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SALA 1 – AGRONOMIA 
 
 
 
 
 

Google meet: https://meet.google.com/kzj-orvm-xkc 
 

PROFESSORES AVALIADORES: Jefferson Anthony Gabriel de Oliveira e Tatiane 
de Oliveira Pereira e Oliveira. 
 
 

1. INTRODUÇÃO DE HORTALIÇAS PANC NA AGRICULTURA FAMILIAR DA 
REGIÃO SUDESTE COMO ALTERNATIVA ECONOMICA E ALIMENTAR 
 
Danieli do Nascimento Santos; Pamela Alves Monteiro; Matheus Pereira de Brito Mateus 
 
RESUMO 
No passado o homem deixou de ser primitivo e tornou-se agricultor, estabelecendo-se em um local, 
conhecendo as espécies e ciclos de plantas. Neste modo, variedades de culturas foram disseminadas, 
desde as hortaliças comuns atualmente, como alface, batata e o espinafre até as hortaliças não 
convencionais tratadas como daninhas pelos agricultores quando invadem suas hortas. As hortaliças 
não convencionais são plantas regionais de procedência nativa ou exótica que fazem parte de uma 
cultura alimentícia local por famílias tradicionais, porém, com processo de aumento populacional e 
industrialização de alimentos, tornaram-se desvalorizadas no âmbito agrícola. Visando expandir o 
consumo e cultivo de tais hortaliças na região sudeste, este trabalho tem finalidade de apontar espécies 
de hortaliças não convencionais com potenciais nutricionais e econômicos, a fim de resgatar a 
identidade destas espécies como, Talinum paniculatum, Portulaca leracea, Xanthosoma riedelianum, 
Pereskia aculeata, Physalis pubesce e Xanthosoma taioba, respectivamente. Foram comparados 
teores nutricionais das PANC comparando a hortaliças comuns muito consumidas no Brasil como a 
batata (Solanum tuberosum), inhame (Discorea alata), a mandioca (Manihot esculenta), e outros, 
mostrando que o valor nutricional que as hortaliças não convencionais apresentam são equivalentes 
ou até mesmo superiores as comuns. Muitas dessas espécies são tratadas como pragas na agricultura 
e possuem potencialidade para contribuir como fonte de renda na agricultura familiar, já que são plantas 
de aspecto rustico e de fácil cultivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: PANC; agricultura familiar; espécies potenciais; nutrição. 

 
 

2. ADUBAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PASTAGEM DEGRADADAS REGIÃO DE 
TRÊS LAGOAS/MS 
 
Venâncio Cardoso Leite; José Victor de Freitas Quaio; Romulo Wendell da Silva Ferreira 
 

RESUMO 
A pecuária brasileira é uma das práticas culturais no estado do mato grosso do sul e em todo país, 
além de ser comumente realizada é de grande importância para a economia na região de Três Lagoas, 
notasse que grande parte do produtores utilizam métodos de produção e de manejo de pastagens que 
são extensionistas e com poucas tecnologias, o que faz com que ao longo do tempo haja grandes áreas 
de pastagens degradadas. O uso do nitrogênio em forrageiras como brachiarias resulta em grandes 
ganhos de produção e avanço do estágio de forrageiras fazendo com que se obtenha uma rápida 
evolução. A adubação de manutenção é de suma importância nas forrageiras, pois o solo com o passar 
dos anos começa a passar por processos de degradação e com isso acaba perdendo sua fertilidade. 
Um fator que limita a produtividade é a falta de nutrição nas passagens pois uma planta mal nutrida 
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deixa espaços para plantas concorrentes, que causam espaços que futuramente irão resultar em 
manchas de solos expostos que lixiviam e causam percas significativas a médio e longo prazo. O 
nitrogênio é o elemento que completa grande parte do ciclo e das funções metabólicas de todo pasto 
de maneira integral, a adubação nitrogenada após o período da seca melhora o rebrote e retomada 
das forrageiras esse método é eficaz e vem sendo disseminado para recuperação e formação de 
pastagens.  
 

PALAVRAS-CHAVE: solo; nitrogênio; decumbens. 

 
 

3. CO-INOCULAÇÃO EM Phaseolus vulgaris: Revisão Sobre a Potencialidade da 
Técnica 
 
Bianca Lourenço Rosa Silveira; Pollyanna Zucarelli; Débora Cristiane Nogueira; Jefferson Anthony 
Gabriel de Oliveira; Tatiane de Oliveira Pereira e Oliveira 
 
RESUMO 
A cultura do feijão é uma das mais importantes para alimentação brasileira, sendo o Brasil o maior 
produtor, destaca-se os estados do PR, MG e BA como principais produtores desse cereal. Pelo fato 
de ser uma leguminosa possui facilidade em associar-se com bactérias de maneira simbiótica. A 
inoculação e inoculação mista com diferentes bactérias promotoras de crescimento das plantas como 
Azospirillum e Rhizobium é uma crescente que atua como braço direito da agricultura em meio ao 
avanço tecnológico. A exigência nutricional significativa em nitrogênio, faz com que esses 
microorganismos possibilitem reduzir os custos de produção, uma vez que a técnica pode ser 
consorciada a adubação nitrogenada, incrementando na produção dos grãos. O presente trabalho tem 
como objetivo através de revisão bibliográfica baseado em trabalhos científicos já publicados no meio 
acadêmico, evidenciar para o leitor que a utilização da tecnologia quando associada a um sistema bem 
manejado e empregando, o conhecimento da área de plantio, microbiota, cultivar e demais aspectos 
que são agentes fundamentais para, agregar e transformar em resultados satisfatórios em níveis de 
produção, capazes de impactar positivamente no custo, tornando a prática altamente viável para o 
produtor, refletindo de maneira positiva em sua expectativa, transformando os resultados já obtidos em 
safras anteriores, embasando-se em princípios, alternativas sustentáveis e rentáveis. 
 

PALAVRAS-CHAVE: feijão; Rhizobium; Azospirillum; inoculação. 

 
 

4. CONTROLE QUÍMICO DA MIMOSA PUDICA (MALÍCIA) EM PASTAGEM DE 
BRACHIARIA: Danos em Propriedade na Região de Três Lagoas (MS) 
 
Mario Roberto Miolli Junior; Vinicius Caetano Caldato; Romulo Wendell da S. Ferreira 
 
RESUMO 
As pragas que atingem as pastagens provocam grande prejuízo para os pecuaristas de todo o país e, 
em casos mais extremos, levando à pastagem a morte. Uma vez que a pastagem extensiva é a forma 
mais barata de se criar gado, a necessidade de se manter o capim saudável sem que haja competição 
com pragas é fundamental para a lucratividade da atividade. Acompanhando esse problema na região 
de Três Lagoas/MS, desenvolvemos um estudo sobre o controle de determinada praga em uma área 
utilizada para a pecuária de corte. O trabalho desenvolvido buscou mostrar a importância do controle 
de plantas daninhas em pastagens, utilizando-se do meio químico, no estudo em especial a erva 
daninha malicia (Mimosa Pudica) em áreas de Brachiaria (Brachiaria Decumbens). Esse controle é 
essencial para que se mantenha a saúde do seu capim e solo, evitando a competição entre a praga e 
planta, posteriormente evitando a degradação do terreno entre perca de nutrientes e estrutura, levando 
a menor produtividade de sua pastagem. O trabalho foi realizado em uma área com alto índice de 
infestação, foi feito o uso de Picloram, 2,4D (controle químico), como forma de controle, com aplicação 
mecânica, seguindo as recomendações prescritas do agrônomo responsável. Após o período de ação 
do Picloram, 2,4 D, observou-se a morte das pragas e a recuperação da pastagem antes sufocadas, 
atingindo assim o objetivo esperado.  
 

PALAVRAS-CHAVE: herbicida; praga; capim.  
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SALA 2 – AGRONOMIA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/jna-vmjm-pjm 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Débora Cristiane Nogueira e Cássia Maria de 
Paula Garcia. 
 
 
5. CULTIVO DE GIRASSOL ORNAMENTAL EM DIFERENTES SUBSTRATOS 
TRATADO COM PACLOBUTRAZOL 
 
Alliny Campos Freitas; Anderson Machado Ferreira; Debora Cristiane Nogueira; Matheus Pereira de 
Brito Mateus 
 
RESUMO 
O girassol (Helianthus annuus) tem seu nome devido sua inflorescência seguir o movimento do sol, 
inicialmente foi cultivada para consumo humano e animal, mas devido a sua beleza exuberante, atraiu 
o mercado paisagístico como flor ornamental, para produção em vasos ou como flor de corte, o que 
devido ao valor agregado se tornou uma alternativa economicamente viável aos pequenos e médios 
produtores. Mas seu crescimento vigoroso fez com que fossem utilizados hormônios fitorreguladores a 
fim de reduzir do tamanho da parte aérea e permitisse seu cultivo em residências. Neste trabalho foi 
abordado sobre o plantio de girassol granífero com doses de paclobutrazol, que é um fitorregulador que 
controla o alongamento da haste sem perder qualidade de inflorescência. Também relatamos dois tipos 
de substratos comumente utilizados para produzir mudas, o Tropstrato Viva Verde e Substrato Plante 
Verde, observando a capacidade de disponibilização de nutrientes às raízes para seu desenvolvimento. 
Desta forma, com finalidade de encontrar métodos mais fáceis para seu cultivo, sem muito custo e com 
um bom desenvolvimento, buscamos informações em diversas bases bilbiográficas que constaram que 
é viável a aplicação de paclobutrazol, em doses que sejam eficientes, sem toxicidade à planta, 
mantendo a beleza de sua inflorescência e também sua concentração de clorofila, tornando assim mais 
prático e viável para controlar o crescimento da planta, atendendo a necessidade de quem deseja 
cultivar o girassol de forma ornamental em tamanhos reduzidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Helianthus annuus; inflorescência; inibidor hormonal; fitorregulador; variedades. 

 
 
6. FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO POR DIFERENTES ESPECIES 
LEGUMINOSAS NO PRE PLANTIO DE PASTAGEM 
 
Alisson Bezerra da Silva; Pedro Anhucci Neto; Débora Cristiane Nogueira; Matheus Pereira de Brito 
Mateus 
 
RESUMO 
A utilização de leguminosas na fixação de nitrogênio é uma pratica que vem sendo muito utilizada, por 
conta do seu baixo custo e suas altas taxas de fixação de nitrogênio no solo. Este estudo tem como 
objetivo abordar as espécies de leguminosas que apresentam alta capacidade de fixação biológica de 
nitrogênio no solo, devido a sua simbiose com bactérias do solo. Essa pratica vem crescendo ano após 
ano e apresenta ótimos resultados, com espécies de grande potencial em realizar a FBN, podendo ser 
boas ferramentas para a melhoria da fertilidade do solo e aumento da microbiota local, além da 
produção de grande quantidade de fitomassa para a proteção do solo na época de outono-inverno e 
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para o plantio direto, proporcionando uma ótima cobertura de solo. Este estudo bibliográfico mostra a 
importância da visibilidade e efetividade de práticas que restauram e proporcionam melhorias diretas 
nas características físicas e químicas do solo, ainda se tornando rentável pelo fato de seu baixo custo, 
tornando acessível a qualquer produtor. Será abordado também as características agronômicas das 
leguminosas e as ocasiões onde comumente são utilizadas. Desta forma, concluímos que a utilização 
de leguminosas para a fixação de nitrogênio é uma pratica muito vantajosa diante aos adubos 
sintéticos, pela facilidade de cultivo, custo de aquisição das sementes, quantidade de N fornecido, na 
maior descompactação do solo, além de proporcionar cobertura ao solo e retenção de umidade. Essa 
pratica vem crescendo dia após dia por grandes e pequenos produtores. 
 
PALAVRA-CHAVE: adubos verdes; inoculação; manejo sustentável; rotação de culturas. 

 
 
7. FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE Glycaspis brimblecombei E 
Thaumastocoris EM PLANTIOS DE Eucalyptus sp. NO MATO GROSSO DO SUL 
 
Mateus Xavier de Alencar; Gabriel Banos Rodrigues; Flavia Galvan Tedesco; Diego Gonçalves Feitosa 
 
RESUMO  
Plantios de Eucalyptus sp. tem sofrido danos significativos provocados por insetos-praga exóticos em 
diversos estados brasileiros, destacando-se o estado de Mato Grosso do Sul com infestações de 
Thaumastocoris peregrinus e Glycaspis brimblecombei. A fim de desenvolver formas de controles 
efetivas e menos agressivas ao ambiente o monitoramento contínuo destas espécies deve ser 
realizado, buscando conhecer sua flutuação populacional. Este estudo tem como objetivo avaliar a 
flutuação populacional de Glycaspis brimblecombei e Thaumastocoris peregrinus em povoamentos 
florestais através de armadilhas adesivas e suas relações com variáveis climáticas na mesorregião 
leste do Mato Grosso do Sul. Com sua distribuição nas regiões de Três Lagoas, Selvíria, Inocência e 
Água Clara em plantios de 1 a 7 anos no período de abril de 2017 a junho de 2020. Através das análises 
foi possível constatar que o período ideal para a infestação de G. brimblecombei são os períodos com 
pouca precipitação, baixas temperaturas e pouca umidade relativa, devido à sua correlação negativa 
para os elementos meteorológicos citados. r² = -0,754, r² = -0,539 e r² = -0,644 foram os coeficientes 
obtidos para precipitação, temperatura e umidade relativa respectivamente. Diferente de T. peregrinus 
que não apresentou correlação significante com nenhuma das variáveis avaliadas no período do 
experimento, com: r² = 0,027, r² = -0,040 e r² = -0,299 para precipitação, temperatura e umidade relativa, 
impossibilitando assim a definição do momento ideal para início da infestação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: eucalipto, praga florestal, psilídeo-de-concha, percevejo bronzeado 

 
 
8. INFLUÊNCIA DE DIFERENTES COMPOSTOSORGÂNICOS NO DESEMPENHO 
DAS MUDAS DE ALFACE ICEBERG 
 
Murilo Freitas; Gabriel Lofego Mendonça; Romulo Wendell da S. Ferreira 
 
RESUMO 
A alface é uma das hortaliças mais consumidas no país, não só pela sua palatabilidade como também 
pela facilidade de produção e baixo custo de aquisição. A hortaliça produz o ano todo em várias regiões 
do país tanto na forma hidropônica como em canteiros utilizando variados substratos.  Com 
embasamento em bibliografias buscou-se demonstrar o desenvolvimento alcança pela alface em 
diferentes tipos de compostos orgânicos.Este trabalho tem como influencia, verificar os diferentes tipos 
de composto orgânico levando também em consideração a importância na escolha de mudas de 
qualidade. A existência de inúmeros substratos no mercado possibilita ao produtor fazer uso do que 
supre sua necessidade com mais eficiência. A compostagem orgânica neste sentido foi a que se 
demonstrou maior viabilidade tanto pelo seu custo reduzido em comparação com os produtos 
industrializados quanto a produtividade da alface, uma vez que foi demonstrada nas bibliografias de 
estudo que a adubação orgânica aumenta a vida microbiana e o CTC da terra. Diferente da adubação 
química que provoca perda de matéria viva na terra. Estudos também demonstram que há um aumento 
considerável de matéria fresca das variedades de alface cultivadas com adubos orgânicos. No entanto 
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é necessário que se tenha ponderação ao utilizar adubação orgânica uma vez que a mesma em 
excesso provocou salinização do solo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hortaliças; adubação; produção. 

 
 
9. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE DRONE PARA QUANTIFICAR 
E QUALIFICAR PONTOS DE CONTROLE 
 
Carlos Matheus de Souza Sobrinho; Carlos Nogueira dos Santos; Rodrigo Leonel Anacleto; Débora 
Cristiane Nogueira; Matheus Pereira de Brito Mateus 
 
RESUMO 
Com o desenvolvimento da agricultura e construção civil, as tecnologias de medição e levantamento 
ficaram cada vez mais eficazes, tanto que a agricultura moderna ou também chamada de agricultura 
4.0 está alinhada com programas e software com relação a produção e a gestão do agronegócio. O 
intuito desse trabalho é analisar os problemas enfrentados nos dias atuais com o levantamento 
topográfico usando drone. Para isso foi analisado os trabalhos científicos correlacionados e analisados 
a importância da precisão do levantamento a campo com drone. A utilização da tecnologia VANT´s na 
agricultura vem em uma crescente demanda pois a velocidade que essa ferramenta fornece ao gestor 
de dados auxilia na melhor tomada de decisão para quem busca um aumento de produtividade. A 
análise da cultura também faz presente na tecnologia abordada, mas dentro da topografia o trabalho 
paralelo com outras tecnologias de levantamento de dados do terreno corrobora em melhor qualidade 
na precisão. Quando o assunto é precisão os esses tipos de levantamento vem se destacando, porém 
em algumas tecnologias é necessário pontos de controle para melhor acurácia das precisões dos 
levantamos aéreos. Sendo necessários pesquisas de campo para analisar a quantidade de pontos de 
controles que seria necessária para ter uma qualidade superior nos dados obtidos. 
 
Palavras chave: VANT´s; aerofotogrametria; precisão; agricultura. 
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Google meet: meet.google.com/dvz-bejf-njx 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Diego Gonçalves Feitosa e Matheus Pereira de 
Brito Mateus. 
 
 
10. PRODUÇÃO DE BRACHIARIA PIATÃ SOBRE EFEITOS DO CONSORCIO DE 
INOCULAÇÃO COM ADUBAÇÃO NITROGENADA E SEUS REFLEXOS À ACIDEZ 
DO SOLO 
 
Carlos Nogueira dos Santos; Carlos Matheus de Souza Sobrinho; Rodrigo Leonel Anacleto; Débora 
Cristiane Nogueira; Matheus Pereira de Brito Mateus 
 
RESUMO 
Um dos maiores desafios da agricultura hoje é o que diz respeito a produção sustentável de pastagem 
com bons rendimentos tanto para o setor agrícola como o pecuário, e o uso de inoculantes vem 
ganhando mais espaço devido a sua ação na promoção de crescimento em plantas e também na 
fixação biológica de nitrogênio atmosférico, reduzindo os custos com adubações em cobertura e 
contribuindo com redução na emissão de gases de efeito estufa em cultivos consorciados. Sendo 
assim, pesquisas com esse tema são de grande importância por serem ambientalmente corretas, 
socialmente justas e economicamente viáveis. O objetivo deste presente estudo foi avaliar o efeito da 
aplicação de Azospirillum brasilense na pós semeadura de braquiária Piatã e sua consorciação com 
doses de adubo nitrogenado em cobertura nas propriedades químicas do solo e nos componentes de 
produção. O experimento foi delineado em blocos ao acaso em esquema fatorial 3 x 4 com 4 repetições, 
os tratamentos foram três doses do inoculante: 0, 100 e 200 mL ha-1 e quatro doses de ureia: 0, 50, 
100 e 200 kg ha-1 de N, aplicados em cobertura. A aplicação de ureia na dose de 100 kg ha-1 de N 
associada a pulverização foliar com 200 mL ha-1 de Azospirillum brasilense proporcionou o maior 
rendimento e crescimento da pastagem de braquiária Piatã, assim como o uso da adubação 
nitrogenada associada a inoculação com A. brasilense auxiliaram no desenvolvimento das plantas, 
melhorando a absorção de nutrientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pastagem, Azospirillum brasilense, sustentável, nitrogênio, manejo. 

 
 
11. PRODUTIVIDADE DA ABOBRINHA DE TRONCO CASERTA: Diversidade de 
Adubação 
 
Suse Barbosa Araújo; Marcio Vieira Furtado; Agda Marques de Lima; Débora Cristiane Nogueira 
 
RESUMO 
A abobrinha de tronco, cultivar Caserta (Cucurbita pepo), é uma hortaliça de grande importância 
econômica e social, pois seu cultivo é simples e não requer muita habilidade com a cultura. Desenvolve 
em praticamente todos os tipos de solo, principalmente naqueles com textura areno-argilosa. A 
adubação assume um papel extremamente importante, pois sabe-se que para qualquer cultura de 
hortaliça, a adubação orgânica e/ou química é indispensável para se obter boa produtividade. Assim, 
esse trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica, afim de verificar o efeito da 
adubação orgânica e adubação mineral no desenvolvimento dos frutos, visando características físicas 
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como tamanho, produtividade e lucratividade. Devido aos excelentes fatores que a adubação orgânica 
promove nos atributos do solo e também no desenvolvimento da cultura, verificou-se através de 
trabalhos pesquisados que a utilização de cama de aviário e esterco bovino como adubo orgânico 
apresentou resultados satisfatórios, pois houve aumento da produção, desenvolvimento da planta e 
grandes benefícios para o solo devido aumento de matéria orgânica. Além disso verificou-se que esse 
tipo de adubação é mais acessível aos pequenos produtores rurais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cucurbita; olericultura; cama de aviário; esterco bovino; NPK. 

 
 
12. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA MECANIZAÇÃO DA ÁREA DE 
COLHEITA FLORESTAL 
 
Reginei Donizete da Silva; Diego Gonçalves Feitosa 
 
RESUMO 
A capacitação dos funcionários para o alcance das metas organizacionais e consequentemente o 
sucesso empresarial é algo imprescindível no contexto produtivo atual, partindo-se do princípio que 
colaboradores qualificados significam vantagem competitiva no mercado globalizado em que as 
empresas estão inseridas. Neste sentido o estudo apresentado tem como objetivo elaborar um plano 
de melhoria para contratação de operadores e mecânicos que lidam com maquinas de grande porte 
através do mapeamento correto dos perfis, análise técnicas de Treinamento e desenvolvimento de 
pessoas a serem implementadas na Empresa do setor florestal localizada no município de Três Lagoas, 
MS, na intenção de alavancar seus resultados nesta área, além de diminuir  a quantidade de erros 
operacionais e consequentemente aumentar a vida útil das máquinas. A aplicabilidade dos 
procedimentos sugeridos para a organização foi confirmada por meio dos resultados obtidos na 
comparação do cenário atual da companhia com as metodologias de avaliação do perfil desejado 
existentes na Companhia, refino das competências do  perfil desejado e uso da tecnologia na seleção 
com os teste de aptidão, aperfeiçoamento  e mudanças sugeridas no programa de qualificação técnica 
e comportamental dos colaboradores, percebida em parceria com as  Lideranças, analisadas e 
sugeridas pela  Área do Centro de Treinamento e Desenvolvimento Operacional da Colheita Florestal. 
 
PALAVRAS-CHAVES: capacitação; competitividade; máquinas de grande porte; contratação; 
aumento da vida útil; aptidão. 

 
 
13. USO DO SILICATO DE POTÁSSIO EM MILHO (Zea mays L.) COMO PROMOTOR DE 
RESISTÊNCIA AO ATAQUE DE Spodoptera frugiperda 
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RESUMO 
A cultura do milho é de suma importância para o agronegócio brasileiro, sendo ele o cereal de maior 
produção. O Brasil possui vários problemas decorrente ao ataque de pragas na cultura do milho, 
ataques esses que interfere diretamente em sua produtividade, dentre elas, a principal é a Spodoptera 
frugiperda, que ocorre em todo ciclo da cultura. Popularmente conhecida como lagarta-do-cartucho, a 
incidência desta praga é cada vez maior, devido sua grande escala de produção, e adaptação da praga 
em todo território de produção. Dentre as diversas formas de controle desta praga, podemos citar o 
silício que apesar de não ser considerado um nutriente essencial, possui a característica de auxiliar a 
integridade estrutural da planta com uma maior rigidez em suas paredes celulares, causando danos no 
aparelho bucal da lagarta, isso justifica seu emprego na agricultura para o incremento na resistência 
contra pragas e doenças. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura 
sobre a indução de resistência em milho (Zea mays) por meio da adubação com silício, através de 
plataformas digitais sendo elas, SCIELO (Scientific Eletronic Library On Line), Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Google Scholar e Elsevier. Autores afirmam 
que o silício possui a característica de promover a resistência ao ataque de pragas, porém existem 
autores que descordam dessa afirmação, isso demostra que se deve ter uma maior ênfase nos estudos 
em relação a esse elemento em resposta a planta, tendo assim a certeza de sua expressão. 
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14. UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA SUINOCULTURA: Revisão Sobre a 
Potencialidade do Uso na Forragicultura 
 
Cassia Araújo Ferreira; Pietra Ortunho Duarte Bazan; Tatiane de Oliveira Pereira e Oliveira; Jefferson 
Anthony Gabriel de Oliveira 
 
RESUMO  
No cenário atual mundial da pecuária, o Brasil se apresenta como um dos maiores produtores e 
exportadores de carne suína e bovina, contando com uma vasta extensão territorial e clima favorável 
para o cultivo de pastagens. O objetivo do trabalho foi realizar o levantamento dos benefícios do uso 
estratégico de resíduos suínos na manutenção da produtividade das pastagens, bem como apresentar 
uma solução ecologicamente sustentável para um dos maiores impactos da suinocultura brasileira. 
Este trabalho foi realizado junto a Faculdades Integradas de Três Lagoas, utilizando como base 
pesquisas bibliográficas, através de materiais publicados, pesquisas na internet e livros e 
conhecimentos adquiridos no decorrer dos anos letivos. Diante do que foi apresentado, entende-se que 
a utilização de chorume é uma fonte viável, quando manejada corretamente, devido ao favorecimento 
da microbiologia do solo, uma forma de aproveitamento de recursos internos da propriedade, tendo um 
custo evitado com fertilizantes minerais e um benéfico para o meio ambiente. 
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