagens de cama e esterco Alberto Amaral Gontijo

518 94 Resposta do crambe e teores de nutrientes no solo após aplicação de tortas de 
oleaginosas em um Planossolo Háplico Danielle Perez Palermo

524 95 Nitrogênio e potássio na produção de matéria seca e na qualidade 
bromatológica de Tifton 85. Amarildo Francisquini Junior

525 96 Volatilização de amônia em função da aplicação de tortas de oleaginosas e 
ureia

Leonardo de Andrade Martins 
Coelho

534 97 Desempenho de amostradores de solo em diferentes sistemas de manejo para 
a agricultura de precisão Leandro Rampim

542 98 Enraizamento adventício da pimenteira-do-reino em diferentes substratos 
utilizados por viveiristas João Antonio Dutra Giles

544 99 Produtividade e atributos tecnológicos da cana-de-açúcar (cana-soca) sob 
doses de nitrogênio em sistema de colheita mecanizada, sem queima da 

Jaqueline Jesus Santana dos 
Santos

545 100 Batata-doce e tomate cereja cultivados em adubação orgânica e orgânica-
mineral sob estufa Nilva Teresinha Teixeira

547 101 Fósforo no solo determinado por diferentes extratores em função aplicação de 
calcário e silicatos Aline da Silva Sandim

552 102 Características químicas de Neossolos Flúvicos cultivados com arroz vermelho 
no Vale do Apodi-RN

Jonatan Levi Ferreira de 
Medeiros

554 103 Germinação de alface americana e Mimosa Salad Bowl em resposta à 
aplicação de ácidos húmicos Gislene Pereira Carvalho

564 104 Adubação nitrogenada no desenvolvimento radicular de plantas jovens de 
pinhão-manso Leonardo Fardim Christo
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571 105 Crescimento de mirtáceas em função da adubação nitrogenada em cobertura Adriana Favaretto

574 106 Absorção de silício e fósforo por plantas de sorgo (Sorghum bicolor L.) em 
Neossolo Quartzarênico Ana Letícia Zéro dos Santos

577 107 Cultivo agroecológico do tomate cereja (BRS Iracema) com biofertilizante 
bovino Rafael Jorge do Prado

581 108 Produção de mudas de tomate em substratos orgânicos Rayana Silva da Rocha

583 109 Cultivo agroecológico do tomate cereja (BRS Iracema) com biofertilizante 
enriquecido Wellington Farias Araújo

585 110 Avaliação do desenvolvimento da rúcula cultivada sob diferentes doses de 
composto orgânico aplicadas no solo Dalvina Santana Arouche

590 111 Índice SPAD em plantas de pinhão manso submetidos a doses alumínio Laiz de Oliveira Silva

591 112 Avaliação do desempenho do capim mombaça sob diferentes doses de 
nitrogênio em cobertura. Dawyson de Lima

593 113 Macronutrientes de um Argissolo com milho doce sob diferentes sistemas de 
manejo após 12 anos de condução Ayrton Elvis Silva Oliveira

594 114 Fracionamento físico da matéria orgânica de um Latossolo Amarelo 
Distrocoeso sob sistemas com pastagem Naiara Araújo da Costa

596 115 Utilização de água residuária no desenvolvimento de mudas de tomate Cid Tacaoca Muraishi

601 116 Desenvolvimento inicial de eucalipto após segundo parcelamento de doses de 
nitrogênio em solo de textura arenosa

Marcelo Carvalho Minhoto 
Teixeira Filho

602 117 Fertilização nitrogenada e fosfatada no milho safrinha no Alto Paranaíba–MG Priscila Maria de Aquino

606 118 Componentes da produção e produtividade da cultura do milho de primavera/
verão em função da adubação nitrogenada e inoculação com Azospirillum spp.

Wésley Carlos Rossini de 
Souza

610 119 Adição de ácido cítrico e formas de fósforo inorgânico num Latossolo 
Vermelho-Amarelo e num Neossolo Quartzarênico Sheila Santos

611 120 Sistema de colheita e cultivo mecânico associados à adubação nitrogenada 
em cana-de-açúcar

Sérgio Gustavo Quassi de 
Castro

612 121 Massa seca e conteúdo de nutrientes em Curcuma longa L. após adubação 
com macro e micronutrientes

Karla Rennyellen dos Santos 
Ferreira

620 122 Avaliação do estado nutricional de mudas de Dipteryx alata Thaís Soto Boni

623 123 Rendimento e conservação de cebola influenciados pela dose e parcelamento 
de nitrogênio no sistema de plantio direto Claudinei Kurtz

634 124 Influência da adubação nitrogenada sobre a produtividade e a composição do 
mosto de uvas da cultivar ‘Cabernet Sauvignon’ Talita Trapp

636 125 Respostas de acessos de pinhão manso ao estresse salino-sódico rendimento 
relativo e teores de sódio e potássio Camila Figueiredo da Silva

646 126 Aplicação de fontes de potássio e fungicida via foliar sobre a produtividade de 
soja e a severidade da ferrugem asiática Bruno Nicchio

647 127 Crescimento e acúmulo de matéria seca em plantas de pinhão-manso, em 
Mato Grosso do Sul Carlos Hissao Kurihara

649 128 Uso de diferentes doses de superfosfato simples na cultura de Brachiaria 
brizantha

Cesar Augusto Costa 
Nasciemento

655 129 Eficiência agronômica de fertilizantes fosfatados e efeito do manejo na cultura 
da soja sob sistema plantio direto Regina Maria Quintão Lana
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656 130 Utilização de composto orgânico no desenvolvimento do rabanete Priscila Mayara Rocha Leão

657 131 Cádmio em grãos de milho e solo sob doses de superfosfato triplo (SFT) no 
décimo ano de cultivo em sistema de plantio direto Júlia Costa Ferrazani

660 132 Produtividade da cratylia (Cratylia argentea) em resposta à calagem, adubação 
orgânica e mineral Yang Zumbo Coronel Guevara

664 133 Concentração e hidrossolubilidade de macronutrientes em erva-mate (Ilex 
paraguariensis) coletada nas épocas de safra e safrinha Marília Camotti Bastos

665 134 Produtividade do milho e atributos químicos em Latossolo sob uso de dejeto de 
suíno como fertilizante Evandro dos Santos Mendonça

675 135 Manejo de adubação NPK na cultura da canola cultivada em Latossolo 
Vermelho Distroférrico Régis Vogt

682 136 Acúmulo de massa seca e micronutrientes do pinhão-manso em dois locais de 
cultivo em Minas Gerais Sávio Coelho de Magalhães

683 137 Disponibilidade potássio (K+1) em Latossolos manejados com palhada de cana-
de-açúcar consorciado a adubação nitrogenada em distintas temperaturas Beliza Queiroz Vieira Machado

688 138 Biocarvão e adubação potássica na produção de berinjela em Latossolo 
Amarelo com A Antrópico da Amazônia Central Newton Paulo de Souza Falcão

689 139
Estimativa do potencial de emissão de C-C02 e compensação de C em 
solos com aplicação de resíduos de abatedouro de aves e suínos como 
biofertilizante.

Jucimare Romaniw

700 140 Desempenho do milho em função de alterações em atributos químicos de um 
Latossolo Vermelho Distroférrico submetido à gessagem

Marcos Felipe Kliemann 
Kliemann

701 141 Produção de matéria seca e conteúdos de nutrientes em brócolo cultivado em 
SPDH Vilmar Müller Júnior

702 142 Efeito de doses de composto de lodo de esgoto sobre características 
estruturais de capim-áries Valdinei Tadeu Paulino

707 143 Disponibilidade de fósforo para a cultura do milho na integração lavoura-
pecuária em plantio direto Adriel Ferreira da Fonseca

718 144 O pH do solo e sua relação com a concentração de taninos condensados em 
Lotus spp. Sílvia Ortiz Chini

724 145 Exportação de fósforo pelo milho influenciada por doses de manutenção e 
efeito residual de fosfatos naturais Richard Matos de Souza

726 146 Parâmetros produtivos de cultivares de trigo adubado com fontes de nitrogênio Marcio Mahmoud Megda

727 147 Biofortificação de trigo comZ: variação genética e teores de micronutrientes 
nos grãos Guilherme Amaral de Souza

729 148 Correção da acidez do solo e uso de gesso agrícola para Argissolo arenoso de 
Umuarama-PR

Neila Caroline das Dores da 
Silva Souza 

735 149 Biocarvão de bambu afetando a disponibilidade de p proveniente de diferentes 
fontes fosfatadas em Latossolo Amarelo Distrófico da Amazônia Danielle Monteiro de Oliveira

743 150 Concentração de micronutrientes em mudas de pinhão manso (Jatropha 
curcas L.) produzidas com substrato contendo diferentes níveis de biossólido Laís Teixeira e Silva

745 151 Adubação NPK em Pinus taeda com um, cinco e nove anos aumenta o volume 
de troncos no Planalto Catarinense Letícia Moro

752 152 Potencial nutricional do biossólido quanto à macronutrientes para a produção 
de mudas de pinhão-manso (Jatropha curcas L.) Bárbara Campos Ferreira

758 153 Cultivo de girassol em solo com doses de fluído de perfuração de poços de 
petróleo Rafaela Félix da França
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760 154 Predição da disponibilidade de cálcio, magnésio e potássio em função da 
adição de calcário e gesso Fernando Ertel

763 155 Crescimento de Eucalyptus benthamii em resposta a aplicação de doses de 
cinza de biomassa florestal Shizuo Maeda

764 156 Carbono e nitrogênio na serapilheira de eucalipto e mata nativa no Oeste e 
Planalto de Santa Catarina Julia Corá Segat

765 157 Acúmulo de nutrientes pela cultura da mamona (Ricinus communis L.) na 
Serra do Espinhaço Meridional, MG Hector Silva Soares

3.2 Corretivos e Fertilizantes

ID Painel Título Apresentador

63 158 Aplicação de MAP e gesso como adubos fosfatos corretivos no cerrado 
piauiense. Douglas dos Santos Padilha

224 159 Níquel, cromo, chumbo e cádmio em solo adubado com resíduos e irrigado 
com água servida Fabio Olivieri de Nobile

514 160 Diferentes fontes de adubos nitrogenados na eficiência fotoquímica do 
fotossistema II em Coffea canephora Gleison Oliosi

553 161 Atividade da urease do solo fertilizado com ureia tratada com inibidores da 
urease Eduardo Lopes Cancellier

573 162 Produtividade de matéria seca do capim-mombaça adubado com doses e 
fontes de nitrogênio na região de ilha solteira Fernando Shintate Galindo

576 163 Coeficiente metabólico em Latossolo incubados com diferentes corretivos dos 
solos associados com palhada de cana-de-açúcar e adubação fosfatada Camila Haddad Silveira

635 164 Nitrogen and carbon isotope composition of organic fertilizer Caio de Teves Inácio

698 165 Lixiviação de nitrogênio influenciada pela presença de inibidores da urease em 
adubos orgânicos e minerais Késia Silva Lourenço

772 166 Lixiviação de potássio proveniente de diferentes fontes de potássio em dois 
tipos de solo

Melissa Cristina de Carvalho 
Miranda

905 167 Perdas de nitrogênio por lixiviação e crescimento de mudas de Eucalyptus 
grandis com diferentes fontes nitrogenadas Edivan Pansera Edivan

923 168 Eficiência de inibidores de nitrificação e fertilizante de liberação controlada na 
redução de emissão de N2O em cana-de-açúcar Johnny Rodrigues Soares

974 169 Reaproveitamento de cinzas de cascas de arroz para a síntese de fertilizante 
de silício e potássio Amanda Araujo de França

979 170 Crescimento do feijão-caupi em solos afetados por sais e sódio trocável 
corrigido com aplicação de níveis de necessidade gesso

Angela Jessyka Pereira Brito 
Fontenele

1033 171 Avaliação da produção de matéria seca e acúmulo de N a partir do uso de 
novas tecnologias de fertilizante baseados no uso da ureia Talita Matos

1035 172 Teores de micronutrientes de Swietenia macrophylla King sob a aplicação de 
calcário e boro Glória Carolina Araújo Ribeiro

1041 173 Eficiência de fosfatos reativos associados à fonte solúvel de fósforo na 
sucessão milho/soja Letícia Cunha da Hungria

1048 174 Integração milho e braquiária após a aplicação de fertilizantes e corretivos na 
semeadura direta da soja Diego Antonio Tolfo

1057 175 Avaliação agronômica da cultura do milho submetida a diferentes dosagens de 
adubação química e orgânica

Wadson Gustavo Rodrigues 
da Silva
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3.5 Poluição, Remediação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas

ID Painel Título Apresentador

556 176 Resistência tênsil e friabilidade de um solo construído em recuperação após 
mineração de carvão Leonir Aldrighi Dutra Junior

565 177 Teores de nitrogênio amoniacal, enxofre e sódio em efluente doméstico 
submetido ao manejo com aguapé Carlos Henrique dos Santos

580 178 Teores naturais de metais pesados em solos do estado do Rio Grande do Sul Daiana Althaus

616 179 Cadastro de voçoroca da bacia do alto Rio Sucuriú e potencial impacto no 
desempenho do reservatório da PCH Costa Rica (MS)

Isabel Cristina de Barros 
Trannin

638 180 A influência da presença de ferro endógeno na remediação de diesel via 
reagente de Fenton modificado Daniel Vidal Pérez

650 181 Indicadores de pressão ambiental associados ao uso de dejetos de suínos em 
solos agrícolas do Planalto Sul-Riograndense Tiago Broetto

653 182 Efeito da textura do solo na exsudação radicular do glifosato Marilza da Silva Casonatto

666 183 Adsorção de fósforo em sedimento de solo tratado com lodo de esgoto em 
área experimental Otávio Antonio de Camargo

671 184 Analise de multiescalas do conteúdo de cádmio em solo tratado com lodo de 
esgoto André Suêldo Tavares de Lima

704 185 Influência da adição de serapilheira de coberturas florestais sobre as frações 
lábeis de fósforo no solo

Danielle Aparecida Duarte 
Nunes

708 186 Reutilização da biomassa de Canavalia ensiformis após fitorremediação em 
solo contaminado com sulfentrazone Fábio Ribeiro Pires

709 187 Avaliação de extratores químicos para análise de chumbo em solo 
contaminado Bárbara Olinda Nardis

710 188 Utilização do dregs como fonte de sódio para substituir o potássio na 
adubação de eucalipto (eucalyptus grandis) Fabiana Brambatti

716 189 Condutividade elétrica após aplicação de vinhaça in natura e concentrada em 
colunas de solo Fabiane Karen Godoy

725 190 Fracionamento geoquímico do bário proveniente de resíduos de perfuração de 
poços de petróleo Matheus Veloso Gomes

732 191 Teores de metais pesados no solo e em mamoneira adubada com 
vermicomposto de lodo de esgoto Altina Lacerda Nascimento 

744 192 Resistência à penetração de um solo em recuperação com lodo de esgoto, 
cultivado com eucalipto/braquiaria.

Tatiana Nishida Máximo da 
Cruz

Terça-feira - 09h45-11h15

2.1 Biologia do Solo

ID Painel Título Apresentador

911 1 Estimativa da mesofauna edáfica em fragmento de mata ciliar no Semiárido da 
Paraíba César Henrique Alves Borges

920 2 Dinâmica da temperatura e da umidade em processo de compostagem de 
resíduos agroindústriais da escola família agrícola de Porto Nacional/TO Jéssica De Souza Cavalcante
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945 3 Sensibilidade à temperatura dos micro-organismos do solo à adição de 
nitrogênio em área nativa e agrícola no cerrado Suéllen Pereira Espíndola

947 4 Atividade enzimática de isolados de rizóbio obtidos de nódulos de leguminosas 
forrageiras

Gersika Fakirra de Oliveira 
Nunes

950 5 Efeito residual do lodo de esgoto sobre a atividade microbiana em três solos 
representativos do Estado do Paraná Rosemeri Metz

963 6 Resposta de cultivares de amendoim forrageiro à inoculação com micro-
organismos diazotróficos na Amazônia Sul Ocidental Marinete Flores da Silva 

972 7 Avaliação da população edáfica (acari) em diferentes coberturas de solo Fabiano Griesang

989 8 Fauna invertebrada do solo em sistemas de integração lavoura-pecuária-
floresta Irzo Isaac Rosa Portilho

990 9 Atividade das enzimas arginase e urease em solo de cerrado adicionado pó de 
balão sob cultivo de sorgo Victor Luiz Alves Guedes

1004 10 Atividade microbiana do solo cultivado com milho em consórcio com 
leguminosas Simone da Silva Gomes

1020 11 Atributos químicos e biológicos em solos sob cultivo convencional de tomate e 
morango

Jocelina Paranhos Rosa de 
Vargas 

1030 12 Caracterização de estirpes rizobianas de feijão-caupi isoladas de solo do 
núcleo de desertificação do município de Irauçuba/CE Paulo Furtado Mendes Filho

1037 13 Atributos microbiológicos de solos em sistemas agroflorestais multiestrata 
sucessionais e áreas em regeneração natural Raul Matias Cezar

1071 14 Análise do desenvolvimento de schinus Terebinthifolius raddi em diferentes 
doses de inoculante micorrízico on farm Denis Amilton dos Santos

1072 15 Isolamento e caracterização de bactérias promotoras de crescimento em 
morangueiro Bianca Salete Branco

1090 16 Indicadores microbiológicos para avaliação da qualidade do solo em diferentes 
sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta Bruno Agostini Colman

1104 17 A umidade do solo tem interferência na população da mesofauna edáfica? Patrícia Carneiro Souto

1113 18 População e biomassa microbiana em áreas de preservação e queimada do 
Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira- Goiânia, Goiás. José Nilton Vieira Nunes

1139 19 Mineralização de vermicompostos estimada pela respiração microbiana. João Manoel da Silva

1142 20 Isolamento e seleção de fungos celulósicos provenientes de solo de mata 
atlântica. Felipe Alexandre Tenório

1181 21 Efeitos de diferentes formulações e técnicas de inoculação no crescimento da 
soja Aline de Liz Ronsani

1191 22 Soil physical, chemical, and biological properties under soybeans and in an 
adjacent rainforest in Amazonia

Raimundo Cosme de Oliveira 
Junior

1201 23 Mesofauna da serapilheira em áreas sob diferentes tecnologias de restauração 
ecológica Regiane Franco

1230 24 Avaliação temporal do carbono da biomassa microbiana na integração lavoura-
pecuária Willian Mesquita Mendes

1238 25 Atividade enzimática em solos com diferentes históricos de uso provenientes 
de Jucati-PE Alisson dos Santos Paiva

1254 26 Atividade enzimática do solo em diferentes sistemas Heiriane Martins Sousa

1261 27 Caracterização e identificação da associação micorrízica em espécies nativas 
florestais e frutíferas em sistemas agroflorestais da região Sudeste Paraense Andréa Hentz de Mello
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1265 28 Atividade microbiana do solo com a cultura da mandioca submetida à 
aplicação de herbicidas

Sarah Stéphane Diamantina 
da Costa

1269 29 Grupos de organismos da fauna epiedáfica e euedáfica e sua relação com 
atributos de solo e serrapilheira Cintia Fernanda da Costa

1276 30 Efeito da cobertura morta de leguminosas sobre a macrofauna do solo em 
sistema de aleias João Guilherme Leal Diniz

1284 31 Influência de leguminosas arbóreas associadas a G. margarita e rizóbios na 
microbiota do solo em SAF’s

Carolina Etienne de Rosália e 
Silva Santos

1292 32 Biota do solo após aplicação de lodo de esgoto por 13 anos consecutivos. Amanda Aparecida De Oliveira 
Neves Viana

1315 33 Abundância de invertebrados do solo em mata ciliar no Semiárido da Paraíba Jacob Silva Souto

1336 34 Indicadores biológicos de qualidade em Plintossolo sob diferentes sistemas de 
cultivos no ecótono Cerrado-Amazônia

Patricia Bartkow Almeida de 
Deus

1342 35 Isolamento e caracterização fenotípica de bactérias fixadoras de nitrogênio em 
simbiose com Macroptilium lathyroides (L.) Urb. em Roraima Joselma Pedrosa da Silva

1348 36 Potencial de solubilização de potássio em rochas moídas por bactérias 
isoladas de área de mata Alessandra Monteiro de Paula

2.4 Química do Solo

ID Painel Título Apresentador

898 37 Elementos terras raras em solo com histórico de altas aplicações de 
fertilizantes fosfatados Cristiano Gonçalves Moreira

916 38 Atributos químicos do solo cultivados com braquiária em função do uso de 
corretivos e de déficit hídrico Douglas Gomes Viana

924 39 Estudo da atuação do biochar nas perdas de nitrogênio via emissão de óxido 
nitroso e lixiviação Rafaela Feola Conz

929 40 Dependência espacial dos componentes da acidez do solo em área de campo 
natural na região Sul do Amazonas Felipe da Costa Weckner

941 41 Comparação de métodos analíticos para determinação dos teores de p em 
solos da Formação Pantanal no Estado do Mato Grosso do Sul (MS)

Deyvid Diego Carvalho 
Maranhão

949 42 Variabilidade espacial do teor de carbono orgânico e estoque de carbono de 
um Argissolo sob floresta nativa na região Sul do Amazonas Uilson Franciscon

955 43 Cromo associado a óxidos de ferro em solo com aplicação de resíduos de 
curtume e de carvão em experimento de longa duração Liane Bianchin

960 44 Monitoramento entre o primeiro e terceiro ano de solos submetidos à 
diferentes preparos de solo: MO, P e Mg Maria Castro Martins

967 45 Atributos químicos de solos Salino-Sódicos corrigidos com gesso Maria de Fatima Cavalcanti 
Barros

973 46 Teores de alumínio extraídos com cloreto de potássio e quantificados pelo 
método das extrações sucessivas. Bethina Bastos Barboza

995 47 Monitoramento entre o primeiro e terceiro ano de solos submetidos à 
diferentes preparos de solo: Ca, Al e H+Al Túlio Martins Neves

1000 48 Caracterização química e mineralógica de carvões vegetais coletados em 
diferentes ambientes Natália Aragão de Figueredo

1029 49 Caracterização química de solos provenientes de áreas produtoras de 
hortaliças da Zona da Mata de Pernambuco Fernando Xavier da Silva
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1138 50 Influência do K-Humate sobre o teor de P- remanescente no solo Izabela do Nascimento Rocha

1161 51 Liberação de nutrientes de material foliar em uma floresta estacional 
semidecidual, Cachoeiro do Itapemirim, ES Kallil Chaves Castro

1173 52 Frações de cobre e zinco em solos de vinhedos na região Sul de Santa 
Catarina Marcel Pires de Moraes

1179 53 Carbono orgânico e fósforo total em argissolo com e sem queima da 
vegetação na Amazônia Oriental João Cardoso de Souza Junior

1192 54 Comparação de métodos de digestão para determinação do teor fósforo total 
em solos Djalma Eugênio Schmitt

1207 55 Atributos químicos do solo em áreas de recuperação ambiental e vegetação 
nativa

Fernando Jorge Moraes 
Santos Junior

1217 56 Geoquímica e mineralogia de sedimentos do Rio Bento Gomes, Poconé-MT Josias do Espirito Santo 
Coringa

1279 57 Variação do carbono orgânico do solo em uma topossequência no Semiárido 
da Paraíba

Érika do Nascimento 
Fernandes Pinto

1286 58 Influência da calagem na lixiviação de boro Alessandra Aparecida de Sá

1288 59 Frações de carbono e produção de serapilheira em um Argissolo sob sistemas 
agroflorestal no Cerrado Piauiense Nilza da Silva Carvalho

1310 60 Emissões de óxido nitroso do solo após a aplicação de fertilizantes 
nitrogenados na cultura da palma Leidivan Almeida Frazão

1325 61 Lignina e celulose na matéria orgânica do solo de duas turfeiras tropicais Maurício Soares Barbosa

1354 62 Influência da qualidade da água na fertilidade do solo, em cultivo protegido Thaís Soto Boni

1367 63 Avaliação de diferentes sistemas de cultivos nos atributos químicos em um 
Cambissolo Eutrófico no projeto de assentamento de Tabuleiro Grande, Apodi- Jucirema Ferreira da Silva

1391 64 Avaliação das propriedades químicas do solo em diferentes tipos de cobertura 
vegetal no município de Itupiranga – PA Marcilene Machado dos Santos

1452 65 Estimativa da acidez potencial pelo método do acetato de cálcio. Roque Junior Sartori Bellinaso

1533 66 Alterações químicas no solo após incorporação de resíduos Marcos de Oliveira Ribeiro

3.1 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

ID Painel Título Apresentador

768 67 Capacidade de troca de cátions em raízes de milho em resposta ao boro e 
alumínio Julierme Zimmer Barbosa 

774 68 Fertilização de soja com nitrogênio, cobalto e molibdênio Emilio Rodolfo Hermann

775 69 Parâmetros cinéticos de absorção em plantas de arroz superexpressando o 
transportador de amônio OSAMT1.3

Sara Yumi Sassamoto 
Kurokawa

778 70 Atividade da fosfatase ácida em solo fertilizado e cultivado com gramíneas 
nativas do bioma pampa

Anderson Cesar Ramos 
Marques 

793 71 Biofortificação agronômica e variação genotípica de arroz de terras altas com 
selênio e relação com metabolismo do nitrogênio Andre Rodrigues dos Reis

796 72 Desempenho de amostrador elétrico para coleta de amostra de solo em 
sistema de agricultura de precisão Leandro Rampim
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797 73 Reacidificação do solo e balanço de cátions básicos em sistema de integração 
lavoura-pecuária submetido a intensidades de pastejo Amanda Posselt Martins

798 74 Fertilidade de um solo tratado com resíduo de extração de celulose no cultivo 
de eucalipto Vinícius Leandro Leonel

799 75 Efeito de fertilizante organomineral sobre a produtividade da cana soca de 
segundo corte na usina vale do São Simão no município de Santa Vitória-MG Murilo Raimundo Vaz

800 76 Produtividade da cana-de-açúcar (cana soca) adubada com fertilizante 
organomineral no município de Santa Sitória - MG

Robson Thiago Xavier de 
Sousa

813 77 Diferentes substratos para germinação de cultivares de abóbora Priscila Maylana Modesto de 
Jesus

814 78 Produtividade e nutrição da erva-mate influenciadas pela adubação 
nitrogenada Delmar Santin

827 79 Avaliação de leguminosas utilizadas como adubacão verde em área sob cultivo 
convencional Leonardo Correia Costa

835 80 Crescimento de mudas de alface submetidas à interação fósforo e alumínio Aglair Cardoso Alves

838 81 Avaliação bromatológica e produtiva da cultura da melancia submetida a 
diferentes doses de adubação potássica

Sérgio Henrique Tavares 
Pereira

842 82 Resposta da rúcula (Eruca sativa Mill) a adição de proporções jitirana com flor-
de-seda em um Latossolo

Maria Francisca Soares 
Pereira

843 83 Omissão de potássio no crescimento inicial da cana-de-açúcar Valéria Santos Cavalcante

858 84 Parâmetros tecnológicos e produtividade de cana-de-açúcar em decorrência 
da aplicação de torta de filtro, gerada na fabricação de açúcar e etanol Odirlei Ribeiro

860 85 Micronutrientes de um argissolo cultivado com milho doce sob diferentes 
sistemas de manejo após 12 anos de condução Ayrton Elvis Silva Oliveira

864 86 Desempenho do milho cultivado em diferentes manejos de aplicação da cama 
de frango Diego Maicon Ricchetti

872 87 Crescimento de mudas de Eucalyptus cinerea em resposta à diferentes 
substratos Jaiza Ellen Borges Cordeiro 

874 88 Densidade populacional e adubação nitrogenada na cultura do feijão Tiago Aranda Catuchi

878 89 Exportação de fósforo e potássio pela beterraba cultivada em Cambissolo na 
região do Alto Vale do Itajaí

Robinson Jardel Pires de 
Oliveira

883 90 Resposta da cv Cabernet Sauvignon a adubação potássica Marlise Nara Ciotta

888 91 Análise dos constituintes de tubérculos de batata, cultivar Asterix, sob fontes 
de fertilizantes potássicos Jose Magno Queiroz Luz

896 92 Efeito de fontes de fertilizantes fosfatados na soqueira da cana de açúcar na 
região de Jaú - SP Elvio Brasil Pinotti

897 93 Efeitos da omissão de nitrogênio, fósforo e potássio sobre a produção de 
massa seca de plântulas de milho Lúcio Cunha Oliveira

899 94 Estado nutricional, crescimento e produção em macieiras submetidas a 
diferentes manejos de plantas espontâneas Elano dos Santos Junior

903 95 Produtividade de massa seca e proteína bruta de forrageiras do gênero 
Panicum após o consórcio com milho e adubação nitrogenada Ciro José Corte Petean

906 96 Expressão dos transportadores de aminoácidos OS01G65670, OS07G04180 e 
OS01G66010 em variedades de arroz adaptadas a flush de nitrogênio Cassia Pereira Coelho 

914 97 Práticas de manejo para mitigar perdas de nitrogênio da ureia por volatilização 
em milho irrigado Eduardo Carniel
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921 98 Qualidade de luz e relação amônio e nitrato influenciam no desenvolvimento 
de plantas de rúcula Ricardo Miranda dos Santos

925 99 Uso de ferramentas de agricultura de precisão para avaliação da fertilidade do 
solo em área cultivada com café Thiago Prudente Siqueira

927 100 Análise da produtividade de Tectona grandis cultivada no cerrado mineiro sob 
diferentes regimes de adubação e fertirrigação Marianne Fidalgo de Faria

932 101 Cultivo de feijão em sistema orgânico no município de Andradina-SP Lourdes Dickmann

936 102 Alterações químicas no Argissolo cultivado com berinjela em função da 
salinidade da água de irrigação Ana Santana de Medeiros

938 103 Crescimento de mudas de café (Coffea arabica) submetidas à aplicação de 
ácido cítrico e adubação fostatada Guto Nascimento Vargas

939 104 Indicação de N para cereais de inverno na região Centro-Sul do Paraná Fernando Viero

946 105 Produtividade de massa seca e teor de FDN de forrageiras do gênero 
Brachiaria após o consórcio com milho e adubação nitrogenada Guilherme Teixeira Duarte

954 106 Doses de ureia com inibidor de urease (NBPT) aplicado em cobertura na 
cultura do trigo Rutineia Jaraceski

956 107 Efeito do bioestimulante Byozime na germinação de milho e sorgo Luiz Octávio Silva Mundim

964 108
Biofortificação com selênio e as concentrações de se total e dos compostos 
anticancerígenos se-metilselenocisteína e glucosinolatos em brotos e 
inflorescências de brócolis

Valdemar Faquin

971 109 Produção de matéria seca e acúmulo de nutrientes em aveia e milho cultivados 
em solo com aplicação de dejetos de suínos Lessandro de Conti

975 110 Teores foliares de macro e micronutrientes no abacaxizeiro ‘Imperial’ em 
função de doses de nitrogênio e potássio Arlene Maria Gomes Oliveira

976 111 Tolerância da erva-mate ao alumínio relacionada à presença de boro Eliziane Luiza Benedetti

977 112 Aplicação de subdoses de glifosato em diferentes épocas de aplicação e sua 
influência na absorção de macronutrientes na cultura do algodoeiro. Heitor Pontes Gestal Reis

978 113 Enraizamento e morfo-anatomia de estacas caulinares de Justicia 
brandegeana Wassh, & I.B. SM. (Acanthaceae) em diferentes substratos Joice Paraguassú Rodrigues

981 114 Teor foliar de macronutrientes de Lippia alba cultivada sob efluente de fossa 
séptica biodigestora Gilson Araujo de Freitas

983 115 Resposta da soja a diferentes níveis de adubação nitrogenada de cobertura, 
em duas épocas de aplicação. Murilo Andrade Barbosa

984 116 Comportamento fitotécnico da bananeira ‘Japira” submetida a diferentes doses 
de nitrogênio Patrícia Soares Furno Fontes

986 117 Mudança na fertilidade do solo em áreas sob diferentes usos no cerrado, 
região de Uberlândia, MG Bárbara Deroide Marcolino

987 118 Qualidade de luz no crescimento inicial de plantas de manjericão Anacleto Ranulfo dos Santos

988 119 Caracterização dos atributos químicos e físicos de solos magnéticos do Alto 
Vale do Jequitinhonha Hugo César Souza Cunha

991 120 Crescimento de mudas de inhame cultivadas em solo infestado com 
actinobactérias e adubado com resíduos orgânicos Juliana Fernandes dos Santos

1005 121 Avaliação mapas de fertilidade do solo na cultura do café: P, K e saturação por 
bases Arthur Henrique Martins Pires
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1008 122 Adubação orgânica com húmus na produção de crisântemo em vaso Ana Maria Conte e Castro

1009 123 Adubação com manganês em soja. I. Efeito de doses e fontes aplicadas via 
solo Fernanda Ribeiro Peixoto

1010 124 Teores de macronutrientes na folha e seiva do pessegueiro sob doses de 
nitrogênio e duas intensidades de raleio Wilson Wagner Ribeiro Teixeira

1012 125 Uso de energia ultrassônica na extração de P-disponível Barbara Rodrigues Junqueira

1019 126 Avaliação bromatológica do capim mombaça submetido a diferentes doses de 
nitrogênio em Palmas-TO Flávio Nerys da Luz

1023 127 Mapas de fertilidade do solo na cultura do café: pH; Ca e Mg Pedro Afonso Couto Junior

1025 128 Contribuição da adubação orgânica na produção de biomassa, nutrição 
mineral e acúmulo de nutrientes pelo manjericão Tácio Oliveira da Silva

1028 129 Avaliação do efeito da inoculação de Azospirillum brasilienses (estirpes abv5 e 
abv6) e doses de nitrogênio na cultura do milho Marcos Vieira de Faria

1031 130 Germinação de alface Aurélia Manteiga e Crespa para inverno em resposta à 
aplicação de ácidos húmicos Jussara Gonçalves Ramos

1032 131 Sistema radicular do capim-marandu recebendo doses de nitrogênio e enxofre Karina Batista

1036 132 Teores de fósforo e potássio em um Latossolo Vermelho após quatro cultivos 
anuais com uso de dejetos líquidos de suínos Thales Bonfanti Silvestrin

1038 133 Fungos micorrízicos arbusculares e compostos orgânicos no controle da 
podridão vermelha e no crescimento e nutrição de mudas de sisal Ilana Maciel Paulo Mamédio

1039 134 Efeito do lithothamnium e ureia convencional e revestida com polímero na 
produtividade e massa de mil grãos na cultura do milho Álef Mesquita Gomes

1040 135 Desempenho agronômico de alface submetida a diferentes fontes de 
nitrogênio em cobertura José Lourenço Lagassi Dias

1042 136 Efeitos da salinidade induzida por NaCl sobre um acesso de pinhão-manso: 
atributos metabólicos e produtivos Giselle Sousa da Silva

1043 137 Validação da adubação orgânica na cultura de trigo e soja cultivado em 
Latossolo Vermelho Eutroférrico em sistema de semeadura direta Paulo Ricardo Lima

1047 138 Nitrogênio mineral de um Cambissolo Húmico Alumínico com aplicação de 
fertilizantes na superfície e incorporados ao solo Alvaro Luiz Mafra

1051 139 Adubação nitrogenada e inoculação de sementes com Rhizobium tropici no 
desempenho agronômico do feijoeiro Martios Ecco

1059 140 Índice de clorofila em plantas de arroz de terras altas submetidas a estresse 
por alumínio e aplicação de silício Beatriz Gallucci Mazziero

1060 141 Produtividade do milho para ensilagem em consórcio com braquiárias e 
acúmulo de macronutrientes nos colmos remanescentes Fabiana Morbi Fernandes

1062 142 Acúmulo de massa seca e curva de absorção de nutrientes em plantas de mini 
tomate Sweet Grape Roberto Lyra Villas Bôas

1080 143 Nível crítico de toxidez de níquel em forrageiras gramíneas cultivada em 
solução nutritiva Alice Coelho Costa 

1085 144 Extração e acúmulo de fósforo na produção de mudas de Eucalyptus 
benthamii e Eucalyptus dunnii Luciana Patricia Rosa Dias

1087 145 A fertilidade do solo por fertilizantes orgânicos peletizado e farelado com cama 
de aves Rosemari Martini Mattei

1100 146 Parâmetros cinéticos de absorção de N-NO3 em variedades de arroz 
contrastantes quanto ao teor de proteína nos grãos Leilson Novaes Arruda
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1102 147 Doses de nitrogênio no milho-pipoca cultivado em diferentes épocas de 
semeadura Gabrielle de Lima Masson

1103 148 Otimização da melhor quantidade de jitirana em resposta à produção do 
rabanete Jeiza Costa Moreira

1107 149 Produção de mudas de tomate com dosagem de fósforo e adubo orgânico Daniel Dias Rocha

1117 150 Influencia da adubação nitrogenada no cultivo da cana-de-açúcar Sílvio Tiago Cabral

1119 151 Resposta nutricional no desenvolvimento de mudas de pau-d’arco em 
diferentes dias após a germinação em rejeito de vermiculita Camila Costa da Nóbrega

1121 152 Teores foliares de micronutrientes no melão adubado com biofertilizantes Ana Paula Guimarães Santos

1128 153 Fertilidade de solos cultivados com cafeeiro Conilon no Sul do Estado do 
Espírito Santo Felipe Cassa Duarte Venancio

1351 154 Interferência de diferentes doses de glifosato e níveis de saturação de base na 
absorção de Zn e Mn na soja RR Henrique Soares de Morais

1353 155 Interferência de diferentes doses de inoculante na cultura do milho na 
absorção de fósforo, potássio, cálcio e magnésio Vanessa do Amaral Conrad

1361 156 Diagnose do status de nitrogênio em cana-de-açúcar Michele Xavier Vieira Megda

1420 157 Mudanças temporais nos estoques de carbono e nitrogênio de um Plintossolo 
sob diferentes níveis de palhada de cana-de-açúcar

Luiz Fernando de Carvalho 
Leite

1477 158 Parcelamento da adubação nitrogenada no feijoeiro, no cultivo irrigado em 
sistema de plantio direto Edilson Cavalli

3.2 Corretivos e Fertilizantes

ID Painel Título Apresentador

51 159 Desempenho da soja em relação a fontes de fósforo (MAP e FNR) associados 
ao gesso no cerrado piauiense Liliane Oliveira Lopes

1065 160 Eficiência agronômica de fertilizantes fosfatados totalmente acidulados para a 
soja no Mato Grosso Eros Artur Bohac Francisco

1079 161 Efeito de fontes líquidas de cálcio e magnésio sobre diâmetro de caule e altura 
de plantas de soja Danillo Barbosa de Moura

1115 162 Produtividade da cana-soca com fertilizante organomineral Ivaniele Nahas Duarte

1116 163 Caracterização de biofertilizantes obtidos de compostos orgânicos com 
diferentes relações C:N e períodos de incubação Mayara dos Santos Rocha

1118 164 Reação de silicato de cálcio granulado e dolomita em dois solos Karina Naiane dos Santos

1143 165 Eficiência agronômica da adubação nitrogenada na cultura do milho com 
fertilizante de eficiência aumentada Luiz Antônio Zanão Júnior

1144 166 Eficiência agronômica da adubação fosfatada com fertilizantes de eficiência 
aumentada na cultura da alface: i. Douglas Ramos Guelfi Silva

1198 167 Utilização de torta de mamona como fertilizante orgânico no cultivo da moringa 
(Moringa oleifera Lam.) Alciênia Silva Albuquerque

1231 168 Quantificação de elementos terras raras em fertilizantes fosfatados Silvio Junio Ramos 
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1248 169 Novas fontes de fertilizantes nitrogenados para adubação de soqueira colhida 
sem queima: Efeitos no solo

Saulo Augusto Quassi de 
Castro

1263 170 Fermentação de resíduos de pescado para produção de fertilizantes orgânicos Fernanda San Martins Sanes

1278 171 Fontes alternativas portadores de potássio para a produção e nutrição da 
Brachiaria cv Marandu Vanessa Martins

1304 172 Cloreto de potássio revestido em efeito residual na cultura do milho safrinha na 
região de Cerrado Lais Meneghini Nogueira

1324 173 Ureia revestida por diferentes polímeros em efeito residual na cultura de milho 
safrinha no Cerrado Tayene Franco Mello

1334 174 Caracterização química de compostos orgânicos para aplicação em cultivos de 
bananeiras no sistema orgânico Jean Cleber da Silva Santos 

1376 175 Crescimento de mudas de cacaueiro em solos fertilizados com extrato do fruto George Andrade Sodré

3.5 Poluição, Remediação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas

ID Painel Título Apresentador

779 176 Efeito da densidade populacional de Crotalaria juncea na fitorremediação de 
solo contaminado com Sulfentrazone Alessandra Ferreira Belo

788 177 Tolerância de três plantas de cobertura do solo ao cobre Willian Braga dos Santos

805 178 Avaliação da sensibilidade de espécies bioindicadoras a diferentes doses de 
herbicidas Ana Karine de Aquino Nunes

806 179 Crescimento de cinco forrageiras gramíneas em solo contaminado com zinco Macella Regina Mendes Silva

822 180 Desenvolvimento de metodologia de quantificação de mercúrio em solos por 
termodessorção associada à espectrometria de absorção atômica (TDEAA) Fernando Barboza Egreja Filho

830 181 Persistência de Metribuzin em solos de texturas contrastantes Ronei Bem

875 182 Fitorremediação de solo contaminado Sulfentrazone em função da densidade 
populacional de Canavalia ensiformis Ademar Celin Filho

926 183 Comparação entre métodos de digestão para determinação de Ni no solo 
utilizando amostras de referência. Leticia Cristina de Souza

951 184 Uso de lodo de esgoto para remediação de solos contaminados com Pb Giovana Clarice Poggere

965 185 Teor de zinco na matéria seca da parte aérea de cinco forrageiras gramíneas Mariana Costa Silva

985 186 Aplicação de lodo de esgoto em solo cultivado com soja Poliana Frigo

993 187 Produção de biomassa vegetal em diferentes materiais utilizados como 
cobertura de substrato sulfetado após mineração Silmara Costa Silva

1056 188 Teor de manganês na parte aérea de cinco forrageiras gramíneas Fillipe Vieira Araújo

1123 189 Ação do sistema radicular de gramíneas na recuperação de uma área 
degradada após mineração de carvão Lizete Stumpf

1184 190 Sorção de zinco e cobre em amostras de horizontes pedogenéticos de um 
neossolo quartzarênico Emanuelle Zordan de Melo
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1200 191 Seleção de plantas para fitorremediação de chumbo Diego Campana Loureiro

1212 192 Efeito da adição da parte aérea de plantas de cobertura na fitotoxidade de 
cobre em solo cultivado com videira Jean Albarello

Terça-feira - 15h30-17h00

2.1 Biologia do Solo

ID Painel Título Apresentador

1285 1 Características biológicas do solo em áreas com diferentes coberturas vegetais 
no Semiárido Pernambucano

Carolina Etienne de Rosália e 
Silva Santos

1373 2 Rizobactérias e bactérias diazotróficas na cultura do milho (Zea mays L.) João Manoel da Silva

1378 3 Caracterização fenotípica de bactérias isoladas de nódulos de angico 
(Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan) em solos do semiárido

Kelly Alexsandra Souza 
Menezes

1381 4 Indicadores biológicos em solos sob diferentes coberturas provenientes do 
município de São João - Pernambuco Wendson de Moraes Silva

1400 5 Indicadores biológicos associados ao ciclo do fósforo em solos de cerrado 
adubado com dejetos suínos cultivado com milho Patrícia Gomes Silva

1411 6 Biodegradabilidade de cinza de bagaço de cana-de-açúcar em Latossolos com 
diferentes texturas Jjose Eduardo Cora

1423 7 Biomassa e atividade microbiana em diferentes sistemas de uso do solo na 
região do Planalto Catarinense Janaína Mattge Bröring

1440 8 Análise espacial da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico sob sistema plantio direto Paulo Sérgio Santos Silva

1457 9 Fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e vermicomposto na produção de 
flavonóides totais foliares em mudas de maracujazeiro-doce Melquisedec de Sousa Oliveira

1466 10 Compostagem como alternativa para o tratamento de resíduo de indústria de 
biodiesel Felipe Scholtz Piccin

1467 11 Atividade microbiana e nitrogênio mineral no solo sob floresta de eucalipto em 
função do fluxo de carbono para a rizosfera Julio Cesar Delvaux

1505 12 Produção de flavonóides totais foliares em mudas de ingazeira (Inga vera 
Willd) associadas a fungos micorrízicos arbusculares (FMA) Cleilton Santos Lima

1523 13 Dinâmica do nitrogênio no solo durante a decomposição de um resíduo da 
indústria de biodiesel Breno Bevilaqua Heinz

1544 14 Desenvolvimento da cana-de-açúcar em função de diferentes métodos de 
aplicação do inoculante com bactérias diazotróficas Rafael Cassador Monteiro

1550 15 Mesofauna edáfica em áreas com diferentes manejos e tempos de descarte de 
resíduos animais no Oeste de Santa Catarina Luciana Ferro Schneider

1561 16 Nodulação e crescimento do feijoeiro pérola em resposta a aplicação de 
inoculante rizobiano e solução de Quefir Gabriella Santana de Souza

1570 17 Efeitos da dupla inoculação de estirpes de rizóbio e fungos micorrízicos 
arbusculares em sementes de mucuna Thayane Aguiar de Deco

1573 18 Biomassa e atividade microbiana de solos sob “landfarming” com resíduos de 
laticínios e diferentes coberturas vegetais

Alessandra Malta Mattos 
Branco

1580 19 Potencial biorremediador de fungos micorrizicos arbusculares autóctones de 
Formação Psamófila-reptante da restinga. Marianne da Silva Nunes
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1587 20 Diversidade de fungos micorrizicos em áreas com diferentes coberturas 
vegetais no Semi-árido Pernambucano

Jessyca Adriana Gomes 
Florencio da Silva 

1594 21 Caracterização genética de rizóbios capazes de nodular feijão-caupi isolados 
de solos do estado de Roraima Cátia Aparecida Mosqueira

1599 22 Fungos ectomicorrízicos para produção de inoculantes Cláudio Roberto Fonsêca 
Sousa Soares

1602 23 Quantificação de microrganismos celulolíticos em solo do Pantanal Dafne Alves Oliveira

1611 24 Identificação e ocorrência de nodulação em espécies nativas e introduzidas de 
estilosantes no cerrado de Roraima Josimar da Silva Chaves

1623 25 Variabilidade espacial em período chuvoso da emissão de CO2, temperatura e 
umidade do solo em área sob pastagem na região de Humaitá, AM André Fabiano de Marchi

1625 26 Eficiência simbiótica de estirpes de Bradyrhizobium sp. inoculadas em 
consórcio e individual em feijão-caupi Sumaya Mário Nosoline

1660 27 Biomassa e atividade microbiana de solo sob consórcio de plantas de 
cobertura

Maicon Douglas Bispo de 
Souza

1661 28 Emissão de N2O durante o cultivo de alface fertilizada com composto de 
dejetos de suínos e adubação mineral Rafael Ricardo Cantú

1673 29 Potencial de inóculo e colonização micorrízica da mandioca (Manihot esculenta 
Crantz) sob manejo de plantas de cobertura Elaine dos Santos

1679 30 Fósforo microbiano do solo com a aplicação de diferentes fontes de nutrientes 
e inibidor da nitrificação Daniel João Dall Orsoletta

1694 31 Caracterização fenotípica de bactérias fixadoras de nitrogênio isoladas de 
estilosantes (Styloshantes spp.) isoladas no Cerrado de Roraima Krisle da Silva

1697 32 Caracterização fisiológica de pseudomonas fluorescentes isoladas da rizosfera 
de hortaliças Jéssica Ferreira Lourenço Leal

1702 33 Macrofauna edáfica em áreas com diferentes manejos e tempos de descarte 
de resíduos animais no Oeste de Santa Catarina Julio Cesar Pires Santos

1729 34 Efeito do substrato sobre a incidência e biocontrole do tombamento de chicória 
causado por Rhizoctonia solani Israel Oliveira Ramalho

1730 35 Avaliação da taxa de sobrevivência de mudas de espécies florestais nativas 
em áreas de extração de argila da cerâmica bambu, Marabá-PA Marcus Felipe Frota Gama

1747 36 Mesofauna edáfica em ecossistema manguezal no litoral sul do Rio Grande do 
Norte Ane Cristine Fortes da Silva

1766 37 Injeção de dejetos de suínos no solo associada a um inibidor de nitrificação 
como estratégia para mitigar as emissões de óxido nitroso Rogério Gonzattto

1769 38 Fungos micorrízicos arbusculares no teor e acúmulo de fósforo do vetiver 
(Vetiveria zizanioides) em solo contaminado com rejeito de carvão mineral Edenilson Meyer

1796 39 Potássio em resíduos de rochas ornamentais e sua liberação por tratamentos 
químicos Laís Chierici Bernardes Rinaldi

2.4 Química do Solo

ID Painel Título Apresentador

1402 40 Recalcitrância do carbono em carvões produzidos com madeira de Eucalyptus 
cloeziana Evair Antônio Siebeneichler

1404 41 Substratos alternativos para produção de mudas de Zinnia elegans Joicy Vitória Miranda Peixoto
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1412 42 Disponibilidade de potássio em um Latossolo argiloso sob adubação de 
resíduos com diferentes manejos

Joseph Elias Rodrigues 
Mikhael

1427 43 Neutralização química de pH com dosagens de CaCO3 em solos sedimentares 
do Estado do Acre Erbesson de Souza Brito

1443 44 Distribuição espacial de atributos químicos do solo e desenvolvimento da 
grama de um campo de futebol José Flaviano Barbosa de Lira 

1447 45 Método alternativo para a estimativa da acidez potencial “real” de solos Roque Junior Sartori Bellinaso

1448 46 Adsorção e tamponamento de fósforo em diferentes solos do Estado do 
Amazonas José Zilton Lopes Santos

1481 47 Distribuição das formas de fósforo em solos com diferentes graus de 
intemperismo Gustavo Boitt

1502 48 Atributos químicos do solo em função de diferentes métodos e tempos de 
solarização Juliana Guimarães Gerola

1521 49 Semivariogramas escalonados para determinar a variabilidade de atributos 
químicos do solo em ambientes amazônicos Ivanildo Amorim de Oliveira

1527 50 Estoques de carbono e nitrogênio do solo em sistemas de adubação orgânica 
de café Conilon Victor Maurício da Silva

1585 51 Efeito do pH na adsorção de boro em alguns solos do Paraná Rafael Aparecido Torue Bonetti

1605 52 Lixiviação de nitrogênio em um Cambissolo cultivado com pessegueiro e 
submetido à aplicação de composto orgânico Paula Beatriz Sete

1615 53 Eficiência de diferentes extratores de fósforo em solos do Estado do Amazonas Tainah Manuela Benlolo 
Barbosa

1618 54 Avaliação de saturação por bases (V%) e saturação por alumínio (m%) de um 
Argissolo Amarelo no Nordeste Paraense

Cássio Rafael Costa dos 
Santos

1620 55 Adsorção e dessorção de fósforo e flúor em solos com texturas distintas Maurício Cunha Almeida Leite

1643 56 Relação condutividade elétrica-índice de fertilidade de solos incubados com 
resíduos orgânicos Davi Lopes do Carmo

1678 57 Adsorção de boro em solos de várzea do Estado do Paraná Adilson Pimentel Junior

1681 58 Variabilidade espacial de atributos da fertilidade de um Latossolo Vermelho 
Distrófico sob cultivo de cana-de-açúcar Douglas Martins Pereira Pellin

1698 59 Biomassa carbonizada e adubação verde no Leste Maranhense Luiz Fernando Carvalho Leite

1732 60 Componentes da acidez e saturação por bases em um Latossolo Amarelo sob 
aplicação de gesso mineral no Cerrado Piauiense Alcinei Ribeiro Campos

1733 61 Metais pesados em solos de ecossistema manguezal Samir Dultra Abdalla

1742 62 Concentração de nutrientes na solução de Latossolo Vermelho adubado com 
fertilizante orgânico Wagner Sacomori

1751 63 Fósforo disponível em perfis de solos frágeis sob cultivo de cana-de-açúcar na 
região de Mineiros - GO Fernando Ernesto Ucker

1753 64 Atributos químicos do solo e nutrição de café Conilon em função do uso de 
corretivos e de déficit hídrico Luis Henrique Ortelan Tenis
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3.1 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

ID Painel Título Apresentador

853 65 Fisiologia da cana-planta sob fontes e doses de fósforo na presença de torta 
de filtro Valéria Santos Cavalcante

907 66 Produtividade de massa seca e teor de FDN de forrageiras do gênero Panicum 
após o consórcio com milho e adubação nitrogenada Ciro José Corte Petean

999 67 Crescimento e acúmulo de potássio em cultivares de sorgo sacarino Edimar Rodrigues Soares

1053 68 Resposta de inoculação na cultura da soja em Latossolo Vermelho Eutroférrico 
em sistema com semeadura direta Paulo Ricardo Lima

1095 69 Densidade de raízes de milho em função de estratégias de aplicação de N e 
de plantas de entressafra Fernanda Ribeiro Peixoto

1129 70 Doses e parcelamento da adubação NPK no crescimento inicial da cultura do 
eucalipto Ariádne Carla de Carvalho

1132 71 Crescimento e estado nutricional da cultura do milho sob diferentes fontes e 
modos de aplicação de fósforo Mario Miyazawa

1141 72 Crescimento do ipê amarelo (Tabebuia serratifolia) influenciado por doses de 
nitrogênio em cobertura Adryel Stefani Barbosa

1145 73 Influência do lodo compostado e água residuária sob o florescimento da soja Rodollpho Artur de Souza Lima

1151 74 Diferentes concentrações de fosfato magnesiano no cultivo da Brachiaria 
brizantha

Willian Sousa Silva da 
Conceição

1152 75 Eucalipto urograndis produzido em substratos à base de esterco bovino Daniel Pazzini Eckhardt

1155 76 Estado nutricional do eucalipto aos 4 meses de idade em função de doses e do 
parcelamento de NPK Guilherme Defavari Sarto

1157 77 Doses de nitrogênio sobre o teor de clorofila, no NDVI e produtividade de 
grãos do painço (Panicum miliaceum L) Dionei Schmidt Muraro

1159 78 Diferentes doses de fosfito no desempenho agronômico da cultura da soja Patricia Resplandes Rocha dos 
Santos

1163 79 Características químicas, físicas e estoque de nutrientes do solo sob diferentes 
povoamentos de eucalipto Fagner Luciano Moreira

1164 80 Dinâmica de carbono e nitrogênio em solo de sistema agroflorestal em região 
de cerrado Ray Pinheiro Alves

1168 81 A aplicação tardia de ureia na cultura do milho diminui a eficiência de uso do 
fertilizante em solo argiloso Evandro Luiz Schoninger

1170 82 Resposta do trigo irrigado à aplicação de nitrogênio e de Azospirillum 
brasilense, no Alto Paranaíba - MG

Pedro Henrique Marques Paula 
Nunes

1183 83 Teores de clorofila em mudas de aboboreira submetidas interação fósforo e 
alumínio Aglair Cardoso Alves

1188 84 Desempenho agronômico de tomate industrial em função de doses de fósforo 
em Latossolo com alto teor do nutriente Leonardo Correia Costa

1189 85 P-remanescente em substituição à análise textural como índice do poder 
tampão de fósforo para solos do Rio Grande do Sul Douglas Antonio Rogeri

1195 86 Respostas à adubação mineral e orgânica de duas espécies nativas cultivadas 
em rejeito de mineração de quartzito Neubert Homem Gonçalves

1196 87 Carbono e nitrogênio orgânicos e fósforo disponível sob diferentes sistemas de 
manejo no Cerrado Piauiense Samara Chicatte Rosetto
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1204 88 Sistemas de adubação potássica na sucessão aveia/milho Bruno Cocco Lago

1210 89 Fertilizer management of fruit trees: evaluation of tree nutritional status and soil 
fertility Moreno Toselli

1213 90 Avaliação do período de incubação e doses de resíduo de indústria de papel e 
celulose como corretivo de solo José Marcos Garrido Beraldo

1216 91 Desenvolvimento inicial de três variedades de mamoneira em solução nutritiva 
com níveis de salinidade Guilherme Zolli Alves

1218 92 Adubação fosfatada residual sobre o crescimento e susceptibilidade 
micorrízica de forrageiras de inverno Rangel Consalter

1219 93 Influência da salinidade no teor e índice de clorofila em três variedades de 
mamoneira Rafael Antonio Presotto

1236 94 Eficiência nutricional de macronutrientes em clones de cajueiro Ismail Soares

1241 95 Desenvolvimento inicial do milho em resposta à associação com bactérias 
diazotróficas e níveis de acidez do solo Adriano Mitio Inagaki

1243 96 Frações de nitrogênio orgânico em Llatossolo adubado com fertilizante 
orgânico Marco André Grohskopf

1250 97 Ácidos húmicos e fúlvicos no cultivo de tomate cereja e rúcula Nilva Teresinha Teixeira

1267 98 Sistema de recomendação de adubação para a cultura do meloeiro José Aridiano Lima de Deus

1272 99
Concentração de macro e micronutrientes na massa seca de folhas mini 
tomates Sweet Grape e Sweet Million em função de diferentes relações 
K:Ca:Mg

Luiz Otávio do Amaral

1273 100 Fósforo e potássio no solo no segundo ano de cana soca submetido a 
diferentes preparos de solo Henrique de Almeida Godoy

1275 101 Teor de cálcio e magnésio no solo em segundo ano de cana soca submetido a 
diferentes tipos de preparo de solo Maryana Pereira Victor

1277 102 Sistemas de adubação nitrogenada na sucessão aveia/milho sob plantio direto Silas Maciel de Oliveira

1282 103 Adubação com organominerais em solos com fertilidade construída para 
fósforo Agostinho Rebellatto

1283 104 Efeito da calagem superficial sobre os componentes da acidez do solo em 
diferentes sistemas de culturas sob plantio direto Tamires Barros da Silva

1291 105 Aplicação de nitrogênio em cobertura no trigo Daniela Oliveira Silva

1295 106 Disponibilidade de nutrientes em solos com resíduos da colheita de eucalipto: 
I - macronutrientes Mailson Félix de Oliveira Silva

1296 107 Épocas de aplicação de cobalto e molibdênio na soja Naielen de Lara Lopes

1298 108 Acúmulo de massa seca e macronutrientes do pinhão-manso em dois locais de 
cultivo em Minas Gerais Thassio de Menezes Reis

1300 109 Eficiência de uso de fósforo por cultivares de arroz Nericlenes Chaves Marcante

1307 110 Fontes de adubos potássicos utilizados em cobertura na cultura do feijoeiro Arthur Henrique Martins Pires

1312 111 Status nutricional de plantios de eucalipto na microrregião de Viçosa-MG Igor Carvalho de Almeida
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1317 112 Emissão de N2O de pomar citrícola em função da fonte e da dose de N, 
distribuídos via fertirrigação Acácio Agostinho Martins

1319 113 Estado nutricional de caquizeiro ‘Fuyu’ e qualidade dos frutos Luiz Antonio Junqueira Teixeira

1326 114 Adubação fosfatada e potássica para a cultura do feijão-caupi no Nordeste 
Paraense Carlos Alberto Costa Veloso

1329 115 Adubação nitrogenada e características agronômicas do milho no Cerrado 
Piauiense José Ferreira Lustosa Filho

1346 116 Calagem e disponibilidade de fósforo em um Latossolo Vermelho-Amarelo da 
Amazônia Sílvio Vieira da Silva

1347 117 Métodos de aplicação de fertilizantes e corretivos na semeadura direta da soja Antonio Carlos Buchelt

1350 118 Efeito de diferentes saturação de base e doses de glifosato na absorção de Ca 
e Mg na soja RR Henrique Soares de Morais

1352 119 Absorção de zinco e manganês pelo milho sob diferentes épocas de aplicação 
do nitrogênio e doses de inoculante Vanessa do Amaral Conrad

1356 120 Efeito do manejo de um agrossistema do trópico úmido na produtividade da 
cultura do milho Virley Sena

1363 121 Efeito da irrigação e fertirrigação na composição mineral de folhas de macieira Maêve Silveira Castelo Branco

1374 122 Qualidade e produtividade de cana-de-açúcar inoculada com bactérias 
diazotróficas e adubada com nitrogênio Jailson Silva Sousa

1382 123 Influência do ácido húmico no desenvolvimento de mudas de Moringa oleifera 
Lam. em Luvissolo Marília Gabriela Caldas Pinto

1386 124 Variabilidade espacial de Ca+Mg e pH de um Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico em sistema plantio direto João Vidal de Negreiros Neto

1397 125 Anatomia radicular de Avena strigosa Schreb. (poaceae) cultivada em solo 
contaminado com cobre e níveis crescentes de fósforo Paula Rocha Guimarães

1405 126 Variabilidade espacial de Ca+Mg, pH e aL de três classes de solo de uma 
topossequência de cerrado Analu Guarnieri

1408 127 Produção de cultivares de feijoeiro sob sistema orgânico de produção Adelson Paulo Araujo

1426 128 Efeito residual de diferentes quantidades e períodos de incorporação do 
esterco bovino na cultura do coentro Paulo César Ferreira Linhares

1432 129 Efeito residual de gesso e leguminosas na produtividade do feijão caupi 
biofortificado no trópico úmido

Vinícius Ribamar Alencar 
Macedo

1433 130 Variabilidade espacial dos teores de fósforo e potássio em relevo ondulado sob 
cafeeiro Conilon

Carlos Eduardo de Oliveira 
Roberto

1434 131 Peso de mil grãos de soja sob aplicação de fontes de cálcio e magnésio no 
sulco de semeadura Marcos Antonio Vieira

1436 132 Adubação potássica e restrição hídrica modificam a partição de biomassa em 
clones de eucalipto Lucas Leandro Fontes

1446 133 Desempenho de milho (Zea mays) cultivado sob diferentes plantas de 
cobertura e adubação nitrogenada no Planalto Catarinense Ricardo Henrique Ribeiro

1454 134 Teor de fósforo foliar em feijão irrigado Eder Duarte Fanaya Júnior

1462 135 Cultivo do pepino em fibra de coco com solução nutritiva: macronutrientes em 
folhas no início da floração Adriana Araujo Diniz

1463 136 Adubação nitrogenada e inoculação com Azospirillum sp. na cultura do milho. Douglas Correa de Souza
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1465 137 Determinação de N2 e N2O derivados da ureia e do nitrato de amônio 
marcados com 15N João José de Miranda Milagres

1469 138 População de referência no diagnóstico da composição nutricional (CND) em 
mangueiras Danilo Eduardo Rozane

1474 139 Parcelamento de 120 kg ha-1 de nitrogênio em diferentes épocas no feijoeiro 
irrigado no Mato Grosso Edilson Cavalli

1478 140 Distribuição espacial do fósforo em um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
sob sistema plantio direto

Gerceu Dorneles de Sousa 
Neto

1484 141 Avaliação de cultivares de milho com potencial para dupla aptidão em 
consórcio com feijão-de-porco na produção de minimilho e fitomassa para Bárbara Fernanda da Silva

1493 142 Influência das formas de aplicação e doses de calcário sobre os níveis de 
saturação de bases de um solo cultivado com alfafa em sistema de plantio Tangriani Simioni Assmann

1495 143 Formas de aplicação e doses de calcário para alfafa implantada em área de 
plantio direto consolidado. Alceu Luiz Assmann

1499 144 Dejeto líquido de suínos na produção de Tífton 85 na pequena propriedade Thiarles Brun

1504 145 Húmus de minhoca na produção de fitomassa, acúmulo de nitrogênio e 
proteína bruta em plantas jovens de girassol Maria Higina do Nascimento

1511 146 Desempenho de rúcula (Eruca sativa Miller) a partir de dosagens excessivas 
de nitrogênio

Claudia Helena dos Reis 
Nascimento

1515 147 Acúmulo de biomassa de milho inoculado com a bactéria diazotrófica BR11417 
em Argissolo e Planossolo Danilo de Oliveira Machado

1516 148 Componentes morfológicos do milho em função de diferentes épocas de 
aplicação de nitrogênio sob plantio direto Luiz Fernando Zortea

1518 149 Micronutrientes em uva de videira Vitis vinífera c.v. Syrah cultivada sob 
diferentes estratégias de irrigação no Vale do Submédio São Francisco

Hernany Fabrício de Novaes 
Menezes

1525 150 Relação entre atributos do solo e ocorrência de três espécies de plantas em 
floresta monodominante de buriti Nilo Leal Sander

1529 151 Frações de fósforo no solo em diferentes usos do solo, em uma bacia 
hidrográfica rural, num assentamento da reforma agrária Gilmar Luiz Schaefer

1538 152 Épocas de incorporação de fonte nitrogenada em pré-semeadura nos 
componentes de rendimento do milho Lucas Andrei Paetzold Kaefer

1539 153 Clorofila como biomarcador do status de Mg em eucalipto Lílian Angélica Moreira

1540 154 Variabilidade espacial do fósforo disponível e da produtividade de arroz de 
terras altas sob integração lavoura-pecuária. Gabriel Casagrande Torres

1549 155 Liberação de nitrogênio de resíduos de plantas e animais em sistema de 
integração lavoura-pecuária em plantio direto de longa duração Joice Mari Assmann

1552 156 Matéria seca de espécies de brachiaria submetido a diferentes doses de 
nitrogênio (N) Luis Eduardo Mazetti Feitosa

1556 157 Cu, Mn e Zn em solos e plantas em áreas de produção olerícola Rogério Otávio Schmidt

1558 158 Indicativo de ajustes nos parâmetros para recomendação da fertilização 
fosfatada em soja sob semeadura direta Fernando Dubou Hansel

3.2 Corretivos e Fertilizantes
ID Painel Título Apresentador

1417 159 Utilização de resíduos de granito na correção da acidez de um Latossolo 
Vermelho-Amarelo

Pedro Renato Leandro de 
Souza
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1459 160 Doses de fosfato natural de Araxá e superfosfato simples em caracteres 
agronômicos da soja Douglas Correa de Souza

1491 161 Emprego de inoculante à base de microrganismos na compostagem de cama 
de aviário Marcelo Saleme Santos

1513 162 Volatilização de NH3 de ureia recoberta por polímero não hidrossolúvel 
aplicada na superfície do solo Rafael de Melo Sousa

1534 163 Potencial para uso agrícola de resíduos orgânicos através da caracterização 
química Marcos de Oliveira Ribeiro

1567 164 Fontes de adubos potássicos aplicados no estádio reprodutivo da cultura da 
soja Nathalia de Souza Paulino

1578 165 Caracterização físico-química de “biochar” produzido a partir da pirólise de 
palha de cana-de-açúcar Thalita Fernanda Abbruzzini

1600 166 Atributos produtivos e tecnológicos de soqueira de cana-de-açúcar 
relacionados à fertilização nitrogenada Michele Xavier Vieira Megda

1646 167 Absorção de P e crescimento do milho fertilizado com superfosfato triplo 
revestido com policote Rúbio Rodrigues Santos

1743 168 Efeito imediato e residual do composto de dejetos líquidos de suínos na cultura 
da alface Géssica Gaboardi de Bastiani

1784 169 Produção de matéria seca e conteúdo de N, P e S na soja fertilizada com 
fontes solúveis de fósforo revestidas com enxofre elementar. Nádia Maria Martins Gomes

1814 170 Massa de matéria seca da parte aérea da cultura do milho adubada com 
fósforo revestido com polímeros

José Ângeles Moreira de 
Oliveira

1839 171 Eficiência de recuperação de fósforo de fontes convencionais ou revestidas 
com polímeros em milho

Luiz Paulo Dornelas dos 
Santos

1842 172 Vinhaça e pó de rocha em solo argiloso: forma de aplicação e efeito na 
disponibilização de nutrientes

Maria Leonor Ribeiro Casimiro 
Lopes Assad 

3.5 Poluição, Remediação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas

ID Painel Título Apresentador

1211 173 Influência da calagem na mitigação da fitotoxicidade do zinco em videira Jean Albarello

1222 174 Altos teores de zinco no solo interferem o desenvolvimento de porta-enxertos 
de videira na Serra Gaúcha Jovani Zalamena

1225 175 Respiração basal de substratos em taludes de estéril submetidos a diferentes 
métodos de revegetação em áreas mineradas de Carajás – PA Milena Borges Santa Brígida

1297 176 Avaliação do percolado após aplicação de lixiviado industrial tratado, em 
cultivo de milho Filipe Selau Carlos

1301 177 Efeito de dois extratores na remoção de sódio em resíduos de perfuração de 
poços de petróleo Jair do Nascimento Guedes

1303 178 Caracterização de diferentes substratos em uma mineração visando à 
recuperação ambiental Fabiana Domingos Barros

1364 179 Densidade do solo e a produtividade de massa seca de braquiária em área 
degradada em recuperação

Carolina dos Santos Batista 
Bonini

1399 180 Estudo do parâmetro solo nos métodos de determinação de vulnerabilidade à 
contaminação de aquíferos usando colunas de solos

Mariana Ferreira Carriconde de 
Azevedo

1431 181 Arsênio em partículas de poeira ao redor de uma área de mineração de metal Fábio Benedito Ono

1501 182 Análise da porosidade total, pH e umidade como indicadores de degradação 
ambiental em áreas florestadas urbanas Rafaella Lammoglia
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1548 183 Teor de Pb em solo contaminado com placas de baterias Mari Lucia Campos

1553 184 Desenvolvimento de espécies arbóreas em reflorestamentos de áreas 
mineradas da Floresta Amazônica Araína Hulmann Batista

1557 185 Dessorção de zinco e cobre em amostras de horizontes pedogenéticos de um 
Neossolo Quartzarênico Emanuelle Zordan de Melo

1565 186 Teores de cádmio em solo adubado com diferentes doses de adubo fosfatado Henrique Gualberto Vilela 
Penha

1568 187 Teores de micronutrientes em plantas após aplicação de lodo de estação de 
tratamento de água em solo degradado Priscila Luzia Simon

Quarta-feira - 09h45-11h15

2.1 Biologia do Solo

ID Painel Título Apresentador

1778 1 Diferentes métodos de solarização aplicados ao cultivo de alface Juan Ricardo Rocha

1787 2 Eficiência agronômica de isolados de rizóbios em genótipos de ervilhaca na 
cidade de Braço do Norte/SC Flávia Denise Coldebella

1794 3 Identificação e quantificação de esporos de fungos micorrízicos arbusculares 
(FMAs) em solo de formação vegetal psamófila-reptante de restinga

Maryéllen de Castro Soares 
dos Reis

1800 4 Volatilização de amônia após aplicação de cama de aviário na superfície do 
solo Ezequiel Cesar Carvalho Miola

1805 5 Simbiose tripartite soja-fungos micorrízicos-bradyrhizobium sob efeito do 
biofertilizante formononetina e de doses de fósforo Jacqueline Savana da Silva

1818 6 Fungos micorrízicos arbusculares nativos na aquisição de macronutrientes por 
soja cultivada em Latossolo de Cerrado submetido a doses de fósforo Laíze Aparecida Ferreira Vilela

1820 7 Ocorrência do gênero Scleroderma em povoamentos florestais exóticos do 
bioma pampa Bárbara Clasen

1823 8 Atributos microbiológicos em Latossolo Amarelo sob sistemas de manejo no 
Cerrado Piauiense Isis Lima dos Santos

1831 9 Eficiência de sistema de tratamento de esgoto doméstico através de fossa 
séptica biodigestora em assentamento

Miréia Aparecida Bezerra 
Pereira

1838 10 Ocorrência de fungos endofíticos “dark septate” associados a FMAs em raízes 
de remirea maritima em formação vegetal psamófila-reptante de restinga Alan Mendonça Costa

1843 11 Atividade enzimática de solos sob diferentes coberturas no município de 
Caetés-PE Jamilly Alves de Barros

1873 12 Colonização micorrízica e crescimento da videira (Vitis vinifera, porta-enxerto 
P1103) em solo com alto teor de cobre

Cláudio Roberto Fonsêca 
Sousa Soares

1876 13 Atividade microbiana em função do uso do solo e de texturas contrastantes no 
cerrado Isabel Cristina Vinhal Freitas

1879 14 Atividade enzimática em solos sob diferentes coberturas no município de Jupi 
– PE Jéssica Morais da Silva

1882 15 Avaliação da diversidade genotípica de bactérias diazotróficas isoladas de 
plantas de Brachiaria brizantha e Brachiaria humidicola no Estado de Roraima Eliane do Nascimento Cunha

1883 16 Nitrogênio mineral no solo após adição de dejetos de suínos: efeito do modo 
de aplicação e de um inibidor de nitrificação Laila Garcia Marques
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1886 17 Influência de inoculante micorrízico “on farm” e níveis de fósforo no 
crescimento de quatro espécies arbóreas nativas Luís Cláudio Goetten

1889 18 Biomassa microbiana e respiração basal em dois Latossolos tratados com lodo 
de esgoto por dezesseis anos Marcela Midori Yada

1895 19 Produção de inóculo micorrízico “on farm” e seu efeito na produtividade de Zea 
mays L em condições de campo Sidney Luiz Stürmer

1898 20 Uso de zeólitas naturais em compostagem de dejetos líquidos de suínos para 
mitigar a volatilização de amônia Diego Antonio Giacomini

1906 21 Produção de inoculante de fungo micorrizico arbuscular em substrato 
composto por resíduos agroindustriais Luciana Aparecida Rodrigues 

1920 22 Mineralização do carbono de resíduos culturais em função do seu tempo de 
permanência na superfície do solo após o manejo Alessandra Bacca

1923 23 Avaliação da micro e macro fauna como possíveis bio-indicadores de 
qualidade do solo – Cientec – USP Natália Nunes Patucci

1952 24 Avaliação da eficiência agronômica na fixação de nitrogênio de isolados de 
rizobios nodulantes em Lotus uliginosus Antonio Luiz Tramontin

1955 25 Micorriza arbuscular sob a copa de duas espécies arbóreas de mata atlântica Lorrane Marques Duarte 
Lorrane

1960 26 Ocorrência de bactérias diazotróficas simbióticas e fungos micorrízicos 
arbusculares em guandu nos solos do Piauí

Franklin Eduardo Melo 
Santiago

1972 27 Inoculação de fungos micorrízicos arbusculares em leguminosas arbóreas em 
substrato contendo rejeito da mineração de carvão

Shantau Camargo Gomes 
Stoffel

1977 28 Biomarcador celular na avaliação da qualidade do solo Fabio Verissimo Correia

1983 29 Estrutura da comunidade microbiana de solo sob pastagem e caatinga em 
região semiárida Emanoel Lima Martins

1987 30 Efeito de diferentes sistemas de manejo no número de esporos de fungos 
micorrízicos arbusculares Josivanny Oliveira Santos

1994 31 Resposta de cultivares crioulas de milho a inoculação com bactérias 
diazotróficas e adubação orgânica Magaiver Gindri Pinheiro

2001 32 Identificação de bactérias na rizosfera de Remirea maritima Janaína Silvano Marinho 
Teixeira

2008 33 Caracterização genotípica de bactérias isoladas de pau-rainha Ismaele Breckenfeld da Costa

2035 34 Avaliação do carbono microbiano sob diferentes sistemas agroflorestais no 
Nordeste Paraense Mábia Maria Duarte Alcântara

2045 35 Resposta de genótipos de sorgo à inoculação com microrganismos 
solubilizadores de fósforo Eveline Anielly Cristelli Soares

2051 36 Fungos micorrízicos na sustentabilidade de sistemas agroflorestais 
comparados a monocultivos com teca Andréa Hentz de Mello

2052 37 Efeito de diferentes métodos e doses de inoculante a base de Azospirillum 
spp., sobre o desempenho da cultura do milho Diogo Davi Follmann

2397 38 Biomassa microbiana do solo em sistemas de uso e manejo na região Sul do 
Estado de Santa Catarina Patrícia Eloísa Tormen

2.4 Química do Solo

ID Painel Título Apresentador

1771 39 Atributos químicos do solo em sistemas agroflorestais localizados na região de 
Altamira-PA Eliane Nunes Braz
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1798 40 Liberação de potássio em resíduos de rochas ornamentais por ácidos 
orgânicos Laís Chierici Bernardes Rinaldi

1812 41 Determinação dos macronutrientes primários em um Latossolo Amarelo sob 
sistemas agroflorestais e floresta secundária em Bragança, Pará Sandra Andréa Santos da Silva

1834 42 Abundância natural do 13C e 15N em solos de áreas de recomposição florestal 
da Mata Atlântica Aline Damasceno de Azevedo

1872 43 Nitrogênio disponível em Latossolo sob cultivo de plantas de cobertura no pré-
plantio do milho Maria Thereza de Mendonça

1884 44 Variação em atributos químicos do solo de cerrado com omissão de nutrientes 
e adição de pó de balão, sob cultivo de milho Daiane Cristina Diniz Caldeira

1899 45 Efeito do gesso e esterco de curral na fertilidade do solo salino em 
recuperação Francisco Gonçalo Filho

1913 46 Teores naturais e valor de referência de qualidade para selênio em solos do 
Estado de São Paulo

Thiago Assis Rodrigues 
Nogueira

1944 47 Saturação de bases e ctc em dois solos após adição de resíduo alcalino da 
produção de celulose Oziel Pinto Monção

1946 48 Acidez ativa e potencial de dois solos corrigidos com resíduos alcalinos da 
produção de celulose Joel Cardoso Filho

1965 49 Disponibilidade de nitrogênio em solo sob sistemas de consórcios milho e 
gramíneas forrageiras no Cerrado Erick Sabino Pereira

1984 50 Correção da acidez ativa de dois solos de texturas distintas com o uso de 
resíduos da produção de celulose Eduardo Cesana Junior

2002 51 Validação de um modelo para simular o movimento de zinco e cobre em solo 
submetido a sucessivas aplicações de dejeto líquido de suínos Fábio Joel Kochem Mallmann

2013 52 Efeito sazonal de efluente de esgoto em atributos químicos do solo Rogério Novaes de Souza

2028 53 Variabilidade espacial do fósforo disponível em solo degradado no município 
de Gilbués-Piauí

Edgar Augusto de Sousa 
Ribeiro

2040 54 Incubação de solos de diferentes texturas com doses de casca de arroz 
carbonizada Letícia Thais Sandri

2048 55 Evolução dos metais pesados em área com aplicação de esterco líquido de 
suínos, no município de Uberaba Gabriel Fernandes Rezende

2061 56 Frações granulométricas da matéria orgânica em solos aluviais, submetidos ao 
manejo agrícola

José Augusto Monteiro de 
Castro Lima

2073 57 Caracterização de atributos químicos em diferentes sistemas de manejo Débora Yamamoto Bonacina

2076 58 Elementos traço em Latossolos Vermelhos Férricos e Perférricos de Minas 
Gerais Danilo de Lima Camêlo

2107 59 Avaliação espectroscópica de carvão derivado do bagaço da cana-de-açúcar 
sob diferentes temperaturas de pirólise e doses de fósforo Aline Furtado Rodrigues

2116 60 Modelos de adsorção de chumbo em horizontes orgânicos Izabella Bezerra Coutinho 
Izabella

2139 61 Atributos químicos de Latossolo Amarelo sob diferentes agroecossistemas no 
IFPA Campus Castanhal, Nordeste Paraense. Ernesto da Silva Pires

2146 62 Atributos químicos de um Latossolo Amarelo após aplicação de diferentes 
fontes de calcário no Cerrado Piauiense Aline Barbosa Negreiros

2158 63 Potencial da espectroscopia VIS-NIR na predição de fósforo disponível, fósforo 
remanescente e matéria orgânica em solos de basalto do Paraná Osmar Rodrigues Brito

2161 64 Retenção de nitrogênio no solo e suas relações com a temperatura e altitude 
de fragmentos de cerrado de minas gerais

Silas de Oliveira Lavarini 
Calazans
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2164 65 Adsorção de zinco e cobre em Latossolo Vermelho submetido a aplicações 
sucessivas de dejeto líquido de suínos Marcos Antonio Bender

2215 66 Efeito do gesso combinado com calcário nos atributos químicos do solo e na 
produtividade do milho e da soja Antonio Cesar Batista Mazuco

3.1 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

ID Painel Título Apresentador

1571 67 Comparação de métodos de extração de fósforo em um solo sob diferentes 
sistemas de uso e manejo

Dalcimar Regina Batista 
Wangen

1574 68 Produção de milho em solo submetido à adubação orgânica e mineral em área 
de plantio direto

Nathalia Haydee Riveros 
Ciancio

1575 69 Alterações do fósforo disponível no solo em função de plantas de cobertura e 
fertilizantes fosfatados Ana Paula Bettoni Teles

1577 70 Desenvolvimento de feijão-caupi (Vigna unguiculata (L) Walp) com doses 
crescentes de fertilizante nitrogenado revestido por polímero Cristiane Rodrigues

1582 71 Desenvolvimento de cana-de-açúcar fertilizada com vinhaça “in natura” e 
biodigerida em solo com e sem palhada Terezinha Ferreira Xavier

1583 72 Desenvolvimento inicial de híbridos milho cultivados com doses de potássio na 
solução nutritiva Fernanda de Fátima da Silva

1584 73 Variabilidade espacial dos atributos químicos de um Latossolo Vermelho-
Amarelo Distrófico sob sistema plantio direto Luiz Alberto Kuyumjian

1589 74 Balanço de potássio no solo em diferentes rotações de culturas e fontes de 
adubação Caio José Fantinelli

1591 75 Volatilização de amônia com aplicação superficial de dejeto suíno em Argissolo 
e Nitossolo cobertos por resíduos vegetais Myrcia Minatti

1592 76 Biocarvão de cama de aviário como fonte de P e seu efeito na fertilidade do 
solo Ronaldo Severiano Berton

1598 77 Variabilidade dos atributos de solo com o uso de tecnologia de agricultura de 
precisão na cultura da soja no Meio Oeste do Rio Grande do Sul Eloir Missio

1604 78 Biofortificação de soja com zinco Estêvão Vicari Mellis

1606 79 Distribuição espacial dos teores de alumínio, cálcio e magnésio trocáveis em 
lavoura de café Conilon Tamiris Oliveira Rodrigues

1616 80 Efeito da wollastonita e subproduto da produção do KCl no cultivo do arroz Alini Bossolani Rossino

1619 81 Biomassa e produtividade de cultivares de feijoeiro inoculadas com rizóbio em 
comparação à adubação nitrogenada

Rafael Sanches Pacheco 
Rafael 

1628 82 Rendimento dos componentes de produção da berinjela em função de doses 
de N Augustinho Borsoi

1639 83 Desenvolvimento de plantas de milho (Zea mays) cultivado com fertilizante 
orgânico proveniente da caprinocultura Cid Renan Jacques Menezes

1648 84 Efeito da calagem na saturação por bases, alumínio do solo e na produção de 
frutas do morangueiro Anderson Lemiska

1651 85 Produção da ‘Pacovan Apodi‘ em função da adubação com NPK Ana Paula Andrade Nunes 
Castelo
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1655 86 Rendimento de trigo submetido ao parcelamento da adubação nitrogenada sob 
plantio direto Ernani Luis Kuhsler Junior

1656 87 Efeito de diferentes fontes de adubação orgânica sobre a produção de alfafa e 
teores de carbono e nitrogênio total do solo Jaqueline Kristiane da Rosa

1663 88 Componentes do rendimento e rendimento de cultivares de trigo submetidos 
ao parcelamento da adubação nitrogenada Kassiano Felipe Rocha

1664 89 Faixas de suficiência e extração de p em função da produtividade do alho 
cultivar “Ito”

Rosiane Filomena Batista 
Almeida de Aquino

1671 90 Balanço de nitrogênio no sistema solo-arroz-milho sob plantio direto Edson Cabral da Silva

1675 91 Teores de nutrientes da parte aérea de linhagens de mamona submetidas ao 
estresse por alumínio e aplicação de silício Luciana de Arruda Garcia

1685 92 Dosagens de boro na produção de cultivares de repolho conduzido em cultivo 
orgânico e convencional

Priscila Maylana Modesto de 
Jesus

1687 93 Disponibilidade de fósforo em pastagem de Tífton 85 sob diferentes fontes de 
nutrientes e níveis de subsolagem Edir Oliveira da Fonseca

1688 94 Crescimento inicial do sorgo e absorção do fósforo em função de diferentes 
fontes e doses crescentes de fertilizantes fosfatados Izabel Maria Almeida Lima

1690 95 Eficiência de uso do nitrogênio sob efeito da aplicação do gesso e da 
adubação verde Francielle Rodrigues Silva

1699 96 Acúmulo de macronutrientes em plantas de arroz de terras altas submetidas a 
doses e fontes de alumínio Lucas Barbosa de Freitas

1701 97 Produtividade de trigo e milho em função dos sistemas de culturas e da 
adubação orgânica Diogo Luiz Vidal de Paula

1704 98 Efeitos da aplicação de doses elevadas de superfosfato simples dinâmica de 
nutrientes no solo Kaio Gonçalves de Lima Dias

1705 99 Fósforo acumulado pela braquiária durante um ano de avaliação Suzana Pereira de Melo

1706 100 Efeito de sistemas de culturas e fontes de nutrientes no balanço de fósforo no 
solo Felipe Otávio Brito Pavan

1707 101 Acúmulo de nitrato e produção de chicória submetida à adubação nitrogenada Allex Barbosa Cegatte

1709 102 Fitomassa de plantas de cobertura no Cerrado Piauiense Marinete Martins de Sousa 
Monteiro

1714 103 Efeito do alumínio no crescimento e na absorção de nutrientes em plantas 
jovens de pinhão-manso Leonardo Walter Milani Pinto

1715 104 Produção orgânica de alface (Lactuca sativa L.) e jambu (Spilanthes acmella 
L.) com diferentes dosagens de matéria orgânica Layse Carolina Pereira Mendes

1721 105 Teor nutricional nas folhas de Arrabidaea chica em função de adubação 
orgânica Adriana Uchôa Brito

1725 106 Produtividade do arroz irrigado e eficiência da adubação nitrogenada 
influenciadas pela dose e pelo fracionamento da aplicação Álvaro Araújo Costa

1726 107 Adubação fosfatada na cultura da soja em Latossolo amarelo no Nordeste 
Paraense Aline Cristina Richart

1734 108 Crescimento e alocação de N, P e S em função da omissão e ressuprimento 
de N em eucalipto Robson Soares de Castro

1735 109 Adubação orgânica e fosfatada no peso das sementes de Sesamum indicum L. Rubens Ribeiro da Silva

1737 110 Efeito da aplicação de nitrogênio em cobertura na fase de enchimento de 
grãos da cultura da soja

Renata de Azambuja Silva 
Miranda
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1739 111 Doses de cama de aves na produção de massa seca, acúmulo de nitrogênio e 
produtividade de grãos em trigo

Breno Rodolfo Maron Breno 
Maron

1745 112 Doses de dejeto líquido de suínos na produção de massa seca, acúmulo de 
nitrogênio e rendimento de grãos em trigo Diego Alan Breitenbach

1756 113 Avaliação do efeito do gás H2 no solo sobre o crescimento de plantas de milho Ediana Silva Araújo

1759 114 Incremento de fósforo e potássio em um solo submetido a sucessivas 
aplicações de dejeto de suínos Paulo Ademar Avelar Ferreira

1761 115 Níveis críticos de P e K no solo para a cultura da laranjeira em função da 
produtividade esperada com base no Ferticalc-laranja Nicolás Ignacio Stahringer

1764 116 Efeito da combinação de gesso com palhas de leguminosas arbóreas na 
densidade do comprimento radicular e no índice de área foliar do milho Leandro Gomes Feitoza Rocha

1770 117 Avaliação agronômica de resíduo sólido da indústria do couro como fonte 
nitrogenada residual para arroz Lorena Solar Silva Oliveira

1772 118 Absorção de nitrogênio e frações nitrogenadas em arroz cultivado com 
diferentes doses de NH4+ (Oryza sativa L.) Marcela Jacques

1777 119 Germinação de sementes, vigor e crescimento de plântulas de milho tratadas 
com aminoácidos Ana Cláudia Pedersen

1779 120 Diferenças na absorção de N e acúmulo das frações nitrogenadas em arroz 
submetidas ao ressuprimento com NO3- ou NH4+

Marcus Vinícius Loss 
Sperandio

1781 121 Teores ótimos de micronutrientes em cana-de-açúcar determinado para quatro 
usinas em Alagoas Gilson Moura Filho

1783 122 Acúmulo de forragem e composição morfológica do capim-massai sob 
adubação nitrogenada com fertilizante de eficiência aumentada Camila de Almeida Pires

1804 123 Efeito do cobre e cádmio no desenvolvimento da cultura do crambe Lucia Helena Garofalo Chaves 

1806 124 Substituição parcial do potássio por sódio e diferentes fontes de fósforo na 
adubação do capim Panicum maximum cv. Mombaça

Jefferson Santana da Silva 
Carneiro

1808 125 Alumínio influencia no crescimento do girassol Maria Elisa Falcão de Oliveira

1815 126 Ácidos húmicos e seu efeito sobre parâmetros de produtividade em trigo 
(Triticum aestivum) Cristiane Alcantara dos Santos

1816 127 Efeito do lithothamnium e superfosfato triplo revestido com polímero na 
disponibilidade de nutrientes em solo cultivado com nim

Gustavo Henrique Ferreira 
Martins 

1817 128 Avaliação do estado nutricional da cultura do milho através de faixas de 
suficiência para solo no município de São Bento do Tocantins-TO Lafaiete de Sousa Santos

1829 129 Teores de macronutrientes em cultivares de mamona no Semiárido Cearense Juliana Cavalcante Souza

1830 130 Teores foliares de nitrogênio, fósforo e potássio em maracujazeiro amarelo 
submetido à adubação NPK Rodrigo Takashi Maruki Miyake

1840 131 Composição bromatológica de pastagem de trigo duplo propósito manejada 
com diferentes doses de adubação nitrogenada e pastejada Ederson Luis Henz

1845 132 Estabelecimento de normas dris para cana-de-açúcar na usina Paisa em 
Penedo-Alagoas Leila Cruz da Silva

1846 133 Acúmulo de micronutrientes em soja transgênica Janine Mesquita Gonçalves

1853 134 Acúmulo de nutrientes e crescimento inicial do mogno em função de formas e 
doses de nitrogênio Jaisson Miyosi Oka

1854 135 Crescimento de mudas de café submetidas à aplicação de superfosfato 
simples e ácido cítrico Vinícius Teixeira Lemos
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1855 136 Desenvolvimento de Pinus taeda submetido a doses da mistura de lodo 
celulósico e cinza de caldeira Anne Luize Sass

1859 137 Rendimento de milho em resposta à forma de aplicação de dejeto de suíno e a 
inibidor de nitrificação Bruno Tiago Sebastiani

1860 138 Variabilidade e relações de atributos de fertilidade de Latossolo sob Cerradão Ana Cláudia Pereira Cardoso

1863 139 Acúmulo de nitrato e produção de duas cultivares de almeirão em função da 
adubação nitrogenada Igor Uzai Nishida

1864 140 Acidez do solo sob o cultivo dos capins Marandu e Xaraés consorciado com 
estilosantes campo grande sob diferentes métodos de plantio

Kátia Aparecida de Pinho 
Costa

1866 141 Crescimento inicial do milho em sucessão a braquiária com a aplicação de 
nitrogênio Lucas Pinto de Faria

1890 142 Efeito da densidade de plantio em soja na nutrição da planta e qualidade dos 
grãos Marcos Javier de Luca

1891 143 Atributos químicos e macronutrientes do solo e estado nutricional de 
tangerineiras em função da adubação orgânica Fabrício Balerini

1900 144 Efeito de bioestimulantes sobre as características de produção de videiras 
‘Thompson Seedless’ Davi José Silva

1902 145 Influência da adubação potássica na produtividade da soja Giovanno Radel de Vargas

1908 146 Doses de nitrogênio na cultura do milho de segunda safra Antonio Carlos Buchelt

1914 147 Manejo sítio específico de população de plantas de milho Cristian Nienow

1918 148 Quanto de Zn precisamos na agricultura? Estudo de caso sobre demanda 
estimada na região Centro-Sul de Minas Gerais

João Guilherme Vanzella 
Moraes

1919 149 Fontes de potássio para cultura do milho (Zea mays L.) João Rafael Portella da Silva

1925 150 Eficiência agronômica e resposta à aplicação de zinco de cultivares de arroz 
de terras altas Thais Palumbo Silva

1926 151 Avaliação de atributos químicos em solos submetidos a diferentes preparos na 
cultura da cana-de-açúcar: CTC-T, m e V Maria Castro Martins

1933 152 Produção e acúmulo de nitrogênio na cultura do milho após diferentes formas 
de aplicação de dejetos líquidos de suínos e uso de inibidor de nitrificação Marlon Hilgert Arenhardt

1981 153 Levantamento da fertilidade do solo cultivado com soja para análise e 
prescrição de corretivo e potássio

Danilo Renato Santiago 
Santana

3.2 Corretivos e Fertilizantes

ID Painel Título Apresentador

1482 154 Teor de chumbo em fosfatos naturais extraídos pelos métodos USEPA 3051A 
e MAPA

Allan Gabriel Yure Vieira 
Marques

1858 155 Resposta de fertilizantes revestidos com polímeros na produtividade da cultura 
da soja Bruno Neves Ribeiro

1870 156 Volatilização de amônia em Latossolo adubado com ureia revestida com 
inibidores da urease Vagner Perin Possebon

1903 157 Eficiência agronômica de fertilizantes fosfatado alternativamente acidulado 
com uso de efluente ácido da indústria metalúrgica Henrique Colli Silvestre

1915 158 Efeito residual de agrominerais na produtividade da soja Vinicius Gouvea Carvalho
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1931 159 Eficiência agronômica do fosfato decantado em Brachiaria brizantha cv. 
Marandu Fábio Tiraboschi Leal

2022 160 Uso de resíduos da produção de celulose como fonte de Ca e Mg em dois 
solos no Norte do Espírito Santo Jaqueline Orlandi Paris

2026 161 Produção e teor de nutrientes na aveia preta em função da aplicação de 
escórias de siderurgia em sistema de semeadura direta Rafael Pieroni Catojo

2049 162 Liberação de potássio de resíduos de rochas ornamentais submetidos a 
diferentes extratores usando microondas Maria Maiara Cazotti

2053 163 Fonte alternativa de K no crescimento do milho Mateus Olímpyo Tavares de 
Ávila

2092 164 Subproduto da produção do KCl como fonte de potássio Artur Mauricio Mesquita Santos

2095 165 Solubilização de rocha glauconítica com tratamento térmico utilizando cloreto 
de cálcio como fundente Wedisson Oliveira Santos

2097 166 Óxido de magnésio e gesso agrícola na forma de fertilizante granulado e a 
nutrição do cafeeiro (Coffea canephora) Lucas Santos Satiro

2106 167 Fornecimento de enxofre no sistema de cultivo soja-milho Claudinei Kappes

2118 168 Efeito da aplicação de magnesita e calcário dolomítico no pH, H+Al, CTC e V 
em dois solos cultivados com alface

José Antonio Alvarenga Nunes 
Junior

2124 169 Efeito residual do subproduto da produção do KCl como fonte de potássio Caroline Gomes Ribeiro Sales

2127 170 Efeito residual de fosfatos reativos em função de níveis saturação por bases 
do solo

Ana Júlia Mourão Salheb do 
Amaral

2148 171 Eficiência de fertilizantes nitrogenados de liberação lenta em sistema de 
produção de milho durante dois ciclos agrícolas na Amazônia Dayane Gomes dos Santos

2182 172 Fontes de fósforo e micronutrientes no crescimento e estado nutricional do 
milho Antonio Costa

2213 173 Matéria seca e crescimento inicial do milho em função de doses de nitrogênio 
e do modo de aplicação de polímeros orgânicos com ureia dissolvida

Fernando Henrique Queiroz 
Souza

2234 174 Produção de matéria seca de Brachiaria brizantha em pastagem degradada e 
a adição de resíduos industriais Paulo Roberto da Rocha Junior

2303 175 Efeito do lithothamnium em consórcio com ureia convencional e revestida com 
polímero na produtividade e peso de mil grãos na cultura do milho

Ana Carolina Pereira de 
Vasconcelos

3.5 Poluição, Remediação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas

ID Painel Título Apresentador

1634 176 Efeito da água residuária de suinocultura na sorção de Tiametoxam em solos Alisson Lucrécio da Costa

1727 177 Estudo da degradação dos solos e ambiente na área de extração de argila da 
cerâmica nova era – Marabá-PA Halyne Rosa da Silva 

1728 178 Ensaio de predição do pH na adição de lodo de ETE em solo Leonardo Capeleto de Andrade

1731 179 Degradação de hidrocarbonetos e liberação de sódio presente no cascalho de 
perfuração de poços de petróleo Derique Biassi

1749 180 Influência do pH no crescimento e biossorção por bactérias resistentes ao 
chumbo isoladas de resíduo industrial no Rio Grande do Sul Cácio Luiz Boechat
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1775 181 Caracterização química de um solo construído com diferentes tratamentos de 
gramíneas perenes em área de mineração de carvão em Candiota/RS Gabriel Furtado Garcia

1789 182 Qualidade do solo de áreas mineradas de bauxita em recuperação com 
cafeeiro Silvano Rodrigues Borges

1828 183 Comportamento de Apuleuia leiocarpa submetida a diferentes níveis de 
contaminação do solo por cobre Alex Dellai

1852 184 Ocorrência de micorrizas em Pteridium aqualinum e Gleichenia pectinata 
coletadas em áreas de bota fora de mineração de carvão em SC Josieli Pietro Biasi

1964 185 Seleção de fungos degradadores de gasolina em solo contaminado Jonathan Lourenço

1989 186 Fator de enriquecimento para metais pesados em Cambissolos Háplicos no 
Estado do Rio Grande do Norte Welka Preston

2000 187 Testes de germinação com as espécies Calotropis sp. (Apocynaceae) e 
Andropogon sp. (Poaceae) em diferentes matérias de solo de uma área de 

Ingrid Fernanda Santana 
Alvarenga

2003 188 Valores de referência de qualidade para os metais pesados Ag, Cr, Co, Cu, Sb 
e V em solos do estado do Rio Grande do Norte William Ramos da Silva

2015 189 Fitoremediação de chumbo pelas espécies vetiver (Vetiveria zizanioides L), 
girassol (Helianthus annuus) e orelha de elefante (Alocasia macrorrhiza) Flávia Melo Moreira

2024 190 Influência da aplicação de resíduo de perfuração de poços de petróleo no 
desenvolvimento de cevada (Hordeum vulgare) Juliana Costa Villa

Quinta-feira - 09h45-11h15

2.1 Biologia do Solo

ID Painel Título Apresentador

2060 1 Modo de aplicação de dejeto líquido de suíno e uso de inibidor de nitrificação 
na cultura do milho: efeito na emissão de óxido nitroso Daniela Batista dos Santos

2072 2 Efeito da acidificação de dejetos líquidos de suínos sobre os teores de NH4+ e 
NO3- em um sistema de compostagem Alexandre Doneda

2075 3 Diversidade cultural de bactérias isoladas de nódulos de amendoim (Arachis 
hypogaea L.) cultivados em solos do Nordeste do Brasil

Jussara Barboza de Alencar 
Cunha

2105 4 Tolerância a pH extremos de bactérias diazotróficas isoladas do Semiárido Juliani Barbosa de Sousa

2114 5 Efeito da inoculação e adubação orgânica na colonização de raízes de milho 
crioulo por fungos micorrízicos arbusculares Carla Cândida Cleto

2117 6 Injeção de dejetos de suínos no solo associada a um inibidor de nitrificação: 
efeito nas emissões de amônia Indiara Cáceres Jacques

2123 7 Influência da inoculação de diferentes doses de Azospirillum spp. em híbrido 
de milho com diferentes tecnologias Murilo Miguel Durli

2143 8 Eficiência agronômica de cepas de rizóbio na produtividade de feijão-caupi em 
Itaueira, PI

Linnajara de Vasconcelos 
Martins Ferreira

2152 9 Crescimento inicial de plantas de cana-de-açúcar inoculadas com fungos 
micorrízicos arbusculares e adubo orgânico Karina Fernandes Costa

2155 10 Nodulação da soja RR em Argissolo Vermelho Amarelo sob aplicação de 
Glifosato, safra 2011/2012 Luiz Gustavo Moretti de Souza

2179 11 Teores de nitrogênio total, nitrogênio da biomassa microbiana, relação Nbm/
Ntotal de solos em sistemas agroflorestais, capoeira e pastagem no Nordeste Rosana Rodrigues
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2183 12 Atividade da urease e da arginase em solo de cerrado adicionado a pó de 
ardósia e cultivado com milho Talita Coutinho Teixeira

2189 13 Mineralização de C e de N na palhada de cana-de-açúcar Carina Sayuri Yamaguchi

2211 14 Efeito da competição de feijão com plantas daninhas na microbiota do solo Ricardo Rodrigues Félix dos 
Reis

2223 15 Efeito da adubação fosfatada na atividade da fosfatase ácida e alcalina em 
solos calcários

Juliana Cavalcante de Souza 
Juliana

2253 16 Atividade microbiana do solo e produtividade do feijoeiro em função de 
diferentes concentrações de biofertilizante Rogério Ferreira da Silva

2254 17 Atividade microbiana do solo em sistemas de uso e manejo nas regiões Sul e 
Leste do Estado de Santa Catarina Patrícia Eloísa Tormen

2256 18 Análises taxonômica e funcional das comunidades microbianas em diferentes 
usos do solo na Amazônia Lucas William Mendes

2261 19 Efeito da inoculação de Herbaspirillum seropedicae BR11417, sobre a 
produtividade e peso de mil grãos em dois híbridos de milho

Farley Alexandre da Fonseca 
Breda

2288 20 Condição química do solo em função de Chibui bari (Annelida: Oligochaeta) e 
Trigoniulus corallinus (Diplopoda: Spirobolida) Angelita Gude Butzke

2289 21 Eficiência agronômica de isolados de rizóbios em genótipos de ervilhaca na 
cidade de Campos Novos/SC Analu Mantovani

2307 22 Efeito do cultivo de trigo com duplo propósito nos indicadores microbiológicos 
do solo, no Cerrado Marialucrecia Gerosa Ramos

2313 23 Bactérias indicadoras da emissão de N2O em solo de pastagens afetado por 
urina de bovinos Clovis Daniel Borges

2317 24 Atividade enzimática e produtividade de milho em dois Latossolos tratados 
com lodo de esgoto por dezesseis anos Marcela Miodori Yada

2329 25 Análise da macrofauna em sistemas de uso do solo no Oeste Catarinense: 
uma abordagem multivariada Márcio Gonçalves da Rosa

2346 26 Estabilidade do carbono presente na cama de frango e em seu respectivo 
biocarvão após aplicação no solo Viviane Aparecida Alves Vilela

2373 27 Biomassa em plantas de cana-de-açúcar inoculadas com fungos micorrízicos 
arbusculares e adubo orgânico Ricardo Fernando da Rui

2385 28 Fauna edáfica e atributos químicos em sistemas de manejo do solo no Leste 
Catarinense Dilmar Baretta

2388 29 Avaliação comportamental de Folsomia candida submetidos à aplicação de 
esterco de ovinos Talyta Zortéa

2392 30 Atividade da β-glicosidase em Latossolos com palhada de cana-de-açúcar e 
adubação nitrogenada em distintas temperaturas Marcelo Ferreira Borges

2403 31 Fauna edáfica influenciada por diferentes sistemas de manejo do solo no 
Planalto Catarinense Rogerio Foralosso

2413 32 Rendimento de cana-de-açúcar inoculada com bacillus subtilis e cultivo em 
solo infestado por fitonematoides Fabio Fernando de Araujo

2429 33 Atividade da urease em Latossolos com palhada de cana-de-açúcar e 
adubação nitrogenada em distintas temperatura Victor Hugo Graça Silva

2432 34 Atividade biológica de solo de cerrado adicionado de resíduo úmido de 
cervejaria e cultivado com milho: I. Atividade da urease e arginase Bianca Gonçalves Camilo

2452 35 Correlação das atividades enzimáticas em Latossolos com palhada de cana-
de-açúcar e adubação nitrogenada em distintas temperaturas Iago Borges Tavares

2467 36 Uso de bioinoculante à base de substâncias húmicas e bactérias promotoras 
de crescimento em milho Silézio Ferreira Silva
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2.4 Química do Solo
ID Painel Título Apresentador

2166 37 Estabilidade hidroquímica em águas freáticas de diferentes classes de solo, 
Sul do Tocantins Julio Henrichs de Azevedo

2176 38 RPE e FTIR de ácidos húmicos e fúlvicos extraídos do solo do manguezal de 
Pai Matos (Cananéia – SP)

Marlo Augusto Schneider 
Hanauer

2180 39
Efeito da solarização em período de baixa incidência de radiação sobre as 
características químicas de um Latossolo Vermelho Distroférrico sob dois 
sistemas de manejo na região de Laranjeiras do Sul-PR

José Francisco Grillo

2181 40 Teor de Ca, Mg e K em tecido de milho cultivado sob aplicação superficial ou 
incorporada de dejeto de suíno

Carmem Thayse de Freitas 
Alves

2190 41 Disponibilidade de fósforo em solos tratados sucessivamente com lodos de 
esgoto Cristina Silva Carvalho

2197 42 Avaliação de subproduto da mineração de zinco como corretivo da acidez e 
fonte de zinco aplicado na superfície do solo Enio Tarso de Souza Costa

2199 43
Análise fatorial para construção de um índice de qualidade do solo químico 
para avaliar a fertilidade de solos cultivados com cacaueiros no Sudeste da 
Bahia, Brasil

Guilherme Amorim Homem de 
Abreu Loureiro

2208 44 Frações do nitrogênio da matéria orgânica sob uso do solo com seringueira e 
mata nativa na Zona da Mata Mineira Ruth de Abreu Araújo

2217 45 Doses de siligesso na recuperação de pastagem degradada de capim-
marandu Thiago Pinheiro de Oliveira

2230 46 Relação entre matéria orgânica e argila com o poder tampão de saturação por 
bases de diferentes solos de Minas Gerais Davi Lopes do Carmo

2239 47 Otimização de método para análise de arilsulfatase em solos Leonardo Vitor Belo Pazutti

2274 48 Viabilidade do uso do NIRS para predição dos teores de lignina em resíduos 
da colheita do eucalipto Gabriel William Dias Ferreira

2320 49 Teores semi-totais de Cu, Mn e Zn em solos calcários da Chapada do Apodi-
CE Susana Churka Blum

2323 50 Alterações eletroquímicas de um Gleissolo afetado pelo manejo de irrigação do 
arroz José Bernardo Moraes Borin

2354 51 Ponto de carga zero e disponibilidade de Ca+2 em Latossolos de textura média 
em diferentes manejos e usos no Triângulo Mineiro – Brasil Fernanda Pereira Martins

2377 52 Caracterização de solos sob sistema de integração lavoura-pecuária por meio 
de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier Daiana Marafão

2382 53 Análise de cluster na avaliação da similaridade das unidades pedagógicas de 
experimentação agroecológica do IFPA – Campus Castanhal Cleoson Moura dos Reis

2387 54 Disponibilidade de cádmio e zinco em Latossolo Amarelo Distrófico 
contaminado Antonio Rodrigues Fernandes

2391 55
Teores de elementos terras raras em áreas de vegetação nativa e agricultura 
intensiva do estado de Mato Grosso determinados por fluorescência de raios-X 
por reflexão total

Luiza Maria Pereira Pierangeli

2426 56 Cobre e zinco disponíveis em um solo com histórico de adubações com fontes 
orgânicas e minerais de nutrientes Alcione Miotto

2443 57
Gráfico de controle multivariado T² de Hotelling para avaliação de atributos 
químicos de um Latossolo Amarelo Distrófico cultivado com açaizeiros no 
Nordeste do Pará, Brasil

Edson Marcos Leal Soares 
Ramos
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2444 58 Qualidade química do solo com aplicação de gesso e a produtividade de milho 
e soja Antonio Cezar Batista Mazuco

2448 59 Métodos comparativos de quantificação dos teores de carbono da biomassa 
microbiana e carbono orgânico do solo Alessandra Oliveira da Silva

2462 60 Incremento de cobre em Neossolo decorrente da aplicação de calda bordalesa 
em videira Jackson Korchagin

2478 61 Variabilidade espacial do cálcio do solo de várzea em área de cultivo de arroz 
irrigado Antoniony Severo Winkler

2480 62 Efeitos da sonificação no teor de fósforo remanescente em Latossolos com 
elevado teor de óxidos Gustavo Felisberto

2493 63 Solo e zeólita na retenção de íons contidos na vinhaça Alexandre Boari de Lima

2495 64
Relação entre atributos químicos do solo e parâmetros dendrométricos dos 
ipês (Handroanthus spp.) do canteiro central da Avenida Brigadeiro Eduardo 
Gomes, Altamira (PA)

Eliane Nunes Braz

2573 65 Influência da irrigação com água salina sobre atributos químicos do solo 
cultivado com algodão Andygley Fernandes Mota

2814 66 Colorimetria na determinação de matéria orgânica em solos do estado do Pará Arnaldo Barros e Souza

3.1 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

ID Painel Título Apresentador

1630 67 Validação do uso de gesso e redução do número de plantas na produtividade 
da cultura da soja Augustinho Borsoi

1640 68 Desenvolvimento inicial do milho (Zea mays) cultivado com fertilização mineral 
e orgânica proveniente da caprinocultura Cid Renan Jacques Menezes

1676 69 Interação silício e alumínio no sistema radicular de plantas de milho Luciana de Arruda Garcia

1786 70 Norma dris para cana-de-açúcar no grupo Luiz Jatobá em São Miguel dos 
Campos-Alagoas Gilson Moura Filho

1832 71 Teores foliares de cálcio, magnésio e enxofre em maracujazeiro amarelo 
submetido à adubação npk. Rodrigo Takashi Maruki Miyake

1841 72 Produção de forragem e grãos manejada com diferentes doses de adubação 
nitrogenada e pastejada Ederson Luis Henz

1847 73 Teores ótimos de macronutrientes em cana-de-açúcar determinado para quatro 
usinas em Alagoas Leila Cruz Da Silva

1937 74 Efeito de borda sobre a fertilidade do solo em fragmento florestal, Vitória da 
Conquista, Bahia Danilo Brito Novais

1938 75 Teor de clorofila, nitrogênio foliar e rendimento de trigo sob diferentes épocas e 
doses de cama de aviário Evandro Antonio Minato

1956 76
Fertilidade de um Latossolo Vermelho Amarelo sob diferentes arranjos 
espaciais de eucalipto em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF)

Ramon Costa Alvarenga

1961 77 Crescimento do feijoeiro em estágio R sob concentrações de Si e NaCl em 
solução nutritiva

Ana Eduarda Albuquerque 
Freire

1963 78 Diferentes formas de aplicação nitrogenada na cultura do milho (Zea mays L.) Thales Paulo Gotardi
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1967 79 Crescimento radicular em função da interação silício e fósforo em solos 
oxídicos Jader Luis Nantes Garcia

1970 80 Efeito de doses de manipueira na produção de matéria seca da parte aérea em 
plantas de soja (Glycine max) Bruno Alves Borges

1976 81 Inoculação com Azospirillum spp. e características agronômicas na cultura do 
milho Paulo Eduardo Oliveira Franco

1978 82 Produção de matéria seca e produtividade de germoplasmas de trigo 
submetido a doses de Zn Éder Lucas Corrêa dos Santos

1982 83 Desenvolvimento inicial de plantas paricá cultivadas em Latossolo com resíduo 
de curtume Jose Ribamar Costa Netto

1985 84 Levantamento da fertilidade do solo cultivado com soja para análise e 
prescrição de fósforo

Danilo Renato Santiago 
Santana

1990 85 Teor de boro em folhas de roseiras em função de doses de boro e silício Edson Queiroz Rodrigues 
Júnior

1996 86 Influência do manejo da água nos danos por salinidade em arroz irrigado Walkyria Bueno Scivittaro

1999 87 Concentração de fósforo e produtividade de milho decorrentes a adubação 
com lodo de esgoto

Morgana Scaramussa 
Gonçalves

2007 88 Doses e épocas de aplicação da adubação nitrogenada em quatro ciclos 
agrícolas de grãos sob sistema plantio direto na Amazônia Marlene Evangelista Vieira

2010 89 Avaliação do crescimento vegetativo de arroz IAC 202 em função de doses de 
N e aplicação de fitorregulador

Daniela de Cássia Ferreira da 
Silva

2014 90 Produtividade de milho consorciado com braquiária em função da adubação 
nitrogenada Rodrigo Rodrigues de Moraes

2016 91 Avaliação do crescimento de cultivares de milheto em função de doses de 
nitrogênio Deborah Luciany Pires Costa

2017 92 Adubação do Coffea arabica com óxido de magnésio associado ao gesso e 
micronutrientes Eduardo Stauffer

2020 93 Avaliação de doses e fontes de adubação de semeadura na cultura do feijoeiro Roberson de Carvalho 
Moreschi

2029 94 Doses e fontes de alumínio no acúmulo de micronutrientes em plantas de arroz 
de terras altas Dirceu Maximino Fernandes

2037 95 Efeito da adubação fosfatada no crescimento e produtividade do pimentão em 
Latossolo Amarelo no Nordeste do Pará Heitor de Sá Ziviani

2042 96 Desenvolvimento do milho verde em função da quantidade de sementes e da 
adubação nitrogenada em cobertura Hamilton Taves Gondim

2059 97 Validação da adubação fosfatada e potássica na cultura da soja em Latossolo 
Vermelho Eutroférrico Jolimar Antonio Schiavo

2065 98 Máxima eficiência técnica na cultura do feijoeiro em adubação com cama 
aviária Cícero Ortigara

2067 99 Eficiência de uso do fósforo em pastagem natural fertilizada com dejetos 
líquidos de suínos Fernando Juchem

2068 100 Resposta do milheto (Pennisetum glaucum L.) A diferentes doses de fósforo Watilla Pereira Covre

2074 101 Quantificação do sistema radicular em profundidades no solo LVA, após 
aplicação de nitrogênio. Antonio Xavier de Campos

2077 102 Teor de boro em um Latossolo sob o cultivo alfafa Vandersson Wurtzius

2080 103 Composto de lodo de esgoto como substrato para mudas de Schinus 
terebinthifolius Raddi Jair Augusto Zanon
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2082 104 Avaliação da influência do pH na produtividade de colmos de cana soca em 
um Argissolo Vermelho Eutrófico paulista Allan Hisashi Nakao

2084 105 Crescimento e rendimento de óleo essencial em plantio de Corymbia citriodora 
fertilizado com composto de lodo de esgoto Iraê Amaral Guerrini

2085 106 Avaliação foliar de nutrientes e produtividade do girassol adubado com lodo de 
esgoto compostado Anelisa de Aquino Vidal

2089 107 Dose econômica de potássio na produção da variedade Fibermax® 933 de 
algodoeiro herbáceo Rodrigo Marques Rufino

2090 108 Crescimento de mudas de palmeira real australiana em diferentes doses de 
NPK, de cama de aviário e níveis de pH do solo Eliséo Soprano

2099 109 Cinética de liberação de cálcio, magnésio e potássio e sua relação com a 
produtividade do eucalipto em solos do Rio Grande do Sul

Francisco Hélcio Canuto 
Amaral 

2101 110 Fontes e doses de nitrogênio na cultura do milho em sistema de semeadura 
direta Claudinei Kappes

2103 111 Influência do esterco bovino no desenvolvimento do maracujazeiro-amarelo Luiz Cláudio Nascimento dos 
Santos

2104 112 Adubação nitrogenada do milho consorciado com brachiaria Cassiano Cavalli

2121 113 Carvão vegetal como substrato na produção de fitomassa aérea e radicular de 
mudas de sabiá Bruna Muller Chiodini

2128 114 Conteúdo de micronutrientes e sódio em serapilheira de genótipos de 
bananeira Varley Andrade Fonseca

2144 115 Eficiência agronômica da aplicação de nitrogênio em variedades de algodoeiro 
herbáceo Anne Caroline da Rocha Silva

2147 116 Velocidade de deslocamento na semeadura e nitrogênio em cobertura na 
cultura do milho Leandro Zancanaro

2156 117 Produção de milheto sob doses crescentes de dejeto líquido de suínos em 
diferentes alturas de corte Fabricio Bastiani Silva

2157 118 Eficiência de uso de potássio por variedades de algodoeiro herbáceo Marcos Antonio Camacho da 
Silva

2188 119 Recuperação do fertilizante nitrogenado adicionado aos resíduos da colheita 
de eucalipto

Fernanda Cristina Caparelli de 
Oliveira

2200 120 Produtividade da cultura da soja em resposta ao uso de fertilizante potássico 
revestido com polímeros Bruno Neves Ribeiro

2210 121 Efeito do nitrogênio no crescimento inicial e produção de óleo essencial de 
Piper aduncum L.

Arnon Afonso de Souza 
Cardoso

2218 122 Resposta da adubação nitrogenada e intensidade de raleio na produção de 
pêssego

João Augusto Lopes 
Pascoalino

2219 123 Efeito do parcelamento de adubação de cobertura na cultura da melancia na 
região de Uruana-GO Hiuri Alves Rodrigues

2222 124 Efeito de formas de aplicação e doses de calcário sobre os teores de matéria 
orgânica de um solo cultivado com alfafa em sistema de plantio direto Marcos Antonio de Bortolli

2232 125 Efeito do ácido húmico nas frações solúveis e no crescimento em plantas de 
arroz

Orlando Carlos Huertas 
Tavares 

2233 126 Disponibilidade de nutrientes em solos com resíduos da colheita de eucalipto: 
II - micronutrientes Mailson Félix de Oliveira Silva

2242 127 Índice de qualidade do solo químico para avaliação de um Latossolo Amarelo 
Distrófico sob plantação de açaizeiros no Nordeste do Pará, Brasil

Vanessa Mayara Souza 
Pamplona

2243 128 Conteúdo de nutrientes e pigmentos fotossintéticos em plantas de mogno 
crescidas com amônio e nitrato Matheus da Silva Ferreira
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2249 129 Fertilidade do solo e estado nutricional de alface em sistemas orgânico e 
organomineral Fernando Arnuti

2262 130 Manejo de bases e uso de ferramentas de agricultura de precisão em área de 
cafeicultura na região Sul do estado de Minas Gerais Thiago Prudente Siqueira

2263 131 Acúmulo de boro em diferentes órgãos do açaizeiro em sistemas agroflorestais Francisco Carlos Almeida de 
Souza

2269 132 Modificação da fertilidade do solo em função do manejo de resíduos florestais 
e do método de preparo de solo em plantação de eucalipto José Henrique Tertulino Rocha

2270 133 Produção de massa seca da parte aérea e raiz da Brachiária brizantha cv. 
Marandu sob aplicação de fontes alternativas de potássio André Luiz Carvalho Caputo

2275 134 Sistemas de manejo e modificações na disponibilidade e teores totais de P em 
Latossolo no Cerrado Marcos Rodrigues

2278 135 Acúmulo e eficiência de uso de nutrientes na parte aérea de Eucalyptus 
urograndis em plantios puros e mistos com Acacia mangium Willd.

Danilo Henrique dos Santos 
Ataíde

2290 136 Adubação foliar complementar cúprica em altas doses afeta as características 
produtivas de plantas de milho Thiala Christie Mataruco Pinto

2295 137 Efeito de doses de Mn em duas saturações por bases, em mudas clonais de 
cacaueiro Nairane Miranda Chaves

2306 138 Teores de nutrientes e desenvolvimento de plantas de alface crespa submetida 
a diferentes doses de hidroretentor e esterco de caprino Roseli Freire de Melo

2311 139 Húmus de minhoca no crescimento inicial de plantas de girassol Vanuze Costa de Oliveira

2316 140 Efeito de doses e parcelamento de nitrogênio na produção da cultura do milho Hugo Orlando Carvallo Guerra

2321 141 Função de resposta do milho verde a adubação nitrogenada em Teresina-PI Lorena Barbosa de Araujo

2341 142 Avaliação biométrica da soja com diferentes doses de fertilizante mineral misto 
em aplicação foliar Denise Nascimento Fabris

2351 143 Produtividade e qualidade do fruto do abacaxizeiro no Noroeste do Paraná sob 
doses de nitrogênio e potássio Luciano Grillo Gil

2359 144 Inoculação de Azospirillum brasilense em trigo com adição de crescentes 
doses de nitrogênio Maicon Junior Detoni

2364 145 Rendimento e teor de proteína bruta de grãos de cultivares de trigo em função 
do manejo da adubação nitrogenada Juliana Hänel

2368 146 Rendimento de feijão-caupi sob diferentes fontes e doses de nitrogênio em 
Roraima

Emmerson Rodrigues de 
Moraes

2374 147 Doses e formas de aplicação de molibdênio em cana-de-açúcar Renan de Campos Vieira

2378 148 Produção do feijoeiro comum cultivado sob estresse salino e concentrações de 
si em solução nutritiva

Márcio Felipe Pinheiro Neri 
Nunes

2380 149 Atributos de arroz irrigado afetados pelo cultivo de espécies hibernais 
antecessoras em um Gleissolo do Sul do Brasil Felipe de Campos Carmona

2393 150 Curva de crescimento e acúmulo de macronutrientes do pinhão-manso no 
município de Couto de Magalhães de Minas Marcelo Ferreira Dourado

2395 151 Biofortificação da cultura do feijão com selênio Jessica Zuanazzi Fioritti Corbo 

2399 152 Acúmulo de micronutrientes de plantas de pinhão-manso nos dois primeiros 
anos após transplantio Maria do Carmo Lana

2404 153 Relação entre ph em água e saturação por bases nas áreas manejadas em 
agricultura de precisão no Rio Grande do Sul Alieze Nascimento da Silva
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2407 154 Produtividade de massa e extração de nutrientes por adubos verdes cultivados 
na safrinha em sistema de semeadura direta Elaine Bahia Wutke

2408 155 Doses de adubação nitrogenada em cobertura na cultura do feijoeiro em 
sistema plantio direto Mauro Anisio Balbinot

2414 156 Doses de fósforo no desenvolvimento de mudas de teca Victor Hugo Peres Silva

2416 157 Antecipação da adubação nitrogenada para formação de palhada de braquiária Camila Baptista do Amaral

2417 158 Desempenho agronômico de cultivares de feijão-caupi em função da saturação 
por bases Juciléia Irian dos Santos

2419 159 Acúmulo de carbono e nitrogênio por diferentes espécies de cobertura e 
produtividade de matéria seca de plantas de milho em sucessão Silvino Guimarães Moreira

2422 160 Nutrição de Zn e Mn em plantas de arroz (Oryza sativa L.) cultivadas em 
solução nutritiva sob doses de níquel Maria de Fátima Silveira

2424 161 Desenvolvimento do café arabica (Coffea arabica L.) e propriedades químicas 
do solo em sistema agroflorestal e convencional Jéssica Lopes Tintori

2425 162 Substratos renováveis e não renováveis na produção de mudas de Acacia 
mangium Fagner Luciano Moreira 

2427 163 Absorção de nitrogênio, fósforo e potássio em feijoeiro de inverso irrigado Rodinei Facco Pegoraro

2456 164
Características agronômicas e nodulação da soja em função de culturas de 
cobertura e residual de doses de nitrogênio e calcário em sistema de plantio 
direto

Raul Sobrinho Pivetta 

2476 165 Acúmulo de boro, manganês e zinco na rebrota da cultura do sorgo Gustavo Franco de Castro

2455 166 Avaliação da aplicação de diferentes fontes de potássio em capim-marandu 
em cultivo protegido Wantuir Filipe Teixeira Chagas

2466 167 Quantificação de fósforo em solo arenoso adubado com esterco bovino com 
aplicação de chuva simulada Juliana Zomazete dos Santos

2591 168 Influência do tratamento de sementes com zinco e bioestimulante na cultura do 
milho Eduardo Augusto Christ

2663 169 Acúmulo de macronutrientes na rebrota de sorgo forrageiro Iran Dias Borges

2681 170 Teor de potássio, fibra em detergente ácido e nutrientes digestíveis totais de 
alfafa submetida a doses de adubação potássica André Brugnara Soares

2704 171 Características agronômicas do milho decorrentes de adubação nitrogenada, 
residual de calagem e culturas de cobertura em solo de cerrado, safra 2009/10 Tiago de Lisboa Parente

2834 172 Micronutrientes foliares e volume de madeira de clones de Eucalyptus spp. na 
Amazônia Oriental Rayanne Oliveira Teixeira

3.2 Corretivos e Fertilizantes

ID Painel Título Apresentador

2248 173 Reatividade de fontes alternativas de potássio em dois tipos de solos Jenifer Camila Godoy dos 
Santos

2273 174 Ureia revestida com polímeros na cultura do milho: acúmulo de massa seca 
nos estádios V6, V14 e R4

Hugo Abelardo González 
Villalba

2281 175 Adição de resíduos industriais e nutrientes na fitomassa de Brachiaria 
brizantha em pastagem degradada Fabiano de Oliveira Machado



94

2300 176 Resíduos de vinificação com potencial de uso agrícola Naihana Schäffer

2301 177 Cultivo de sabiá (Mimosa caesalpineaefolia) em rejeito de vermiculita com 
adubação química e orgânica Alciênia Silva Albuquerque

2302 178 Efeito do lithothamnium em consórcio com ureia convencional e revestida com 
polímero na cultura do milho

Ana Carolina Pereira de 
Vasconcelos

2304 179 Estimativas de emissões de CO2 pela aplicação de calcário para o Brasil e 
seus estados Eduardo Bucsan Emrich

2312 180 Teores de K em solo em função de culturas de cobertura e residual de doses 
de calcário e adubação nitrogenada no sistema plantio direto Edson Lazarini

2338 181
Avaliação da concentração de macro e micronutrientes da biomassa vegetal e 
efluente no processo de compostagem “Windrow” no Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro

Lusimar Lamarte Gonzaga 
Galindo da Silva

3.5 Poluição, Remediação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas

ID Painel Título Apresentador

1635 182 Lixiviação de Tiametoxam em solos em função da aplicação de água residuária 
de suinocultura Alisson Lucrécio da Costa

2030 183 Estabilização química de chumbo em Vertissolo com diferentes fontes de 
fósforo Flávia Melo Moreira

2093 184 Resposta de milho a Cd, Pb, Cu, Zn e Ni adicionados a 3 Latossolos Nayara Nolasco Madeira

2110 185 Avaliação de espécies vegetais na fitorremediação de solos contaminados por 
metais pesados

Silvio Roberto de Lucena 
Tavares

2135 186 Tolerância a elementos-traço de uma espécie da família Pteridaceae 
proveniente de uma área de mineração de zinco Jéssica Cristina Teodoro

2168 187 Aplicação de lodo secundário de laticínio em solos para cultivo de pastagens Thalita Grando Rauen

2225 188 Valores de referencia de elementos-traço em solos do estado de Mato Grosso: 
estudo preliminar

Maria Aparecida Pereira 
Pierangeli

2284 189 Persistência do inseticida Imidacloprido em Planossolo Háplico Eutrófico 
cultivado com arroz irrigado por inundação Maria Laura Turino Mattos

2314 190 Caracterizações espectroscópicas das frações orgânicas de lodos térmico e 
caleado e potencial adsortivo de metais pesados Giovana Clarice Poggere

2328 191 Remediação por extração multifásica de solo e água subterrânea 
contaminados com hidrocarbonetos de petróleo

Allini Klos Rodrigues de 
Campos

2331 192 Extração sequencial de metais em sedimentos do rio Bento Gomes - Poconé/
MT

Josias do Espirito Santo 
Coringa

2342 193 Estudos de espécie nativa exposta a elevados teores de elementos-traço em 
área de mineração de zinco Flávia Maia Serra

Quinta-feira - 15h30-17h00

2.1 Biologia do Solo

ID Painel Título Apresentador

2487 1 Mineralização de nitrogênio em função da temperatura de incubação do solo Fernando Kuhnen
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2488 2 Modelo conexionista aplicado à definição de indicadores microbiológicos para 
avaliação da qualidade do solo em sistemas de produção de cana-de-açúcar Acácio Aparecido Navarrete

2497 3 Avaliação da densidade de esporos de fungos micorrízicos como indicador da 
qualidade do solo em sistema integrado de lavoura-pecuária em Paragominas- Jamil Chaar El Husny

2551 4 Fixação biológica do nitrogênio em soja transgênica e aplicação de glifosato 
durante três safras consecutivas no brasil André Shigueyoshi Nakatani

2554 5 Inoculação de sorgo sacarino com bactérias promotoras do crescimento em 
Cambissolo Háplico no Norte Fluminense, RJ Lidiane de Lima Lousada 

2563 6 Avaliação de eficiência simbiótica de estirpes rizobianas obtidas de nódulos de 
sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.)

Ítalo Augusto Férrer Melo 
Santos

2566 7 Produção de alface e atividade microbiana em solos, sob diferentes formas de 
manejo Paulo Claudeir Gomes da Silva

2602 8 Biodegradação de lodo de esgoto por fungos de podridão branca e parda Josiane Pacheco Menezes

2612 9 Avaliação do fósforo solúvel em água em distintos substratos pela aplicação de 
um fungo solubilizador de P Validoro Bazoni Giro

2622 10 A microbiota na degradação de matéria orgânica Isabela de Ceni

2624 11 População total de nematoides e esporos de fungos micorrízicos arbusculares 
em uma área em recuperação

Layzza Roberta Alves 
Medeiros

2626 12 Estruturas celulares e associações de fungos endofíticos em raízes de espécie 
fitorremediadora

Carla Karoline Gomes Dutra 
Borges

2628 13 Crescimento de leguminosas em solo contaminado por metais pesados e boro 
sob influência de fungos micorrízicos arbusculares

Bruna Karla Cerdeira Antunes 
dos Santos

2633 14 Correlação entre o número de nematoides e componentes da acidez do solo Nágila Maria Guimarães de 
Lima Santos

2648 15 Avaliação da população de fungos micorrizicos arbusculares (FMA) no solo 
rizosférico do Coffea arabica cultivado na região do Alto Paranaíba-MG

Marco Aurélio Rocha 
Fernandes

2651 16 Avaliação e correlação entre dois atributos físicos do solo e a população total 
de nematoides Erinaldo Gomes Pereira

2677 17 Diversidade genética e simbiótica de bactérias fixadoras de nitrogênio isoladas 
de solos sob sistema agrícola na Amazônia Ocidental. Fatima Maria de Souza Moreira

2678 18 Otimização de método para análise de fosfatases em solos Leonardo Vitor Belo Pazutti

2693 19 Avaliação de diferentes métodos de aplicação de Azospirillum spp., com 
diferentes doses de n sobre o desempenho agronômico do milho Diogo Davi Follmann

2694 20 Atividade da fosfatase ácida do solo no cerrado Suéllen Pereira Espíndola

2711 21 Impacto do uso de resíduos orgânicos provindos de abatedouro de aves e 
suínos na mineralização e lixiviação de nitratos no solo Alessandra Aparecida Padilha

2717 22 A interação feijão caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] – microrganismos em 
solos terra preta da Amazônia Rosineide Souza

2729 23 Bacteria and denitrifying communities as predictors of long-term land-use 
change in brazilian sub-tropics Dennis Goss de Souza

2730 24
Eficiência de nodulação e fixação de nitrogênio por rizóbios em leguminosas 
arbóreas de interesse para revegetação de áreas degradadas pela atividade 
de mineração de carvão em Criciúma, SC

Shantau Camargo Gomes 
Stoffel

2738 25 Atividade enzimática de arilsulfatases em diferentes sistemas de uso do solo 
no Sudoeste da Amazônia Ocidental Elizio Ferreira Frade Junior
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2750 26 Interação entre densidade de esporos de fungos micorrizicos e carbono 
orgânico em solo antropizado

Manoel Ramos de Menezes 
Sobrinho

2767 27 Detecção quantitativa de genes de milho bt em microcosmos Beatriz Maria Ferrari

2770 28 Formas de inoculação de Bacillus sp. e promoção de crescimento de 
Brachiaria brizantha

Antonio Emilio Rodrigues 
Manrique

2771 29 Atributos biológicos do solo em área de plantio direto em capoeira enriquecida 
e triturada Déborah Verçoza da Silva

2777 30 Riqueza de espécies de minhocas em áreas sob plantio direto em Santa 
Catarina Marie Luise Carolina Bartz

2789 31 Minhocas em três regiões do Oeste Catarinense Edpool Rocha Silva

2790 32 Nodulação da cultura da soja em função da aplicação de micronutrientes via 
semente Jader Luis Nantes Garcia

2796 33 Variação na presença de ectomicorrizas em serapilheira de Pinus taeda 
submetido a teste de omissão de nutrientes em Jaguariaíva, PR Etienne Wiinagraski

2799 34 Emissão de óxido nitroso durante o cultivo de oleaginosas com adubação 
orgânica e mineral intercalares ao tungue Maiara Figueiredo Ramires

2802 35 Macrofauna edáfica sob sistemas de manejo em Latossolo do Cerrado 
Piauiense Djavan Pinheiro Santos

2825 36 População de nematoides correlacionada com a variação de carbono orgânico 
em solo antropizado Amanda Elisa Marega

2837 37 Efeito da ventilação em câmaras estáticas semiabertas sobre a detecção de 
amônia emitida durante compostagem de dejetos suínos Stefen Barbosa Pujol

2857 38 Aplicação de resíduos ao solo: a microbiologia pode ajudar no monitoramento?  Marco Antônio Nogueira

2.4 Química do Solo

ID Painel Título Apresentador

2500 39 Teores de cálcio no solo, em função plantas de cobertura, residual de doses de 
calcário e nitrogênio no sistema plantio direto Edson Lazarini

2503 40 Teores de fósforo no solo, em função de culturas de cobertura, residual de 
doses de calcário e nitrogênio no sistema plantio direto João William Bossolani

2506 41 Atributos físicos e químicos de um Chernossolo Eutrófico sob manejos 
agroecológico e convencional da caatinga na Chapada do Apodi-RN Jucirema Ferreira da Silva

2518 42 Atributos químicos na caracterização de solos com terra preta arqueológica na 
Amazônia Oriental Daniel Silva do Carmo Santos

2522 43 Influência das formas de aplicação e doses de calcário sobre os níveis de 
fósforo de um solo cultivado com alfafa em sistema de plantio direto Jorge Jamhour

2525 44 Alterações nos parâmetros químicos do solo em função de doses de N-K, após 
o cultivo de abacaxizeiro Juliana Oliveira Dória

2530 45 Modificações eletroquímicas ao longo do tempo em solos alagados do Rio 
Grande do Sul Célito Pescador Mezzari

2558 46 Fósforo biológico, geoquímico e total em solos com histórico de cultivo de 
chuchuzeiro (Sechium edule) Cleiton Junior Ribeiro Lazzari

2564 47 Walkley-Black e analisador elementar para determinação de carbono orgânico 
em solos de áreas úmidas costeiras Nathielly Herculano
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2568 48 Solução de cloreto de amônio como alternativa para extração de K trocável em 
solos do Rio Grande do Sul Magno Batista Amorim

2570 49 Disponibilidade de níquel associada a características químicas e texturais de 
solos destinados ao cultivo de soja Bruna Wurr Rodak

2571 50 Disponibilidade de Cu, Zn, Cr e Cd em resíduos orgânicos e biocarvões 
pirolisados a 400°C e 700°C Maria Paula Silveira Bibar

2596 51 Efeito de doses de resíduo industrial nos atributos químicos do solo Edson De Souza dos Santos

2618 52 Teores da Ca, Mg e Al trocáveis sob diferentes sistemas de manejo com 
queima e sem queima da vegetação em Igarapé- Açú (PA) Nayara Kelly Feitosa Ferreira

2649 53 Fluxo difusivo do fósforo em solo arenoso adubado Priscila Alves Lima

2664 54 Alterações eletroquímicas e dinâmica de nitrogênio mineral em solo de várzea 
tropical sob cultivo de arroz irrigado Ana Cláudia de Castro Pereira

2675 55 Cromo em solos fertilizados com proteína hidrolisada de couro Jovana Bavaresco

2696 56 Compartimentos da matéria orgânica do solo e estoque de carbono em três 
coberturas vegetais em duas climossequências Acácio Nascimento da Silva

2731 57 Variabilidade espacial da acidez de um Latossolo Vermelho-Amarelo sob 
sistema de integração lavoura-pecuária Mônica Cristina Sangiovo

2746 58 Emissão de metano e óxido nitroso no período de entressafra do arroz irrigado 
sob diferentes manejos de solo e da cobertura vegetal Jaqueline Trombetta da Silva

2765 59 Aplicação de biochar e a disponibilidade de fósforo no solo Cristiano Dela Piccolla

2809 60 Potencial hidrogeniônico (pH) do solo de uma área verde presente no Campus 
I do Centro Universitário de Sete Lagoas Glaison Francisco Sampaio

2810 61 Frações húmicas de um Luvissolo Crômico sob diferentes tipos de manejo Max Kleber Laurentino Dantas

2812 62 Valores de pH obtidos com os métodos SMP, Sikora e sua versão tampão 
Santa Maria para solos das regiões do Planalto e Sul do Rio Grande do Sul Rosane Maria Morales Guidotti

2835 63 Ácidos húmicos nas propriedades químicas do solo Hellen Cristina da Silva

3.1 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

ID Painel Título Apresentador

2109 64 Doses de adubação nitrogenada na cultura do milho segunda safra Cassiano Cavalli

2264 65 Teor de boro em diferentes órgãos do açaizeiro em sistemas agroflorestais Francisco Carlos Almeida de 
Souza

2433 66 Biomassa e micronutrientes foliares em plantios de eucalipto, no Sudeste 
Paraense Rayanne Oliveira Teixeira

2435 67 Características vegetativas de milho após aplicação de ácidos húmicos Cleidson Aparecido Donizeti 
Tomaz

2436 68 Variabilidade espacial e temporal de bases e pH em cafezal manejado por 
meio de agricultura de precisão Leandro Cardoso Gomes

2437 69 Adubação nitrogenada em sorgo forrageiro BMR – produção e taxa de 
acúmulo de matéria seca Marcieli Maccari

2441 70 Fósforo orgânico lábil e carbono em um Argissolo Amarelo submetido ao corte-
queima e ao corte-trituração na Amazônia Oriental Ana Carolina Maciel Braga
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2442 71 Diagnóstico dos teores de enxofre extraível no solo das áreas de agricultura de 
precisão no Rio Grande do Sul Shaiana da Silva Rebelato

2445 72 Resposta da cultura do trigo à adubação nitrogenada cultivado após milho ou 
soja em diferentes densidade de semeadura Juliana Tamie Suyama

2458 73 Estado nutricional da soja em função de culturas de cobertura e residual de 
doses de N e calcário em sistema de plantio direto Carina Oliveira e Oliveira

2459 74 Desempenho da alface crespa (cv. Simpson semente preta) em função de 
doses de nitrogênio e boro Kamila Cunha de Meneses

2470 75 Acúmulo de Ca, Mg e K em cultivo de mandioca (Manihot esculenta Crantz) 
sob a influência de adubação orgânica no Agreste Paraibano Juliana Zomazete dos Santos

2471 76 Efeito do lodo de esgoto como fonte alternativa de N para a cultura do girassol 
em comparação com o N mineral e esterco bovino Ademilson de Oliveira Alecrim

2473 77 Acúmulo de macronutrientes secundários na rebrota de duas cultivares de 
sorgo Gustavo Franco de Castro

2481 78 Desenvolvimento e propriedades químicas do solo de uma lavoura de café 
conilon (Coffea canephora pierre) em sistema agroflorestal Dinorah Moraes de Souza

2483 79 Eficiência dos diferentes espaçamentos e quantidades de palha de carnaúba 
no rendimento agronômico do coentro Andréia Mitsa Paiva Negreiros

2485 80 Germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas de Moringa oleifera 
Lam. em função de diferentes substratos Vithória Cacique Araújo

2499 81 Manejo da adubação nitrogenada do girassol irrigado na Chapada do Apodi, 
Limoeiro do Norte, CE

Ana Paula Andrade Nunes 
Castelo

2507 82 Manejo da água da irrigação e da adubação fosfatada para a mitigação da 
toxidez por ferro em arroz Isadora Rodrigues Jaeger

2510 83 Marcha de absorção e acúmulo de macronutrientes primários na rebrota da 
cultura do sorgo Iran Dias Borges

2511 84 Produtividade de grãos e componentes de rendimento do milho em função de 
doses de esterco bovino Marcio Silveira da Silva

2513 85 Altura e produção de massa seca do capim-xaraés submetido a doses de 
silício e nitrogênio Jonatan Bastos Lizzi

2516 86 Emissão de CH4 e N2O em sistemas de produção de arroz irrigado sob 
diferentes níveis de tecnologia Cimelio Bayer

2521 87 Absorção do nitrogênio por variedades de cana-de-açúcar com diferentes 
níveis de tolerância ao déficit hídrico Thais Ramos da Silva

2524 88 Suprimento de potássio em Latossolos do estado do paraná Fábio Steienr

2535 89 Acúmulo de macronutrientes por plantas de cobertura em áreas de cultivo de 
milho para silagem Carine Gregório Machado Silva

2537 90 Caracterização química de biofertilizante supermagro com potencial para 
adubação foliar e como fitoprotetor Leane Rodrigues dos Santos

2548 91 Comportamento de substrato utilizado em cultivos de plantas de crisântemo 
em vaso Auac Breno Lafe

2549 92 Resposta da adubação nitrogenada e boratada sobre a produtividade da alface 
crespa (cv. Itapuã 401), no município de Chapadinha – MA Francisco Alves Soares

2557 93 Efeito de doses de um condicionador em dois tipos de solo Mario Sandoval Contreras

2562 94 Avaliação de genótipos de feijoeiro cultivados em hidroponia em função de 
doses de potássio

José Antonio de Fátima 
Esteves

2567 95 Interferência de diferentes doses de nitrogênio nos componentes de 
produtividade de milho na região de Paragominas - Pará Eduardo da Silva Aquino
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2572 96 Análise comparativa da influência de fertilizantes inorgânicos e orgânicos na 
cultura do pinhão manso (Jatropha curcas L.) no Semiarido Potiguar Jéssica Gonçalves Fonseca

2577 97 Aditivos para reduzir volatilização de amônia em cama de aviário Eduardo Martins Fontes

2581 98 Produção do algodão BRS Verde com diferentes níveis de salinidade da água 
de irrigação Andygley Fernandes Mota

2583 99 Produtividade de soja e eficiência no uso de potássio em sucessão a Urochloa 
brizantha cultivada na entressafra Jeander Oliveira Caetano

2589 100 Frações nitrogenadas em variedades de arroz submetidas a baixa e alta 
disponibilidade de N-nitrato em solução nutritiva Sara Brasil Carvalho

2590 101 Avaliação da aplicação de cobalto, molibdênio no tratamento de sementes e 
via foliar na cultura da soja Eduardo Augusto Christ

2592 102 Agrofloresta de baru: influencia de leguminosas e milho na fertilidade do solo Leonardo Brandão Gonçalves 
Bizinoto

2600 103 Produtividade e rentabilidade do milho com complementação nitrogenada foliar Roger de Oliveira

2601 104 Estado nutricional do milho em função de adubação nitrogenada e residual de 
calagem em solo de cerrado, safra 2010/11 Raul Sobrinho Pivetta

2625 105 Fósforo e estimulante de micorrização formononetina na produtividade da soja 
cultivada em Latossolos do Cerrado Piauiense Fabrício Ribeiro Andrade

2627 106 Resposta do milho ao modo de aplicação de fósforo Felipe Brendler Oliveira

2629 107 Avaliação de genótipos de trigo para biofortificação com selênio Caio Ricardo dos Santos 
Domingues

2632 108 Produção de matéria seca de alfafa cultivada em sistema de plantio direto sob 
formas de aplicação e doses de calcário Carine Lisete Glienke

2636 109 Crescimento inicial de plantas de soja em funcão da aplicação de substâncias 
humicas e enraizador Italo Bogado dos Santos

2640 110 Parâmetros de produtividade de variedades locais e melhoradas de arroz 
(Oryza sativa, L.) em agroecossistemas do trópico úmido Ana Maria Silva de Araujo

2641 111 Nitrogênio e fósforo na recuperação de pastagem degradada de capim-
braquiarão

Osvaldo Henrique Gunther 
Campos

2644 112 Dose econômica de potássio na produção da variedade FMT 705 de 
algodoeiro herbáceo Jean Carlos Bernardino

2652 113 Efeito residual de diferentes quantidades e períodos de incorporação do 
esterco bovino na rebrota da rúcula

Emerson Bruno Rodrigues da 
Silva

2655 114 Crescimento do cedro australiano na região de Campo Belo – MG em função 
de diferentes doses de fósforo Bruno da Silva Moretti 

2669 115 Efeito do uso de ácidos húmicos na absorção de nutrientes no milho Eduardo Humberto Pena Porto 

2673 116 Respostas de dois genótipos de eucalipto a diferentes doses de nitrogênio Danilo Brito Novais

2679 117 Doses de nitrogênio e coberturas vegetais na produtividade do trigo em 
sucessão ao arroz em sistema plantio direto, em dois anos agrícolas Mariana Moreira Melero

2680 118 Produção de proteína bruta em alfafa submetida a níveis de adubação 
potássica André Brugnara Soares

2682 119 Liberação de nitrogênio dos resíduos da colheita de eucalipto Françoise Dalprá Dariva

2683 120 Eficiência agronômica da aplicação de fósforo em variedades de algodoeiro 
herbáceo Bruna Lima de Oliveira
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2689 121 Efeito da cobertura do solo com biomassa de leguminosas arbóreas na 
nutrição de aboboreira cv. Leite, sob sistema agroecológico

Eduardo Henrique Santana 
Sousa

2695 122 Redução da toxicidade do NaCl pelo si no braquiarão cultivado em solução 
nutritiva Ralini Ferreira de Mélo

2699 123 Efeito do fertilizante foliar Biozyme aplicado em tratamento de sementes e/ou 
pulverização foliar sobre a produção do milho

Marco Túlio Gonçalves de 
Paula

2700 124 Caracterização química de serrapilheira de solos sob vegetação de cerrado, 
mata, pinus e eucalipto Giulia Faria Shimamoto

2715 125 Efeito da cobertura do solo com leguminosas arbóreas, suplementadas com 
biofertilizante, sobre a produção e qualidade de abóbora cv. Leite Marcelo Marinho Viana

2728 126 Efeito da aplicação de doses crescentes de esterco bovino no crescimento da 
moringa (Moringa oleifera Lam.) Walleska Pereira Medeiros

2733 127 Adubação NPK do algodoeiro em cultivo adensado de safrinha no Cerrado de 
Goiás – safra 2010/11

Laene Nepomuceno Alemida 
Galhardo

2739 128 Avaliação da eficiência do uso de potássio sob efeito da combinação de gesso 
com leguminosas arbóreas Mariana da Silva Corrêa

2741 129 Resposta de milho, trigo e soja a aplicação de dejeto líquido suíno (DLS) em 
diferentes níveis de adubação mineral Gabriel Barth

2742 130 Rendimento de milho em sistema plantio direto consolidado após reaplicação 
de calcário Felipe Oddone

2754 131 Calagem e desenvolvimento inicial de mudas de curauá [Ananas erectifolius 
(L.B.SM)] Sílvio Vieira da Silva

2762 132 Efeito de fontes de potássio na qualidade de frutos do morangueiro Juscimar da Silva

2766 133 Resposta da canola cultivada em sucessão à soja ao nitrogênio e enxofre 
aplicados em cobertura Onóbio Vicente Werner

2774 134 Relações entre a altura dominante do Eucalyptus dunnii com as propriedades 
químicas de alguns solos na Depressão Central do RS

Cedinara Arruda Santana 
Morales

2781 135 Avaliação da densidade populacional de perfilhos do capim piatã submetido a 
diferentes fontes de fósforo Daniel Gonçalves Dias

2794 136 Nitrogênio mineral do solo em função da forma de aplicação de dejeto de suíno 
e de inibidor de nitrificação Bruno Tiago Sebastiani

2797 137 Teores de nitrogênio amoniacal ao longo do tempo após aplicação de resíduos 
orgânicos ao solo Valdinei da Silva Capelão

2806 138 Avaliação do estado nutricional de plantas de cafeeiro adubadas com 
composto orgânico alternativo Eudes Neiva Junior

2815 139 Avaliação do fosfato reativo de Bayóvar e do termofosfato magnesiano na 
produção de massa seca de brachiaria brizanta cv. Piatã André Luiz Carvalho Caputo

2819 140 Resposta da cultura do milho em função do efeito residual de calcário no 
plantio direto Naira Quirino de Biazi

2824 141 Teores de óleo e proteína bruta em grãos de canola em função da adubação 
nitrogenada e sulfatada Fábio Teixeira Lucas

2827 142 Efeito residual da adubação fosfatada com e sem calagem no desenvolvimento 
inicial de mudas de mogno (Swietnia macrophylla King) Rubia Carla Ribeiro Dantas

2841 143 Resposta do sorgo-sudão à adubação fosfatada em solo do Semiárido 
Pernambucano André Pereira Freire Ferraz

2842 144 Determinação do K solúvel como solução para problemas com análise foliar Samuel Vasconcelos Valadares

2846 145 Influência do calcário na adubação de plantio no desenvolvimento do 
maracujazeiro Anderson Tenório de Meneses
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2847 146 Crescimento vegetativo dos abacaxizeiros ‘Vitória’ e ‘MD2’ adubado com doses 
de fertilizante foliar em substituição a adubação convencional Paulo Augusto Pereira Lopes

3.2 Corretivos e Fertilizantes

ID Painel Título Apresentador

2355 147 Calcário líquido é corretivo do solo? Pedro Antonio Fonseca de 
Freitas

2363 148 Rendimento e teor de proteína bruta de grão de trigo adubado com fertilizantes 
nitrogenados estabilizados Juliana Hänel

2492 149 Fracionamento de potássio em solos adubados com fontes alternativas Ana Stella Freire Gonçalves

2576 150 Efeito residual de calcário na cultura da soja em sistema de plantio direto no 
cerrado Tiago de Lisboa Parente

2603 151 Alterações na fertilidade do solo com uso de fertilizante potássico de liberação 
controlada Leandro José Grava de Godoy

2650 152 Uso da rochagem como fonte alternativa de nutrientes na produção de cana-
de-açúcar (Saccharum officinarum) para a indústria de etanol Fred Newton da Silva Souza

2671 153 Comparação de métodos de digestão de amostras de fertilizantes para 
determinação de elementos terras raras Geila Santos Carvalho

2737 154 Produtividade de soja sob plantio direto em resposta a adubação Vinícius José Ribeiro

2769 155 Estado nutricional de bananeiras sob doses de fertilizantes de liberação 
controlada e convencional Felipe Carvalho de Oliveira

2776 156 Novas fontes de fertilizantes nitrogenados para adubação de soqueira colhida 
sem queima. Efeitos na planta Michele Xavier Vieira Megda

2786 157 Eficiência agronômica de fertilizante fosfatado a base de fosforita na cultura do 
feijão

Henrique Estevam Fernandes 
Alves

2792 158 Volatilização da amônia na adubação nitrogenada de cobertura realizada a 
lanço em sistema plantio direto no Cerrado Aguinaldo José Freitas Leal

2800 159 Desenvolvimento inicial de eucalipto em função da fertilização com adubo NPK 
no grânulo, Amazônia Oriental Arnaldo Barros e Souza

2817 160 Eficiência da ureia granulada com carvão vegetal oxidado Reinaldo Bertola Cantarutti

2831 161 Avaliação de fertilizantes fosfatados em capim-piatã sob cultivo protegido Wantuir Filipe Teixeira Chagas

3.5 Poluição, Remediação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas

ID Painel Título Apresentador

2349 162 Massa seca e taxa fotossintética de eucalipto sob doses crescentes de zinco Renato Alves Teixeira

2381 163 Atributos químicos de solos degradados por mineração na mina serra da onça, 
Região Amazônica, em fase de recuperação Valéria Peruca de Melo

2384 164 Atributos químicos do solo em pastagem degradada sob Brachiaria brizantha 
influenciados pela adição de resíduos industriais

Leonard Campos Avellar 
Machado

2405 165 Crescimento de trigo e milho e aporte de metais pesados em solo acrescido de 
lodo da indústria têxtil Danilo Dufech Castilhos
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2410 166 Teores semi-totais de As, Cr, Ni e Pb na Chapada do Apodi-CE Rafaela Batista Magalhães

2450 167 Desenvolvimento de mudas de paricá em solo contaminado com cádmio e 
zinco

Deyvison Andrey Medrado 
Goncalves

2461 168 Disponibilidade de cádmio em profundidade após aplicação superficial de 
condicionadores em solos contaminados

Raphael Bragança Alves 
Fernandes

2463 169 Avaliação da concentração de base de Cd em solos do estado de São Paulo Vinicius Henrique de Oliveira

2533 170 Acúmulo de matéria seca e nutrientes em plantas de aveia preta cultivadas em 
solos com altos teores de cobre Eduardo Girotto

2540 171 Fitorremediação para extração de chumbo no solo Rômulo César Soares 
Alexandrino

2619 172 Crescimento do pinhão manso em solo decapitado, com adição de resíduos e 
hidrogel Adriana Avelino Santos

2685 173 Fitorremediação em solo proveniente de área de mineração de ouro 
contaminada com arsênio

Luiz Roberto Guimarães 
Guilherme

2692 174 Investigação da concentração natural de Pb em solos do estado de minas 
gerais Jefferson Luiz Antunes Santos

2706 175 Monitoramento da macrofauna em área degradada em recuperação utilizando 
adubos verdes, calcário e gesso Débora Pavani Silva

2753 176 Avaliação de potencial de degradação química do solo da mata do quilombo 
(Campinas/SP) utilizando elementos da teoria de conjuntos Fuzzy Mariane de Souza Reis

2760 177 Fitoremediação de chumbo pelas espécies vetiver (Vetiveria zizanioides L.), 
feijão de porco (Canavalia ensiformis L.) e singônio (Syngonium angustatum) Emylly Figueredo Leal

2780 178
Morfologia, quantidade e análise elementar de sílico-fitólitos de tecidos de 
Andropogon arundinaceus Willd crescida em solo com e sem adição de lodo 
de esgoto

Igo Fernando Lepsch

2784 179 Solo como substrato para o tratamento de esgoto com plantas Anna Paula Ferreira Batista 
Goldfeld

2793 180 Atributos químicos e densidade de solos degradados sob regeneração 
espontânea de Pinus spp. e de florestas secundárias Elaine Vivian Oliva

2849 181 Teores de elementos-traço em áreas de aterros no estado do Rio Grande do 
Norte

Humbelina Silva Siqueira 
Lopes

2851 182 Imobilização de lantânio por (hidr)óxidos sintéticos de ferro e alumínio Jaime Wilson Vargas de Mello

0231 183 Análise do pH em água e teores de cromo e cobre em solo contaminado por 
gasolina e óleo diesel Ilton Agostini Junior
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Apresentação de Pôsteres

Praça Açores

Comissões:

   1.1 Gênese e Morfologia do Solo
   1.2 Levantamento e Classificação de Solos 
   1.3 Pedometria 
   2.2 Física do Solo
   2.3 Mineralogia do Solo
   3.3 Manejo e Conservação do Solo e da Água
   3.4 Planejamento do Uso da Terra
   4.1 Educação em Solos e Percepção Pública do Solo
   4.2 Solos e Segurança Alimentar
   4.3 História, Epistemiologia e Sociologia da Ciência

Segunda-Feira - 09h45-11h15

1.1 Gênese e Morfologia do Solo

ID Painel Título Apresentador

127 1 Caracterização e classificação de Terras Pretas arqueológicas no Sul do estado 
do Amazonas Milton Cesar Costa Campos

141 2 Relações pedológicas e geomorfológicas na área de influência direta do Rio 
Urussanga Aline Pires Mateus

163 3 Análise discriminante e espacial de formas de ferro em área de cultivo irrigado 
em Minas Gerais Célia Regina Paes Bueno

193 4 Micromorfologia da pedogênese e alteração de quartzito e xisto em dois solos 
de altitude em Lavras-MG Eduane José Pádua

194 5 Análise de componentes principais na caracterização de horizontes A 
Chernozêmicos do Sertão Central do Ceará Gustavo Souza Valladares

207 6 Micromorfologia da pedogênese e alteração de minerais de um Cambissolo da 
Serra da Mantiqueira, Sul de Minas Gerais Leandro Campos Pinto

374 7 Caracterização e classificação de Terras Pretas arqueológicas na região de 
Apuí-AM

Luís Antônio Coutrim dos 
Santos

1083 8 Caracterização e classificação de dois perfis de solos cultivados com sisal no 
Semiárido Baiano Ronaldo Pedreira dos Santos
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1.2 Levantamento e Classificação de Solos 

ID Painel Título Apresentador

46 9 Solos do campo experimental Pedro Arle em Frei Paulo - Sergipe Lúcia Raquel Queiroz Pereira 
da Luz

132 10 Os solos das ilhas da estação ecológica de Tupinambás-SP Marcio Rossi

168 11 Mapeamento dos solos da microbacia do Córrego do Coxo – Jacobina/Bahia e 
o uso de sistemas de informação geográfica Márcio Lima Rios

220 12 Levantamento pedológico semidetalhado da sub-bacia Córrego Olho D‘água, 
Prudente de Morais-MG Cristiane Valéria de Oliveira

317 13 Inventário das terras na microbacia Lajeado Pessegueiro no município de 
Guarujá do Sul, SC

Ludmila Nascimento 
Machado

327 14 Caracterização de solos cultivados com sisal em áreas de ocorrência da 
podridão vermelha do pseudocaule na região Semiárida da Bahia

Katia Núbia Azevedo Barros 
Mota

329 15
Mapeamento da profundidade do “solum” de Cambissolos em sub-bacia 
hidrográfica de Minas Gerais, baseado em modelos de conhecimento de 
campo e técnicas de geoprocessamento

Sérgio Henrique Godinho 
Silva

355 16 Utilização de imagem de satélite no levantamento de solos da folha 
Jaguaretama-CE

Sonia Barreto Perdigão de 
Oliveira

1.3 Pedometria 

ID Painel Título Apresentador

70 17 Novos índices baseados no modelo de van Genuchten como indicadores da 
qualidade física do solo Robson André Armindo

252 18 Identifying and correcting oblique striping in the topodata digital elevation model Alessandro Samuel Rosa

269 19 Espectroscopia de reflectância mid-IR na predição de atributos do solo para 
fins de levantamento Fabrício da Silva Terra

277 20 Suscetibilidade magnética na estimativa da textura do solo em Latossolos em 
Guatapará-SP Ronny Sobreira Barbosa

2.2 Física do Solo 

ID Painel Título Apresentador

38 21 Variabilidade espacial da resistência do solo a penetração e umidade em área 
de campo natural na região sul do amazonas Bruno Campos Mantovanelli

58 22 Uso da ferramenta multivariada na seleção de indicadores físicos do solo Rossanna Barbosa Pragana

75 23 Melhoria estrutural do solo: cultivo de gramínea perene e seus efeitos em 
intervalo hídrico ótimo e pressão de preconsolidação Vico Mendes Pereira Lima

93 24 Calibração de aparelho Speedy para a determinação do teor de água no solo Luiz Ricardo Sobenko

96 25
Carbono orgânico e atributos físicos em um Argissolo Vermelho-Amarelo 
adubado com dejetos líquidos e cama sobreposta de suínos em sistema plantio 
direto

Arcângelo Loss

98 26 Propriedades físicas do solo sob influência de culturas de inverno em diferentes 
sistemas de manejo Poliana Ferreira da Costa
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102 27 Gênese de agregados sob diferentes sistemas de uso do solo Carlos Aristeu Mergen Junior

113 28 Agregação afetada pela compactação induzida em Latossolo Vermelho 
Distrófico cultivado com milho Karina de Vares Rossetti

125 29 Ambiente físico do solo frente a diferentes estratégias de redução da 
compactação do solo David Peres da Rosa

134 30 Automação da leitura de tensiômetros para o monitoramento do potencial da 
água no solo para a cultura do feijoeiro Alessandra Calegari da Silva

143 31 Distribuição espacial da resistência do solo à penetração e teor de água do 
solo sob agrofloresta na região de Humaitá-AM

Marcelo Dayron Rodrigues 
Soares

146 32 Determinação da variabilidade espacial das propriedades físicas de um 
Latossolo Amarelo Eutrófico da região Serrana do estado do Espírito Santo Lucas Rodrigues Nicole

148 33 Avaliação de um método rápido para determinação da curva de retenção de 
água no solo

Polianna dos Santos de 
Farias

149 34 Utilização da lavadora ultrasônica na determinação da densidade dos sólidos 
de substratos Claudia Klein

212 35 Atributos físicos de Latossolo Vermelho Distrófico sob diferentes manejos no 
IFMT-Campus São Vicente Evandro Marcos Biesdorf

237 36 Efeitos da subsolagem nas propriedades físicas de um Argissolo Amarelo 
Distrocoeso fragipânico cultivado com eucalipto

Frederico Alfenas Silva 
Valente Paes

248 37 Efeito da carga de um “forwarder” sobre a compactação de um Latossolo 
Vermelho-Amarelo Arystides Resende Silva

271 38 Efeito do revolvimento e de sistemas de manejo na resistência do solo à 
penetração em áreas de plantio direto Renato Lara de Assis

274 39 Uso de subsolador como melhoria física de Nitossolo Vermelho manejado pelo 
plantio direto Felipe Pesini

285 40 Produtividade do feijão e atributos de um Latossolo em Selvíria, MS, por 
técnicas multivariadas Pamela Kerlyane Tomaz

300 41 Atributos físicos como indicadores da qualidade do solo em sistemas de 
manejo no Leste Catarinense Patricia da Silva Paulino

301 42 Evaluation of infiltration characteristics and models of an Alfisol under tung 
(Aleurites moluccana (L.) Wild) - based cropping systems Gabriel Oladele Awe

330 43 Consórcios e adubações nos atributos físicos do solo em área de Tifton 85 para 
fenação Deise Dalazen Castagnara

335 44 O efeito da compactação da colheita florestal mecanizada sobre atributos físico 
do solo em Otacílio Costa–SC Adriano da Costa

344 45 Tempo de peneiramento para determinação das classes de areia de um 
Neossolo Quartzarênico Distrófico Flávia Levinski

370 46 Avaliação dos atributos físicos dos horizontes pedogenéticos em área de 
manejo Caatinga

Raniere Barbosa de Lira 
Raniere

373 47 Análise de trilha de propriedades hidrodinâmicas em um Neossolo Flúvico no 
Semiárido Pernambucano

Rodolfo Marcondes Silva 
Souza

497 48 Retenção de água em solo submetido à subsolagem para cultivo de café 
Conilon Mariana Vasconcelos Barroca

2.3 Mineralogia do Solo 
ID Painel Título Apresentador

170 49 Análise mineralógica de perfil laterítico de ferro na Serra do Rola-Moça, no 
Quadrilátero Ferrífero-MG Fernanda Aparecida Leonardi
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261 50 Relação feldspatos e quartzo em Neossolos provenientes de gnaisses: 
metodologia experimental por difratometria de raios X

Jean Cheyson Barros dos 
Santos

449 51 Mineralogia da fração argila de solos da formação Solimões na província 
petrolífera de Urucu, Amazonas Andréa da Silva Gomes

3.3 Manejo e Conservação do Solo e da Água 
ID Painel Título Apresentador

65 52 Caracterização de Latossolos com horizontes A Húmico sob diferentes usos na 
região Serrana do Rio de Janeiro Ademir Fontana

67 53 Estoque de carbono orgânico no solo afetado por adubação e sistemas de 
culturas no Sul do Brasil Edward Victor Aleixo

110 54 Razão de perdas de solo em sistemas de cultivo de longa duração em um 
Argissolo Vermelho da Depressão Central do RS

Mastrangello Enivar 
Lanzanova

119 55 Carbono, nitrogênio e complexo sortivo de agregados biogênicos e fisiogênicos 
sob diferentes sistemas de uso do solo Elias Mendes Costa

130 56 Influência da irrigação com água salina no crescimento e nos teores de 
micronutrientes algodoeiro Lucas Ramos da Costa

142 57 Metais pesados em solos cultivados com banana no projeto de irrigação do 
Baixo Açu-RN Elis Regina Costa de Morais

150 58 Composição mineral e extração de sais da erva sal na comunidade rural Boa 
Fé, Mossoró-RN Ana Cláudia Medeiros Souza

156 59 Sistemas de manejo do solo na recuperação de uma pastagem degradada em 
Rondônia Afrânio Ferreira Neves Junior

159 60 Agregação de um Latossolo Vermelho cultivado com cana-de-açúcar no Rio 
Grande do Sul Roberta Jeske Kunde

175 61 Carbono orgânico do solo em diferentes sistemas de preparo e manejo da 
palhada da cana-de-açúcar em estudo de longa duração

Shirlei Almeida Assunção 
Shirlei Assunção

180 62 Avaliação da qualidade de solo em dois sistemas de uso agrícola no Semiárido 
da Bahia

Ana Carolina Oliveira 
Fernandes

182 63 Atributos produtivos da cana-de-açúcar e do solo: uma abordagem multivariada Morel de Passos e Carvalho

195 64 Atributos químicos de Argissolo Amarelo sob floresta natural e convertida em 
sistema de pastagem em Roraima José Frutuoso do Vale Júnior

197 65 Uso de leguminosas anuais como adubos verdes na região Semiárida Mineira Jéssica Costa de Oliveira

204 66 Perdas de solo e água em diferentes sistemas de cultivo de milho no Agreste 
Sergipano – biênio 2011-2012 Inácio de Barros

218 67 Reservas de carbono con agroforesteria en la Amazonia Peruana para mitigar 
efectos de cambio climatico Julio Cesar Alegre Orihuela

233 68 Indicadores da qualidade do solo numa área sob semeadura direta no Cerrado 
Mineiro José Luiz Rodrigues Torres

256 69 Hidráulica do escoamento e transporte de sedimentos em entressulcos e em 
sulcos em Cambissolo Háplico de ambiente Semiárido Victor Casimiro Piscoya

259 70 Estudo das águas subterrâneas em uma bacia hidrográfica localizada no 
município de Varre-Sai-RJ com uso do GPR (georadar) Magno Grativol Peixoto

266 71 Usos do solo na reforma do canavial: atributos do solo e produtividade da cana-
de-açúcar Carolina Fernandes

282 72 Emissão de dióxido de carbono de um Nitossolo sob adubação orgânica e 
sistemas de preparo do solo Rodrigo da Silveira Nicoloso
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283 73 Emissão de óxido nitroso de um Nitossolo sob adubação orgânica e sistemas 
de preparo do solo Roberto André Grave

299 74 Perdas de solo e água em um Cambissolo sob condição de chuva simulada Danieli Schneiders

302 75 Influência da cobertura e da rugosidade superficial do solo na velocidade da 
enxurrada e no diâmetro médio dos agregados nela contidos Júlio César Ramos

304 76 Qualidade física e estrutural de Cambissolos sob cultivo de banana em APP da 
sub-bacia Ribeira de Iguape Camila Cassante de Lima

308 77 Reflexos da impermeabilização dos solos na qualidade da água do Córrego 
Fundo em Pato Branco–PR Aquélis Armiliato Emer

314 78 Capacidade produtiva de sítios cultivados com eucalipto em Argissolos no 
Litoral Norte da Bahia Marcelo Carvalho de Miranda

319 79 Perdas de solo e água em um Nitossolo Bruno após aplicação de dejeto líquido 
de suínos

Maria Aparecida do 
Nascimento dos Santos 

345 80 Nodulação da cultura da soja em função de diferentes sistemas de preparo de 
solo Eduardo Pradi Vendruscolo

366 81
Estudo da qualidade do solo tendo como parâmetro o índice S de um Argissolo 
Amarelo submetido a diferentes manejos no perímetro irrigado Platô de 
Neópolis-SE

Eloa Moura Araujo

371 82 Estabilidade de agregados de um Latossolo sob diferentes plantas de cobertura 
na região Central de Ninas Gerais Luana Rafaela Maciel Wilda

372 83 Perdas de P e K por erosão hídrica com chuva simulada em um Nitossolo 
Bruno com aplicação de dejeto líquido de suínos Jose Mecabo Junior

376 84
Correlação linear e espacial entre os ambientes de produção da cana-de-
açúcar e as bases trocáveis do solo na região Noroeste do estado de São 
Paulo

José Eduardo Soria

396 85 Biomassa e atividade microbiana em Argissolo do Semiárido Piauiense sob 
diferentes sistemas agrícolas

Ana Carolina Camara 
Ferreira

400 86 Estado de compactação de um Latossolo Vermelho com sistemas de manejo e 
modelos de produção de longo prazo Moacir Tuzzin de Moraes

404 87 Perdas de solo e água pós-plantio de eucalipto na região Leste do Mato Grosso 
do Sul Bernardo Moreira Cândido

420 88 Perdas de solo relacionadas à erosividade da chuva em áreas cultivadas com 
feijão-de-porco (Canavalia ensiformis L. Dc) Pedro Velloso Gomes Batista

424 89 Avaliação dos atributos químicos e físicos de solos alterados após revegetação 
com espécies nativas da Amazônia Oriental Larissa Machado da Silva

519 90 Estabilidade de agregados sob diferentes sistemas de manejo em Latossolo no 
Sudoeste do Piauí Diane Cristina Stefanoski

934 91 Atributos do solo em sistemas agroecológico e convencional de hortaliças no 
Sertão Central do Ceará Mariana Braga Nanes

315 92 Qualidade de sítios florestais cultivados em Argissolos nos tabuleiros costeiros 
do Litoral Norte da Bahia Marcelo Carvalho de Miranda

425 93 Influência da precipitação de perfil atrasado nas características hidráulicas do 
escoamento superficial em diferentes condições de superfície do solo

Thais Emanuelle Monteiro 
dos Santos

3.4 Planejamento do Uso da Terra 
ID Painel Título Apresentador

108 94 Susceptibilidade à erosão das terras no entorno do Rio São Francisco, trecho 
Três Marias-Pirapora, Minas Gerais Marcus Manoel Fernandes
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191 95 Avaliação da fragilidade das terras em sítios de referência para restauração de 
matas ciliares do Rio São Francisco

Joao Bosco Vasconcellos 
Gomes

353 96 Vegetação nativa inferida a partir dos solos em transição floresta-cerrado na 
bacia do Ribeirão das Anhumas, Campinas-SP Ana Carolina Cunha de Assis

410 97 Variabilidade espacial de atributos indicadores de agregação do solo sob uso 
de pastagens e com remanescente de Mata Atlântica Marx Leandro Naves Silva

493 98 Atributos da fertilidade do solo em diferentes pedoforma em áreas de sucessão 
florestal Gilsonley Lopes dos Santos

4.1 Educação em Solos e Percepção Pública do Solo 

ID Painel Título Apresentador

241 99 O programa solo na escola- experimentos e contribuições do grupo de 
educação em solos da Geografia-USP Ana Clara Cerminaro

699 100 Capacitação em mapeamento digital de solos: Parte 1 – cursos presenciais e à 
distância para técnicos da América Latina e Caribe

Jesus Fernando Mansilla 
Baca

753 101 Percepções locais sobre os solos em Gravataí-RS Tatiana Finato

Segunda-Feira – 15h30-17h00
1.1 Gênese e Morfologia do Solo 

ID Painel Título Apresentador

439 1 Frações húmicas de solos minerais com altos teores de matéria orgânica da 
região Serrana do estado do Rio de Janeiro Lucienne Silva de Oliveira

488 2 Silicofitólitos como indicadores de paleoambientes no Carste da Serra da 
Bodoquena (MS) Marlen Barros E Silva

502 3 Cor do solo e nível freático na estimativa da estrutura da vegetação em 
transição mata ripária-cerrado Ricardo Marques Coelho

674 4 Registro de mudanças holocênicas na turfeira Pau-de-Fruta (Serra do 
Espinhaço Meridional-MG): estudo palinológico e geoquímico Ingrid Horák-Terra

690 5 Parâmetros sedimentológicos da fração areia na identificação de 
descontinuidade litológica em solos originados de arenito Catiline Schmitt

740 6 Relações pedomorfogeológica no Parque Ecológico Pequizeiros–DF, com 
auxílio de geotecnologias

Marilusa Pinto Coelho 
Lacerda

751 7 Quantificação dos teores de areia e argila por meio de sua energia refletida Marcos Rafael Nanni

1.2 Levantamento e Classificação de Solos 
ID Painel Título Apresentador

431 8 Uso e aptidão agrícola das terras de uma microbacia rural do Planalto Serrano 
de Santa Catarina Alissa Mayla Pereira

487 9 Desenvolvimento de aplicativo para classificação de solos de acordo com o 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos: primeira etapa Benito Roberto Bonfatti

495 10 Mapeamento preliminar dos solos da microbacia hidrográfica do Rio Paciá no 
meio rural do município de Lábrea - Sudoeste Amazônico José Omar da Silva
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605 11 Caracterização morfológica dos solos no Lote 52 do assentamento Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, Nova Ipixuna–PA Nayara Rodrigues Santos

628 12 Classificação e caracterização química de um perfil de solo sob mata nativa, no 
município de Campestre-GO

Kathleen Lourenço 
Fernandes

730 13 Mapeamento pedológico detalhado da bacia do Córrego Águas da Lúcia, 
município de Botucatu-SP Laura Milani da Silva Dias

970 14 Mapeamento dos solos de parte da folha Cedro-CE utilizando técnicas de 
sensoriamento remoto

Raimunda Neuma da Costa 
Barreto

996 15 Classificação etnopedológica dos solos dos Kaxinawas da terra indígena 
Kaxinawa do Nova Olinda, município de Feijó, estado do Acre Eufran Ferreira do Amaral

1.3 Pedometria 
ID Painel Título Apresentador

303 16 Funções de pedotransferência para estimativa da densidade dos solos de 
áreas tropicais montanhosas Waldir de Carvalho Junior

311 17 Avaliação de algoritmos de árvores de decisão e modelos digitais de elevação 
para mapeamento digital de solos a nível semidetalhado Elvio Giasson

506 18 Avaliação do GPR para estimativa da profundidade do solo em uma transeção 
afloramento de quartzitos - Neossolo no DF Aldo Soares Pires Filho 

527 19 Capacitação em mapeamento digital de solos: Parte 2 – estudo de caso: 
carbono do solo em Campos dos Goytacazes-RJ Gustavo M. Vasques

2.2 Física do Solo 
ID Painel Título Apresentador

91 20 Resistência do solo à penetração em função de diferentes sistemas de preparo 
do solo Amarílis Beraldo Rós

171 21 Atributos físicos do solo em diferentes sistemas de manejo na região Oeste do 
Paraná Jean Sérgio Rosset

296 22 Atributos físicos de um Latossolo Vermelho sob sistemas de manejo após 
culturas de inverno e cultura de verão Poliana Ferreira da Costa

351 23 Crescimento de mudas de Baru e Gonçalo Alves em solo degradado, 
compactado ou não, suplementado com resíduo agroindustrial

Kellian Kenji Gonzaga da 
Silva Mizobata

375 24 Atributos físico-hídricos de um Latossolo Vermelho-Amarelo sob Pinus taeda L. 
na região de Telêmaco Borba, estado do Paraná Daniela Jerszurki

378 25 Intervalo hídrico do solo em área de cana-de-açúcar com controle de tráfego 
agrícola Zigomar Menezes de Souza

383 26 Aplicação de dejetos suínos não afeta argila dispersa e índice de floculação de 
um Latossolo Vermelho-Roxo Distroférrico Rafael Reck

384 27 Atributos físicos como indicadores da qualidade do solo em sistemas de 
manejo no Oeste Catarinense Patricia da Silva Paulino

385 28 Espacialização da condutividade hidráulica medida no campo Alexsandro dos Santos Brito

391 29 Efeito de intervalos de irrigação e densidades de solo no crescimento aéreo e 
radicular de Brachiaria brizantha Edleusa Pereira Seidel

393 30 Propriedades físicas de um Latossolo Vermelho-Roxo Distroférrico não são 
afetadas pela aplicação de dejeto líquido suíno Diógenes Maciocsik

417 31 Efeitos do carvão sobre atributos físicos do solo e desenvolvimento da cultura 
da alface Marta Jordana Arruda Coelho
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442 32 Desenvolvimento inicial do pinhão-manso cultivado em diferentes níveis de 
densidade do solo Tatiane Ohland

462 33 Densidade, resistência à penetração e porosidade sob sistemas de manejo em 
Latossolo do Cerrado Piauiense Diane Cristina Stefanoski

467 34 Avaliação de desempenho de analisador digital de umidade aplicado a solos de 
diferentes classes texturais Mara de Andrade Marinho

496 35 Efeito da subsolagem na condutividade hidráulica do solo, em áreas de cultivo 
de café Conilon Mariana Vasconcelos Barroca

511 36 Atributos físicos do solo em decorrência da aplicação de cinza de bagaço de 
cana-de-açúcar Priscila Roberta Volante 

520 37 Umidade volumétrica e resistência a penetração de um Nitossolo vermelho sob 
diferentes estratégias de melhoria física Diego Fincatto

535 38 Determinação dos limites de liquidez e plasticidade em um Cambissolo sob 
sistema agroecológico no município de Governador Dix-Sept Rosado-RN Rauny Oliveira de Souza

557 39 Propriedades físico-hídricas de solos cultivados com feijão preto (Phaseolus 
vulgaris L.) na bacia hidrográfica do Arroio Palmeirinha, Reserva–PR Adalberto Alves Pereira

561 40 Permeabilidade ao ar da cama de semeadura do solo sob sistema plantio direto Osvaldo Guedes Filho

569 41 Estudo comparativo de função capacidade de água, obtida por diferentes 
modelos analíticos de interpolação da curva de retenção

Jocenei Antonio Teodoro de 
Oliveira

598 42 Atributos físicos de um Argissolo Vermelho Amarelo irrigado com efluente de 
esgoto doméstico

Allan Charlles Mendes de 
Sousa 

604 43 Atributos físicos de um Latossolo cultivado com oleaginosas em sucessão a 
soja e milho Anderson Cristian Bergamin

609 44 Variação de propriedades físicas do solo e do crescimento de eucalipto em 
diferentes sistemas de manejo do solo Samara Pozzan da Rocha

645 45
Modelagem de séries temporais para o monitoramento de água no solo sob 
diferentes cultivos florestais do sistema aquífero Bauru (SAB) em área de 
preservação no município de Assis/SP

Aira Nava

662 46 Equações para estimar a porosidade drenável em Cambissolos Catarinenses Maria Izabel Warmling

669 47 Monitoramento de atributos do solo em área de plantio combinado de cana de 
açúcar em Mato Grosso do Sul Emilia Carolina Konradt

673 48 Qualidade física de um Latossolo Amarelo Típico sob diferentes sistemas de 
uso e manejo de pastagens e mata nativa Gustavo Dias Custódio

691 49 Avaliação física e mecânica de um Latossolo Vermelho submetido a diferentes 
sistemas usos e manejos Ezequiel Koppe

695 50 Resistência do solo à penetração em área de Tifton 85 para fenação Giseli Clussi

706 51
Distribuição de diâmetro de poros, umidade gravimétrica e resistência a 
penetração em um Argissolo Vermelho-Amarelo adubado com dejetos líquidos 
e cama sobreposta de suínos em sistema plantio direto

Daniela Schmitz

714 52 Efeito da concentração e valência do cátion da solução na dispersão/
coagulação de um Latossolo Vermelho

Thalita Luzia Barros 
Guimarães

722 53 Agregação do solo como indicador de qualidade em áreas de Mata Atlântica 
sob diferentes usos

Thaís de Andrade Corrêa 
Neto
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2.3 Mineralogia do Solo 
ID Painel Título Apresentador

619 54 Alterações mineralógicas em Argissolo sob diferentes usos e manejos Alberto Vasconcellos Inda 
Junior

803 55 Transformações dos óxidos de ferro em situações de intemperismo induzido 
para rocha basáltica de Maringá-PR

Ivan Granemann de Souza 
Junior

1075 56 Análise mineralógica da fração argila de horizontes coesos por espectroscopia 
do infravermelho, difração de raios X e análise térmica diferencial Luis Valério Prandel

3.3 Manejo e Conservação do Solo e da Água 
ID Painel Título Apresentador

437 57 Estabilidade e atributos físicos de Latossolo Amarelo sob diferentes sistemas 
de manejo no Cerrado Piauiense Thiago Rodrigo Schossler

481 58 Infiltração de água no solo em sistema plantio direto sob doses de dejeto 
líquido bovino e intervalos de avaliação

Verediana Fernanda 
Cherobim

482 59 Escoamento superficial em Latossolo Vermelho Amarelo em resposta ao uso 
do solo e à geoforma Hugo Alberto Ruiz

484 60 Decomposição de serapilheira em diferentes pedoformas sob cobertura 
florestal em Pinheiral, RJ

Victória Maria Monteiro 
Mendonça

491 61 Energia cinética de chuvas e correlação com perdas de solo e água por erosão 
hídrica Pedro Luiz Terra Lima

515 62 Avaliação dos atributos químicos e físicos de solos e da paisagem em Viçosa-
RN

Maria Laiane do Nascimento 
Silva

537 63 Efeitos da conversão de vegetação nativa em pastagem nos estoques de 
carbono em solos do Cerrado Sheila Lopes da Silva

538 64 Enraizamento de cana-planta sob palhada em Latossolo Vermelho Gisele Silva de Aquino

539 65 Biomassa vegetal, estoques de carbono e macronutrientes de adubos verdes 
usados na produção orgânica de abacaxi na Chapada Diamantina, BA

Fabiane Pereira Machado 
Dias

543 66 Efeito da conversão de vegetação nativa em cultivo nos estoques de carbono 
do solo no Cerrado

Airton Rener Pestana do 
Nascimento

549 67 Características agronômicas de seis cultivares de amendoim em sistema 
convencional e de semeadura direta sobre palhada de aveia José Barbosa Duarte Júnior

550 68 Atributos físicos de solos sob sistemas agroflorestais implantados em região de 
Savana em Santarém, Pará Adenauer Matos Beling 

599 69
Estoques de carbono e nitrogênio de solos de florestas primária e secundária 
em regeneração espontânea e pastagens do estado do Acre, Sudoeste da 
Amazônia Brasileira

Falberni de Souza Costa

624 70 Erosividade e perdas de solo pós-plantio de eucalipto na região do Extremo Sul 
da Bahia Danielle Vieira Guimarães

631 71
Uso de composto organo-mineral com cama de frango em atributos de um 
Latossolo Vermelho Distrófico cultivado com soja na região de Palmeiras de 
Goiás-GO

Victor Talles Lourenceti 
Hermógenes

667 72 Teores do carbono orgânico total (COT) em solos submetidos a manejo florestal 
e vegetação nativa

Paulo Ricardo Alves dos 
Santos

681 73 Atributos químicos de um Neossolo Quartzarênico em área de fruticultura 
irrigada e vegetação nativa Caatinga André Julio do Amaral
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685 74 Fluxos de carbono em sistemas agrícolas tradicional e agroflorestais no 
Semiárido Cearense Teogenes Senna de Oliveira

734 75 Infiltração de água em um Latossolo Vermelho Distrófico submetido a cinco 
diferentes sistemas de uso do solo Rosemar de Queiroz

738 76 Perdas de solo e água em florestas de pinus, campo nativo e solo descoberto Luciane Costa de Oliveira

739 77 Influência do preparo de solo no desenvolvimento de teca clonal e seminal em 
um Cambissolo

Diogo Guido Streck 
Vendruscolo

742 78 Nitrogênio total em solo de bananal manejado com irrigação e adubação verde Tiago da Costa Silva

748 79 Matéria orgânica no solo e teores de potássio em arranjos diferenciados no 
sistema integração-lavoura-pecuária-floresta de Nova Canaã do Norte–MT Anderson Lange

749 80 Consorciação da cultura do milho com braquiária (Brachiaria ruziziensis) e 
crotalária (Crotalaria spectabilis) Jashon Paulo Danelon

750 81
Qualidade de solos de cerrado, sob plantio direto e preparo convencional, 
avaliada a partir de atributos químicos, físicos e biológicos, com auxílio do 
software Simoqs

Leandro Moraes de Souza

773 82 Dinâmica de frações oxidáveis da matéria orgânica do solo sob sistemas de 
manejo no Cerrado

Júlia Emanuela Almeida de 
Souza

841 83 Aporte de carbono e macronutrientes de coberturas vegetais em pomar de 
laranjeira ‘pera’ no Llitoral Norte do estado da Bahia Judyson de Matos Oliveira

845 84 Emissão de gases de efeito estufa em solo sob lavoura em plantio direto e 
floresta Reinaldo Carlos Brevilieri

848 85 Agregação do solo e produção de palha em sistema de integração lavoura-
pecuária em plantio direto no Cerrado João de Andrade Bonetti

868 86 Frações de c orgânico oxidável em função do uso de plantas de cobertura em 
pomar de laranjeira ‘pera’ no Litoral Norte da Bahia

Henrique Francisco Souza 
Neto Filho

882 87 Erosão hídrica em Argissolo Vermelho-Amarelo cultivado com cana-de-açúcar Wander Cardoso Valim

885 88 Erodibilidade do solo determinada com dados coletados durante 20 anos, em 
um Cambissolo Húmico sob chuva natural Jefferson Schick

901 89 Supressão de ervas espontâneas com utilização de adubos verdes na 
microrregião do Bico do Papagaio Ruy Borges da Silva

902 90 Ciclagem de nutrientes por leguminosas e seus efeitos sobre a pimenta-do-
reino Evelyn Trevisan

910 91 Estoque de carbono do solo cultivado com soja na região de Campos Gerais-
Paraná João Antonio Braga Rocha

913 92 Tendências de acúmulo de carbono observadas em diferentes sistemas de uso 
do solo em uma comunidade faxinal

Daniel Ruiz Potma 
Gonçalves

3.4 Planejamento do Uso da Terra 
ID Painel Título Apresentador

307 93 Avaliação da taxa de cobertura por plantas ornamentais em solo urbano 
modificado Aquélis Armiliato Emer

555 94 Levantamento da capacidade de uso dos solos da Fazenda Santa Helena no 
município de Gurupi-TO Lucas Alves de Faria

558 95 Análise geoestatística do teor de argila do solo e sua relação com os ambientes 
de produção da cana-de-açúcar Marcelo Rodrigo Alves
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643 96 Delimitação dos ambientes hidromórficos da nascente do Ribeirão Paraíso, 
bacia do Rio Claro, Sudoeste Goiano, a partir de critérios pedológicos João Paulo Sena Souza

719 97 Zoneamento agroclimático para cultivo da cana-de-açúcar em três municípios 
da regional do Baixo Acre, estado do Acre, Brasil

João Batista Martiniano 
Pereira

850 98 Material orgânico de superfície em solos florestais sob diferentes paisagens da 
Mata Atlântica Fernando Vieira Cesário

1064 99 Mapa de solos, conhecimento de campo, inventário florestal e ZEE como base 
para aptidão agrícola das terras de Minas Gerais elaborada em SIG Vladimir Antonio Silva

1109 100 Uso da terra do Litoral Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia Hogana Sibilla Soares 
Póvoas

4.1 Educação em Solos e Percepção Pública do Solo 
ID Painel Título Apresentador

863 101 O tema solos nos livros didáticos: percepções pedológicas Adriana de Fátima Meira Vital

895 102 Projeto tutorial de extensão discutindo o solo na escola do informativo didático 
da aprendizagem à arte da cor José Falcão Sobrinho

1024 103 Produção de livro didático-pedagógico sobre solo agrícola no ensino médio João Chrisóstomo Pedroso 
Neto

Terça-Feira - 09h45-11h15

1.1 Gênese e Morfologia do Solo 
ID Painel Título Apresentador

804 1 Características físicas e químicas de solos em uma topossequência na região 
do Xingu, Altamira, PA

Jaime Barros dos Santos 
Junior

884 2 Mineralogia da fração argila e sedimentologia de areias na identificação de 
descontinuidade litológica em Argissolo da formação Pirambóia, RS Pablo Grahl dos Santos

953 3 Geoquímica, mineralogia e atributos de Gleissolos de dois leques aluviais no 
Pantanal Norte Pablo Vidal Torrado

957 4 Caracterização física e química de Gleissolos cultivados com cana-de-açúcar 
na região litorânea do estado de Pernambuco Eloise Mello Viana

1003 5 Propriedades químicas e físicas de uma litossequência de solos na Amazônia 
Oriental, Oeste do estado do Pará

Regilene Angélica da Silva 
Souza

1013 6 Caracterização química de solos da formação Solimões no estado do Acre Valdomiro Severino de Souza 
Junior

1.2 Levantamento e Classificação de Solos 
ID Painel Título Apresentador

1046 7 Distribuição espacial dos níveis de levantamento de solos no Brasil Mario Luiz Diamante Aglio

1078 8 Mapeamento dos estoques de carbono em solos do Litoral Sul, Extremo Sul e 
Sudoeste da Bahia

Ana Maria Souza dos Santos 
Moreau

1134 9 Quantificação dos estoques de carbono em solos do Sudoeste, Litoral Sul e 
Extremo Sul da Bahia Monna Lysa Teixeira Santana
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1153 10 Solos da Estação Ecológica do Bananal e sua zona de amortecimento Marcio Rossi

1190 11 Mapeamento dos solos na zona tampão do Parque Estadual da Serra do 
Conduru no Litoral Sul da Bahia Mauricio Santana Moreau

1214 12 Mapa de reconhecimento de média intensidade dos solos do estado de Goiás Virlei Álvaro de Oliveira

1215 13 Dados espectrais e atributos do terreno avaliados por estatística Fuzzy e redes 
neurais no mapeamento digital de solos Bruna Cristina Gallo

1226 14 Levantamento de solos do município de Assaré-CE com a utilização de imagem 
de satélite

Margareth Sílvia Benício de 
Souza Carvalho 

1.3 Pedometria 
ID Painel Título Apresentador

622 15 Teste de densidade de amostragem para treinamento de modelos de árvore de 
decisão em mapeamento digital de solos Tatiane Bagatini

720 16 Ordinary kriging and regression kriging for predicting soil physical-chemical 
properties in two watersheds at Minas Gerais state Michele Duarte de Menezes

792 17 Mapeamento digital de pH e carbono orgânico total de solos da Península 
Keller, Antártica Marítima

André Geraldo de Lima 
Moraes

826 18 Sensoriamento remoto aplicado à identificação de minerais no solo Akenya Freire de Alkimim

2.2 Física do Solo 
ID Painel Título Apresentador

755 19 Emprego de subsoladores convencional e com disco de corte de palha na 
melhoria das propriedades físicas do solo sob plantio direto Lucas Pagnussat

759 20 População amostral para análise da resistência do solo à penetração em 
Latossolo Vermelho sob mata nativa e plantio de eucalipto Leonardo Rodrigues Barros

786 21 Distribuição de poros em horizontes coesos e não coesos dos tabuleiros 
costeiros tratados com poliacrilamida Edivan Rodrigues de Souza

832 22 Sistemas agrossilvipastoris na recuperação da porosidade do solo de uma 
pastagem degradada Fernando Oliveira Franco

852 23 Atributos físico-hídricos e balanço hídrico do solo para mata nativa ombrófila, 
sob Latossolo Vermelho-Amarelo, em Telêmaco Borba, estado do Paraná Gabriel Democh Goularte

861 24 Efeito do sistema de cultivo de milho sobre a resistência à penetração de um 
Argissolo de Tabuleiros Costeiros Edson Patto Pacheco

865 25 Resistência ao cisalhamento e correção da carga aplicada ao solo Wellington Willian Rocha 

871 26 Análise multivariada da variabilidade espacial dos atributos físicos do solo 
cultivado com arroz de terras altas Rodrigo Gonçalves Trevisan

893 27 Infiltração de água no solo cultivado com cana-de-açúcar na região do Ecótono 
Cerrado-Pantanal Wander Cardoso Valim

948 28 Comparação de três penetrômetros na avaliação da resistência mecânica em 
um Latossolo Amarelo Distrocoeso Taislane Almeida Carneiro

961 29 Avaliação da resistência do solo a penetração com uso de um penetrômetro 
automático em um Latossolo Amarelo Distrocoeso Ronaldo Pedreira dos Santos

1014 30 Floculação da argila em um Cambissolo não é influenciada pela aplicação de 
gesso, calcário e manejos Delcio Rudinei Bortolanza
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1018 31 Formas do relevo e variabilidade espacial da textura de um Argissolo sob 
floresta nativa na região Sul do Amazonas Pérsio de Paula Neto

1054 32 Limites de liquidez e plasticidade em um Latossolo Amarelo Distrófico em área 
de consórcio milho e feijão

Luiz Eduardo Vieira de 
Arruda

1070 33 Índices da “qualidade física” do solo: excesso de atenção na física do solo 
brasileira Quirijn de Jong Van Lier

1091 34 Dissipação da compactação e benefício ao crescimento inicial de milho 
decorrentes da contração e expansão do solo Juliane Damasceno

1097 35 Variabilidade espacial de atributos físicos do solo sob cafeeiro Conilon na 
região Sul do Espírito Santo Sara Brinati Valentim

1149 36 Análise visual da qualidade da estrutura de Cambissolo Háplico sob sistemas 
de uso das terras Felipe Manfron

1162 37 Atributos físicos e mecânicos de um Latossolo Vermelho submetido a diferentes 
sistemas de manejos Gustavo Henrique Demari

1165 38 Infiltração de água e resistência à penetração de um Latossolo Vermelho em 
recuperação há 19 anos

Poliana Aparecida Leonel 
Rosa

1185 39 Grau de compactação de um Latossolo sob pastejo bovino Giannini Alexsandra Oliveira 
de Carvalho

1197 40 Modelagem da resistência à penetração de um Latossolo sob pastejo animal Paulo Roberto Pereira 
Machado

1221 41 Intervalo hídrico ótimo no solo sob integração lavoura-pecuária em plantio 
direto Diego Cecagno

1256 42 Método rápido de estimar água em Latossolo Stefane Ferreira Borges

1266 43 Desenvolvimentos em avaliação visual da estrutura do solo Rachel Muylaert Locks 
Guimarães

1271 44 Influência da hipoxia sobre as trocas gasosas de clones de eucalipto Maria Celestina da Silva 
Guimarães

1294 45 Culturas de inverno sob manejos mecânico e químico e sua influência sobre os 
atributos físicos do solo Jeferson Tiago Piano

1323 46 Propriedades físicas em solos de Terra Preta de Índio no Pará Ronielton Coelho

1337 47 Atributos físicos do solo em sistema agroflorestal multiestrata sucessional Fabiane Machado Vezzani

2.3 Mineralogia do Solo 
ID Painel Título Apresentador

1148 48 Caracterização mineralógica de Nitossolos derivados de basaltos da formação 
Ipojuca, Pernambuco

Juliet Emília Santos de 
Sousa

1220 49 Influencia dos aspectos mineralógicos na distribuição de Ni e Fe dos solos 
esmectíticos de Niquelândia-Goiás Laurent Caner

1508 50 Caracterização mineralógica de terras pretas arqueológicas da região Sul do 
Amazonas Ana Beatriz Coelho França

3.3 Manejo e Conservação do Solo e da Água 
ID Painel Título Apresentador

298 51 Sistemas de manejo após culturas de inverno e sua influência na resistência à 
penetração em Latossolo Vermelho Poliana Ferreira da Costa
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741 52
Disponibilidade cátions (Ca2+ Mg+2 e K+1) em Latossolos manejados com 
palhada de cana-de-açúcar consorciado a adubação nitrogenada em distintas 
temperaturas

Laís Teixeira e Silva

915 53 Atributos físicos do solo em sistema de integração lavoura-pecuária no Cerrado 
Goiano Wanderlei Bieluczyk

917 54 Avaliação da taxa de decomposição de plantas de cobertura de verão por “litter 
bags” em sistema de plantio direto Laurês Francisco Cieslik

919 55 Massa remanescente de plantas de cobertura de inverno, solteiras e 
consorciadas Taís Gabriele Garmus

922 56 Estoques de carbono e nitrogênio de solos de florestas primária e plantadas de 
teca e mulateiro do estado do Acre Falberni de Souza Costa

930 57 Correlação espacial de atributos físicos do solo com a produtividade do feijão 
em Chapadão do Sul-MS Rafael Montanari

933 58 Simulação do efeito da variação do método de atribuição de pesos no IQS de 
duas matas ripárias e uma lavoura adjacente de cana de açúcar Luiz Gabriel da Silva

942 59 Efeitos da erosão resultantes do seu manejo, em áreas de enclave no 
Semiárido Cearense Cleire Lima da Costa Falcão

943 60 Conservação dos atributos do solo com manejo da caatinga no Semiárido do 
Piauí Mariana Braga Nanes

958 61 Dinâmica hídrico-térmica em Latossolo Vermelho Amarelo em diferentes usos 
e geoformas Hugo Alberto Ruiz

962 62 Influência do uso e ocupação do solo na qualidade da água da bacia 
hidrográfica da Serra da Mantiqueira

Isabel Cristina de Barros 
Trannin

968 63 Atividade microbiana do solo sob sistema de integração lavoura-pecuaria-
floresta (ILPF)

Daiane Cristina Diniz 
Caldeira

994 64 Efeito do manejo de base agroecológica sobre a matéria orgânica e água 
disponível do solo no Sertão do Cariri Paraibano

Raíssa Rattes Lima de 
Freitas

1015 65 Carbono orgânico e frações lábil e microbiológica da matéria orgânica de um 
Latossolo Vermelho sob sistemas de manejo e plantas de cobertura no Cerrado Géssica Pereira de Souza

1017 66 Matéria orgânica nos agregados em sistemas de uso do solo em um Latossolo 
Vermelho da região do Cerrado José Antonio Maior Bono

1034 67 Emissão de C-CO2 em solos de região de clima tropical e subtropical: um 
ensaio de incubação por longo período. Juliane Zuffo dos Santos

1044 68 Estoque de carbono e emissões de N2O sob cobertura vegetal de pastagem 
numa toposequência do estado do RJ Camila Almeida dos Santos

1045 69 Propriedades físicas de um Latossolo Vermelho-Amarelo submetido a sete 
anos de integração lavoura-pecuária Onã da Silva Freddi

1049 70 Relação da estabilidade de agregados com o carbono lábil do solo em sistemas 
de cultivo Rafael Schimiguel

1067 71 Escarificação do solo em áreas sob plantio direto melhora as condições para o 
desenvolvimento das plantas Vilson Antonio Klein

1068 72 Variação interanual das taxas de erosão de solos na cultura de cana de açúcar Cristian Youlton

1096 73 Avaliação dos atributos químicos e físicos na avaliação de área de manejo da 
Caatinga Marcírio de Lemos

1101 74 Monitoramento de P e K em Argissolo em função da adubação com dejeto de 
suínos em Braço do Norte - Santa Catarina Lucas Benedet

1105 75 Variação do armazenamento de água dos solos de uma sub-bacia hidrográfica 
do Noroeste Paulista

Carla Deisiane de Oliveira 
Costa
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1154 76 Concentração de p no escoamento superficial com aplicação de dejeto líquido 
de suínos em um Nitossolo Bruno José Mecabô Júnior

1158 77 Atributos físicos e teste de proctor em Latossolo Vermelho Eutroférrico e 
Distrófico sob diferentes sistemas de manejo Paula Regina de Oliveira

1160 78 Estoques de carbono em solos com diferentes usos na Amazônia Central Aldilane Mendonça da Silva

1171 79 Estimativa da erosividade da chuva em área de cultivo de eucalipto no 
município de Eunápolis–BA

Audenis Fagner de Jesus 
Nascimento

1202 80 Infiltração de água em diferentes modalidades de uso do solo no Planalto 
Catarinense

Kristiana Fiorentin dos 
Santos

1205 81 Distribuição do carbono nas frações do solo sob área de floresta Jean Dalmo de Oliveira 
Marques

1224 82 Distribuição de metais pesados em sedimentos do reservatório de Juturnaíba, 
Rio de Janeiro, Brasil Ana Regina da Rocha Araújo

1229 83 Produção de biomassa vegetal em diferentes sistemas de manejo de pastagem 
no Planalto Catarinense Neuro Hilton Wolschick

1240 84 Densidade do solo em área cultivada com milho em consórcio com Brachiaria 
ruziziensis em diferentes épocas de plantio Anny Rosi Mannigel

1244 85 Análise multitemporal das características de uso e manejo do solo na sub-bacia 
hidrográfica do Ribeirão Caçús, município de Alfenas, Minas Gerais Diogo Olivetti

1247 86 Composição química do solo sob o cultivo da cana-de-açúcar submetido à 
rotação de cultura

Jaeder Henrique da Silva 
Ferreira

1255 87 Variabilidade espacial e possíveis interações de óxido nitroso com atributos do 
solo Murilo Veloso Gomes

1268 88 Energia a partir da biomassa residual de aveia branca em função de métodos 
de preparo do solo e níveis de adubação Letícia de Pierri

1280 89
Estoques de carbono e nitrogênio em classes de solos com variação na textura 
e no tempo de adoção do sistema plantio direto na região dos Campos Gerais 
do Paraná

Josiane Bürkner dos Santos

1313 90 Modificação de solo por térmitas em sistemas florestais monodominantes de 
candeia (Eremanthus sp.) Maola Monique Faria

1667 91 Densidade relativa de um Latossolo Vermelho sob diferentes manejos Rayza Trindade Silva

1669 92 Desenvolvimento do milho verde: sistema de preparo do solo x adubação 
nitrogenada em cobertura

Josefa Maria Francieli da 
Silva

3.4 Planejamento do Uso da Terra 
ID Painel Título Apresentador

120 93 Resistência à penetração em Argissolo sob vegetação natural em regeneração 
e pastagem Sammy Sidney Rocha Matias

1124 94 Classificação das terras no sistema de capacidade de uso da área 
correspondente ao Campus São Vicente/IFMT Ricardo Pacheco da Silva

1233 95 Variabilidade espacial da estabilidade de agregados e matéria orgânica de um 
Argissolo em uma área de floresta na região Sul do Amazonas Leandro Coutinho Alho

1235 96 Ocupação e uso da terra nas áreas de manguezais de Ituberá-BA Laiss Souza de Carvalho

1242 97 Mapeamento de perda da cobertura florestal e determinação das áreas de 
maior risco a erosão na microbacia hidrográfica do Rio Paciá-AM

Joiada Moreira da Silva 
Linhares
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1246 98 Análise morfométrica e definição do potencial de uso do solo da microbacia do 
Ribeirão Santo Antônio, em conceição das Alagoas-MG Luciana Corrêa Moraes

1251 99 Análise morfométrica e definição do potencial de uso do solo da microbacia 
Ribeirão Jataí, em Conceição das Alagoas-MG

Danyllo Denner de Almeida 
Costa

1293 100 Estudo da aptidão agrícola da fazenda rancho sonho meu no município de 
Cariri-Tocantins Eduardo Alves de Faria

1610 101 Potencial pedológico para o cultivo de cana-de-açúcar com manejo de alta 
tecnologia no município de Buenos Aires (PE) Antonio Raimundo de Sousa

4.1 Educação em Solos e Percepção Pública do Solo 

ID Painel Título Apresentador

1094 102 Percepção do uso do solo e o desenvolvimento rural no Planalto Sul de Santa 
Catarina: um estudo a partir da etnopedologia João Fert Neto

1851 103 Atividades de ensino, pesquisa e extensão promovidas pelo pet solos: 
agregando saberes da Universidade Estadual de Santa Cruz Jean Lucas Vinhas Medeiros

2165 104 Desenvolvimento metodológico para compostagem de lixo orgânico doméstico Deivison de Paiva Barbosa

Terça-Feira – 15h30-17h00

1.1 Gênese e Morfologia do Solo 
ID Painel Título Apresentador

1193 1 Estruturas biogênicas em Latossolos de Chapadões do Triângulo Mineiro Heliomar Baleeiro de Melo 
Júnior

1209 2
Mineralogia das frações areia e argila desferrificada de Luvissolo com horizonte 
subsuperficial escurecido da região da Campanha do estado do Rio Grande do 
Sul

Gustavo Martini Mafra

1232 3 Gradiente textural em solos de morros graníticos na região Sul do Brasil Paula Suélen Corrêa de 
Medeiros

1308 4 Solos correlacioanados a depósitos arenosos sobre os Grupo Barreiras no 
município de Ilhéus-Bahia

Cristiano Marcelo Pereira de 
Souza

1316 5 Análises isotópicas (datação C e δ13C) e estoque de carbono em horizonte a 
húmico de Latossolos Marcia Regina Calegari

1331 6 Processos específicos de formação do solo na Península Barton, Antártica 
Marítima Mayara Daher de Paula

1358 7 Solos alcalino-sódicos do Pantanal Norte: registro paleoclimático? Jairo Calderari de Oliveira 
Junior

1.2 Levantamento e Classificação de Solos 
ID Painel Título Apresentador

1359 8 Mapeamento digital das classes de solos da Universidade Federal de São 
Carlos - Campus de Araras-SP

Fernando de Alvarenga 
Yoshida 

1498 9 Caracterização dos solos do médio alto curso do Rio Grande (RJ); subsídios ao 
planejamento de paisagens rurais montanhosas da Serra do Mar Braz Calderano Filho
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1682 10 Delineamento de unidades de mapeamento de solos sobre mapa digital de 
unidades taxonômicas de solos Rodrigo Teske

1708 11 Solos do município de Camapuã Nilson Rendeiro Pereira

1710 12 Classificação do perfil de um Latossolo Amarelo Eutrófico plíntico localizado no 
município de Colorado do Oeste, Rondônia Robertt Fernandes

1711 13 Caracterização física e química de um Planossolo localizado no Semiárido 
Baiano

Leandro Gonçalves dos 
Santos

1724 14 Avaliação da escala efetiva de dois mapas de solos da mesma área na Serra 
Gaúcha Eliana Casco Sarmento

1741 15 Classificações técnicas e interpretativas de solos sob agricultura familiar na 
região Sul do Brasil Paulo Cësar do Nascimento

1.3 Pedometria 
ID Painel Título Apresentador

873 16 Estimativa de perda de solo nos bairros do distrito Sede do município de 
Alegre, ES Bárbara Favalessa Almeida

880 17 Metodologias de modelo digital de elevação usado no mapeamento digital de 
solo em sub-bacias hidrográficas Mayesse A. da Silva

1002 18 Uma contribuição para o uso do ultrassom na ciência do solo Bruno Teixeira Ribeiro

1375 19 Densidade e proporção amostral entre suscetibilidade magnética e teor de 
argila em Latossolos Diego Silva Siqueira

2.2 Física do Solo 
ID Painel Título Apresentador

982 20 Efeito da aplicação do lodo de esgoto sobre a densidade e porosidade de um 
Latossolo Vermelho Lourdes Dickmann

1001 21 Atributos físicos do solo em áreas de recuperação ambiental Irzo Isaac Rosa Portilho

1338 22
Avaliação da resistência a penetração e densidade do solo como indicativos 
de compactação do solo em área de cultivo de mandioca, na região da Mata 
Paraibana

Ruan dos Santos Silva

1355 23 Armazenamento de água em Latossolo sob manejos com e sem dose elevada 
de gesso e braquiária na entrelinha do cafeeiro Bruno Montoani Silva

1370 24 Influência da aplicação superficial de resíduos orgânicos sobre a qualidade 
física de um Latossolo Vermelho

Vanderlei Rodrigues da Silva 
Vanderlei

1371 25 Porosidade e distribuição do diâmetro dos poros de um Latossolo Vermelho 
Distroférrico típico sob plantio direto Tiago Luis Kerber

1377 26 Variabilidade espacial e vertical de propriedades físicas do solo em sistema de 
plantio direto Luciano Campos Cancian

1388 27 Injeção de dejetos líquido de suínos nas propriedades físicas de um Nitossolo 
Vermelho Distroférrico Cleber Rech

1392 28 Densidade e porosidade total do Argissolo Amarelo submetido a níveis de 
carga de diferentes tratores agrícolas de pneus

Antonio Pereira Patrocínio 
Filho

1421 29 Estabilidade de microagregados em Latossolo Vermelho com aplicação de 
calcário e gesso agrícola em três manejos de solo Altamir Mateus Bertollo
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1424 30 Caracterização física de Terra Preta Arqueológica do município de Igarapé-Açu, 
PA Clark Alberto Souza da Costa

1437 31 Agregação de um Latossolo Vermelho decorrente de usos na reforma do 
canavial Bruno Vizioli

1460 32 Relação entre propriedades físicas e elasticidade do solo obtida em 
compressibilidade cíclica Alan Ébano de Oliveira

1473 33 Densidade crítica em função da resistência do solo à penetração Raphael Leone da Cruz 
Ferreira

1503 34 Influência do adensamento do solo no desenvolvimento das raízes de capim 
vetiver (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty) Sergio David Parra Gonzalez

1520 35 Comparação de dois métodos (densímetro e pesagem) para a quantificação da 
fração argila Luana da Silva

1530 36 Compactação e emissão de CO2 em um Latossolo Vermelho Eutroférrico Gerônimo Ricardo Sauer

1551 37 Propriedades físicas de solo concrecionário do Tocantins submetido a distintos 
manejos

Eduardro Christianette 
Franceschette

1560 38 Soil compression curve parameters determined from different linear regression 
methods Diego Tassinari

1642 39 Hidrogel como opção para aumentar a capacidade de retenção de água em 
substrato Gilvan Jaciel Graebin

1645 40 Coesão aparente alteração estrutural e de um Latossolo em diferentes manejos Eudes Neiva Júnior

1658 41 Capacidade de suporte de carga após longo tempo de tráfego sobre plantas de 
cobertura permanente nas entrelinhas de pomar de laranja Karina Maria Vieira Cavalieri

1723 42 Descompactação biológica do solo por forrageiras do gênero Brachiaria em 
sistema de integração agricultura-pecuária no Sudoeste Goiano Eduardo da Costa Severiano

1740 43 Fertilização com dejetos suínos: alterações físicas no solo e a produtividade de 
soja na região norte de mato grosso Carlos Cesar Breda

1758 44 Avaliação das propriedades físicas do solo em diferentes tipos de cobertura 
vegetal localizado no município de Itupiranga – PA Ana Renata Abreu de Moraes

1801 45 Método para estudo de déficit hídrico em variedades de cana-de-açúcar Thais Ramos da Silva

1819 46 Efeitos de adubo verde nas características físicas de um solo com textura areia 
franca

Luiz Antônio Ribeiro 
Machado

1822 47 Atributos físicos do solo em função de sistema de preparo e níveis de 
compactação Alan da Cunha Honorato

1825 48 Efeito da densidade do solo no sistema radicular e partes aéreas de 
amendoinzeiro

Francisco Éder Rodrigues de 
Oliveira

1836 49 Resistência mecânica do solo a penetração, em área cultivada com eucalipto 
irrigado Isabela Braga Belchior

1857 50 Propriedades físicas de um Latossolo Vermelho em diferentes sistemas de 
manejo com plantas de cobertura de solo Patrícia Pretto Pessotto

1875 51 Densidade do solo sob plantio de Tectona grandis L. F. em diferentes 
espaçamentos e profundidades Luana Duarte Luiz

2021 52
Resistência mecânica à penetração de um Argissolo submetido a diferentes 
manejos e culturas antecedentes ao milho ao final de 12 anos de experimento 
nos tabuleiros costeiros

France Mário Costa

2058 53 Porosidade e densidade de solos sob uso agrícola no município de Sobradinho-
BA Janielle Souza Pereira
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2.3 Mineralogia do Solo 
ID Painel Título Apresentador

1716 54 Estabilidade de diferentes classes de agregados de solos desenvolvidos de 
basalto Daniel Hanke

1803 55 Comportamento magnético de Al-maghemitas sintéticas termicamente 
transformadas em Al-hematitas Marcelo Augusto Batista

1848 56 PH de abraasão como índice de alteração em basalto Henrique Boriolo Dias

2032 57 Utilização da relação molar Fe2O3/TiO2 para separação de Latossolos 
Vermelhos desenvolvidos de rochas básicas Danilo de Lima Camêlo

3.3 Manejo e Conservação do Solo e da Água 
ID Painel Título Apresentador

1314 58 Carbono orgânico do solo em diferentes usos em condições de floresta 
ombrófila mista Izabel Klug

1322 59 Distribuição espacial da compactação do solo e desenvolvimento da grama de 
um campo de futebol Neyton de Oliveira Miranda

1339 60 Estabilização do 13C do resíduo de eucalipto em solos distintos: contribuição do 
déficit de saturação de carbono

Luís Fernando Januário 
Almeida

1340 61 Relação do relevo com atributos do solo e degradação de pastagens Diego Lang Burak

1368 62 Produção de fitomassa e extração de nutrientes por plantas de cobertura em 
Argissolo Vermelho, com adição de vinhaça Maria Fabiana de Brito

1389 63 Contribuição de resíduos de milho e de soja para frações de carbono no solo 
em amostras previamente incubadas com fósforo Helen Carla Santana Amorim

1395 64 Efeito alelopático de leguminosas arbóreas em aleias sobre plantas daninhas e 
produtividade do algodão colorido Lucas Carvalho Chagas

1398 65 Produção e decomposição de fitomassa de plantas de cobertura em área de 
semeadura direta no município de Uberaba Lucas Hordones Chaves

1409 66 Simulação da capacidade máxima de acúmulo de c em solos cultivados com 
cana-de-açúcar Carolina Braga Brandani

1410 67 Perdas de solos e produção de sedimentos para diferentes usos do solo em 
uma sub-bacia em Ilha Solteira-SP

Carla Deisiane de Oliveira 
Costa

1419 68 Taxas de desagregação e perdas de solo em entressulcos em Llatossolo sob 
diferentes condições de uso Josévaldo Ribeiro Silva

1441 69 Atividade enzimática e biomassa microbiana sob sistema integração lavoura 
pecuária no Cerrado do Maranhão Alcione de França Ribeiro

1450 70 O uso de parâmetros de solo como indicadores em programas de pagamentos 
por serviços ambientais Ana Paula Dias Turetta

1458 71 Utilização da temperatura da folha na avaliação do estado hídrico da soja em 
sistema de integração lavoura pecuária em plantio direto Tiago Lima Ferreira

1479 72 Distribuição da erosividade da chuva para o município de Chapadão do Sul-MS Eduardo Pradi Vendruscolo

1480 73 Resistência à penetração e condutividade hidráulica em solos sobmetidos a 
manejo florestal e vegetação nativa

Paulo Ricardo Alves dos 
Santos

1497 74 Acúmulo de carbono em floresta raleada consorciada com gramínea forrageira 
em região de transição Cerrado-Amazônia

Raimundo Laerton de Lima 
Leite 
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1507 75 Variabilidade de atributos físicos e químicos de um Latossolo sob semeadura 
direta em sucessão feijão / aveia

Cezar Francisco Araujo-
Junior

1536 76 Variabilidade espacial da estabilidade de agregados e matéria orgânica de um 
Latossolo Vermelho-Amarelo sob integração lavoura-pecuária Simone Valiati

1537 77 Modificações dos atributos químicos e físicos do solo sob diferentes sistemas 
de manejo em Tailândia-PA

Raissa Rafaella Silva dos 
Santos

1541 78 Interferência do manejo de plantas de cobertura do solo sobre o estado 
nutricional e composição de frutos de pessegueiros Alex Basso

1547 79 Análise da infiltração de água no solo por infiltrômetro de anel e física do solo 
em áreas de integração lavoura-pecuária em Sinop – MT Jackson dos Santos da Silva

1563 80 Tolerância e simulação de perda de solo na microbacia Ribeirão Gustavo, 
Santa Catarina Éverton Blainski

1566 81 Perdas de sódio e potássio por arraste superficial em área adubada com dejeto 
líquido de suíno

Graziela Moraes de Cesare 
Barbosa

1569 82 Estoque de carbono nos macroagregados e relação de estratificação em um 
Latossolo Vermelho sob plantio direto de longa duração

Lutécia Beatriz dos Santos 
Canalli

1581 83 Produção de fitomassa e taxa de decomposição de plantas de cobertura verde 
do solo em vinhedo Duane Heloísa Lehmann

1586 84 Variação temporal da agregação e da matéria orgânica em um Argissolo sob 
diferentes preparos do solo para plantio de eucalipto Juliana Prevedello

1609 85 Macromorfometria dos agregados de um Latossolo sob cultivo de cafeeiro com 
altas doses de gesso Izabela da Silva Lima

1613 86 Agregação, matéria orgânica do solo e produtividade de milho sob diferentes 
preparos de solo Jefferson Antônio Fink

1624 87 Simulações de produção de sedimentos realizadas utilizando diferentes dados 
de entrada no modelo WEPP Flávio Pereira de Oliveira

1631 88 Matéria orgânica em solo de tabuleiros costeiros sob diferentes coberturas 
vegetais Paulo Henrique Ribeiro

1652 89 Avaliação da resistência a penetração em um Argissolo sob influência de 
diferentes manejos

Josefa Maria Francieli da 
Silva

1653 90 Matéria orgânica do solo em sistema de integração lavoura-pecuária sob 
plantio direto no cerrado

Edicarlos Damacena de 
Souza

1657 91 Rendimento de cana-de-açúcar em cinco ciclos de produção, variando o 
espaçamento e a topossequência do solo

Farnésio de Sousa 
Cavalcante

1662 92 Avaliação de qualidade química e da matéria orgânica do solo em sistema de 
cultivo e ambiente de Savana, Roraima Valdinar Ferreira Melo

1665 93 Análise micromorfométrica de agregados em diferentes sistemas de manejo Rayza Trindade Silva

1790 94 Estoque de carbono em solos de uma área de expansão do Projeto Jaíba, no 
Norte de Minas Gerais Luis de França da Silva Neto

1916 95 Perdas de solo e de água em Argissolo cultivado sob preparo convencional Sonia Armbrust Rodrigues

3.4 Planejamento do Uso da Terra 
ID Painel Título Apresentador

1321 96
Análise da variação dos índices de vegetação (NDVI) e categorias de uso 
da terra em áreas de Neossolos Quartzarênicos nos municípios de Jataí e 
Serranópolis (GO)

Alécio Perini Martins
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1445 97 Zoneamento edáfico para vitivinicultura: folha Palomas estado do Rio Grande 
do Sul - Brasil Carlos Alberto Flores

1517 98 Avaliação do potencial das terras do município de Aliança – PE para uso com 
irrigação Antonio Raimundo de Sousa

1782 99 Bacia hidrográfica do pardo: caracterização física e cobertura vegetal David Lukas de Arruda Silva

1795 100 Variabilidade da matéria orgânica em uma microbacia do Rio Caiabi Fabiano Marin

1809 101 Conservação do solo na bacia hidrográfica córrego água limpa, aumenta a 
quantidade e melhora a qualidade da água Oswaldo Julio Vischi Filho

4.1 Educação em Solos e Percepção Pública do Solo 
ID Painel Título Apresentador

2185 102 Ferramentas lúdicas no ensino de solo: experiências com a construção de um 
simulador de erosão em uma escola pública do ensino fundamental Mateus Afonso Ramos 

2438 103 Amor ou ódio? Estratégias e desafios pedagógicos da disciplina gênese do solo 
da universidade federal de viçosa Angelica da Silva Lopes

2545 104 Conservação do solo: representações sociais de educandos no início do 2º ano 
do Ensino Médio integrado ao curso Técnico em Agronegócio Julio César de Lucena Araújo

Quarta-Feira - 09h45-11h15

1.1 Gênese e Morfologia do Solo 
ID Painel Título Apresentador

1366 1 Micromorfologia de plintossolos do Pantanal-MT Marcelo Metri Corrêa

1379 2 Características químicas, físicas e meneralógicas de uma catena sobre calcário Izabelle Gonçalves Melo

1385 3 Caracterização morfológica de solos sódicos em diferentes paleodiques no 
Pantanal Norte Mariane Chiapini

1387 4 Caracterização matéria orgânica do solo em sobre uma turfeira do Rio Araçuaí Diego Faustolo Alves Bispo

1403 5 Química e física de solos ornitogênicos da Península Barton, Ilha Rei George, 
Antártica Marítima Mayara Daher de Paula

1559 6 Caracterização de solos do Jardim Botânico de Porto Alegre, RS Luís Fernando da Silva

1595 7 Micropedologia de um Argissolo Amarelo com horizontes antrópicos (Terra 
Preta de Índio) na Amazônia Central Rodrigo Santana Macedo

1629 8 Mineralogia e propriedades químicas de solos do Planalto Norte Catarinense César Freitas Ribeiro

1.2 Levantamento e Classificação de Solos 
ID Painel Título Apresentador

1755 9 Ácidos húmicos, fúlvicos e formas de carbono na caracterização de horizontes 
subsuperficiais escuros em solos sob cultivo mínimo de eucalipto no RS Maíra Akemi Toma

1760 10 Classificação dos solos de manguezais na bacia do Rio Subaé-BA Edson de Souza dos Santos
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1785 11 Uso de dados de sistema de informação geográfica no mapeamento de solos 
na Área de Proteção Ambiental de Cafuringa, Distrito Federal Rosana Quirino de Souza

1897 12 Geomorlogia, solos e vegetação de “low head”, Antártica Marítima Ivan Carlos Carreiro Almeida

1954 13 Levantamento pedológico e relações solo-paisagem em áreas cultivadas com 
cana-de-açúcar em Paraty (RJ)

João Flávio Costa dos 
Santos

2004 14 Uso de geotecnologias no mapeamento de solos do município de Figueirão- 
Mato Grosso do Sul Cesar da Silva Chagas

2111 15 Estudo da diversidade de solos e a sua relação com a ocorrência de áreas 
salinizadas no perímetro irrigado Mandacaru, Juazeiro-BA Leonardo Teixeira Sousa

2120 16 Atributos físicos e químicos de Latossolos Vermelhos Férricos e Perférricos de 
Minas Gerais Vinicio Coelho Lima

1.3 Pedometria 
ID Painel Título Apresentador

1414 17 Planejamento amostral da porosidade do solo em relevo ondulado sob cafeeiro 
Conilon Jamilli Almeida Salume

1590 18 Espectroscopia de reflectância difusa e atributos do solo em diferentes 
superfícies geomórficas Livia Arantes Camargo

1647 19 Erodibilidade em entressulcos de Argissolos Coesos em função da cor 
estimada por espectroscopia de reflectância difusa Jussara Silva Dantas

1748 20 Classificação da cobertura do solo por máxima verossimilhança e árvore de 
decisão José Lucas Safanelli

1824 21 Mineralogy and magnetic susceptibility related to the bet-N2 specific surface 
area of soils in Southern Minas Gerais, Brazil Marla Alessandra de Araujo

2.2 Física do Solo 
ID Painel Título Apresentador

1522 22 Variabilidade espacial de atributos físicos em horizonte antrópico e solo 
adjacente na região de Manicoré-AM Ivanildo Amorim de Oliveira

1887 23 Resistência ao cisalhamento e compactação de um Latossolo Vermelho 
Amarelo Distrófico em diferentes manejos

Danilo Fernandes Borges de 
Freitas

1892 24 Alterações estruturais do solo na alteração do florescimento de sorgo sacarino 
(Sorghum bicolor (L.) Moench)

Brendow Roberto Rodrigues 
Martins

1894 25 Comportamento da resistência mecânica à penetração de um Argissolo e sob 
plantio direto e culturas antecedentes ao milho ao final de 12 anos de condução Olavo José Marques Ferreira

1910 26 Caracterização do intervalo hídrico ótimo de um Latossolo Vermelho em 
sistema de integração agricultura-pecuária Guilherme Dias Custódio

1928 27 Resistência mecânica à penetração de um Argissolo no Ecótono Cerrado – 
Pantanal Sonia Armbrust Rodrigues

1949 28 Relação dos parâmetros físicos de diferentes classes de solo com a 
produtividade de Eucalyptus saligna Smith

Pedro Henrique Rodrigues 
Borges

1951 29 Características físicas do solo em sistema de integração feijão-ovinos de corte 
com diferentes doses de nitrogênio Laércio Ricardo Sartor

1997 30
Comportamento da densidade do solo sob diferentes sistemas de manejo 
em cultivo de milho e plantas antecedentes no 12º ano de experimento nos 
tabuleiros costeiros

France Mário Costa
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2019 31 Diferenciação físico-hídrica de três horizontes de um Nitossolo Vermelho 
Eutroférrico latossólico baseada em análise multivariada

Helon Hébano de Freitas 
Sousa

2034 32 Alterações estruturais do solo em sistemas de manejo no período de 
entressafra da cultura da soja Renata Andrade

2047 33 Compactação do solo no desenvolvimento vegetativo do sorgo sacarino 
cultivado no período de safrinha

Divino Rosa dos Santos 
Junior

2056 34 Avaliação da qualidade estrutural de solos sob uso agrícola no município de 
Sobradinho-BA Janielle Souza Pereira

2063 35 Variabilidade espacial da estabilidade de agregado do solo em área de campo 
natural na região Sul do Amazonas Mailson Ferreira Nascimento

2091 36
Desenvolvimento de um sistema Via Arduino™ para aquisição de dados de 
sensores capacitivos, utilizados na determinação do teor de água em um 
Latossolo Vermelho Distrófico típico

Diego Luiz Monteiro Costa 

2096 37
Desenvolvimento de um sistema Via Arduino™ para aquisição de dados de 
sensores capacitivos, utilizados na determinação do teor de água em um 
Nitossolo Vermelho Eutrófico

Diego Martos Tavares

2098 38 Propriedades fisicas de um Gleissolo cultivado com arroz irrigado (Oriyza sativa 
L.) sob diferentes sistemas de preparo do solo Marcos Alexandre Turra

2119 39 Crescimento radicular da soja em função da compactação do solo Bruno Corrêa Aires

2136 40 Sistema radicular de girassol em função do tráfego de trator agrícola Jeferson Sarate de Melo

2153 41 Resistência mecânica do solo à penetração em diferentes manejos do solo e 
da Caatinga, Governador Dix-Sept Rosado-RN

Cezar Augusto Medeiros 
Rebouças

2167 42 Frequência de distribuição de poros na avaliação da qualidade física em 
Latossolo com textura muito argilosa

Fernando Henrique Setti 
Gimenes

2187 43 Ajuste de curvas de infiltração de água no solo, com simulador de chuva, para 
diferentes manejos com cobertura e sem cobertura vegetal em Sinop-MT Rômulo Costa Martins

2204 44 Desenvolvimento de um sistema de baixo custo Via Arduino™ para aquisição 
de dados de temperatura, visando futuros estudos termodinâmicos de solos

Mateus Isaac de Oliveira 
Souza

2207 45 Tempo de escarificação e adoção do sistema plantio direto e a relação com a 
densidade do solo máxima Felipe Bonini da Luz

2228 46 Índice “S” na avaliação da qualidade física de solos manejados de uma forma 
diferenciada e cultivados com cafeeiros Érika Andressa da Silva

2238 47 Resistência do solo à penetração em diferentes manejos Ivana Pires de Sousa

2259 48 Análise multivariada na avaliação da qualidade física do solo sob cultivo de 
goiabeira na Chapada do Apodi - CE Hugo Mota Ferreira Leite

2265 49 Efeito de semeadora equipada com haste sulcadora de ação profunda na 
mitigação da compactação do solo em plantio direto Márcio Renato Nunes

2266 50 Qualidade física de um Argissolo sob influência de diferentes doses de cinza de 
casca de arroz Wildon Panziera

2268 51 Variabilidade espacial e vertical de atributos físicos de um Latossolo e sua 
relação com a massa seca e o comprimento radicular na cultura do trigo Geomar Mateus Corassa

2.3 Mineralogia do Solo 
ID Painel Título Apresentador

1917 52 Estudo físico-mineralógico de um Regossolo na região de Pedra Lavrada (PB) Dayse Mirella Oliveira 
Timóteo
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2202 53 Óxidos de ferro de solos desenvolvidos de rochas metamórficas do Sertão do 
Pajeú Lindomário Barros de Oliveira

2515 54 Predição dos teores de óxidos de ferro utilizando a espectroscopia de 
reflectância difusa e a suscetibilidade magnética

Angélica Santos Rabelo de 
Souza Bahia

3.3 Manejo e Conservação do Solo e da Água 
ID Painel Título Apresentador

1564 55 Emissões de dióxido de carbono em sistema plantio direto de longa duração Fernando Dubou Hansel

1672 56 Variabilidade espacial em período seco da emissão de CO2, temperatura e 
umidade do solo em área sob pastagem na região de Humaitá, AM

Diogo André Pinheiro da 
Silva

1693 57 Água disponível em um Latossolo Vermelho sob plantio direto após uso de 
semeadora equipada com haste sulcadora de ação profunda João Roberto Pimentel

1696 58 Caracterização das relações hídricas e ajuste de modelos de produção água-
cultura para cana-de-açúcar (Saccharum spp.) na região de Paranavaí-PR Bruno César Gurski

1713 59 Emissão de óxido nitroso após o manejo de plantas de cobertura de verão Douglas Adams Weiler

1744 60 Disponibilidade de forragem de braquiária sob pastejo de cordeiros após o 
consórcio com milho para ensilagem e posterior formação de palhada Cristiano Magalhães Pariz

1746 61 Cultivo de soja em solos de várzea reduz as emissões de gases de efeito 
estufa? Estefânia Camargo

1750 62 Estabilidade de agregados de um Latossolo Vermelho sob diferentes plantas de 
coberturas de inverno e sistemas de preparo do solo Caroline Amadori

1754 63 Porosidade do solo na produção da cultura do trigo entre diferentes sistemas 
de manejo no estado de Mato Grosso Corinna Ribeiro Fiori

1757 64 Estoque de carbono e nitrogênio em classes de agregados sob diferentes 
sistemas florestais e pasto no Norte Fluminense – RJ David Silva Gomes

1765 65 Cultivo consorciado de braquiária, leguminosas e pequi no Cerrado Goiano: 
produção de biomassa e fertilidade do solo Leonardo Santos Collier

1774 66 Desempenho da cultura do milho em função dos sistemas de preparo do solo Leandro Guimarães Nunes 
de Paula

1792 67
Análise qualitativa da histerese entre vazão e concentração de elementos 
químicos solúveis durante um evento em uma bacia hidrográfica com produção 
de fumo

Lucas Henrique Ciotti

1793 68 Atributos físicos do solo e produtividade do arroz irrigado por aspersão em área 
de várzea no Rio Grande do Sul Jordano Vaz Ambus

1797 69
Agregação de um Latossolo Vermelho-Amarelo submetido a métodos de 
controle de plantas invasoras em cafeeiros e seus efeitos nos atributos físicos 
do solo

Raphael Henrique da Silva 
Siqueira

1799 70 Carbono orgânico e agregados em solo sob diferentes sistemas de manejo Aymbiré Angeletti da Fonseca

1802 71 Parâmetros de mobilização de solo induzida por mecanismo sulcador tipo haste 
estreita Osmar Conte

1833 72 Caracterização físico-química de um Latossolo Vermelho submetido a dois 
sistemas de manejo no Cerrado de Goiás Auac Breno Lafe

1861 73 Fluxos de gases de efeito estufa (CH4, CO2 e N2O) de Argissolo sob ofertas de 
forragem em campo nativo no Sul do Brasil Janquieli Schirmann

1862 74 Emissão de N2O em sistemas de culturas contínuas e culturas-pastagens, sob 
diferentes sistemas de preparo do solo Lucía Salvo Alvarez
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1868 75 Decomposição da palha de Pennisetum glaucum após aplicação de herbicidas 
dessecantes Ana Paula Pelosi

1869 76 Estoque de carbono e nitrogênio do solo sob sistemas de consórcios culturais e 
gramíneas forrageiras no Cerrado

Djane Leite de Amorim 
Santos

1871 77 Emissões de óxido nitroso do solo em sistemas integrados de produção com 
lavoura-pecuária-floresta Maico Pergher

1874 78 Índice de Qualidade Participativo do Plantio Direto - IQP Ricardo Ralisch

1881 79 Uso e ocupação das terras da microbacia hidrográfica do Riacho Pitombeira, 
Jaguaribe - CE

Sebastião Cavalcante de 
Sousa 

1885 80 Carbono orgânico do solo no sistema plantio direto de milho em Manaus, AM Ronielly Hádna Silva Nunes

1896 81 Emissão de N2O de um Latossolo sob sistemas de consórcio milho e 
gramíneas forrageiras no Cerrado Thais Rodrigues Coser

1904 82 Distribuição espacial dos estoques de nitrogênio em solos do Cerrado 
Piauiense sob diferentes sistemas de manejo

Claudyanne do Nascimento 
Costa

1905 83 Distribuição espacial dos teores de carbono, nitrogênio e fósforo em núcleo de 
desertificação no Semiárido Cearense Bruna de Freitas Iwata

1907 84 Perdas de sedimento e água em diferentes sistemas de manejo submetidos à 
produção de milho Paulo Eugenio Schaefer

1909 85 Atributos físicos de Cambissolo, Argissolo e Latossolo sob manejo 
conservacionista do solo

Carlos Eduardo Siqueira 
Teixeira

1911 86 Desenvolvimento do milho cultivado em solo degradado enriquecido com 
resíduos de leguminosas arbóreas

Francisco Ronaldo Alves de 
Oliveira

1924 87 Produção de melão em Vertissolo cultivado com adubos verdes em dois 
sistemas de manejo de solo Sheila da Silva Brandão

1927 88 Qualidade física do solo após três anos de sistema integração lavoura-pecuária 
no Arenito Caiuá do Noroeste do Paraná Jonez Fidalski

1929 89 Efeito de diferentes tipos de cobertura do solo sobre propágulos de fungos 
micorrizicos arbusculares Mônica da Silva Santana

1930 90 Frações da matéria orgânica do solo em povoamentos de pinus implantados 
em áreas naturais no Planalto Catarinense Priscylla Pfleger

1939 91 Qualidade do solo em sistemas de integração lavoura pecuária na recria de 
bovinos de corte Isabella Clerici de Maria

1940 92 Teor e acúmulo de nutrientes no tecido vegetal de adubos verdes cultivados em 
diferentes sistemas de manejo Jéssica Carolina Faversani

1991 93
Resistência do solo à penetração e produção de fitomassa de culturas de 
cobertura sob compactação induzida por tráfego de trator na região Sul do 
Amazonas

Romário Pimenta Gomes

3.4 Planejamento do Uso da Terra 
ID Painel Título Apresentador

1850 94
Estudo da eficácia das larguras das faixas de áreas de preservação 
permanente (APP) em torno da sub-bacia Rio Ribeira de Iguape através de 
atributos físicos do solo

Camila Cassante de Lima

1941 95 Levantamento de solo, capacidade e adequação do uso da terra da Fazenda 
Muquém/UFLA, Lavras-MG Elidiane da Silva

1969 96 Potencial natural de erosão do solo da bacia hidrográfica do Rio Capivara, São 
Paulo Walquiria Machado
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2036 97 Potencial pedoclimático da mesorregião Sul Cearense para o cultivo do feijoeiro 
(Phaseolus vulgaris L.) José Coelho de Araújo Filho

2044 98 Classes de solos ocupadas pelo parque cafeeiro da região de Três Pontas - 
MG

Tatiana Grossi Chquiloff 
Vieira

2046 99 Análise da relação entre uso e classes de solos do município de mariana-mg 
através de imagens de satélite de alta e média resolução

Elpídio Inácio Fernandes 
Filho

2195 100 Planejamento da área de plantio de cana-de-açúcar visando eficiência no 
processo de sistematização agrícola Teresa Cristina Tarlé Pissarra

4.1 Educação em Solos e Percepção Pública do Solo 
ID Painel Título Apresentador

2697 101 Ensino-aprendizagem da ciência do solo no ciclo fundamental: diagnóstico 
antes e após a intervenção do pet solos

Myrian Cristina Santos de 
Jesus

2828 102 Ensino de solos e sua relação ambiental: percepção dos estudantes de 1º ano 
do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), RS

Viviane Terezinha Sebalhos 
Dal Molin

Quinta-Feira - 09h45-11h15

1.1 Gênese e Morfologia do Solo 
ID Painel Título Apresentador

1878 1 Micromorfologia aplicada a morfometria de agregados Eliane de Paula Clemente

1950 2 Caracterização de dois solos sob Cerrado e Mata Seca, ambos originários de 
arcósio

Luiz Henrique Arimura 
Figueiredo

1975 3 Macro e micromorfologia do solo em murundus no semiárido de minas gerais Diana Ferreira de Freitas 
Simões

2070 4 Alterações morfológicas em Nitossolo Vermelho Eutroférrico Micheli Danzer

2216 5 Fragipãs e duripãs: estruturas pedogenéticas ou sedimentares? Fábio Carvalho Nunes

2310 6 Determinação de atributos físicos de solos com caráter coeso em uma 
topossequência nos Tabuleiros Costeiros de Trairi-CE

Lilian Rafaelly de Sousa 
Duarte

2484 7 Ação antrópica na gênese de solos sob abrigos em ambientes cársticos Fábio Magalhães Oliveira

2580 8 Pedologia na Ilha Carioca, Alto Rio Paraná Rosalba Adriane da Rosa

1193 9 Estruturas biogênicas em Latossolos de Chapadões do Triângulo Mineiro Gilberto Fernandes Corrêa

1.2 Levantamento e Classificação de Solos 
ID Painel Título Apresentador

2283 10 Caracterização química e física de solos do Sudoeste, Litoral Sul e Extremo Sul 
da Bahia

Marina Olveira Paraíso 
Martins

2286 11 Classificação de solos brunos por mineração de dados no Sistema Brasileiro Luiz Manoel Silva Cunha

2292 12 Mapeamento, estoque de matéria orgânica e de água das turfeiras na Serra do 
Espinhaço Meridional – MG Márcio Luiz da Silva
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2343 13 Distribuição e ocorrência dos solos do município de Rio Verde do Mato Grosso 
- MS Silvio Barge Bhering

2421 14 Detalhamento de mapa pedológico através de subclasses de relevo José Nunes Pinto Neto

2504 15 Análise pedoambiental da área do Campus da UFAC Rio Branco Marcelo Filismino de 
Azevedo

2505 16 Diversidade edáfica em áreas de banhados no Planalto Catarinense Jackson Adriano Albuquerque

2508 17 Atributos físicos, químicos e classificação de solos em ecossistemas 
manguezais Valdinei da Silva Capelão

1.3 Pedometria 
ID Painel Título Apresentador

1966 18 Avaliação de funções de pedotransferência na estimativa de retenção de água 
no solo por meio de indução de árvore de decisão Raquel S. Boschi

2271 19 A resposta espectral do solo na previsão dos tipos texturais para o Rio Grande 
do Sul André Carnieletto Dotto

2337 20 Mapeamento digital de solos a partir de uma área de referência no Planalto do 
estado do Rio Grande do Sul, Brasil Jean Michel Moura Bueno

2559 21 Preparação e avaliação de covariáveis ambientais para o mapeamento digital 
de atributos do solo no Brasil Ricardo de Oliveira Dart

2708 22 Estimativa da espessura da camada ativa em diferentes sítios da Península 
Keller, Ilha Rei George, Antártica Márcio Rocha Francelino

2.2 Física do Solo 
ID Painel Título Apresentador

2297 23 Funções de pedotransferência para estimativa da retenção e disponibilidade de 
água em solos da Depressão Central do RS Andre da Costa

2305 24 Resistência mecânica à penetração em taludes de um Neossolo Flúvico 
submetidos à técnicas de bioengenharia de solos Eliseu Marcolino

2308 25 Avaliação da produtividade da soja e qualidade física do solo em um sistema 
de plantio direto com rotação de culturas André Luiz Minikowski

2309 26 Relação dos parâmetros físicos-hídricos do solo com a produção de Eucalyptus 
dunnii Maiden, em diferentes sítios na Depressão Central Maísa Carina Zardin

2318 27 Influência da aplicação superficial de calcário e gesso agrícola nas 
propriedades físicas de um Latossolo Vermelho Carlos Augusto Bonini Pires

2333 28 Funções de pedotransferência para estimativa da condutividade hidráulica do 
solo saturado, em solos da Depressão Central do RS Miriam Fernanda Rodrigues

2339 29 Qualidade física do solo em área de adubação com resíduo de caju medida por 
meio da densidade do solo e porosidade Régis dos Santos Braz

2344 30 Atributos físicos de substratos formulados para produção de mudas florestais Paulo Roberto Pereira 
Machado

2345 31 Atributos físicos de solo de pastagens cultivado com capim-tifton 85 e adubado 
com nitrogênio Fábio Prudêncio de Campos

2348 32 Resistência do solo à penetração num Latossolo Vermelho Distroférrico em 
sistema de integração lavoura-pecuária Karina Maria Vieira Cavalieri

2352 33 Atributos físicos em subsuperfície de Cambissolo, Argissolo e Latossolo sob 
manejo diferenciado do solo

Andressa Maria dos Reis 
Guerra
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2358 34 Técnicas de monitoramento e modelagem na estimativa da infiltração de água 
no solo na escala de bacia hidrográfica

Claudia Alessandra Peixoto 
de Barros

2361 35 Efeito do biocarvão da torta de filtro de cana-de-açúcar na qualidade do solo, 
retenção de água e efluxo de CO2

Edmar Santos de Queiróz

2365 36 Estabilidade de agregados sob integração lavoura-pecuária, sucessão soja-
milho e Cerrado nativo João Paulo Sampaio Werner

2383 37 Atributos físicos em diferentes sistemas de uso do solo Danielle do Socorro Nunes 
Campinas

2400 38 Resistência do solo à penetração em diferentes sistemas de cultivo e práticas 
de preparo do solo no sudoeste dos cerrados Alexandre Romeiro de Araújo

2412 39 Efeitos de preparos do solo nos atributos físicos de um Argissolo Amarelo 
Coeso no Norte do Estado do Espírito Santo Bruno Passigatto Ortelan

2423 40 Infiltração de água em um Latossolo cultivado com eucalipto e fertilizado com 
composto orgânico e adubação mineral

Laura Britto Garcia de 
Oliveira

2434 41 Resistência à penetração de um solo compactado sob efeito da escarificação 
mecânica, coberturas vegetais e após cultivo do arroz Vagner do Nascimento

2447 42 Componentes do balanço hídrico e coeficiente de cultura para o amendoim no 
Norte Fluminense

Priscila Gurgel do 
Nascimento Lopes

2451 43 Aumento na condutividade hidráulica de solo não saturado pela compactação 
do solo Bernardo Rodrigues da Silva

2469 44 Densidade e resistência do solo a penetração sob cultivo de cafeeiro 
agroflorestal e convencional

Jocelina Paranhos Rosa de 
Vargas 

2477 45 Validação do modelo Arya-Paris para solos do estado da Bahia Felipe Gomes Frederico da 
Silveira

2501 46 Avaliação da susceptibilidade do solo à compactação pelo ensaio de Mini-MCV 
no Semiárido do Nordeste Virginia Pires Pereira

2529 47
Resistência a penetração do solo como indicador para a extensão tecnológica 
em manejo agroecológico do solo, nas suas múltiplas dimensões, para 
assentados de reforma agrária em Goiás

Aline Barbosa de Carvalho

2539 48 Efeito da umidade e densidade do solo na resistência a penetração de um solo 
de textura areia franca André Pereira Freire Ferraz

2543 49 Atributos físico-hídricos de um Neossolo Regolítico sob pastagem e mata nativa José Romualdo de Sousa 
Lima

2547 50 Caracterização físico-hídrica de três Neossolos Quartzârenicos Orticos típicos 
da região Llitorânea de Santa Catarina Luana Fidelis Américo

2550 51 Monitoramento da precipitação e sua relação com potencial matricial da água 
no solo em área de pousio no distrito São Pedro da Serra/RJ

Isabel Linhares Pereira 
Soares

2575 52 Estabilidade de agregados em sistemas de cultivo da soja em sucessão à 
Urochloa sp. Jeander Oliveira Caetano

2578 53 Dependência espacial da resistência á penetração e umidade em época 
chuvosa e seca em solo cultivado com cana-de-açúcar Ludmila de Freitas

2597 54 Estabilidade de agregados em sistemas de cultivo agrícola no município de 
Alegre, ES Patrick Leal Pinheiro

2623 55 Indicadores de qualidade física do solo em sistemas de preparo e manejo em 
Latossolo Vermelho Micael Stolben Mallmann

2736 56 Monitoramento do conteúdo de água em um Latossolo Vermelho sob cana-de-
açúcar, em função do intervalo hídrico ótimo

Wellingthon da Silva 
Guimarães Júnnyor
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2.3 Mineralogia do Solo 
ID Painel Título Apresentador

2277 57 Correlação espacial entre óxidos de ferro e emissão de CO2 do solo Angélica Santos Rabelo de 
Souza Bahia

2370 58 Óxidos de ferro e área superficial específica em Latossolo sob campo e floresta 
nativa. Jessica Souza de Oliveira

3.3 Manejo e Conservação do Solo e da Água 
ID Painel Título Apresentador

1945 59 Adubação verde no cultivo de meloeiro no semiárido: teores de potássio, cálcio 
e magnésio no solo

Cloves Vilas Boas dos 
Santos

1957 60 Produção de fitomassa e ciclagem de nutrientes de plantas de cobertura em 
pré safra ao milho em plantio direto Itamar Andrioli

1974 61 Seleção de indicadores químicos de qualidade para solos da região do entorno 
do Lago de Sobradinho – BA, utilizando análise multivariada

Alessandra Monteiro 
Salviano Mendes

1980 62 Estoques de carbono e nitrogênio em Latossolo após sucessivas aplicações de 
lodo de esgoto Priscila Grutzmacher

1988 63
Atributos físicos de um Cambissolo Háplico Alítico com compactação induzida 
por tráfego de trator após o desenvolvimento de culturas de cobertura na região 
Sul do Amazonas

Romário Pimenta Gomes

1993 64 Efeito da palhada de carnaúba nos indicadores de qualidade física de Latossolo 
Amarelo, sob cultivo de milho

José Roneilson da Silva 
Costa

2009 65 Plantas de cobertura do solo em plantio de videira Isabel Luiz Fernandes Cardoso 
Campos

2018 66 Efeito dos sistemas de produção na qualidade do solo e na produtividade de 
soja no Oeste Paulista Tiago Aranda Catuchi

2033 67 Uso de plantas de cobertura do solo em sucessão de cultivos com batata-doce, 
sob manejo orgânico Igor Pereira Meireles

2062 68 Efeito de raízes e cobertura morta de B. ruziziensis na matéria orgânica e na 
agregação de um Latossolo Vermelho Distroférrico Luís Carlos Hernani

2064 69 Manejo do solo durante a entressafra para redução da população e danos do 
nematoide das lesões radiculares em soja Henrique Debiasi

2088 70 Indicadores químicos e microbiológicos de qualidade de solos sob diferentes 
usos e ocupação no município de Campos do Jordão

Alessandra Malta Mattos 
Branco

2094 71 Avaliação de atributos físicos em Argissolo cultivado em sucessão pastagem – 
soja

Carlos Henrique Martins de 
Souza

2102 72 Decomposição dos resíduos e concentração de nutrientes em um Elton Luiz Schaefer

2108 73 Alteração de atributos físicos, químicos e microbiológicos de Latossolo de 
Cerrado sob diferentes usos Marina Justi

2115 74 Avaliação dos parâmetros radiculares do capim-vetiver (Chrysopogon 
zizanioides (L.) Roberty) utilizando imagens digitais Janisson Bispo Lino

2130 75 Análise de características físico-químicas e de salinidade, no núcleo de 
desertificação dos Cariris/PB

Leonardo Bezerra de Melo 
Tinôco

2138 76 Anatomia radicular de girassol em função do tráfego de trator agrícola e 
sistemas de manejo Fábio Régis de Souza
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2141 77 Densidade de solo e conteúdo de matéria orgânica em cafeeiro robusta 
arborizado em Nova Brazilândia do Oeste Petrus Luiz de Luna Pequeno

2150 78 População microbiana total em solos submetidos a diferentes sistemas de 
cultivo Bárbara Motta Silva

2151 79 Uso de água de poço tubular na irrigação de um bananal no Norte de Minas 
Gerais

Fernando Henrique Freitas 
Brito

2162 80 Leguminosas tropicais e temperadas de cobertura do solo e sua influência na 
emissão de curto prazo de óxido nitroso em Argissolo no Sul do Brasil Laisa Gouveia Pimentel

2174 81 Produtividade do milho em um Argissolo Vermelho Amarelo sob culturas 
antecedentes e plantio direto no Tabuleiro Costeiro Sergipano Alceu Pedrotti

2186 82 Plantas de cobertura verde podem controlar o excesso de vigor de uva vinífera Ana Karolina Teixeira Ferreira

2196 83 Culturas antecessoras e adubação nitrogenada de cobertura em feijão irrigado Hamilton Kikuti

2198 84 Estimativa do escoamento superficial com base em dados de precipitação 
pluvial, classe e uso do solo para a bacia hidrográfica do Ribeirão Vermelho José de Oliveira Melo Neto

2212 85 Influência do preparo do solo, porta-enxerto e sistema de plantio na 
produtividade de pomar de laranjeira ‘pera’ em Tabuleiro Costeiro da Bahia Fábio Farias Amorim

2221 86 Estimativa da produção de sedimentos em bacias hidrográficas rurais, com 
base na frequência de amostragem Lilian Alessandra Rodrigues

2224 87 Qualidade química e física de dois solos da região produtora de olerícolas em 
Casa Nova – BA

Alexsandra Fernandes de 
Queiroz

2231 88 Quantificação da fauna edáfica em área de implantação de roça sob sistema de 
corte e queima no município de Imperatriz-MA Rafael Queiroz Martins

2240 89 Influência do sistema de integração sobre os componentes agronômicos e a 
produtividade do milho Perlon Maia dos Santos

2245 90 Influência da temperatura e umidade do solo nos fluxos de CH4 e CO2 após 
aplicação de cama-de-aviário em área minerada

Gustavo Conforti Ventura 
Mayrink

2252 91
Local para avaliação de parcelas de sorgo safrinha em área adubada com 
diferentes fontes de fósforo no sistema de integração lavoura pecuária floresta 
em solo de cerrado

Carlos Juliano Brant 
Albuquerque

2258 92 Decomposição de resíduos de macaúba em áreas com lençol freático alto e 
baixo no cerrado Arminda Moreira de Carvalho

2279 93 Avaliação da rugosidade superficial do solo em cultivo de milho sob diferentes 
preparos do solo e chuva simulada Tercio Vaisnava Fehlauer

3.4 Planejamento do Uso da Terra 
ID Painel Título Apresentador

2241 94 Geotecnologias como recurso para planejamento participativo do território: 
estudo de caso de uma propriedade

Graziela Maziero Pinheiro 
Bini

2298 95 Mapeamento do uso da terra da indicação geográfica da região da Serra da 
Mantiqueira de Minas Gerais Helena Maria Ramos Alves

2371 96 Índice da diferença normalizada para vegetação de caatinga influência do solo 
e do período estacional Iêde de Brito Chaves

2389 97 Potencial pedológico do estado de alagoas para o cultivo de cana-de-açúcar 
em manejo com alta tecnologia Ademar Barros da Silva

2475 98
Aplicação do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) para 
análise de vegetação e degradação dos solos na bacia hidrográfica do Rio São 
João - Paraná

Diely Cristina Pereira
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2520 99 Utilização de sensoriamento remoto mediante classificação supervisionada de 
imagens digitais pelo método “suport vector machine” para o reconhecimento 

Thays Marcela Hamulak 
Thays

4.2 Solos e Segurança Alimentar 

ID Painel Título Apresentador

857 100 Utilização na agricultura de resíduos sólidos provindos da biodigestão de 
alimentos Mauricio Vicente Alves

1942 101 Teores de ferro e zinco em folhas de clones de mandioca rosada visando 
programas de biofortificação Camila de Andrade Carvalho

2756 102
Extensão tecnológica em manejo agroecológico do solo, nas suas múltiplas 
dimensões, para agricultores da Adao-Go, Goiânia-GO, por meio da pesquisa-
ação

Juliana Gomes Tiago Borges

Quinta-Feira – 15h30-17h00

1.1 Gênese e Morfologia do Solo 
ID Painel Título Apresentador

2608 1 Análise de solos coesos do litoral norte da Bahia utilizando a granulometria a 
laser Fábio Carvalho Nunes

2634 2 Relação entre os atributos granulometria e cor do solo em um transecto que 
passa pelos biomas Pantanal Mato-Grossense e Cerrado Eduardo Guimarães Couto

2662 3 Caracterização física e química de Terras Pretas Arqueológicas e de solos não 
antropogênicos na região de Manicoré, Amazonas Uilson Franciscon

2721 4 Topossequência de solos derivados de mica-xisto-quatzito do grupo Itacolomi, 
Quadrilátero Ferrífero, MG Fábio Soares de Oliveira

2747 5 Contribuição de compostos amorfos na coesão de solos dos Tabuleiros 
Costeiros do Ceará

Lilian Rafaelly de Sousa 
Duarte

2782 6 Caracterização morfológica e micromorfológica do solo em sistemas 
agroextrativistas da Amazônia Oriental Miguel Cooper

2823 7 Caracterização dos solos presentes na unidade fisiográfica Planalto Piramboia 
da região Centro-Leste da Depressão Periférica Paulista Elizandra Goldoni Gomig

1.2 Levantamento e Classificação de Solos 
ID Painel Título Apresentador

2527 8 Caracterização morfológica dos solos no lote 52 do assentamento Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, Nova Ipixuna – PA Jussara Gonçalves Fonseca

2561 9 Características edáficas de dois ambientes de restinga periodicamente 
alagados do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha-ES, Brasil Pablo de Azevedo Rocha

2654 10 Características físicas e químicas de um Neossolo Regolítico Eutrófico do 
Agreste Pernammbucano

Sérvulo Mercier Siqueira E 
Silva

2732 11 Levantamento e classificação de solos em área urbana: correlação da 
influência do solo em sistemas de construção Simone da Silva Santos

2816 12 Árvore de decisão no mapeamento de solos da bacia do Rio Doce: avaliação 
de algoritmos e de variáveis preditivas Flávia Vieira Xavier

2839 13 Caracterização dos Vertissolos da zona canavieira do Recôncavo da Bahia Rozilda Vieira Oliveira 
Sacramento
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1.3 Pedometria 
ID Painel Título Apresentador

2775 14 Uso de componentes principais na determinação de variáveis preditoras 
aplicadas ao mapeamento digital de solos

Ândrea Machado Pereira 
Franco

2801 15 Classificação de pedoformas a partir de assinaturas geomorfométricas da bacia 
hidrográfica do Rio Jardim no Distrito Federal - DF Vinicius Vasconcelos

2833 16 Análise de componentes principais em dados espaciais: atributos químicos do 
solo

João Fernandes da Silva 
Junior

2863 17 Planejamento amostral dos teores biodisponíveis de elementos potencialmente 
tóxicos no estado de São Paulo, Brasil José Marques Júnior

2.2 Física do Solo 
ID Painel Título Apresentador

2588 18 Caracterização física de um Latossolo Amarelo Distrófico cultivado no sistema 
de manejo com guandu-anão Raí Ferreira Batista

2594 19 Avaliação de alguns atributos físicos do solo em sistemas agrícolas do 
município de Alegre, ES Patrick Leal Pinheiro

2595 20 Matéria orgânica e agregados de um Argissolo adubado com húmus de 
minhoca e compostagem laminar em pomar de citros de Sergipe Joézio Luiz dos Anjos

2604 21 Estoque de carbono no solo e agregados sob diferentes usos na região Sul do 
Amazonas Bruno Campos Mantovanelli

2606 22 Atributos físicos de Neossolo Regolítico sob diferentes condições de uso Jaime Pessoa da Cunha 
Neto

2609 23 Acurácia e calibração de sonda de capacitância em Argissolo Vermelho-
Amarelo

Petrus Hubertus Caspar 
Rosa Peters

2615 24 Avaliação da densidade do solo após 15 anos sob distintos sistemas de manejo 
e cultivo em um Latossolo Vermelho no Cerrado Sul Matogrossense Cleilsom Melgarejo Cristaldo

2637 25 Variabilidade espacial da resistência do solo à penetração de um Argissolo 
Vermelho-Amarelo sob irrigação por pivô central na região de Cristalina-GO

Guilherme Adalberto Ferreira 
Castioni

2643 26 Balanço hídrico do solo e coeficiente de cultura da laranjeira ‘folha murcha’ no 
Noroeste Fluminense Cláudio Roberto Marciano

2647 27 Curva de retenção de água em Nitossolo Vermelho: comparação de métodos Ismael Meurer

2653 28 Distribuição de poros e sua relação com atributos físico-hídricos em solos de 
cerrado e cerrado/caatinga Glenio Guimarães Santos

2672 29 Propriedades físico-hídricas de solo cultivado com sorgo em agricultura de 
vazante

Rodolfo Marcondes Silva 
Souza

2674 30 Visualização e quantificação do crescimento das raízes de plântulas de milho 
sob condições físicas adversas usando tomografia computadorizada de raio-X Sueli Rodrigues

2687 31 Drenagem de solo argiloso e arenoso em lisímetros com nível constante Cristian Pablo Youlton Millon

2698 32 Variabilidade espacial de atributos físicos do solo e sua influência na produção 
de resina de Pinus elliottii João Rafael Bonini Bicudo

2703 33
Comportamento da resistência mecânica à penetração de um Argissolo 
sob cultivo mínimo e culturas antecedentes ao milho ao final de 12 anos de 
condução

Erick do Nascimento Dantas
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2705 34 Produtividade de sorgo sacarino (Sorghum bicolor (L.) Moench) em solos 
compactados na safrinha

Wellingthon da Silva 
Guimarães Júnnyor

2723 35 Propriedades físicas de um Cambissolo Húmico sob sistema de integração 
lavoura-pecuária Diego Bortolini

2724 36 Armazenagem de água em solo cultivado com bananeira ‘prata-anã’ submetida 
a cinco lâminas de irrigação Marcelo Couto de Jesus

2726 37 Determinação de atributos físicos do solo por espectroscopia no infravermelho 
próximo e regressão por quadrados mínimos parciais Andre Marcelo de Souza

2740 38 Efeito do uso e manejo na densidade e resistência à penetração de um 
Latossolo Amarelo Daiana Soares da Silva

2749 39 Curva de retenção de água de Latossolos sob pastagens degradadas em 
diferentes ambientes e faces de exposição ao sol Danilo Andrade Santos

2779 40 Influência de substratos na formação de mudas: laranja pêra - Citrus sinensis 
(L.) Osbeck e lima ácida ‘tahiti’ - Citrus latifolia Tanaka em ambiente protegido

Ludmilla Ribeiro da Rocha 
Gomes

2798 41 Variabilidade espacial da resistência do solo à penetração em faixas marginais 
de proteção permanente Reginaldo Barboza Silva

2818 42
Calibração de sensor resistivo de baixo custo, para determinação do teor de 
água em um Latossolo Vermelho Distrófico típico, associado ao sistema de 
aquisição e monitoramento de dados Via Arduino™

Wagner Roberto Batista

2830 43 Efeito de diferentes manejos de solo na infiltração de água em um Latossolo 
Vermelho Micael Stolben Mallmann

2844 44 Deformação e recuperação do solo em ensaio de compressibilidade cíclica Patricia Pértile

2856 45 Comparação entre métodos de determinação de granulometria do solo Thaís Nascimento Pessoa

2137 46 Resistência à tração de raízes do Capim Vetiver (Chrysopogon zizanioides (L.) 
Roberty em talude da margem do Rio São Francisco Vanessa Sousa da Silva

2.3 Mineralogia do Solo 
ID Painel Título Apresentador

2552 47 Relação de mineralogia e suscetibilidade magnética com a qualidade física do 
solo Frederico Luiz Siansi

2555 48 Mineralogia e a distribuição dos óxidos de ferro presentes no horizonte b nos 
solos do estado do Paraná

Ivan Granemann de Souza 
Junior

2768 49 Liberação de cálcio e magnésio na dissolução de pó de basalto Raul Alfonso Filho

3.3 Manejo e Conservação do Solo e da Água 
ID Painel Título Apresentador

2005 50 Atributos químicos do solo sob diferentes manejos e usos Denise Nascimento Fabris

2205 51 Análise fatorial para construção de um índice de qualidade do solo físico para 
avaliação de solos cultivados com cacaueiros no Sudeste da Bahia, Brasil

Guilherme Amorim Homem 
de Abreu Loureiro

2296 52 Emissão de N2O em pastagem degradada e pastagem sob sistemas de 
integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e integração lavoura-pecuária (ILP) Marialucrecia Gerosa Ramos

2326 53 Influência do tempo de cultivo de pastagem (Andropogon gayanus) sobre 
atributos físicos de um Latossolo Amarelo

Alessandro Franco Torres da 
Silva
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2332 54 Atributos químicos de um Cambissolo sob diferentes manejos do solo e da 
caatinga Jeane Cruz Portela

2334 55 Efeito residual de matéria orgânica no solo por Crotalária juncea L. como adubo 
verde

Pedro Ramualyson 
Fernandes Sampaio

2347 56 Decomposição de resíduos vegetais de cana-de-açúcar no Cerrado Arminda Moreira de Carvalho

2353 57
Emissão de N2O em solo sob sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF) e integração lavoura-pecuária (ILP) durante a estação chuvosa no 
cerrado

Kleberson Worslley de Souza

2357 58
Qualidade física do solo em áreas submetidas a diferentes tempos de 
implantação do sistema de semeadura direta em substituição à vegetação de 
cerrado

Ana Carolina Oliveira 
Fernandes

2394 59 Estoques de carbono orgânico em solos do corredor de Nacala, Moçambique Luís de França da Silva Neto

2396 60
Fitomassa remanescente de pastagem e rendimento de grãos de milho e soja 
em função de formas de semeadura, tempos de diferimento e adubação da 
pastagem

Milton da Veiga

2431 61 Efeito de semeadora equipada com haste sulcadora de ação profunda no 
desenvolvimento radicular de milho em plantio direto Márcio Renato Nunes

2439 62 Teor de carbono em um Latossolo Vermelho Distrófico sob diferentes manejos Max Paulo Rocha Pereira

2453 63 Carbono e nitrogênio em solos sob diferentes coberturas vegetais na região Sul 
do Espírito Santo Janice Andreon Ventorim

2454 64 Índice de estratificação do carbono orgânico em um Latossolo sob diferentes 
sistemas de uso e manejo Cinara Xavier de Almeida

2474 65 Produção de sedimentos numa bacia hidrográfica a partir de duas metodologias 
de amostragem André Tiago dos Santos

2486 66 Identificação de fontes de produção de sedimentos em suspensão de uma 
bacia hidrográfica com geologia complexa Sara Chagas de Souza

2496 67 Drenagem de solo em agricultura orgânica em bioma de mata atlântica: 
desempenho do manejo de cultivo mínimo e do plantio convencional Leonardo dos Santos Pereira

2517 68 Indicadores físicos de qualidade de solo em áreas de pastagem degradada no 
Sul do Tocantins Marcio Nikkel

2531 69 Estoque de carbono e nutrientes do solo sob áreas de florestas nativas 
queimadas em 2010 no Acre Ediu Carlos da Silva Júnior

2534 70 Caracterização hidráulica e taxas de desagregação do solo em entressulcos 
em Latossolo sob chuva simulada Flávio Pereira de Oliveira

2565 71 Emissão de óxido nitroso de solos cultivados com cana-de-açúcar Vitor Paulo Vargas

2585 72 Determinação da matéria orgânica de solos submetidos a diferentes atividades 
agrícolas Thalita Grando Rauen

2586 73 Acúmulo de micronutrientes por plantas de cobertura em área de milho para 
silagem na região central de Minas Gerais Renata Mota Lupp

2598 74 Índice de manejo de carbono em diferentes sistemas de manejo do solo em um 
ecossistema subtropical Flávia Juliana Ferreira Furlan

2611 75 Erosão por voçoroca como indicador da qualidade física do solo Milena Felix Moura

2613 76 Aplicação de dejeto líquido bovino a longo prazo em plantio direto: perdas de 
água, solo e nutrientes via escoamento superficial Juliana Marioti



137

2621 77 Respiração microbiana (basal e acumulada) em solos incubados com palhada 
de cana-de-açúcar e adubação nitrogenada Beno Wendling

2638 78 Estimativa do índice de cobertura vegetal para plantas de cobertura no Sul de 
Minas Gerais

Diego Antonio França de 
Freitas

2645 79 Distribuição espacial da emissão de CO2 em área de campo natural no 
município de Humaitá-Amazonas

Marcelo Dayron Rodrigues 
Soares

2668 80 Erosão hídrica avaliada pela alteração de superfície do solo em cultivo da 
cana-de-açúcar e pastagem natural na região do Campo das Vertentes-MG Lucas Ferreira Rios

2686 81 Emissão de N2O e de CO2 em cultivo de cana-de-açúcar em função da 
presença de palha sobre o solo

Iracema Alves Manoel 
Degaspari

2690 82 Sistemas integrados de produção agrícola: implicações nos atributos físicos do 
solo e na perda de solo e água via escoamento superficial Alcione Hermínia da Silva

2691 83 Variabilidade espacial da emissão de N2O e CH4 no domínio das árvores em 
plantios florestais Josiléia Acordi Zanatta

2712 84 Caracterização da resistência do solo à penetração cultivado com gramíneas e 
leguminosas em Tabuleiros Costeiros do Recôncavo Baiano José Ivo Oliveira de Aragão

2716 85 Mitigação da compactação do solo em sistema plantio direto Marta Sandra Drescher

2720 86 Teores de hemicelulose, celulose, lignina e nitrogênio durante a decomposição 
de resíduos vegetais de cana-de-açúcar no Cerrado. Mateus Costa Coelho

2773 87 Impacto do manejo da palhada da cana-de-açúcar na produção e 
decomposição desses resíduos Elienai Ferreira da Silva

2778 88 Estabilização do 13C do resíduo de eucalipto em solos distintos: contribuição 
dos componentes da planta

Luís Fernando Januário 
Almeida

2785 89 Análise dos processos erosivos em colinas dissecadas no alto curso da bacia 
do Rio São João, Silva Jardim - RJ Marcelo Wermelinger Lemes

2821 90 Fontes de emissão de CO2 de um Latossolo Vermelho do Rio grande do Sul em 
avaliações de curto período Luciano Zucuni Pes

2836 91 Indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas Adriana Monteiro da Costa

3.4 Planejamento do Uso da Terra 
ID Painel Título Apresentador

2250 92 Aptidão por demanda: expansão de pastagem da microbacia do Rio da Ponte, 
município de Papanduva

Graziela Maziero Pinheiro 
Bini

2528 93 Reconhecimento de uso e ocupação da terra mediante geotecnologias Dinameres Aparecida 
Antunes

2536 94 Análise multivariada na distinção de ambientes em áreas úmidas na região do 
Vale do Guaporé-MT Fernando André Silva Santos

2541 95 Variabilidade espacial dos atributos físicos de solos em área de citricultura na 
Amazônia Oriental

Danielle do Socorro Nunes 
Campinas

2584 96 Vizon: visualizador de zoneamentos agroecológicos Hilton Luís Ferraz da Silveira

2718 97 Aspectos socioeconômicos e ambientais da bacia hidrográfica do Rio Santana, 
Ilhéus (BA) Rutierio Odorico dos Santos

2757 98 Uso da terra na bacia hidrográfica do Rio Santana, Ilhéus (BA) Nathalie Cruz Sena
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2843 99 Modelagem da dinâmica do uso e ocupação do solo (1975 a 2010) na bacia do 
Rio Uberaba, município de Veríssimo – MG Azeneth Eufrausino Schuler

4.3 História, Epistemiologia e Sociologia da Ciência 
ID Painel Título Apresentador

2171 100 As pesquisas em erosão do solo realizadas pelo Iapar entre 1975 e 1999 Tiago Santos Telles
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