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APRESENTAÇÃO

Em 1978, o CENA cumpriu mais um ano da sua existência
dedicada S investigação científica a serviço da agricultura,
norteada pelo ideal de levar ao campo o progresso de uma tecn£
logia avançada.

Desta maneira, e seguindo os objetivos estabelec^
dos no II Flano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnol£
gico - PBDCT, [IT CENA deu continuidade ao desenvolvimento de pes_
quisas sobre a utilização de radioisõtopos na agricultura vi^
sando o aumento e melhoria das colheitas e da produção animal_
do País, através de: radiação nuclear aplicada ã pesquisa gene
tica, ao melhoramento de plantas e ao controle de insetos; tr_a
çadores radioativos aplicados ã pesqui.sa sobre fertilidade do
solo, nutrição de plantas, fisiologia e bioquímica vegetal, f_í
sica e química do solo e biologia molecular; isotopos estáveis
aplicados â pesquisa sobre nitrologia, relações água-planta,
problemas de solos tropicais, bioquímica e_fisiologia vegetal;
hidrologia isotópica; estudos da evaporação e salinidade das
águas superficiais subterrâneas no norte e nordeste brasile^
ros .

Deste esforço resultou uma produção científica de 127
trabalhos, dos quais 40 publicados em revistas especializadas,
40 enviados e/ou aceitos para publicação e 47 apresentados em
Congressos, Simpósios ou Reuniões Científicas.

0 CENA teve ainda sua atenção voltada aosM:rabalhos em ,
colaboração com outras entidades,j destacando-se sua atuação
nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais,
Goiás, Amazonas, Pará, Pernambuco e Ceará.

Não menos intenso tem sido o esforço na área de forma
ção de pessoalT Em nível de graduação o Curso de Introdução
ã Energia Nucíear na Agricultura (CIENA) contou com a partic^
pação de 39 alunos, e em nível de pós-graduação o Curso de
Pós-Graduação em Energia Nuclear na Agricultura (CPGENA) coti
tou com 40 alunos. Além disso, foram realizados dois cursos
de aperfeiçoamento em nível de pós-graduação: (1) Curso de Me_
lhoramento de Plantas por Indução de Mutação com 65 alunos;
(2) Curso sobre Conceitos de Disponibilidade de Nutrientes em
Solos com 20 alunos.

As facilidades do CENA sempre estiveram ã disposição
de pesquisadores para o desenvolvimento de seus trabalhos de
teses para concursos nos diversos níveis universitários; assim,
foram realizadas e apresentadas em concursos, 13 teses de Me_s
trado e 12 teses de Doutoramento. _

Especial referencia merece o ̂ Intercâmbio Científico,
através_JJo qual o CENA recebeu este ano 11 peritos estrange^
ros em suas diversas seções e que, gor períodos variáveis, tra
balharam com os pesquisadores, no desenvolvimento de seus prõ"
jetos e na implantação de novas técnicas;1, no mesmo período ~õ
CENA enviou para o exterior com bolsa àe~ estudos, 7 dos seus
pesquis adores.

Nesse sentido, necessário se faz destacar o apoio rece
bido do PNUD, através do projeto BRA/71/556. ~
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O CENA foi, neste ano, sede da IV Reunião do Programa
Coordenado de Pesquisas FAO/IAEA/GSF, organizada pela Divisão
Conjunta FAO/IAEA de Energia Atômica na Alimentação e Agricul
tura.

Certamente, o CENA não teria levado a efeito suas rea
lizaçÕes sem a confiança, o incentivo e o suporte financeiro
recebidos da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).para
suas atividades de pesquisa e ensino.

Cumpre ressaltar também o apoio financeiro da FINEP,
do CNPq, da FAPESP, da EMBRAPA, da Secretaria de Cultura, Ciên
cia e Tecnologia do Estado de São Paulo, cujos recursos foram
destinados a diversos projetos.

Finalmente, de não menor importância foi a dedicação,
ao CENA,, dos professores da USP.

No final, junto a satisfação de haver cumprido o seu
dever, o CENA foi agraciado neste ano com o Prêmio Destaque
"A Lavoura" pela Sociedade Nacional de Agricultura, que veio
dar aos pesquisadores do CENA um incentivo maior no seu trab_a
lho futuro.
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PROJETO

Melhoramento genético

O CENA, em seu programa de melhoramento genético, tem
como objetivo a obtenção de melhores cultivares de feijão,atra

-vês do uso de técnicas nucleares. Pretende-se também que a
cultura do feijão, como modelo para a aplicação de técnicas nu
cleares no melhoramento de plantas, estimule pesquisadores de
outros centros a utilizarem em pesquisas aplicadas a outras
culturas, essas mesmas técnicas.

A continuidade dos trabalhos que vinham sendo executa
dos, bem como o início de outros programados, constituiu-se da
realização de dois plantios, sendo um em fevereiro e outro em
setembro; além disso, e com a cooperação da Empresa de Pesquj.
sas Agropecuárias de Minas Gerais (EPAMING) , foi feita, em Jji
naüba-MG, uma multiplicação de sementes de linhagens avançadas
deste programa de melhoramento.

Foram semeados em casa de vegetação do CENA, em insetá
rios da Seção de Virologia do Instituto Agronômico de Campinas,
ou ainda em condições de campo em Capinópolis-MG, e em Loii
drina-PR, materiais específicos e selecionados para a busca de
mutação, visando-se resistência ao vírus do mosaico dourado do
feijoeiro.

De modo geral, realizaram-se ensaios de produtividade
com alguns dos materiais se lecionadas,e com outros procurou-se
avaliar a reação de resistência a algumas doenças ou pragas
tais como ferrugem, mosaico dourado,nematospora ou cigarrinha.
Em linhagens selecionadas anteriormente foi também analisado o
teor de proteína.

Deste trabalho originaram-se os seguintes resultados:

- a produtividade de algumas linhagens avançadas das
cultivares Carioca e Rosinha G2 ,obtidas em vários eti
saios de produção, sugere que algumas delas já podem
ser utilizadas pelos agricultores. Nesse sentido ce_r
ca de 4 toneladas de sementes, oriundas de multiply
cação feita em regiões com ausência de doenças para
garantia de sanidade, foram entregues ã Coordenado
ria de Assistência Técnica Integral (CATI), que fa^ã
uma multiplicação adicional,para no próximo ano.atra
vês da rede de Casas de Agricultura do Estado de São
Paulo, promover a distribuição deste material aos
agricultores;

- na seleção quanto ao teor de proteínas conseguiu-se a
obtenção de linhagem Carioca e Rosinha G2, com teor
de proteína maior quedas cultivares originais. Para
as linhagens obtidas da cv. Carioca, o aumento do
teor proteico foi da ordem de 4 a 31%, e para as l i
nhagens da cv. Rosinha G2 , da ordem de 3 a 15%. Algjü
mas destas linhagens apresentaram produtividade maior,
outras semelhantes, ou ainda maior que o controle;

- na seleção com vistas a resistência à doenças, obte
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ve-se linhagens resistentes à ferrugem nos cultiva
res Roxo, Costa Rica e Rosinha G2, sendo que neste úl̂
timo conseguiu-se também linhagem com produtividade
50% maior que a cultivar original;

o mutante TMD-1, tolerante ao mosaico dourado,demons_
trou ser um dos melhores materiais em relação aos
sintomas da doença em condições de campo, apresentai!
do baixa produtividade. Este fato coloca-o como foti
te de tolerância, para ser utilizado pelos melhori£
tas;

foi detectada, pela primeira vez no Brasil, i. ocorrêii
cia de k&hbya go*&ypÁ.Í associada a Hzmato&poKa. conytX,
causando manchas de levedura em sementes de f e i j ão ;

constatou-se que a mancha de levedura é p r e jud i c i a l
ã qualidade das sementes de fe i jão em cerca de 4,5%
na cv. Carioca e 56,1% na cv. Rosinha G2;

foi constatada a ocorrência de M&loidogyne. pfiatyle.nch.UA
e outros nematõides potencialmente prejudiciais ao
feijoeiro, em 90% das amostras colhidas no Estado de
São Paulo;

Resultados preliminares sugerem o emprego do método
do ãgar (BSA) , a 25°C para o levantamento de microj:
ganismos associados as sementes de feijão;

- ainda como resultados preliminares, testes sob ^
ções de campo entre 86 variedades de feijão, mostra
ram bons níveis de resistência ã ferrugem (21 varie
dades) e ã cigarrinha (31 variedades).

Fixação de Nitrogênio

Desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de: (1)
avaliar a fixação simbiõtica de nitrogênio e sua contribuição
para a produção do feijoeiro; (2) conhecer o potencial de uti
lização de nitrogênio fixado em diferentes variedades de feT
joeiro por diferentes fontes - nitrato e amoniacal - e concluir
3obre a interferência das mesmas na fixação simbiõtica daquele
elemento»

Trabalhos experimentais realizados nos anos anteriores
evidenciaram alto potencial de fixação simbiõtica pelo feijoe^
ro, avaliado através da atividade da nitrogenase dos nõdulos
ou através da utilização de 15-Dinitrogênio.

No entanto constatou-se que a variedade Carioca, apesar
de produzir nõdulos eficientes, não apresentava aumentos consi^
deriveis de produção pela inoculação com o Rh4.z0bA.um. Verify
cou-se então que prováveis perdas de N-fixado poderiam advir
de excreções das raízes ou nõdulos (RUSCHEL et aliif 1977)J ou
então que aquela variedade não seria uma boa conversora de
N-fixado em produção (RUSCHEL e SAITOj 1976). Desta forma, uma
nova linha de trabalho se fez necessária onde, através de exp^
rimentos sucessivos sob condições controladas seleciona-se va
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riedades com maior potencial de utilização de N-fixado, compa
rando-se com plantas desenvolvidas sob condições ideais de n_i_
trogenio (N-NOl).

Utilizando-se de soja nodulante e não nodulante,reaU
zou-se experimento protótipo com a finalidade de avaliar o N
proveniente do solo, do fertilizante e da fixação biológica.
Verificou-se que pelo uso do isótopo 15N aplicado como adubo,
pode-se chegar a resultados precisos quanto a fixação biolog_i_
ca de N no sistema.

Por outro lado, avaliando-se a fixação através da r^
zão natural 15N/ll*N em plantas noduladas e não noduladas p£
de-se determinar, também por este método, a contribuição da fi
xaçao de N2 em soja.

Com a finalidade de se conhecer o estabelecimento da
simbiose f ei j oeiro-Rfu.zob.tiim "in vitro", usando-se a técnica
de cultura de tecido e de fixação pelo Rhi.zobi.um em meio de
cultura, conduziu-se experimento que evidenciou duas estirpes
fixadoras em meio de cultura e resultados pouco promissores em
cultura de tecidos.

Inicia-se no momento um experimento, conduzido em cama
ra com luz controlada, para verificar a capacidade de utiliz_a
ção pelo feijoeiro dos íons NC3 e NHÍ, sendo este último marca
do com I5N para o estudo de sua absorção e transporte em pi a ri
tas inoculadas e não inoculadas com o Rhi.zobi.um.

Os resultados até o momento indicam que:

- para que seja utilizada a prática da inoculação de
feijoeiro, necessária se faz a aplicação do Rni.zobi.um
próprio para cada variedade plantada;

- o feijoeiro é uma planta que pode ser cultivada em
associação, pois possibilita o enriquecimento do SJ>
Io com o N-fixado;

- o isótopo 15N como marcador evidencia, por diluição
isotópica, a fixação biológica de N de maneira mais
clara do que os métodos atualmente adotados: teor de
N ou peso das plantas.

Foi estabelecido um sistema de cultura de embrião de
feijão com a finalidade de controlar os fatores de fixação sim
biõtica do nitrogênio atmosférico.

Eixos embrionários de sementes de feijão (P, VU.Zga.fii.&)
foram retirados das mesmas e cultivados em meio de cultura
apropriado, para o desenvolvimento de plântulas. Em seguida,ao
meio foi inoculado Rhi.zobi.um pha&zoZl para que a infestação
se processasse, o que de fato ocorreu.

As plantas obtidas dos eixos embrionários apresenta
ram-se menores que as normais,mas eram fotossintetic&mente ati
vas. Delas foram selecionadas duas para os experimentos de fT
xação de nitrogênio. A atividade da nitrogenase foi determina
da 30 dias após a inoculação, demonstrando ser de 201,72 "ê
332,92 moles de etileno produzido por planta. Uma das plantas
possuia 106 nodulos com peso fresco igual a 0,105
possuia 40 nódulos com peso fresco igual a 0,060 g.

Os resultados indicam que este método poderá

g, e a outra

provável
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mente ser aplicado para estudos de fixação de nitrogênio em re
lação ao transporte de metabólitos, o efeito do potencial geue
tico das plantas,e o comportamento de plantas noduladas» em ejç
perimentos onde as reservas da semente sao eliminadas.

Cota relação ao efeito do nitrogênio do solo na fixação
simbiótica em leguroinosas, experimentos anteriormente realiza
dos em solução e em solo, mostraram efeito diferencial das fojr
mas de N modificando a atuação da simbiose entre R. phcL&totÁ, e
o fe i joeiro. Na região tropical existem poucos trabalhos refe_
rentes ao N do solo, seja mineral ou orgânico. 0 objetivo de£
te trabalho é o de estudar a influência do N do solo,na nodulji
ção e fixação de N2.

0 efeito de N do solo na nodulação e fixação de N2 no
feijoeiro, cultivar Venezuela-350, foi estudado em um solo TRE
contendo diferentes teores de N.

Por meio do cultivo de sorgo neste solo, conseguiu-se
extrair parte do N existente no mesmo. Posteriormente os s_o
los TRE receberam diferentes tratamentos que incluiram inocul_a
ções com estirpes eficientes e ineficientes para a fixação de
N2 e adição de (J 5NHi*) 2SOi» ã base de 30 kg/ha, a fim de acomp£
nhar os efeitos das três fontes de N para a planta, solo, ad_u
bo e fixação de N2.

Diferenças quanto ao desenvolvimento das plantas pud£
ram ser observadas entre plantas cultivadas nos diferentes s_o
los , devido aos diferentes teores de N e não devido ã adição
de N mineral.

Somente ós efeitos do N do solo e do adubo puderam ser
acompanhados nas duas amostragens fe i tas: 6 semanas e 12 seina
nas, uma vez que as plantas nao apresentaram nodulaçao. Supoe-se
que a nao adição de P nestes solos foi fator limitante na falha
de nodulaçao. Este experimento servirá para comparação da absojr
çao de N proveniente, tanto do solo como do fert i l izante .

Estuda-se também as condições para um bom estabeleci
men to da simbiose RhÁ.zob<Lum pkaie.oi.-L-f ei joeiro, de modo que se
possa obter benefícios da mesma.

Através da experimentação foram determinados que a um_i
dade, a temperatura, o teor de fósforo e os efeitos indiretos
de pH (sobre deficiências de Mo e toxidez de Mn2+ e Al 3 + ) , são
os principais fatores limitantes do solo para a fixação de N2

no feijoeiro em nosso solo. Alem disso, os diversos estudos
de eficiência do Rkizob-iam phcü>zcli mostraram diferenças marcan
tes entre as estirpes usadas na pesquisa. ~*

Através das medidas de redução de C2H2 e liberação de
Hz, demonstrou-se que a eficiência relativa das estirpes de
R. phdò&O&Â. para fixação de N2 está em torno de 60-65%. Ut i l i
zando-se 15NOã, estimou-se que a bactéria pode fixar ate 20 Wg
N/ha por ciclo da cultura de feijoeiro.

v A calibração técnica da redução de C2H2 foi feita usan
do-se 15N2 e medindo-se o H2 dos nódulos em laboratório.

Acompanhou-se o funcionamento das duas vias assimilate
rias de N na planta (absorção de N mineral e fixação de Na) atrã^
vés das atividades das enzimas responsáveis,reductase de nitr?
to e nitrogenase. A contribuição da fixação chegou até um poü
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co antes da floração (35 - 40 dias após plant io) , tendo os nj>
dulos apresentado maxima atividade em presença de 50 ppm N-N03,
nao correspondendo porém ao máximo desenvolvimento das plantas,
obtido com doses de 75 - 100 ppm N-NO3.

Estudos de sobrevivência de Rh.Á.zobi.UM comprovaram a svi
perioridada de turfas esteril izadas com radiação gama, como subs_
trato para inoculante.

Em síntese pode-se dizer que:

- a contribuição de fixação de N2 pelo R. pha.ie.otA. foi
estimada em torno de 20 kg N/ha em condições ótimas
de luz e temperatura. Determinou-se que o H2 liberji
do dos nódulos de feijoeiro, pode contribuir para d^
minuir a eficiência dessa fixação;

- as condições de pH ácido (deficiência de Mo e toxi^
dez de Mn2+ e Al +) , baixo teor de P e situações ê ç
tremas de umidade e temperatura do solo, inf lueiciaui
diretamente nessa interação Rfi-tzofa-tum-f ei j oeiro ;

- a fixação pode ser maximizada em presença de baixa
dose de N mineral (até 50 ppm N-NO3),doses essas que
ocorrem normalmente em muitos solos.

- foram obtidos valores de 7,4 a 8,3 para a razão
C2H2:N2 em nódulos de diferentes idades (3 a 5 seta
nas). Pelo balanço eletrônico entre fixação de 15N2,
redução de C2H2 e liberação de H2 observou-se que p£
Io método da redução de C2H2, ocorre uma superestiina
tiva da fixação real de N2 ao redor de 32 - 43%.

Cultura de Tecidos

Estabelecer um meio quimicamente definido para cultura
de feijão, o qual evitasse não só o uso de caseína hidrolisada,
como também o de extrato de sementes de feijão ou sementes de
feijão em germinação, constituiu o objetivo deste trabalho.

Este meio proporcionaria a elucidação do metabolismo
de pelo menos alguns aminoácidos em estudos posteriores da Se_
ção de Bioquímica de Plantas, onde o mesmo foi realizado.

Em sentido mais amplo, e projetado para o futuro, os
seus objetivos são o de uma contribuição para pesquisas envoi
vendo o isolamento de linhas celulares auxotróficas e autotr?
ficas, em termos de aminoãcidos a par t i r de calos de Phcüíotuò

Z l , .
Explantes de folhas de feijoeiro foram cultivadas "in

vitro" em meio de cultura definido, ao qual foram acrescenta
das várias misturas de aminoácidos, observando-se o desenvolvi
mento de células desdiferenciais (calos) e a formação de raT
zes (diferenciação).

Sementes de feijão lPhcU>e.otvb& vu.Zga.AAA L. ) cv. Carioca,
foram germinadas em areia lavada e mantidas, posteriormente,
em solução nutritiva n9 2 de Hoagland e Àrnon.

Do primeiro par de folhas das plantas de feijoeiro, fo
ram retiradas assepticamente, explantes de aproximadamente 4 X 4 mm
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c inoculados em meio de cultura.
0 meio de cultura básico utilizado foi o sólido conteii

do sais minerais, vitaminas e sacarose, como fonte energética.
Como fatores de crescimento foram fornecidos ao meio,

cinetina e IAA ou cinetina, IAA, NAA e 2,4D. 0 pH dos meios
foi acertado para 5,6 após a adição de todos os nutrientes.

Aminoãcidos isolados ou em grupos foram adicionados ao
meio básico para observar a eficiência destas substancias em
promover crescimento de calos e morfoglnese de raízes em fe^
jão. ^

Dois meios de cultura considerados como referência fjo
ram mantidos: um deles, contendo caselna hidrolisada como foti
te de nitrogênio reduaido (meio E) ; e o outro-meio (meio G) coii
tendo apenas o meio básico sem aminoãcidos e sem caseína hidr£
lisada.

Durante o desenvolvimento das culturas foram feitas avalia
ções periódicas da crescimento de calos e desenvolvimento de
morfogênese. No final «.* cada ensaio, o peso fresco e peso sj:
co foram medidos.

Coro base nos dados obtidos foi calculado o IM (Índice
de Morfogênese), o IC (índice de Crescimento) e os resultados
foram submetidos a tratamento estatístico.

Pela análise dos resultados obstvvou-se que o meio de
cultura que determinou melhor morfogênese, foi o meio A conten
do o meio básico acrescido de cinetina (1 mg/l), IAA (5 mg/1)
e o grupo de três aminoãcidos, arginina (60 mg/1), ácido aspar
tico (50 mg/l) e cisteína (10 mg/l).

0 meio B constituído de um meio básico, acrescido de
cinetina (1 mg/1), IAA (5 mg/1) e um grupo de três aminoãcidos,
ácido glutâmico (65 mg/l), glicina (25 mg/l) e histidina (10 mg/l),
ocasionou uma drástica ínibição tanto no crescimento, como na
morfogênese. Dentre os aminoãcidos deste último, o ácido gl_u
tâmico revelou-se como sendo a substancia que ocasionou a re
pressão do crescimento.

Quando foram testadas dezesseis concentrações de ácido
glutâmico, mantendo glicina e histidina constantes, os resulta
dos permitiram concluir que não foi a presença de ácido glut?
mico no meio B, a causa da repressão, mas a concentração usada
(65 mg/1).^ Assim pode-se observar que concentrações baixas de
ácido glutâmico proporcionam um bom crescimento em culturas de
tecidos de folhas de feijoeiro e que em concentrações elevadas
o crescimento decai.

0 melhor crescimento de calos foi obtido no meio Bi* em
que o meio básico foi acrescido de quatro hormônios, cinetina
(0,2 mg/l),^IAA (2 mg/1), NAA (1 mg/1) e 2,4-D (1 mg/l) e um
grupo de três aminoácidos, ácido glutâmico (0,5 mg/l), glicina
(25 mg/l) e histidina (10 mg/l).

Proteínas

Tendo-se como f i n a l i d a d e o melhoramento do t eo r e da
qual idade de p r o t e í n a s das sementes de f e i j ã o (P. v uZg OLKJU, ) , fo_
ram continuadas as a n á l i s e s de p ro t e ína s e aminoáci-dos nas se
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mentes de feijão advindas de linhas obtidas da irradiação (raios
gama), do programa de melhoramento genético e de sementes da
cultivar Carioca, geração M7.

Os métodos empregados foram o de digestão de amostras
e determinação de nitrogênio pelo analisador automático de n_i
trogênio Technicon. Os aminoácidos totais (aminograma total)
foram determinados após hidrólise das amostras, em analisador
automático.

A fim de obter genotipos com alto conteúdo e alto H_e
sempenho agronômico levado ã alta produção de proteínas por uni_
dade área, amostras de sementes das cultivares brasileiras de
feijão Rosinha e Carioca, foram irradiadas com radiação gama
(60Co), no CENA,em setembro de 1974, e plantadas no campo. As
progenies foram selecionadas em termos de características agr£
nômicas.

Dessas sementes as progenies subsequentes foram obt_i_
das no campo e analisadas quanto ao teor de proteína até a g_e
ração M7 (atual). Os resultados mostram que foram obtidas l_i_
hhas da cultivar Rosinha, com um aumento no teor de proteína
variando de 3 a 15%, e linhas da cultivar Carioca mostrando um
aumento no teor de proteína da ordem de 4 a 31%. Assim, os r^
sultados indicam que foi introduzido um aumento no conteúdo
de proteína pelo tratamento das sementes de Rosinha com 24 Krads
(R-24) e pelo tratamento das sementes de Carioca com 32 Krads
(C-32).

Tendo-se como objetivo a separação de frações protei^
cas de reserva de sementes de feijão (P. V utg a.KÁ.l> ] , com vistas
a estabelecer distinções entre cultivares e seus mutantes obtjL
dos por irradiação,sementes das cultivares Carioca, Goiano pr£
coce e do mutante Carioca precoce (este último obtido através
de irradiação da cultivar Carioca), foram submetidas ao fracio
namento de suas proteínas de reserva, representadas por vicilT
nas e leguminas, através de métodos de eletroforese de disco
de gel de poliacrilamida e em gel de SDS-poliacrilatnida (este
último para identificação das subunidades e determinação de
seus pesos moleculares).

Vários métodos foram usados para extrair, purificar e
caracterizar as principais proteínas de reserva das sementes
maduras e secas de feijão [Vka.inotu.-i> vu.JLga.KÁ.4> L. cv. Goiano pr^
coce). Estas sementes contêm cerca de 25% de proteínas total,
das quais 75% são proteínas de reserva. Duas frações cansti^
tuem, juntas,, a maior parte das proteínas solubilizadas por ex
tratores contendo sais alcalinos, ambas separadas por e!etrof£
rese em gel de poliacrilamida e membrana de acetato de c?lulo
se que são aqui descritas. A proteína predominante, responsl
vel por cerca de 85% das proteínas totais de reserva na semen
te madura, ê uma proteína tipo-vicilina. Esta fração vicilina
apresenta-se sob a forma de duas proteínas: uma delas e uma
crioproteína, e foi identificada como glicoproteína II (G-II);
a outra, a qual é referida neste trabalho como vicilina I(V-I)
e também uma glicoproteína. A proporção destes dois tipos de
vicilina ê 1: 8 (V-I : G-II). A segunda fração proteica, prep£
rada por precipitação zonal isoelêtrica ê uma proteína tipo le
gumina, e homogênea, reagindo levemente com o reagente PAST

A proporção entre proteína tipo-legumina e tipo-vici
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1 •' •

5 sub unidades,
da vicilina I.
Os pesos mol_e
53.000, 49.500
para vicilina

lina é 7 : l . A proteína tipo-vicilina contem
das quais 3 fazem parte de glicoproteina II e ?.
A proteína tipo legumina contém 3 subunidades.
culares destas subunidades foram estimados em
e 46.000 para glicoproteina II; 37.000 e 29.000
I; 64.500, 38.000 e 25.000 para proteína tipo-legumina. Os mo
delos propostos para glicoproteina II, vicilina I e legumina
são: 01S2Y, (a.8)y e a$sY2» respectivamente. A análise de ami_
noácidos revelou que a proteína tipo-legumina, possui maior
teor de aminoãcidos Sulfurados do que a proteína tipo-vicilina.
Assim, o feijão poderia ser melhorado quanto ao valor nutrit^
vo, aumentando-se a relação proteína tipo-legumina e tipo-vici
lina.

A intensidade de disposição de proteínas de reserva d_u
rante o desenvolvimento da semente e sua subsequente mobiliz^
ção durante a germinação foi acompanhada por eletroforese de
gel. 0 conteúdo de proteína das sementes em desenvolvimento
aumentou gradualmente, apresentando rápido período de depos^
çao, tendo início cerca de 18 dias após r. florescimento. Aos
30 dias, a proteína tipo-vicilina tornou-se predominante e coii
tinuou através da maturação. A proteína cipo-legumina parece
r»er sintetizada no último estágio do desenvolvimento da semeai
te, já que nao foi observada nas sementes com 30 dias,tendo s_î
do encontrada, entretanto, aos 60 dias e
A utilização destas proteínas durante a

nas sementes maduras,
germinação das semeti

tes parece se dar na seguinte seqüência: a primeira a ser h_i
drolisada é a proteína tipo-legumina, em seguida a vicilina I
e finalmente a flicoproteína II. 0 presente estudo também in^
cia a síntese de novas proteínas durante a germinação das s_e_
mentes, a qual pode ser detectada aos 10 dias.

Um meio de explorar a variação do valor nutritivo dos
feijões como alimento para o homem, é estudar os componentes
das proteínas das sementes que são características das esp£
cies. A separação por eletroforese de gel de poliacri1amida
revelou inúmeras e diferentes bandas proteicas de uma variedja
de para outra. A presença ou ausência de uma banda particular
poderia estar sob controle genético. A análise de variação de
germoplasma revelaria os paralelos dos locais que determinam a
presença das proteínas associadas a cada possível banda. Foram
investigados os possíveis meios de modificar a qualidade de pr_o
teínas, seja pelo uso de reguladores de crescimento ou de r_a
diação, e os resultados foram discutidos.

Com a finalidade de traçar o perfil isoenzimático com
vistas ã caracterização de cultivares de P. vatgaK-io, sementes
de 40 cultivares de coleções brasileiras estão sendo analis_a
das quanto ao nível das izoenzimas es te rase , ami lase , aminopepti^
dase e outras, com fins de identificação dessas cultivares.

O desenvolvimento diferencial de organismos multicelju
lares e geralmente aceito como sendo o resultado coordenado da

e desativação de gens, no sentido de produzir enzimas
proteínas características das células de cada te_

cido.
Desde que os tecidos diferem não somente no seu conteú

do enzimãtico como também no seu padrão ÍL oenzimãtico, estucíã

ativação
específicas
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mos estas modificações durante a germinação de feijão da varie
dade Carioca precoce. As isoenzimas estudadas até agora foram:
esterase, fosfatase ácida e amilase.

Os cotiledones apresentam 5 bandas com atividade este
rasica, as quais sofrem profundas modificações durante a germT
nação, sendo que algumas desaparecem, ocorrendo o aparecimento
de novas bandas. 0 mesmo ocorre com a fosfatase ãcida e a ami
lase. As plúmulas apresentam 8 bandas com atividade esterás^_
ca, enquanto que os primõrdios da raiz e caule apresentam 9
bandas com alterações marcantes durante seu desenvolvimento.

Eficiência Fotossintêtica

Este trabalho teve como objetivos: (1) testar a adequa
bilidade do método de incorporação de 1'tC02 em discos de folhas
intactas, para detecção de diferenças na eficiência fotossint£
tica entre variedades de feijoeiro (P. VU.ZQCLKÁ.6 L.);(2) tentar
promover adaptações na metodologia de ensaio para, em condições
controladas, detectar taxas fotossintéticas compatíveis com as
oj-^rvadas em ambientes naturais, assim como estudar o método
de determinação da atividade da RuDP carboxilase em extrato brja
to de folhas; (3) estabelecer a relação entre a variação de tja
xa de incorporação de 1<fC02 e outros parâmetros como atividade
de carboxilase,teor de clorofila e área foliar; (4) avaliar as
diferenças relativas destes parâmetros entre algumas variedades
de interesse comercial ão Brasil, tentando estabelecer uma rê
lação com a produtividade das mesmas; (5) estudar também as
variações destes parâmetros em relação à hora do dia, idade da
folha e da planta.

Os dados obtidos, analisados estatisticamente e inte£
pretados ã luz dos subsídios coletados na literatura pertineii
te,permitiram-nos tirar, dentro das condições experimentais em
que foi realizado o presente trabalho,as seguintes conclusões:

- e possível detectar-se diferenças na eficiência
sintética de variedade de feijoeiro, usando a ^
ca de incorporação de 1'*C02 em discos de folhas, com
aparelhagem portátil. No entanto, faz-se necessária
uma calibração adequada do método;

-• a variabilidade da taxa de incorporação e funç*ão do
meio ambiente e alta, lesiao entre plantas da mesma
variedade. Assim, o número de repetições (plantas)
deve variar de acordo com o meio ambiente;

- a iluminação natural ê sempre superior ã artificial
para a incorporação de 1!*C02 induzindo uma maior atî
vidade fotossintêtica, mesmo se o sistema de ilumina
ção artificial produzir um feixe de luz de intensidjã
de saturante (cerca de 80.000 luz no presente caso).
A melhor faixa de descarga foi 160 a 88 mm de Hg
(20 sec), o que corresponde a um fluxo de gás de
81,12 ml/min;

- as diferenças entre variedades não foram consisten-
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tes. No entanto, nas condições consideradas adequa_
das a taxa de incorporação variou de 14,94 a 22,91 mg
C02/dm2 por hora. As variedades podem ser agrupadas
em duas classes, tendo como limite a taxa de 20 mg
C02/dm2 por hora: Classe A (acima de 20 mg) - Pir£
tã-1, Rosinha 62 e Pintadinho Precoce, Classe B (abaixo
de 20 mg): Carioca, Rosinha Precoce e Pintado;

- a taxa de reação da RuDP carboxilase em extrato bru.
to de folhas foi linear em relação ao tempo, até 10
minutos, tendo sido encontrados os Km (HCOl), 1,78 e
46 mm para as variedades Carioca e Rosinha Precoce
respectivamente. A atividade enzimãtica mostra um
padrão duplo em resposta ao aumento da concentração
de HCO'a no meio, com velocidades máximas calculadas
em 330 moles de HCOl por mg de clorofila por hora pa
ra Carioca e 235 moles para Rosinha Precoce. Estas va
riedades também diferiram em relação ao tempo de ina
tivação da enzima pelo ambiente;

• as variedades não diferem em relação à atividade da
RuDP carboxilase em suas folhas. Os níveis encontra,
dos correspondem aproximadamente a metade da taxa de
incorporação encontrada,não se detectando relação eii
tre estes dois parâmetros;

o método de determinação da ãrea foliar através da
medida do comprimento e largura do fólio central é
adequado para avaliação da ãrea das folhas, mostran
do alta correlação com as medidas através do integra
dor;

a ãrea foliar total não mostra relação com a ativid£
de fotossintética por unidade de ãrea foliar, de mo
do que esta atividade não é indicativa das difereii
ças no crescimento vegetativo;

em relação ao teor de clorofila há diferença entre v£
riedades, sendo maior quando expressa por unidade de
peso fresco, e com excegões, há relação com a taxa
fotossintética. A relação Clorofila a/Clorofila b é
essencialmente constante em todas as variedades e
idades fisiológicas;

a idade fisiológica é forte determinante da taxa fo
tossintética, sendo que não há relação entre estas e
a atividade da RuDP carboxilase ou teor de clorofila.
Nas variedades de crescimento indeterminado, um nume_
ro maior de folhas envelhece mais depressa que nas dê~
crescimento determinado, fenômeno este explicado pe_
Ia retroinibição;

a área final e a permanência da atividade fotossinti_
tica em altos níveis depende de novos fenômenos ontp_
génicos, como desenvolvimento de folhas, flores e va
gens, e de fenômenos de retroinibição.
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Relação Soio-Planta

Através do estudo do ciclo de nitrogênio em cultura de
feijão, pretende-se fazer o estabelecimento de um balanço com
pleto de nitrogênio nesta cultura, utilizando-se fertilizante
marcado com '5N, possibilitando assim, o estudo de: (1) adiçio
de nitrogênio por fertilizante, matéria orgânica e chuva; (2)
absorção de nitrogênio do fertilizante pelas plantas; (3) lixi_
viação de compostos nitrogenados através da percolação profun
da de água; (4) quantidade de nitrogênio remanescente no solo
após o ciclo da cultura. Visa-se ainda um estudo da variabiljl
dade dos componentes do balanço arima,por um período de 5 anos
em culturas estabelecidas no pex.odo das águas e secas,além do
efeito residual do adubo nitrogenado durante este período.

Foi instalada a cultura de feijão das secas empregari
do-se três níveis de enriquecimento com 15N: 10%, 3% e 1%, a
qual desenvolveu-se adequadamente, tendo sido feita a colheita
do feiiao e o preparo das amostras de solo e planta para anãl_i
se de N em espectrômetro de massa.

Foi feita também a instalação da cultura de feijão das
águas, que deverá ser colhida em fevereiro/março de 1979* As
análises das amostras de solo e planta estão sendo realizadas.

Os processos de transformação a transporte de nitrog?
nio estão sendo estudados em solos compactados homogeneamente
em colunas, tomando-se como variáveis a densidade, o pH e a um_i
dade do solo. Diferentes condições de aeração também serão con
sideradas num estágio mais avançado do trabalho.

Foi realizado experimento de lixiviação de cloro no
campo, e com os resultados obtidos da medida do avanço do pu_l
so de água com concentração conhecida de cloro em condições de
"Steady-state", elaborou-se trabalho científico no qual se fez
uma comparação da determinação da condutividade hidráulica s_a
turada por esta metodologia com a determinação pelo método tra
dicional.

Com o experimento montado, colunas, aplicadores de s_o
lução, suportes, etc, iniciou-se o estudo do movimento de n_i
trogênio. Contudo, antes de se colocar o pulso de uréia nas
colunas de solo, fez-se um estudo preliminar do comportamento
do movimento de águas nestas colunas, visto que o transporte
de íons é devido ao movimento de águas, o que resultou também
em publicação de trabalho científico.

Finalmente colocou-se pulsos de uréia (50 ml com 500 ppm)
em solos Terra Roxa Extruturada e Latossol Vermelho Escuro fa
se arenosa, antecedidos de pulsos de cloro para determinação
dos coeficientes de dispersão. 0 experimento foi realizado em
condições de solo saturado, e as amostras de efluentes coleta
das estão sendo analisadas para cloro e uréia. ~

Deu-se continuidade a estudos no sentido de determinar:
(1) a eficiência de utilização de adubos nitrogenados e fosfa
tados pelo^feijoeiro em diferentes solos e regiões; (2) o efeT
to do Mo, épocade aplicação e fonte de nutrientes na eficiên
cia da utilização do fertilizante; (3)̂  o efeito da adubaçãõ^
sobre a atividade fixadora de nitrogênio do ílh<Lzoblum; (4) o
efeito da calagem na nodulação e eficiência dos adubos; (5) o
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aproveitamento pelo feijoeiro dos fertilizantes nitrogenados e
fosfatados aplicados em culturas anteriores, bem como os efe_i_
tos que estas culturas precedentes provocam no desenvolvimento
da cultura do feijão.

Concluiu-se a parte experimental (campo) sobre a rota
ção feijão-trigo-soja, iniciada em 1974, bem como sobre fo£
tes de fósforo,iniciada em 1976. As análises e interpretações
encontram-se em fase final.

Os resultados ate o momento permitem-nos enumerar as
seguintes conclusões:

- as estirpes C-101 e C-102 formaram nódulos pretos em
Vigna. angaicatata., e portanto, poderão ser usadas
na identificação da estirpe do inoculante;

- as cultivares estudadas mostraram-se muito promíscuas,
nodulando com estirpes de outros hospedeiros, embora
com maior quantidade de nitrogênio fixado pela estij:
pe homóloga;

- os resultados sugerem que estirpes obtidas de Vigna
angaicato-ta. cultivada em região tropical deverão f^
xar mais nitrogênio;

a aplicação de nitrogênio na dose
totalmente a formação de nódulos
atividade da reductase do nitrato
ria seca, nos dois solos usados;

de 100 ppm,
e promoveu
e produção

inibiu
maior

de mat£

seca, nos
dose de arranque

a nodulaçao,
nitrogênio
nitrogênio

(25 ppm) não
cedido pela

favoa dose de arranque de
receu a nodulaçao, e o ^
se foi insuficiente para o desenvolvimento das duas
cultivares de Vigna ungaic.aZa.ta.;

- a aplicação de N-NOf nos dois solos promoveu aumento
da atividade da reductase do nitrato até um nível má
ximo de 0,9 moles/g de matéria verde, provavelmente
muito baixo para a capacidade genética das cultiva
res estudadas;

- as absorções de nitrogênio, fósforo e enxofre foram
altas, sendo maior no Podzol Hidromõrf i co ,par ti culaj:
mente para o fósforo e enxofre;

- a calagem favoreceu a absorção de fósforo do Latossol
Vermelho Amarelo mas não no Podzólico Vermelho Amare
Io;

- houve efeito de nitrogênio e fósforo no peso da ma
teria seca e na absorção de nitrogênio, fósforo e en
xSfre; ~

- o fósforo e enxofre na planta, provenientes do ferti
lizante, aumentaram com a adição destes dois nutrien
tes ao solo mas nao com a aplicação de nitrogênio"

- o nitrogênio nas folhas, proveniente do fertilizan
te, cresceu ã medida que foi adicionado nitrogênioT
tanto na forma de sulfato de amônio como de nitrato
de amonío.
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Continuou-se o trabalho para determinar: (1) os efeitos
do enxofre e dos micronutrientes na produçlo e composição quí
mica do feijoeiro e no teor e qualidade proteica do feijão; (2;
a dinâmica do enxofre e dos micronutrientes^nos solos; (3) o
efeito desses elementos na fixação de nitrogênio; ('•) fracio^a
mento do enxofre em diversos solos brasileiros,bem como a cap^
cidade de adsorção deste elemento nestes solos.

Concluiu-se os experimentos com VLawo., parte dos quais
envolviam estudos com enxofre. Foram realizados experimentos
em vaso para estudo de efeito residual de enxofre,onde plantas
foram cultivadas em solos com 35S e posteriormente incorpora
das ao solo, e sobre este semeou-se feijão e arroz, que após
um período de desenvolvimento foram colhidos e analisados. Reji
lizou-se também análises de S e micronutrientes nas amostras
de plantas e grãos de feijão em diversos experimentos.

Pode-se concluir que:

- a adição de fósforo e enxofre não influenciaram na
formação de nódulos de V<Lgna ungulcu.la.ta., quando foi
usada a dose de nitrogênio no nível de 100 ppm;

f ertil_i
fertili

zante, mas não foi observado efeito dos tratamentos
com nitrogênio na absorção deste nutriente;

a absorção de enxofre pela VZgna. foi maior no Podzol
Hidromórfico Vermelho Amarelo.

o enxofre na planta de V-igna. proveniente do
zante aumentou com o incremento das doses de

Microscopia Eletrônica do Vfrus do Mosaico Dourado

0 estudo do local intracelular da biossíntese do RNA
do vírus do grupo do mosaico dourado do feijoeiro (VMDF) que
faz parte de um programa visando conhecer os locais de síntese
de diversos vírus que afetam culturas de importância aconomi^
ca, teve andamento dentro da seguinte linha de trabalho:

- preparação de espéci -.s para microscopia eletrônica;

- utilização dos cortes semifinos e ultrafinos para r_a
dioautografias;

- exposição da emulsao fotográfica de-cobertura.

As primeiras fotos de radioautografia a nível de micros
copia óptica já foram obtidas e as radioautografias para microT
copia eletrônica estão ainda em fase de exposição.

Ê de se esperar que o estabelecimento dos locais de sín
tese possa esclarecer a razão da associação vírus-organelas e
os subsequentes mecanismos de dano ã planta hospedeira.

Com o objetivo de obter preparações purificadas do vi
rus do mosaico dourado do feijoeiro com um rendimento que per
mita a realização de estudos das suas propriedades bio-físico~
-químicas, diversas modificações nos processos de purificação
estão sendo estudadas. Dentre elas vem se destacando o trata
mento com sulfato de amonio a 50% e o acoplamento deste com um
sistema éter-tetracloreto.
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Nas ultimas preparações observou-se uma quantidade de
partículas bem maiores do que as obtidas por métodos anteri£
res. Essas primeiras preparações foram analisadas no espectro
fotômetro e inoculadas para testar suas possíveis infectivid_a
des .

Purificações anteriores de baixíssimo rendimento,permi
tiram apenas observar algumas partículas íntegras de semelhaii
te morfologia e tamanho, quando comparado com outro vírus do
mesmo grupo.

Este trabalho é decorrente da necessidade de se conh_e
cer esse vírus, de importância econômica, e da necessidade de
esclarecer as razoes da diferença com vírus semelhante descri^
to na Colombia.

Controle de Pragas

Este trabalho destina-se ã obtenção de resultados que
levem a um controle eficiente e nao poluente das pragas de a_r
mazenamento de sementes de feijão comum [?hcu>toLlU>) e do fei_
jão frade (V-ígna) , destinados ao consumo, e que normalmente oca
sionam prejuízos avaliados em 20 a 40% da produção nacional.

Iniciada em 1974, com suas bases que remontam a 1968,
foi observado que as três mais importantes pragas, la.b>iot<Lò,
Acantho-ò cztÀ.de.6 e Ca£JLo&obfiuchul>, podem eficientemente ser con
trolaáas por radiações ionizantes gama.

Na presente fase da pesquisa, os trabalhos visam ainda
obter dados referentes a efeitos sinergísticos ou deterrentes
da mudança de estrutura (choques ou manutenção em ambientes
controlados), efeitos de gases (oxigênio, nitrogênio, anídrico
carbônico, hidrogênio) ,divisão da dose, irradiação sob difereii
tes taxas, efeitos de dietas irradiadas sobre as populações
que delas se alimentam, etc, a fim de se conhecer melhor a
radiobiologia destes insetos.

Pode ser observado que as três espécies de insetos pra
gas do feijão sao bastante susceptíveis, em comparação com OJI
trás. Assim, todas são esterilizadas e consequentemente contr_o
ladas com doses que variam entre 7 a 10 krads de radiação gama,
do Cobalto 60. Embora a dose letal (LDJ-^QQ) se situe, para os
adultos,na ordem de 300 a 450 krads, há de se ter em mente que
uma população como a que ocorre em silos e armazéns, é elimin_a
da induzindo-se apenas esterilidade em todos os seus indivíduos
componentes que, mais cedo ou mais tarde, morrem naturalmente
sem deixar descendentes.

Efeito bastante pronunciado em sinergísmo com as radiji
çoes, é o da temperatura.

Como é de se esperar, a manutenção de populações em am
biente de temperatura ideal ã sua biologia provou que a dose
necessária ã esterilização e máxima.

Temperaturas inferiores ou superiores ã ideal causam
"stress", o que se traduz numa dose menor, necessária para a_l
cançar esterilidade.

0 choque de calor ou frio antes ou após a irradiação,
visa diminuir ainda mais a dose necessária para ..lcançar a es
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terilização, aproveitando-se, na medida do possível, o calor
"residual" da secagem do feijão.

Observou-se que hã necessidade de uma dose de radi_a
ção menor para se induzir efeitos semelhantes ao da manuten
ção em temperatura ambiental,quando se causa um choque de frio
antes ou de calor após a irradiação.

Da mesma maneira hã necessidade de uma dose maior^ de
radiações, quando hã choque de calor antes ou de frio após a
irradiação.

Embora este efeito radiobiologico pudesse ser aproveita
do durante uma irradiação comercial, nao pudemos notar nenhum
efeito realmente pronunciado, ou seja, comercialmente aprove^
tável, reduzindo em 10% ou mais a dose prescrita.

A irradiação em ambientes gasosos,nao tóxicos, como i»o
caso do oxigênio, mostrou efeito bastante pronunciado, provenieii
te da formação do ozônio. Comprovou-se uma redução importante
na dose, quando da irradiação dos adultos,o que, se houver v.ari
tagens monetárias, poderá ser aproveitado comercialmente.

Num estudo visando observar a recuperação da esteriljL
dade, utilizou-se a metodologia de dividir em duas a dose esce_
rilizante de 7 krad. Variando o intervalo entre duas doses de
3,5 krad de alguns minutos a 384 horas,não pode ser observado,
em nenhum caso recuperação da fertilidade, embora houvesse njj
tável redução dos efeitos que diminuem a longevidade.

Em outro irabalho obaervou-se que diferentes taxas cau
sam efeitos mais ou menos pronunciados, utilizando-se a mes_
ma dose. Taxas muito elevadas causam uma espécie de saturação,
enquanto que se muito baixa, permitem certa recuperação dos o_r
ganismos irradiados. Taxas ao redor de 1 Mrad/h induzem efe_i_
tos mais pronunciados, o que traduz numa menor longevidade e
dose esterilizante. A partir deste trabalho, atualmente toma-
-se muito cuidado em todas as irradiações realizadas na Seção
de Entornologia, sempre utilizando-se a taxa que induz maiores
efeitos na espécie em estudo.

Por intermédio de traçadores, foi possível determinar -
a velocidade de locomoção de insetos adultos tanto no campo c_o
mo em condições de ensilagem. Observou-se no campo que os adul
tos se localizam,pref erencialmente, quando em repouso, debaixo"
de torrões de terra e nao como se admitia, no meio das folhji
gens do feijoeiro. Notou-se que uma população de carunchos
[kcan.t.ho&ce.Z-Lde.0),embora criada há muitas e muitas gerações em
condições de laboratório, não apresenta nenhuma degeneres ceii
cia quanto aos hábitos de locomoção, distribuindo-se em pouco
tempo em toda a cultura do feijão.

Em uma massa de grãos pôde-se observar que somente após
vários dias a partir da infestação há um relativo equilíbrio na
movimentação, quando hã menor locomoção dos insetos.

Uma das observações interessantes foi, embora não rea
lizada com as pragas do feijão,que insetos alimentados com ái"ê
tas irradiadas durante algumas gerações se tornam mais resisten"
tes aos efeitos das radiações,em comparação com aqueles alimeií
tados com dietas normais. ~
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Produção de Sulfato de Amônio enriquecido de J 5,

102 1 5
Continua a produção de sulfato de amônio enriquecido a

N, na razão de 100 g de sulfato por mês.
À utilização de sulfato de amônio comercial para regjs

neraçao das colunas mostrou-se eficiente e econômica.
Esta sendo montado um sistema de colunas de diâmetro me_

nor para ser testada a obtenção de pequenas quantidades de ina
terial enriquecido acima de 50% em N, a partir de material
inicial com enriquecimento de

Determinação de Elementos em Feijoeiro

Este trabalho tem por objetivo o atendimento ãs nece_s_
sidades analíticas das pesquisas em desenvolvimento no proje_
to.

Nesse sentido foram desenvolvidos e/ou aprimorados m£
todos analíticos para determinações eu folhas, ramos, raízes e
sementes de feijoeiro, conforme segue:

- N e P, colorimetria em autoanalisador;

- Na e K, fotometria e emissão em sistema de injeção
em fluxo contínuo;

- Ca e Mg, espectrofotometria da absorção atômica em
sistema de injeção em fluxo contínuo;

de injeção em fluxo con.- S, turbidimetria em sistema
tínuo;

- Fe, Cu, Mn e Zn, espectronetria de absorção atômica;

- Al e Cl , colorimetria em sistema de injeção em fl_u
xo contínuo;

- Mo, colorimetria com extração por solventes em sistie_
ma de injeção de fluxo contínuo;

- B, colorimetria.

No total, foram realizadas 3.1t9 determinações de di_
versas espécies químicas em feijoeiro e solos cultivados ou a
serem cultivados com feijão.



PROJETO DIVERSAS CULTURAS

Melhoramento Genético em Trigo

. 20 ,

r
A presença do alumínio no solo, acima de certas conceii

trações, pode acarretar diminuição da produtividade se as cu_l_
tivares nao forem tolerantes a este elemento.

Sabe-se que as cultivates IAC-5 e BH-1146, embora com
alto grau de tolerância ao alumínio, mostram alguns defeitos.
Assim é que o IAC-5 apresenta porte alto,o que acarreta grande
acamamento, e o BH-1146 é altamente susceptível ã ferrugem do
colmo, que em certos anos pode resultar em grandes prejuízos.

Nosso trabalho tem por finalidade a correção destes de_
fei tos, através de indução de mutação por radiação gama.

Nesse sentido, onze mutantes foram selecionados para
as características procuradas, ou seja, porte baixo - 3 mutan
tes - e resistência ã ferrugem do colmo - 8 mutantes.

Ensaios de produção, envolvendo mutantes e cultivares
originais, foram realizados em Patos de Minas - MG, em Londrî
na - PR, em Brasíl ia-DF, e Tietê-SP.

Iniciou-se ainda no CENA um programa de cruzanento com
vistas ã transferência das características obtidas para outras
cultivares. Com este mesmo objetivo foram enviadas para o Ce ri
tro de Cerrados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
em Brasíl ia, sementes selecionadas para este fim.

Com os mutantes obtidos neste programa de cruzamento
foi realizado, no Insti tuto Agronômico do Paraná-Londrina-PR.,

jens^aio em solução nutri t iva com diversos níveis de alumínio, a
fim de se verificar a manutenção, nos mutantes, da mesma tol_e
ranfcia das cultivares originais.

Os seguintes resultados e conclusões gerais podem ser
""enumerados :

"" - ensaios em soluções nutritivas envolvendo os mutantes
obtidos no CENA revelaram que estes mantiveram a mesma tol_e
rância ao alumínio das cultivares originais;

- resultados do 29 ensaio de produção envolvendo mutaji
tes obtidos da variedade BH-1146,em Tietê, revelaram
que dos 8 mutantes resistentes ã ferrugem do colmo,
três apresentaram especial interesse, pois, a prod_u
tividade foi cerca de 30 a 43% maior que a cultivar
original, de acordo com a linhagem mutante;

- resultados do 29 ensaio de produção envolvendo rautari
tes obtidos da variedade IAC-5, em Tietê, revelaram
que os três mutantes apresentaram menor acamamento
que a cultivar original, devido ao menor porte. Um
dos mutantes mostrou-se mais precoce, porém, com pr£

t dutividade menor do que o IAC-5. Outro mutante apre_
sentou acentuada redução de porte e produtividade se_
melhante â variedade original; ~"

' - foram selecionadas plantas do cruzamento entre os mu
tantes e outras cultivares, e pelos primeiros resul
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tados observou-se que foi possível a transferencia
da resistência a ferrugem para a cultivar IAC-17 que
tem alto potencial de produção.

Diante dos resultados de interesse obtidos, 5 dos mu
tantes deverão ser colocados em ensaios regionais de produção
a serem realizados no Estado de São Paulo, no ano de 1979.

Diante da manutenção da tolerância ao alumínio observa
da nos mutantes,o Centro de Cerrados está utilizando-os em seu
programa de cruzamento.

Melhoramento Genético em Arroz

Com o objetivo de estudar o efeito da combinação de tra
tamentos com radiação, protetores químicos e mutagenicos quimJL
cos em sementes de arroz, principalmente sobre o efeito mutag£
nico por meio de seleção dos mutantes para porte baixo e preço
cidade, 47 linhagens mutantes foram selecionadas e plantadas
no campo experimental do Departamento de Genética da Escola Su
perior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ), em delineamen
to de Lattice com 4 repetições.

F^ram medidos e analisados os seguintes caracteres:

- data de florescimento;

- altura da planta;

- data da maturação;

- fertilidade de plantas;

- produtividade;

- peso de 1.000 grãos;

- numero de sementes férteis por panícula.

Quanto ao teor de proteínas de todas as linhagens mutaii
tes, estão sendo realizadas as análises na Seção de Bioquímica
das plantas do CENA.

Os mutantes obtidos neste Centro, precocidade, altura,
produtividade e teor de proteína, foram encaminhados ao Inst^
tuto Agronômico do Paranã-IAPAR e Instituto Agronômico de Cam-
pinas-IAC, com a finalidade de introduzir os novos genótipos
nas variedades comerciais.

Radioentomologia em Moscas das Frutas (Ce.nati£l6 capltata)

0 objetivo deste trabalho é a obtenção de resultados
que levam a um controle eficiente, econômico e não poluente da
mosca do Mediterrâneo, Ce fia tL&Lk ca.plta.ta., praga de citrus e
mais outras 50 culturas, destacando-se as frutas tropicais.

Dentro da filosofia de aplicação da Técnica do Indiví
duo Estéril, procurou-se conhecer os parâmetros biológicos ne
cessários para uma possível aplicação. "~

Estudou-se no laboratório a criação massal dos insetos,
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onde várias dificuldades, dentre elas a formulação de uma di^
ta eficiente e econômica, puderam ser solucionadas.

Formulações que incluiam produtos estrangeiros foram
modificadas para a utilização de produtos nacionais, o que pro
porcionou uma sensível redução no custo, bem como indicou a
possibilidade de criações mas sais em grande escala. Isto foi
feito tanto para a dieta das larvas, barateando o custo para
valores que passaram a ser 50 vezes menores, como também para
dieta dos adultos (moscas) que eram sempre importadas.

Construiu-se um sistema rotativo de criação larval, o
que facilitou em muito o seu manejo. No caso de adultos manti^
dos em pequenas gaiolas de no máximo 2.000 indivíduos, estas
foram aumentadas e passaram a comportar de 500 mil a 1 milhão
de insetos.

Estudos de campo demonstraram que as populações de in
setos liberados possuem uma mortalidade calculada em 50% para
cada 4 a 8 dias, encontrando-se indivíduos que viveram 38 dias
apôs a soltura em condições naturais.

Com relação ã distância de vôo, estudos têm demonstra
do a existência de uma distribuição perfeita dentro de um raio
de 500 metros, não sendo testada distância superior.

Os trabalhos referentes â dose esterilizante para novas
condições, bem como o levantamento semanal a fim de verificar
a flutuação populacional de adultos durante um ano, estão em
andamento.

Relação Solo-Cana-de-Açücar

_ Com a finalidade de: (1) determinar as melhores solu
çoes extratoras para a caracterização dos teores disponívei?
dê P e K dos solos para a cana-de-açúcar; (2) avaliar a ef^
ciência da adubação,foram instalados experimentos de campo e
feitas determinações analíticas nos solos, nas plantas e nos
fertilizantes.

Os dados in ic ia is evidenciaram que os processos de com
binação do P com os constituintes dos solos, dependem das suas
carac ter í s t icas , havendo a formação de compostos de várias na
turezas. ~"

0 K por sua vez, parece estar sujeito a intensos pro
cessos de lixiviação, pois, as eficiências obtidas com a aplT
cação de fertilizantes foi relativamente baixa. *~

Fixação Biológica de Nitrogênio em Cana-de-Açücar

Este t rabalho tem por objetivo avaliar: (1) a capacida
de fixadora de N dos mi crorganismos que populam a rizosfera
da cana-de-açúcar; (2) o potencial de fixação em cana sob con
dições de cultivo; (3) os s ít ios de fixação na planta; (4) a
eficiência da variedade da planta na fixação.

Do andamento experimental efetivado resultaram as se
guintes observações: ~"

- com o auxílio de 15-Dinitrogênio,evidenciou-se a pre
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sença de um sistema fixador eficiente;

- verificou-se maior atividade dos microrganismos fixai
dores no verão;

- os s í t ios de fixação localizam-se na rizosfera e no
tolete usado para a germinação, sendo notado que a
bactéria permanece inerte até o inicio da germinação,
época em que emerge para o solo nas imediações da
raiz,.permanecendo também nos espaços intercelulares;

- apesar de a planta poder absorver 28% do nitrogênio
• do ferti l izante,o nitrogênio provindo da fixação bi£

'- lógica ainda podia ser alto, tendo em vista a presen
ça de fixadores eficientes na rizosfera da planta;

- a variedade da planta influencia a fixação do N e o
sistema fixador compõe-se de mistura de microrganis-
mos aerobicos-Azctooacte-t e BzJ.je.-inJ.nc.kla, e anaeró
bicos-Cto6tfU.dA.am, 8ac<LlZu&, \}JüoKÍ.o, e t c , sendo quê"

'! o inõculo está no to lete;
i

- plantas desenvolvidas em solução nutritiva com ausen
;: cia de N, mas ricamente populadas com fixadores, não
•l mostraram sintomas de deficiência desse elemento, iii
\ dicando alto potencial de fixação daqueles fixad_£
5 res;

,: Concluiu-se que a variedade que possibil ita alto poten
>; ciai de fixação aos microrganismos e de utilização prática p_a

ra a agricultura, indicando a possibilidade da substituição par
ciai da adubação nitrogenada pela f ixação_ biológi ca.^

Com a finalidade de estudar a fixação de nitrogênio por
diluição isotõpica, encontra-se em andamento um experimento em
solução nutritiva com níveis de N da ordem de 0%, 25% e 100%,
sendo este elemento enriquecido com 1SN.

Através da aplicação de 15N2 no solo, estuda-se também
a fixação do N em condições de campo.

.̂

Radioentomoiogia em Broca de Can a-de-Açúcar [Vía&ia&a &acahan<aJUi>)

Consiste este trabalho da obtenção de dados referentes
a bioecologia da broca da cana-de-açúcar em seu habitat, visan
do o desenvolvimento de técnicas e estudos que permitam não st>
o apoio aos métodos de controle existentes, como também o for
necimento de subsídios para a aplicação final de controle pelH
Técnica do Indivíduo Estéril .

Iniciou-se um estudo da cadeia alimentar dos predado
res e parasitos da broca da cana-de-açúcar utilizando-se de rli
dioisõtopos (32P) e também do método sorolõgico, para a identT
ficação de espécimes importantes no controle natural da praga.

Até o momento, verifica-se que ps predadores mais efi
cientes são as formigas pertencentes ã sub-família FoA.m-tc-i.naeT

A dieta art i f ic ial utilizada na criação das lagartas da
broca foi bastante estudada, procurando-se uma solução para as
contaminações por fungos e bactérias, sendo também realizado
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um estudo visando o barateamento da mesma pela substituição dos
componentes caros.

Com os dados obtidos nos anos anteriores, através de
levantamentos realizados no campo experimental, sobre a populji
ção natural da broca da cana-de-açúcar efetuou-se um detalhado
estudo matemático, o qual permitiu o desenvolvimento de sub-mo
delos de mortalidade para cada estagio da broca da cana-de-açij
car.

A simulação da flutuação populacional indicou uma taxa
de crescimento proximo a 2 (dois ) , e da Técnica do Indivíduo
Estéril indicou que liberando-se insetos estéreis de ambos os
sexos,e em número igual ao dos insetos da população natural, a
densidade populacional poderá ser mantida a níveis não danosos.

Adubação da Cana-de-Açücar

No sentido de se estudar a eficiência da adubação (ma
cro e micronutrientes) na cultura da cana-de-açúcar, foi instji
lado um experimento de campo com o objetivo de verificar a ef̂ _
ciência dos fertil izantes sulfato de atnônio e uréia, quando a£
sociados ou não com um inibidor de nitrificação, com reflexos
na concentração de N, P, K nas folhas, na produção e nas ca
racterísticas tecnológicas da cana-de-açúcar.

Encontra-se em andamento a análise dos dados obtidos
neste experimento.

Microscopia Eletrônica de Poliedrose em 8. fAofU. e A. Gzmma.ta.JU.&

Este trabalho, iniciado em primeiro plano para ideii
tif icar os vírus que estariam envolvidos num surto de doenças
ocorridas na região sericícola de Gãlia-SP,constou de prepara-
ções de espécimes para microscopia eletrônica, de obtenção dos
cristais purificados encontrados no núcleo e preparação de an
tissoro para os mesmos. ~~

Posteriormente foram iniciados trabalhos visando a iii
corporação de timidina, por se tratar de um vírus que contém
DNA.

_As atividades preliminares realizadas demonstraram a
conveniência em se optar por ensaios de incorporação de timidi^
na marcada, em células gordurosas e células livres de hemolin
fa de lagartas doentes.

As células livres de hemolinfa mostraram-se promissoras
e atualmente temos espécimes cobertas de emulsão fotográfica e
na fase de exposição ãs radiações.

Microscopia Eletrônica de variedades de cafeeiro atacado pela
ferrugem

Apôs ter encerrado o estudo da infecção do cafeeiro sus
ceptível ao fungo da ferrugem {He.m-LZei.a vaotatsUx Berk e Br.)7
iniciou-se trabalho em colaboração com o Departamento de Bio
química da UNI CAMP, visando estabelecer diferenças entre espõ"
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ros de raças fisiológicas ocorrentes no Brasil (raças I, II,
III e IV).

Fotos ao microscópio eletrônico de varredura, de raças
de esporos de tf. vaitattiix isoladas em plantas diferenciais,
foram obtidas na Universidade de Ohio por um dos colaboradores.

Paralelamente foram obtidas curvas dessas mesmas raças
no Photoacoustic Spectrophotometer (PAS),e os resultados estão
sendo analisados.

Preliminarmente pode-se dizer que:

- há diferenças estatísticas entre esporos, quando se
compara as razões entre os eixos perpendiculares de_
nominados índices de isometria;

- o estudo das curvae ajustadas S curvas do PAS mostra,
ram que devido ãs composições qualitativas do esporo,
elas são diferentes.

Fixação de N em Milho

0 potencial genético inerente ã planta para utilização
da fixação biológica de N por mi cr organismos, esta sendo est_u
dado levando-se em consideração a época do ano, o desenvolvimen
to da planta, e em material provindo do cruzamento de teosinto
e milho.

Utiliza-se de metodologia de avaliação da atividade da
nitrogenase, e de meios de cultura seletivos para avaliação dos
microrganismos responsáveis pela fixação.

Os resultados preliminares mostraram efeito do desenvoj^
vimento da planta na atividade de microflora fixadora, sendo
maior na época de formação de panícula. Devido ao alto coefî
ciente de correlação encontrado não foi possível determinar o
efeito das linhagens utilizadas no experimento inicial.

Os fixadores encontrados são de populaç o mista de ae_
róbicos, anaeróbicos e microaerofilicos.

Pesquisas com material proveniente do cruzamento de teo
sinto X milho mostraram, pela primeira vez, presença de microj:
ganismos fixadores de nitrogênio no interior do colmo (nó e e£
trenó) e espigas, sendo as populações mais eficientes observa
das em plantas com maior carga genética de teosinto (teosóide).

Comprovação da Extensão do Conceito do Valor "A"

Este trabalho tem como objetivo: (1) a avaliação do mé
todo de determinação da disponibilidade de fontes de fosfato
indiretamente, pela marcação de um fosfato padrão (superfosfa
to 3 Z P ) ; (2) o estudo das limitações para a utilização desse mét£
do, bem como dos valores "E" e "L".

Com a finalidade de determinar fósforo isotopicamente
trocãvel, variando-se diversos parâmetros tais como tipo e vo
lume do solo, tempo, cultura, etc, foram realizados alguns ex
perimentos em vasos e em laboratório, estando em fase de análT
se os dados obtidos. ~
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Comportamento da Matéria Orgânica do Solo 3 5<

Este estudo sobre o comportamento da matéria orgânica^
através da produção de material orgânico marcado com os is£
topos 1!*C e 35S, e posterior incorporação no solo, visa conhê
cer a velocidade de decomposição daquele material e sua contri
buição para a formação do húmus.

Durante este ano foi montada a câmara de biossíntese,
destinada i marcação de plantas, equipamento este que necessjL̂
tou de sensíveis modificações no seu sistema de iluminação a
fim de se diminuir a umidade excessiva do seu interior.

No momento realiza-se os testes necessários ao perfejL
to funcionamento da câmara para que seja iniciada a produção
contínua do material vegetal marcado.

Fracionamento da Matéria Orgânica contida nos principais tipos
de solos do Brasil e medida da radioatividade especifica 1IfC/I2C

Visando quantificar o húmus existente atualmente nos
principais tipos de solos do Brasil foram analisados,quanto ao
teor de matéria orgânica, cerca de quinze tipos diferentes de
solos coletados em diferentes condições de clima e vegetação
do país.

Desta análise, temos já alguns resultados quanto a deti
sidade óptica, índice E i» /E 6 , muito utilizado na caracteriza
ção destes materiais.

Em continuidade, será feito o fracionamento dos perfis
já coletados e de outros que ainda deverão ser amostrados.

Estudos do Sistema Radicular de algumas culturas

Com o objetivo de: (1) estudar o desenvolvimento e di£
tribuição do sistema radicular das principais culturas; (2) áe_
terminar a zona dinâmica de absorção de nutrientes; iniciou-se
a parte experimental de preparo do solo, demarcação das parc£
Ias, adubação e plantio, pretendendo-se fazer a aplicação de
32P em janeiro do proximo ano.

Influencia da Matéria Orgânica na alteração dos solos situados
em diferentes zonas climáticas do Brasil

Esta pesquisa visa constatar a ação da matéria orgâni
ca na desagregação das rochas graníticas e na evolução dos s£
los associados.

Em cada região bioclimática estudada fez-se a amostra
gem de vários perfis de solo,os quais foram analisados física,
química e mineralogicamente.

Á interpretação dos resultados permitiu o agrupamento
dos solos em várias categorias, nas quais escolheu-se um pej:
fil típico e representativo dos demais.

À parte relativa ã ação da matéria orgânica na altera
ção das rochas foi concluída, estando o trabalho científico n"ã
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fase de revisão.
0 projeto Diversas Culturas do CENA, tem-se mostrado

de grande importância ãs atividades de pesquisa ã medida que,
principalmente, através da busca de soluções para problemas
ocorrentes em diferentes setores da agricultura, fornece subs!
dios para a consolidação de projetos específicos.

Dessa forma é que, para o próximo ano, este projeto
permitiu a estruturação dos seguintes projetos:

- Projeto de Aplicação de Técnicas Nucleares na Cult̂ J
ra da Cana-de-Açúcar.

Objetivo: Desenvolver técnicas nucleares através de
pesquisas que conduzam ã uma otimização da
produtividade da cana-de-açúcar.

- Projeto Matéria Orgânica do Solo e Sistema Radicular
através de Técnicas Nucleares.

Objetivo: Caracterização do desenvolvimento do siste
ma radicular de culturas de interesse eco
nômico,da evolução da matéria orgânica dos
solos situados em diferentes ecossistemas
do Brasil e do húmus formado a partir de
vários materiais orgânicos marcados com isõ
topos.

- Projeto Aplicação de Técnicas Nucleares em diversas
culturas de interesse econômico e agronômico.

Objetivo: Desenvolver e aplicar técnicas nucleares
visando o incremento da produtividade e do
teor proteico em culturas de interesse eco
nômico.
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Durante esse período, com a conclusão do prédio da Dî
visão de Ciências Animais, instalou-se os laboratórios destina
dos ã condução das pesquisas na área de imunologia e nutrição
animal.

Prosseguiu-se treinamento de pessoal de nível superior
e nível médio, permitindo assim, maior dinamização das ativida_
des .

Com o objetivo de somar recursos materiais .e humanos,
Termos de Cooperação em Pesquisas foram assinados entre o CENA
e o Instituto de Zootecnia (IZ) e entre o CENA e a Coordenad£
ria de Assistência Técnica Integral (CATI).

0 primeiro permitirá ao CENA utilizar, não só o pessoal
de nível superior e médio do IZ, como também, áreas experimen
tais, instalações para manutenção de animais, localizadas nas
Estações Experimentais de Zootecnia situadas em diferentes r<e
giões pecuárias do Estado de São Paulo e finalmente ovinos e
bovinos nascidos e criados pelo referido Instituto.

0 segundo Termo de Cooperação permitirá ã Divisão de
Ciências Animais conhecer,por intermédio dos extensionistas da
rede de Casas de Agricultura da CATI, os problemas existentes
nas criações e que devem merecer a atenção dos pesquisadores
como assuntos prioritários para o planejamento e realização
dos trabalhos experimentais. Da mesma forma,os resultados ob ti_
dos nas pesquisas serão rapidamente levados ao conhecimento dos
criadores através dos mesmos extensionistas, diminuindo assim,
o tempo decorrido entre o desenvolvimento de um método ou
técnica e o seu emprego em nível de campo.

Imunologia

Através do número elevado de exames de fezes realj^
zados pelo CENA e pela CATI, concluiu-se que a dictiocaulose bovi^
n_4 ocorre com mais freqüência no Vale do Paraíba, região de
grande expressão econômica, pois abriga uma importante bacia
leiteira que abastece os maiores centros consumidores de leite
e produtos derivados, que sao Rio de Janeiro e São Paulo.

Nutrição Animal

Durante o período, foram coletadas 300 amostras de sail
gue de bovinos criados na região de Piracicaba. As amostras
foram preparadas e determinou-se o teor de hemoglobina e mi
crohematócrito no sangue total. No plasma, após precipitação
das proteínas, foram determinados os teores de cálcio,fósforo,
magnêsio, potássio e sódio. A determinação de micronutrientes
está na dependência de aperfeiçoamento e desenvolvimento de
técnicas pela Divisão de Ciências Básicas do CENA.

Aproximadamente 160 amostras de diferentes forragens
foram preparadas para determinação do teor de minerais. Os re
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sultados estão sendo transformados em % de matéria seca, tabu
lados para analises estatísticas e interpretações. Os primeT
ros resultados deverão ser conhecidos para publicação a partir
do 29 semestre de 1979.

Com vistas ao desenvolvimento de métodos para díagnõs_
ticos de deficiência de fósforo com uso de radioisótopos, no
corrente período, obteve-se feno deficiente do elemento e equi,
librou-se a ração quanto ao teor de proteína,energia e outros
elementos minerais.

Após várias tentativas, com alguns carneiros em gai£
Ias de metabolismo, adaptações no laboratório, obtenção e pre
paração de amostras para detecção de atividade,conseguiu-se ejf
tabelecer um método de incorporação de 32P pelas células san
guineas e microrganismos de rume de carneiros.

Determinou-se também, período de incubaçao e fez-se ten
tativas para simplificar os métodos a fim de torna-los viáveis
em condições de campo.

Em um experimento, determinou-se também o período de
incubaçao mais aconselhável para estudos de incorporação de 32P
pelas células sangüíneas.

Os resultados obtidos nos ensaios preliminares e que
visavam, principalmente, o treinamento do pessoal e modificações
e adaptações de métodos estão sendo estatisticamente analisados
e deverão ser publicados no início do 29 semestre de 1979.
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q
• - Com o objetivo de estudar os movimentos de íons na bioŝ
fera foram realizados trabalhos para a determinação de NH*, NOl,
Cl", POã", SO?, Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, Cr, Pb, Cd, Se
e SÍO2, em águas naturais, efluentes industriais e água para
fins industriais com a finalidade de obtenção e interpreta
ção/de dados quanto ã poluição e controle industrial.

Foi realizado levantamento da composição mineralõgica
^de rios da Bacia Amazônica, visando estudos futuros sobre efei_
to de derrubada e cobertura da floresta, assim como prospecção
mineralógica de interesse econômico nacional.

Foram desenvolvidas metodologias para determinação de
N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, Zn, Al, Na, Cl", Mo e B em V£
getais de diferentes espécies para atender pesquisas sobre nu
'trição mineral de plantas.

Desenvolveu-se metodologias para determinação de P ino£
,>ganico, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn, Zn e Se em forrageiras e soro"
de sangue para atender as pesquisas de nutrição animal.

Realizou-se durante este ano um total de 50.207 detej:
minações (não estão computadas as repetições) em amostras ve_
getais, animais, extratos de solos, águas naturais e eflueii
tes^industriais, envolvendo as espécies químicas acima,atenden
do a projetos de pesquisa do CENA, bem como trabalhos de outras
instituições afins. . ,

Desenvolveu-se metodologias para determinação da densi_
dade era amostras de madeira, estando em pleno funcionamento um
sistema capaz de proceder a determinação com resolução melhor
que 1 mm de distância entre um ponto e outro e precisão da o_r
dem de 0,01 g/cm3.

Estendendo para condições de campo, o método de dete_r
minação de densidade de amostras de madeira, uma nova metodol£
gia usando o principio de atenuação da radiação gama foi deseji
volvida. Fazendo-se uso de equipamentos eletrônicos de conta
gem portátil e colimadores de peso reduzido devido ao uso de
isótopos 2ltlAm, emissor gama de baixa energia,além de uma técn_i_
ca especialmente adaptada ãs condições de trabalho, é possível
a determinação de densidade de árvores em pé e sem causar quajL
quer dano. 0 método se presta também'para fazer avaliações de
bTomassa durante certo período ou ainda para detectar defeitos
internos em árvores,tais como nós internos e podridão não apa
rente. Espera-se em breve autilização da metodologia em apl^
cações práticas.

Utilizando-se amostras de pinus de eucaliptos está sen
do'estudada a movimentação dos fluxos de água na madeira,tanto
no sentido longitudinal como também no radial e tangencial. Es
tuda-se a distribuição da água no volume natural da madeira
e acompanha-se a sua redistribuiçao nos processos de secagem
e de saturação, procurando-se quantizar alguns parâmetros hí
dricos importantes, como por exemplo, o coeficiente de difusão
e o índice de condutibilidade para as principais espécies de
madeira de interesse comercial e também essências nativas.

Tal estudo é importante para aplicações imediatas em
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serrarias,como também para estudos teóricos da movimentação da
ãgua no sistema solo-ãrvore-atmosfera.

Â quantidade de ãgua retirada do solo pela árvore, o
tempo de residência dessa ãgua na planta e o volume de ãgua que
contém essa planta, podem ser estimados e esses dados extrapo
lados para uma floresta, com o auxílio do radioisótopo do hT
drogênío: o tritium.

Força-se a passagem da ãgua tritiada pela árvore, co
lhem-se as folhas periodicamente e leva-se ao contador de r£
diação. Essa metodologia já foi desenvolvida e aplicada a um
pínus de 5 anos de idade que, segundo as condições ambientais
que estava sujeito, revelou: 25 litros de água por dia; tempo
médio de 16 horas; e volume total de 17 litros por árvore,
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Dosimetria e Proteção Radiolõgica

Encontra-se em fase final de instalação um sistema de
blindagens para o estabelecimento de métodos de detecção para
radioisõtopos emissores de partículas beta negativas ou positi^
vas (positron) e de raios gama em amostras de grande volume.

Foi concluído e enviado para publicação o trabalho de
detecção de 32P emissor beta de alta energia e de ^Mn emissor
de raios gama, em amostras duplamente marcadas.

Com a finalidade de incrementar o uso das radiações,
principalmente quanto ã determinação da densidade e umidade (?e
solos e outros materiais de interesse agronômico, foi realiza
do o levantamento dosimétrico dentro da câmara de irradiação

6 0com b U C o - 20 KCi.

Desenvolvimento
dioquímica

de Técnicas e Métodos de Análise Química e Ra

Com o objetivo de desenvolver métodos e técnicas de _
lise envolvendo os princípios do sistema de injeção em fluxo
contínuo, para determinação de espécies químicas de interesse
agropecuário em águas naturais e matrizes vegetais, animais e
minerais, foram estabelecidas as seguintes metodologias:

- determinação de cálcio e magnésio em extratos vegetais
usando a técnica de "merging zones" em espectrofot£

i raetria de absorção atômica;

- determinação de potássio por fotometria de emissão de
i chama em extratos vegetais;

- determinação de manganês em ãguas naturais e extra
tos vegetais por colorimetria;

- determinação de amônia em baixas concentrações em
> água naturais.

Desenvolveu-se também um sistema de extração por soJL
ventes aplicado para determinação de molibdenio em extratos
de plantas, com capacidade de até 50 determinações por hora,
baixo consumo de reagentes , boas precisões e exatidões, e serv
sibilidade igual a 10 ppb Mo.

Esses novos métodos, foram incorporados ãs linhas de
írotina do laboratório de Radioquímica e Química Analítica, a
<^£im de atender ãs necessidades analíticas dos projetos em de^
senvolvimento neste Centro.
A ' Foi desenvolvido um novo injetor de
do injetor duplo proporcional, que permitiu
conceito em sistemas automáticos de análise
nome de "merging zones"; Este conceito baseia-se

amostras, denomina,
introduzir um novo
ao qual foi dado o

na uti 1 i z_a
çao de reativo (S) somente quando a amostra é introduzida no
sistema de fluxo contínuo. Assim, amostras e reativo (S) são
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introduzidos em fluxos carregadores inertes com posterior de_
tecçao espectrométrica.

Esta técnica de injeção em fluxo contínuo vem sendo de_
senvolvida com sucesso desde 1975, colocando este Centro como
um dos mais importantes do mundo nesta área de pesquisa.

Estão em desenvolvimento as seguintes metodologias:

- determinação de chumbo em baixas concentrações por
extração com solventes, através da reação de troca
entre ditizonato de chumbo e mercúrio-203, com poste
rior detecção do ditizonato de mercúrio;

- determinação de chumbo com deslocamento de 6SZn de
uma película de ZnS depositado em papel de filtro c_u
jo produto de solubilidade é maior que o FbS;

determinações simultâneas
com solventes em sistemas
nuo;

31, 32,de aiP e JiP por extração
de injeção em fluxo contí_

destilação isotérmica em sistema de injeção
contínuo.

em fluxo
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Hidrologia da Amazonia '

Uma das características mais importantes do meio ambien
te e o seu caráter dinâmico. As modificações introduzidas atrji
vês de alterações nesse mesmo meio, se nao forem feitas de m_a
neira planejada, poderão trazer alterações que necessitarão de
alguns milênios para que sejam novamente estabelecidas as coti
dições de equilíbrio.

Procurando conhecer a influência da floresta no atual
equilíbrio dinâmi-co na Bacia Amazônica, o CENA, através de pro
jetos de pesquisas financiados pela FINEP, CNPq, CNEN e FAPESP
e com a colaboração do IDESP, INPA e CIA intensificou os estja
dos ecológicos na região Amazônica.

Utilizando-se técnicas isotõpicas e técnicas tradici£
nais a Divisão de Ciências Ambientais do CENA pretende aprimo
rar mais os resultados que foram obtidos nos anos anteriores
sobre a hidrologia da região Amazônica. Com a ampliação desses
estudos pretende-se melhorar o modelo proposto determinando as

18concentrações de 180 e D em:

a) Amostras de vapor d'Igua em Manaus e Belém;

b) Amostras de águas de chuva de 18 estações na região
Amazônica.

Os resultados conseguidos no ano de 1978, através de
análise critica dos diversos trabalhos realizados pela Divi^
sao de Ciências Ambientais na região Amazônica, foram os s_e
guintes:

- 46% da precipitação que cai na região Amazônica tem
como origem o vapor d'igua do oceano e 54%,provêm da
evapotranspiração da própria floresta Amazônica;

- o tempo de residência da água na Bacia Amazônica ê
da ordem de 3 meses, o que torna possível prever com
uma antecedência de três meses a possibilidade de grani
des enchentes;

- as áreas de maior armazenamento de vapor d'Igua na
região Amazônica localizam-se no alto Solimoes e rio
Negro;

- a atmosfera sobre a região Amazônica armazena 35 mm
de água na fase de vapor em uma camada de atmosfera
que vai do nível do solo até 5500 m.

Como é impossível, no estado atual das informações,
obter-se um balanço hídrico da Bacia Amazônica como um todo,es
colheu-se uma área na bacia modelo localizada na reserva fio
restai do INPA, no Km 60 da estrada que liga Manaus-CaracaraíT

BORMAN e LYKENS (1967) demonstraram que pequenas b£
cias servem de modelo ideal para estudos da dinâmica de um ecos
sistema em geral. Nessa bacia está sendo feita pesquisa inte
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grada envolvendo diversas divisões e setores do CENA e do INPA.
Estão sendo desenvolvidas no CENA técnicas de ̂ medidas

de concentração de CO2 no ar e determinação das variações natja
rais das razoes isotópicas * 3_Ç/_Í_JÇno CO2 do ar para estabele
cer métodos práticos para "coletas e medidas dos teores de CO2
no ar e ô13C deste CO2.

Essas medidas serão feitas de maneira sistemática e S£
rão de grande valia no estudo da poluição atmosférica e no ci_
cio do CO2 na natureza.

Alguns países, principalmente os Estados Unidos e a Eia
ropa, tem feito medidas do teor de C02 na atmosfera,e foi con£
tatado o aumento gradativo desse gás.

0 aumento da concentração de CO2 é devido a duas fori
tes principais: (1) a queima de combustíveis fosseis; (2) a des_
truição das reservas de carvão,especialmente nas florestas tr£
picais. A quase totalidade do carbono da biosfera está armaze
nado nas florestas, sendo de importância indiscutível neste aŝ
pecto as florestas tropicais úmidas. A maior reserva de car
bono em plantas ocorre nas florestas tropicais úmidas com um
total de 344 x IO15 g cobrindo uma área de 17 x IO6 Km2.

A Bacia Amazônica representa aproximadamente 20 a 25%
deste local. Atualmente, com a queima de combustível fóssil e
da destruição das reservas florestais, esperam-se grandes j
ficações no equilíbrio do CO2.

Hidrologia do Nordeste

Nos últimos anos foram realizadas, no CENA,pesquisas
em hidrologia do Nordeste Brasileiro utilizando-se técnicas con
vencionais e isotópicas. Essas pesquisas foram desenvolvidas
com a colaboração da SUDENE, do IPR e com o apoio financeiro e
coordenação da CNEN.

Com base nas conclusões
foram feitas sugestões práticas
água no Nordeste Brasileiro

A região semi-árida do
Io menos 400 bilhões de m3 de água

0 manejo adequado desta ãgua é
rém, viável.

0 armazenamento de águas de chuva através de cisternas
é uma prática promissora,podendo-se planejar três alternativas:

a) cisternas residências;

dos trabalhos efetuados no CENA,
para o manejo e otimização da

o Nordeste Brasileiro recebe pjs

um problema difícil, p£

b)

c)

cisternas

eis ternas comunitárias:
sistemas de cisternas para comunidades maiores

Outra possibilidade de armazenamento de água seria a
utilização de reservatórios subterrâneos naturais. A idéia se
ria o desvio dos rios que correm em regiões cristalinas, fazeií
do com que atinjam as áreas, de recarga das zonas sedimentares.

Em muitos casos a água subterrânea possui um teor de
sais que^permite economicamente a utilização de membranas s^
mi-permeáveis para dessalinização. ~
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A utilização de destiladores a base de energia solar
tem sido também preconizada.

Além dos açudes a gerfuração de poços é uma prática re_
comendável, porém, em regiões cristalinas é um investimento áu
vidoso.

Feia experiência adquirida é importante caracterizar a
longo prazo as águas de precipitação através de análises isotó
picas. "~

Espera-se em 1979, após entendimentos com a SUDENE, im
plantar uma rede de coletas sistemáticas de água de precipita
ção e esse trabalho deverá ter uma duração de pelo menos T
anos para se conseguir obter valores representativos.
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PESQUISADORES QUE EM 1978 EXERCERAM SUAS ATIVIDADES NO CENA

- ANDO, A. Departamento de Genética - Escola Superior de Agri^
cultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ). f

• ARAÜJO, E.S. - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei
roz" (ESALQ) . Desenvolvendo Tese - Seção de Fitopatologia (CENA57

• ATHAYDE, M.L.F. - Faculdade de Medicina Veterinária e Agrono
mia de Jaboticabal. Desenvolvendo Tese - Seção de Física do
Solo (CENA).

• BERGAMIN FILHO, H. - Departamento de Química - Escola Sup£
rior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ).

BINNERTS, W.T. - Agricultural University Wageningen - Holanda.

BITTENCOURT, V.C. - Departamento de Química - Escola Sup£
rior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ).

BLIXT, S. - Welbullsholm Plant Breeding Institute- Landskrona,
Suécia.

BROERTJES, C. - Institute for Atomic Science in Agriculture,
Wageningen, Holanda.

CARVALHO, M.T.V. - Seção de Bioquímica das Plantas (CENA).

CAVALCANTE, L.F. - Universidade Federal da Paraíba, Areia-Pb.
Desenvolvendo Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

CERRI, C.C. - Seção de Fertilidade do Solo (CENA).

CERVELLINI, A. - Departamento de Física e Meteorologia - E_s_
cola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ).

CORDEIRO, D.A. - Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Desenvolvendo Tese - Seção de Química do Solo (CENA).

COUTINHO JUNIOR, G. - Universidade_ do Estado de São Paulo,
Rio Claro. Desenvolvendo Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

CROCOMO, O.J. - Departamento de Química - Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ).

DHINGRA, O.D. - Universidade Federal de Viçosa - Viçosa, MG.
Desenvolvendo Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

DOMINGOS, R.N. - Universidade do Estado de São Paulo, Rio
Claro. Desenvolvendo Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

ESCOBEDO, J.F. - Universidade do Estado de São Paulo, Rio Cia
ro. Desenvolvendo Tese - Seção Dosimetria e Proteção Radio
lógica (CENA).

FERRAZ, E.S.B. - Departamento de Física e Meteorologia - E_s_
cola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ).

FERREIRA, J,R. - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei
roz" (ESALQ). Desenvolvendo Tese - Seção de Radioquímica7
CENA.
GALLO, L.A. - Universidade do Estado de São Paulo, Rio Claro.
Bolsista do PLANFAP.
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- GATTI, I.M. - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queî
roz Bolsista do PLANFAP.

- GENARI, S.M. -Seção de Nutrição Animal e Imunologia (CENA).

- GUERRINI, I. -Universidade do Estado de São Paulo, Rio Cl£
ro. Bolsista da CNEN.

- HANSEN, E.H. -The Technical University of Denmark, Copenhagen,
Denmark.

- HERNANDEZ, F. F. F. - Universidade La Molina, Lima-Peru. Desen
volvendo Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

• JOSÉ, C. -Universidade do Estado de São Paulo, Rio Claro. D<e
senvolvendo Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

JUNIOR, A.L.- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. De_
senvolvendo Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

KRUG, F.J. - Seção de Radioquímica (CENA).

LAMM, CG. -International Atomic Energy Agency (IAEA) - Vienna,
Austria. Desenvolvendo Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

LEE, T.S.G. -Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Rio
de Janeiro. Desenvolvendo Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

LIBARDI, P.L. - Seção de Física do Solo (CENA).

LONGINELLI, A. - Laboratório Geologia Nucleare Dell'Universita
Pisa, Itália. Desenvolvendo Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

LOBÃO, A.O. - Seção de Nutrição Animal (CENA).

MALAVOLTA, E. - Departamento de Química - Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ).

MARCONDES, D.M.S.S.V. - Seção de Nutrição Animal e Imunolo
gia (CENA).

MARQUES, J. -Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro.

MATTOS, M.M.C. - Comissão Nacional de Energia Nuclear,Rio de
Janeiro.

MATSUI, E. - Seção de Hidrologia (CENA).

MENTEN, J.O.M. - Seção de Radiogenética (CENA).

MURAOKA, T. - Seção de Fertilidade do Solo (CENA).

NASCIMENTO FILHO, V.F. - Departamento de Física e Meteorol£
gia, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ).

NEPTUNE, A. M.L. - Departamento de Solos e Geologia - Es cola Ŝi
perior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ).

NOGUEIRA, N.L. - Seção de Fitopatologia (CENA).

PINTO, F.A. -Universidade do Estado de São Paulo, Rio Claro.
Desenvolvendo Tese - Seção de Instrumentação e Controle (CENA).

PATRIQUIN, D.G. -Dalhousie University - Halifax, New Scotia,
Canadá.
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- REICHARDT, K. -Departamento de Física e Meteorologia - Esco
Ia Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ).

- RÜSCHEL, A.P. - Seção de Microbiologia do Solo (CENA).

- RODRIGUES, N.S. - Secretaria da Agricultura do Estado de São
Paulo.

- REIS, B.F. - Seção de Radioquímica (CENA).

- RUZICKA, J. - The Technical University of Denmark-Copenhagen,
Denmark.

- SAITO, S.M.T. - Seção de Microbiologia do Solo (CENA).

- SALATI, E. - Departamento de Física e Meteorologia - Escola
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ).

- SAUNDERS, L. C.V. - Universidade Federal do Ceará. Desenvolveii
do Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

- SGRILLO, R.B. - Seção de Entomologia (CENA).

- SILVA, D. M. - Departamento de Química - Es cola Superior de Agri_
cultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ).

- SHARP, W.R. - The Ohio State University, Ohio - USA.

- SOUZA, M.L.P. - Universidade Federal de Curitiba. Desenvolver),
do Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

- TULMANN NETO, A. - Seção de Radiogenética (CENA).

- VAUCLIN, M. - Institute de Mecanique de Grenoble - França.

- VAN HARTEN, A.M. -Institute for Atomic Science in Agriculture,
Wageningen - Holanda.

- VASQUES, E.J. - Universidade do Estado de São Paulo. Rio Cl^
ro. Desenvolvendo Tese - Seção de Física do Solo (CENA).

- VICTORIA, R.L. - Seção de Hidrologia (CENA).

- WALDER, J.M.M. - Seção de Entomologia (CENA).

- WEGGER, I. - The Royal Veterinary and Agriculture College, C£
penhagen - Denmark.

- WIENDL, F.M. - Seção de Entomologia (CENA).

- ZAGATTO, E.A.G. - Seção de Radioquímica (CENA).

- ZEVALLOS, A.C. - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cji
caueira (CEPLAC) - Itabuna, BA.

- ZUR, B. - Agricultural Engineering Department Technion, Haifa,
Israel - Consultor em Física de Solos.
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1. CURSOS

1.1. Cursos realizados no CENA em 1978

.40.

NATUREZA DO CURSO NOME DO CURSO DURAÇÃO
N9 DE

ALUNOS

1. Iniciação Cientí-
fica

2. Põs-Graduação

3. PÕs-Graduação

4. Aperfeiçoamento

5. Aperfeiçoamento

Curso de Introdução ã
Energia Nuclear na
Agricultura.

Energia Nuclear na
Agricultura.

Curso de Preparação ao
Mestrado em Energia Nu
clear na Agricultura
PLANFAP - EN-8.03.

Curso de Melhoramento
de Plantas por Indução
de Mutação.

Curso sobre Conceitos
de Disponibilidade de
Nutrientes em Solos.

anos

2,5 anos

05/77
a

05/78

20/11
a

23/11/78

13/11
a

24/11/78

39

40

14

65

20

1.1.1. Curso de Iniciação Científ ica

- Curso de Introdução a Energia Nuclear na
cultura

RESPONSÁVEL: Dr. Frederico M. Wiendl
NÍVEL: Graduação (Especialização)
OFICIALIZAÇÃO PELA CNEN E ESALQ/USP
DURAÇÃO: 3 anos
N9 DE ALUNOS: CIENA/76: 13

CIENA/77: 13
CIENA/78: 13

DISCIPLINAS LECIONADAS: Calculo Vetorial e Diferencial, Eletri
cidade Básica, Fisico-Química, Pesquisa Bibliográfica e Redjã
ção Técnica, Bioquímica, Física do Átomo, Metodologia de Isóto
pos e Seminários.
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1.1.2. Cursos de Põs-Graduação

RESPONSÁVEIS:

NÍVEL:
DURAÇÃO.
N9 DE ALUNOS:

- Curso de Põs-Graduação em Energia Nuclear na
Agr icul tura

Dr. Epaminondas S.B. Ferraz - Coordenador
Dr. Frederico M. Wiendl - Membro
Dr. Henrique Bergamin Filho - Membro
Mestrado
2,5 anos
40

DISCIPLINAS LECIONADAS: Física Atômica e Nuclear,Hidrologia Iso
tópica,' Radiobiologia I, Radiobiologia II, Radioentomologia,
Processos de Transferência no Sistema Solo-Planta-Atmosfera I,
Fixação Biológica do Nitrogênio, Metodologia de Isótopos, Met£
dos Instrumentais de Analise e Seminário.

- Curso de Preparação ao Mestrado em Energia NJJ
clear na Agricultura - EN-8.03

RESPONSÁVEL: Epaminondas S.B. Ferraz
NlVEL: Pós-Graduação
DURAÇÃO: 05/77 a 05/78
N9 DE ALUNOS: 14

DISCIPLINAS LECIONADAS: Idem ao curso anterior.

1.1.3. Cursos de Aperfeiçoamento

- Curso de Melhoramento de Plantas por Indução
de Mutação

RESPONSÁVEIS: Augusto Tulmann Neto e Akihiko Ando
DURAÇÃO: 20 a 23/11/78
N9 DE ALUNOS: 65

- Curso sobre Conceitos de Disponibi l idade de
Nutrientes em Solos

RESPONSÁVEL:
DURAÇÃO:
N9 DE ALUNOS:

Dr. Carl G. Lamm
13 a 24/11/78
20
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1.2. Cursos ministrados em outras Instituições (no País e
no Exterior)

- NOME DO CURSO: Interregional Training Course on the Use of Ra
diation and Isotope Techniques in Soil Plant
Relationships.

NATUREZA: Põs-Graduação
DURAÇÃO: Abril/78
LOCAL: IAEA, Sexbcrsdorf, Austria
MINISTRADO POR: K. Reichardt

- NOME DO CURSO: Química Analítica de Materiais Ecológicos.
NATUREZA: Põs-Graduação
DURAÇÃO: Out./Nov./Dez./7 8
LOCAL: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,

Manaus-AM.
MINISTRADO POR: H. Bergamin Filho

- NOME DO CURSO: Fotografia Científica
NATUREZA: Pos-Graduaçlo
DURAÇÃO: Out./Nov./Dez./78
LOCAL: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,

Manaus-AM.
MINISTRADO POR: H. Bergamin Filho

- NOME DO CURSO: Aspectos Morfológicos sobre Vírus Oncogênicos
(Jornada Biomedica).

NATUREZA: Graduação
DURAÇÃO: Setembro/78
LOCAL: Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP,

Piracicaba, SP.
MINISTRADO POR: Darcy Martins da Silva

2. BOLSAS CONCEDIDAS AO CENA

2 . 1 . Concedidas pela CNEN:

TIPO N 9 D E

BOLSAS
B - l ( I n i c i a ç ã o C i e n t í f i c a ) 35
B-2- I (Pos-Graduação) - Tempo I n t e g r a l . . . . 29
B-3 - I (Pos-Graduação) - Tempo P a r c i a l 3
B-6-T (Pos-Graduação) - E s t á g i o _ 1

T O T A L 68

2.2. Concedidas por outras Instituições:

- Universidade da Costa Rica 1
- CNPq 2
- CAPES 1
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3. ESTÁGIOS NO CENA

3.1. Bolsista do CENA (CIENA E CPGENA)

N Í V E L
S E Ç Ã O

Pos-Graduação Graduação

Bioquímica das Plantas k
Entomologia . . . . . 7 1
Fitopatologia k
Nutrição das Plantas
Radiogenítica 2 2
Nutriçio Anima 1 ' e Imunologia . . k
H i drologi a 1
Fertilidade de Solos 2
Físi ca do Solo 3 '
Química do Solo - 3
Mi crob i ologi a do Solo 1 3
Radioqufmica k 2
Proteção Radiológica 2
Instrumentação e Controle. . . . 3 J_

T O T A L 37 13

3.2. Estagiários de outras Instituições

N Í V E L
S E Ç Ã O

Põs-Graduação Graduação

B i o q u í m i c a das P l a n t a s
Entomologia 1 15
Fi topa to I og i a 1 2
Nutrição das Plantas
ftad i ogené t i ca - 1
Nutrição Animal e Imunologia . . 1 3
Hidrologia - 1
Fertilidade do Solo. . . . . . . 1
Física do Solo 7 1
Química do Solo
Mi crob ? ologi a do Solo 1 2
Radioquímica - 6
Proteção Radiológica
Instrumentação e Controle. . . . - 2

T O T A L 12 33



4. CONCURSOS E- TESES

4.1. Teses defendidas

•i

- TÍTULO:

AUTOR:

DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TfTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

Proteínas de reserva de feijão (Pka.Ae.oZuA
LL )

AUTOR:

DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TÍTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:

HÍLQOKLÍ, ) .
T.S. Gerald Lee (Seção de Bioquímica de
Plantas)
Fevereiro/78
Dr. Otto J. Crocomo
Doutor

Condutividade hidráulica do solo em con
diçoes de c amp o.
Paulo L. Libardi (Seção Física do Solo)
Maio/78
Dr. Klaus Reichardt
Doutor

Determinação do sítio intracelular de
síntese do RNA do vírus do anel do pi
mentão através de auto-radiografia ã nT
vel de microscopia eletrônica.
Neusa de Lima Nogueira (Seção de Fitopji
tologia)
Maio/78
Dr. Darcy M. da Silva
Doutor

Origem e dinâmica de salinização de água
do Nordeste Brasileiro - Bacia do Rio
Pajeú - PE.
Eiichi Matsui (Seção de Hidrologia).
Junho/78
Dr. Eneas Salati

GRAU OBTIDO: Doutor

- TfTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TÍTULO:

AUTOR:

DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

A transferência horizontal de vapor
d'Sgua na troposfera e a hidrologia da
Bacia Amazônica.
José Marques (Seção de Hidrologia)
Novembro/78
Dr. Jesus Marden dos Santos
Doutor

Determinação colorimétrica de Al em
águas naturais, plantas e solos por in
jeção em fluxo contínuo.
Boaventura Freire dos Reis (Seção de Ra
dioquímica)
Maio/78
Dr. Henrique Bergamin Filho
Mestre



TÍTULO:

AUTOR:

DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TfTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TÍTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TfTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
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Determinação de densidade de madeira por
atenuação de radiação gama do Am.
Fernando Antonio Pinto (Seção de Instru
mentação e Controle)
Outubro/78
Dr. Epaminondas S.B. Ferraz
Mestre

Drenagem profunda em terra roxa estrutii
rada [Pa.Ze.uAta.Z6) .
Marcos Luiz de Paula Souza
Novembro/78
Dr. Klaus Reichardt
Doutor

Variabilidade espacial do deslocamento
miscível do íon cloreto em solo saturji
do.
Virgílio F. Nascimento Filho
Maio/78
Dr. Klaus Reichardt
Doutor

Absorção de fósforo em raízes destacadas
de milho (Zeamat/4 L. ) : diferenças hídri^
cas e linhagem.
Fernando Felipe Ferreyra Hernandez
Junho/78
Dr. Klaus Reichardt

GRAU OBTIDO: Doutor

- TfTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TfTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TfTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

Caracterização física e hídrica de um
latossol vermelho amarelo-fase arenosa.
Antonio Cadima Zevallos
Novembro/78
Dr. Klaus Reichardt
Doutor

Infiltração horizontal da ãgua em solos
não saturados: perfil aproximado de Ritz.
Gilson Coutinho Junior
Abril/78
Dr. Afonso Decico
Mestrt

Estudo do mercúrio no ambiente
toral Paulista.
José Roberto Ferreira
Maio/78
Dr. Henrique Bergamin Filho
Mestre

Marinho-Li



- TlTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- T-tTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TfTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

^TÍTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TfTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO!

- TÍTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:
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Infiltração de água em solos inicialmeti
te úmidos.
Roberto Novaes Domingos
Maio/78
Dr. Klaus Reichardt
Mestre

Determinação da condutividade _
ca do solo durante a redistribuição de
água.
Lourival Ferreira Cavalcante
Maio/78
Dr. Klaus Reichardt
Mestre

Dosimetria do Irradiador de 60Co - Gaina
bean-650.
João Francisco Escobedo
Outubro/78
Dr. Virgílio F. Nascimento Filho
Mes tre

Análise dos efeitos da compactação na
difusividade da água no solo.
Clóvis José
Julho/78
Dr. Klaus Reichardt
Mestre

Utilização da radiação gama no processa
mento ie vacinas bacterianas: Um estudei
com Sa.Jtmone.tla typh<Lmufi<Lum*
Edmilson dos Santos Araújo
Dezembro/78
Dr. Darcy M. da Silva
Mestre

Métodos de determinação e variabilid£
de espacial da condutividade hidráulica
sob condições de campo.
Luiz C.U. Saunders
Maio/78
Dr. Klaus Reichardt
Doutor

Determinação do coeficiente de cultura
para feijão.
Ariovaldo Luchiari Junior
Março/78
Dr. Klaus Reichardt
Mestre



- TÍTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TÍTULO:

Relações
de H2 e

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TÍTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TÍTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

- TÍTULO:

AUTOR:
DATA:
ORIENTADOR:
GRAU OBTIDO:

entre fixação de N
redução de C2H2 em

vulgarUò ) .
Siu Mui Tsai Saito
Dezembro/7 8
Dr. E. Salati
Doutor

.47 .
,evolução
feijoeiro

Efeitos da calagem e da adubação potãs_
sica sobre a produção de colmos e o Equi_
librio nutricional da cana-de-açúcar.
Domício A. Cordeiro
Junho/78
Valdomiro C. de Bittencourt
Mestre

0 emprego da técnica de marcação reser_
va no estudo de interação calagem-A a d vi
bação potássica em solos cultivados com
cana-de-açúcar.
Domício A. Cordeiro
Agosto/78
Valdomiro C. de Bittencourt
Doutor

Efeito do CCC no algodoeiro {Go&6yp<Lum
hÁ.JU ix.tu.rn L . ) .
Manoel L. Ferreira Athayde
Dezembro/78
J. Marden dos Santos
Mestre

Determinação de parâmetros micrometeoro
lógicos através do ajuste do perfil dê*
vento.
Edson J. Vasques
Setembro/78
Afonso Decico
Mestre
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4.2. Orientados para defesa de tese

x

TÍTULO A SER OBTIDO
S E Ç Ã O

Doutor

h
2
1
6
1

3
10
3
1
3

-
-

Mestre

8
7
7

12
8

6
10
9
2
2
8
3
6

Bioquímica das Plantas . . .
Ent o m o l o g i a
F i t o p a t o l o g i a
N u t r i ç ã o das Plantas . . . .
Rad i o g e n é t i c a
N u t r i ç ã o Animal e Imunologia
F e r t i l i d a d e do Solo
Física do Solo
Q u í m i c a do Solo
M i c r o b i o i o g i a do Solo. . . .
H i drolog i a
Rad i oquími ca
Pro t e ç i o R a d i o l ó g i c a . . . .
Inst r u m e n t a ç ã o e C o n t r o l e . .

T O T A L . 88

4.3. Participação em bancas de concursos

PARTICIPANTES DATA N9
BANCAS NATUREZA DO CONCURSO

Alaídes P. Ruschel

H. Bergamin Fi lho

A.M.L. Neptune

Jul./78
Ago./78
Set./78
Out./78
Dez./78

Abr./78

Fev./78
Mai./78
Dez./78

1
1
1
2
1

2

1
1
1

Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Doutorado

Livre-Docência

Professor Ti tular
Professor Assistente
Mestrado

- Continua -
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PARTICIPANTES DATA N9
BANCAS

NATUREZA DO CONCURSO

E. Salati

V.C. Bittencourt

V.F. Nascimento F?

A. Tuimann Neto

A. Ando

F.M. Wiendl

J.M.M. Walder

Klaus Reichardt

Paulo L. Libardi

Darcy M. da Silva

Otto J. Crocomo

Jul
Set
Dez

Abr
Jun
Ago
Dez

Ago
Out

Mai
Jun

Mai
Jun

Out.
Dez,

Out.
Dez.

Jan,
Mar.
Abr.
Mai.

Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.

Jul .
Nov.

Mai.
Dez.

Jan.

a

Dez.

./78

./78

./78

./78

./78

./78

./78

./78

./78

./78

./78

./78

./78

./78

./78

./78
778

778
778
778
/78

O
O

 
O

O
 

C
3O

 O
O

 
O

O
 

O
O

/78
/78

/78
/78

/78

/78

1
1
3
1

1
2

3
3

1
2
2
7

I
I
1
1
1
2

1
2

1»
i»
4
7

Livre Docência
Livre Docência
Professor Adjunto

Mestrado
Mestrado
1 Mestrado e 2 Doutorado
Mestrado

Mestrado
Mestrado

Mestrado
Mestrado

2 Mestrado e 1 Doutorado
Mestrado

Mestrado
Mestrado

Mestrado
Mestrado

Doutorado
Mestrado
Mestrado
2 Mestrado, 2 Doutorado
e 3 Professor Adjunto
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Mestrado
Doutorado

Mestrado
Doutorado

Doutorado
Mestrado e Doutorado

Professor Ti tular
Livre Docência
Doutorado
Mestrado
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1. INTERCÂMBIO CIENTIFICO COM O EXTERIOR

1.1. Colaboração ou Estágio de Técnicos do CENA

- NOME:

LOCAL:
PERÍODO:
PATROCINADOR:
FINALIDADE:

- NOME:

LOCAL:

PERÍODO.:
PATROCINADOR:
FINALIDADE:

- NOME:

LOCAL:
PERlODO:
PATROCINADOR:
FINALIDADE:

- NOMEi

LOCAL:
PERÍODO:
PATROCINADOR:
FINALIDADE:

- NOME:

LOCAL:

PERÍODO:
PATROCINADOR:
FINALIDADE:

Dorinha Miriam S.S.V. Marcondes - Pe£
quisadora da Seção de Nutrição Animal.
(CENA).
Copenhagem - Dinamarca.
02/78 a 04/78.
PNUD-BRA/71/556.
Curso de aperfeiçoamento sobre uso de
radioisõtopos em Nutrição Animal.

Takashi Muraoka - Pesquisador da Seção
de Fertilizantes e Fertilidade do S£
Io - CENA.
Leipzig - República Democrática da Al£
manha.
05/78 a 06/78.
PNUD-BRA/71/556.
Curso Inter-Regional de treinamento s£
bre o uso de N-15 em Ciência do Solo e
Nutrição de Plantas.

Solange Maria Gennari - Pesquisadora da
Seção de Imunologia Animal - CENA.
Glasgow - Escócia.
03/78 a 07/78.
PNUD/BRA/71/556.
Curso de aperfeiçoamento sobre usos de
técnicas nucleares para produção de vja
cinas irradiadas.

Carvalho - Pe£
Bioquímica de

Maria Tereza Vitral de
quisadora da Seção de
Plantas - CENA.
Genebra - Suíça.
11/77 a 08/78.
PNUD-BRA/71/556.
Estágio no Instituto de Botânica Siste
mática da Universidade de Genebra, SuT
ça.

Henrique Bergamin Filho - Docente da
USP com funções na Seção de Radioquími^
ca e Química Analítica - CENA.
Estados Unidos da América, Europa e
Grã-Bretanha.
05/78 a 07/78.
PNUD-BRA/71/556.
Estudos sobre Química Analítica.



- NOME:

LOCAL:
PERÍODO:
PATROCINADOR:
FINALIDADE:

- NOME:

LOCAL:
PERÍODO:
PATROCINADOR:
FINALIDADE:
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Paulo Leonel Libardi - Pesquisador da
Seção de Física de Solos - CENA.
Grenoble - França.
16/09 a 07/10/78.
CNPq e CNRS.
Iniciar Intercâmbio Cientifico em Con
vênio de Cooperação.

José O. M. Menten - Pesquisador da Se_
ção de RadiogenStica - CENA.
Cali - Colombia.
09/77 a 01/78 e 30/01 a 03/78.
CIAT/PNUD.
Estágio no Centro Internacional de Agri_
cultura Tropical, sobre Patologia do
Feijão e Produção de Feijão.

1.2. Vinda de Peritos para o CENA

NOME:
FINALIDADE:

PROCEDÊNCIA:

PERÍODO:

area
Inger Wegger
Conhecer as pesquisas realizadas na
de Nutrição Animal.
The Royal Veterinary and Agriculture,
College - Copenhagem - Dinamarca.
0 8 / 7 8 .

PATROCINADOR: PNUD-BRA/71 /556 .

NOME:
FINALIDADE:

PROCEDÊNCIA:

PERÍODO:
PATROCINADOR:

NOME:

FINALIDADE:

PROCEDÊNCIA:

PERÍODO:
PATROCINADOR:

Antonio Longinelli
Análise critica dos projetos em anda.
mento na Divisão de Ciênc. Ambientais.
Laboratório Geologia Nucleare Dell'UnjL_
versita, Pisa, Itália.
10/78 a 11/78.
PNUD-BRA/71/556.

Benjamin Zur - Consultor em Física de
Solos.
Estabelecer programa sobre irrigação em
cana-de-açúcar.
Agricultural Engineering Department
Technion, Haifa, Israel .
10/78 a 11/78.
PNUD-BRA/71/556.

- NOME:

FINALIDADE;

C. Broertjes e A.M. van Harten - Con
sultores em mutação genética de Pia?
tas .
Ministrar aulas em Curso e colaborar
em projetos da seção.
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PROCEDÊNCIA:

PERÍODO:
PATROCINADOR:

Institute for Atomic Science
culture, Wageningen, Holanda.
11/78.
PNUD-BRA/71/556.

NOME:

FINALIDADE:

PROCEDÊNCIA:
PERÍODO:

Willem T. Binnerts - Perito em Ciêii
cias Animais e Nutrição Animal.
Desenvolver pesquisas em Nutrição
mal.
University of Wageningen, Holanda.
11/77 a 05/78.

PATROCINADOR: PNUD-BRA/71/556.

NOME:

FINALIDADE:

PROCEDÊNCIA:

PERÍODO:

David Patriquin - Perito em Microbi^
logia do Solo.
Estudos sobre anatomia de raízes de
cana-de-açúcar relacionada ã presença
de bactérias fixadoras de nitrogênio.
Dalhousie University - Halifax, New Ejs_
cotia - Canadá.
01/78 a 02/78.

PATROCINADOR: PNUD-BRA/71/556.

NOME:

FINALIDADE:

PROCEDÊNCIA:

PERÍODO:

Stig Blixt - Perito em Melhoramento Ge
nético de Plantas.
Colaborar em Projetos de Pesquisa da
Seção de Radiogenética.
Weibullsholm Plant Breeding Institute,
Landskrona, Suécia.
03/78.

PATROCINADOR: PNUD-BRA/71/556.

NOME:

FINALIDADE:

PROCEDÊNCIA:
PERÍODO:

de

Willian R. Sharp - Perito em Cultura de
Tecidos de Plantas.
Colaborar com Projetos da
Bioquímica de Plantas.
The Ohio State University, Ohio, USA.
04/78 a 06/78.

Seção

PATROCINADOR: CNPq.

NOME:

FINALIDADE:

PROCEDÊNCIA:

PERÍODO:

J. Ruzicka e E. Hansen -Peritos em Quí
mica Analítica.
Estabelecer cooperação entre os dois
laboratórios.
The Technical University
Copenhagen^ Dinamarca.
15 a 27/03/78.

cf Denmark,

PATROCINADOR: DANIDA.

NOME:
FINALIDADE;

Carl G. Lamm
Ministrar Curso
ponibilidade de

sobre Conceitos de ^
Nutrientes em Solos.
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PROCEDÊNCIA: International Atomic Energy Agency,Vi£
na, Austria.

PERÍODO: 01 a 26/11/78.
PATROCINADOR: FAPESI.

NOME: Michel Vanclin, Perito em Física de
Solos.

FINALIDADE: Intercâmbio Cientifico - Acompanhamento
de Pesquisas em andamento.

PROCEDÊNCIA: Institute de Mecanique de Grenoble, Fran
ça. ~

PERÍODO: 20/11 a 20/12/78.
PATROCINADOR: CNPq.

3. Participação em Congressos, Simpósios
t í f icas no Exterior

e Reuniões Cien

- EVENTO:

PARTICIPANTE;
LOCAL:
DATA:

Reunião do Grupo Consultivo de Peri
tos sobre "Isotopic Tracer Aided Stu.
dies of Agrochemical Residue-Biota Iti
teractions in Soil Water".
E. Salati.
Viena - Austria.
28/08 a 02/09/78.

- EVENTO:

PARTICIPANTES:
LOCAL:
DATA:

V Reunião Coordenada sobre Uso de Técn_i
cas Nucleares em Estudos de Regime
de Ãgua.
Paulo L. Libardi e Klaus Reichardt.
Ghent - Bélgica, IAEA.
11 a 16/09/78.

- EVENTO:

PARTICIPANTE!
LOCAL:
DATA:

II Reunião do Programa Coordenado de
Pesquisa sobre o Uso de Isõtopos para
Detectar e Diagnosticar os Desequiljí
brios Minerais de Animais Domésticos.
Antonio de O. Lobão.
Beltsville - Maryland - USA.
11 a 14/09/78.

- EVENTO:

PARTICIPANTES
LOCAL:

DATA:

Reunion sobre Viveros Internacionales
de Adaptation y Rendimento de Frijol.
A. Tulmanu Netto e José O.M. Menten.
Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT), Cali - Colômbia.
16 a 19/01/78.
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- EVENTO:

PARTICIPANTE:
LOCAL:
DATA:

Symposium Nuclear Activation ^
quês in the Life Sciences; Methodolo_
gy and Analytical, Quality Control; Comp_a
rison between Neutron Activation Analy_
sis and other Methods.
H. Bergamin Filho.
Viena, Austria - AIEA.
21 a 26/05/78.

- EVENTO:

PARTICIPANTE!
LOCAL:
DATA:

Reunião do Comitê Assessor
to Canadã-Brasil-Recife.
A. Cervellini.
Saskatoon - Canadá.
15 a 17/06/78.

do Proje

- EVENTO:

PARTICIPANTES:

DATA:
LOCAL:

119 Congresso
cias do Solo.
A. Cervellini,
bardi.
17 a 29/06/78.
Edmonton - Canadá.

Internacional de Cilri

K. Reichardt e P.L. Li

EVENTO: Tropical Diseases Meeting.
PARTICIPANTE: Solange M. Gennari.
LOCAL: Edinburgh, University of Edinburgh - L^

cõcia.
DATA: 18/05/78.

EVENTO: Imunology Meeting.
PARTICIPANTE: Solange M. Gennari.
LOCAL: Glasgow, University

cia.
DATA: 28/06/78.

of Glasgow - Esc_ô

- EVENTO:

PARTICIPANTE:
LOCAL:
DATA:

Advisory Group Meeting on the "Applicji
tion of Isotope Techniques to Arid Z_o
nes Hydrology".
E. Salati.
Viena, Austria.
06 a 09/11/78.

- EVENTO:

PARTICIPANTE:
LOCAL:

DATA:

49 Congresso Internacional de Cultura
de Tecidos de Plantas.
Otto J. Crocomo.
Internacional Association Plant Tissue
Culture - Calgary - Canadá.
20 a 26/08/78.



- EVENTO:

PARTICIPANTE:
LOCAL:

DATA:
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59 Reunião de Coordenadores sobre Me_
lhoramento Proteico de Sementes.
Otto J. Crocomo.
FAO/AIEA (Viena); Neuherberg; Munique,
Alemanha.
04 a 08/09/78.

- EVENTO: International Symposium on Seed Pro
tein Improvement in Cereals and Grain
Legumes.

PARTICIPANTE: Otto J. Crocomo.
LOCAL: FAO/AIEA (Viena), Neuherberg - Munique,

Alemanha.
DATA: 04 a 08/09/78.

1.4. Seminários e Palestras proferidos no Exterior

- EVENTO:

DATA:
LOCAL:

POR:

Separação e Transferencia de Tecnol_o
gia na Cultura de Feijoeiro Comum no
Brasil.
12/78.
Centro Internacional de Agricultura Trc>
picai (CIAT) - Cali, Colômbia.
José O.M. Menten.

2. INTERCÂMBIO CIENTIFICO NO PATS

2.1. Colaboração ou Estagio de Técnicos do CENA

- NOME: Siu Mui Tsaí Saito - Pesquisadora da Se
ção de Microbiologia do Solo - CENA.

LOCAL: Instituto Agronômico de Campinas - Cam
pinas, SP.

PERÍODO: 23/02/78 a 17/03/78.
PATROCINADOR: CENA.
FINALIDADE: Aperfeiçoamento sobre Micorrizas End£

troficas. "~

2.2. Participação em Congressos, Simpósios e Reuniões Cien̂
tTficas no PaTs

- EVENTO: II Reunião para Colaboração da Progra
mação da Pesquisa do Sistema EMBRAPA em
Gado Bovino na Região Sudeste.

PARTICIPANTE: Antonio de O. Lobão.
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LOCAL:
DATA:

Belo Horizonte - MG.
09 a 12/05/78.

- EVENTO:

PARTICIPANTES

LOCAL:
DATA:

XXX Reunião Anual da Sociedade ^
leira para o Progresso da Ciência.
Siu Mui T. Saito, Olita Salati, F.M.
Wiendl, J.M.M. Walder e R.B. Sgrillo.
São Paulo - SP.
09 a 15/07/78.

EVENTO: I Congresso de Biologia Celular.
PARTICIPANTE: Otto J. Crocomo.
LOCAL: São Paulo - SP.
DATA: 08 a 10/07/78.

- EVENTO:

PARTICIPANTE;
LOCAL:
DATA:

Programa Integrado
da Pecuária.
Antonio de 0. Lobão.
Piracicaba, SP.
02 a 31/05/78.

de Desenvolvimento

EVENTO:
PARTICIPANTE:
LOCAL:
DATA:

Simpósio de Cultura de Células,
Otto J. Crocomo.
Instituto de Biocilncia - USP,
03/78.

SP,

- EVENTO:

PARTICIPANTES;

LOCAL:
DATA:

VII Reunião Anual da Sociedade Brasi
leira de Bioquímica.
Darcy M. da Silva, Neusa
gueira, L.E. Gutierrez e
como.
Caxambú, MG.
19 a 22/04/78.

de Lima N^
Otto J. Cro

- EVENTO: V Bienal Internacional do Livro.
PARTICIPANTE: Janeti L.B. de Moura.
LOCAL: São Paulo, SP.
DATA: 12 a 13/08/78.

- EVENTO: IV Assemblé ia das Comissões Permaneii
t e s da FEBAB.

PARTICIPANTE: Janeti L.B. de Moura.
LOCAL: São Paulo, SP.
DATA: 16 a 18/08/78.

EVENTO:
PARTICIPANTES;

LOCAL:

DATA:

Encontro sobre Pecuária do Leite.
Edmilson dos S. Araújo e Darcy M. da
Silva.
Universidade Federal de São Carlos,
São Carlos, SP.
04/78.
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- EVENTO: VI Colõquio Brasileiro de Microscopia
Eletrônica.

PARTICIPANTES: Irene M. Gatti e Darcy M. da Silva.
LOCAL: São Paulo, SP.
DATA: 02 a 07/06/78.

- EVENTO: I Ciclo de Debates do Conselho de D£
fesa da Bacia do Rio Piracicaba.

PARTICIPANTE: Nelson S. Rodrigues.
LOCAL: Câmara Municipal de Piracicaba, Piraĉ i

caba, SP.
DATA: 23 a 25/11/78.

- EVENTO: I Reunião sobre a Problemática da Água
nos Cerrados.

PARTICIPANTES: Klaus Reichardt, Paulo L. Libardi e Jo
sé Marques.

LOCAL: Centro Nacional do Cerrado - Planalt^
na, DF. "~

DATA: 26 a 27/10/78.

- EVENTO: VI Encontro sobre Escoamento em Meios
Forosos.

PARTICIPANTES: K. Reichardt, P.L. Libardi, Boaventura
F. Reis e V.F. Nascimento F9.

LOCAL: UNESP - Rio Claro, SP.
DATA: 11 a 13/10/78.

- EVENTO: IV Reunião do Programa Coordenado de
Pesquisas FAO/IAEA/GSF.

PARTICIPANTES: A. Cervellini, Klaus Reichardt e Pau
Io L. Libardi.
CENA - Piracicaba, SP.LOCAL:

DATA: 03 a 07/07/78.

- EVENTO:

PARTICIPANTE:
LOCAL:
DATA:

VII Encontro de Bibliotecárias Agríco
Ias. ~"
Janeti L.B. de Moura.
São Paulo, SP.
14 a 15/08/78.

- EVENTO:

PARTICIPANTE;
LOCAL:
DATA:

II Reunião Nacional do Sistema Nacio
nal de Informação e Documentação AgrT
cola.
Janeti L.B. de Moura.
Brasília, DF.
30/10 a 01/11/78.



- EVENTO:

PARTICIPANTE:
LOCAL:
DATA:
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II Congresso Latino Americano de
ção de Nitrogênio.
Alaídes P. Ruschel.
Brasília, DF.
01/78.

EVENTO: XXIX Congresso Brasileiro de Botânica
PARTICIPANTES: Alaídes P. Ruschel e Peter B. Vose.
LOCAL: Brasília, DF.
DATA: 01/78.

- EVENTO: V Simpósio sobre Manejo de Pastagem.
PARTICIPANTE: A. Tulmann Neto.
LOCAL:

DATA:

Depto. Zootecnia da ESALQ, Piracicaba,
SP
05 a 08/09/78.

- EVENTO: Reuniio Regional de Programação de Ar_
roz.

PARTICIPANTES: A. Ando e A. Tulmann Neto.
LOCAL: IAPAR, Londrina, PR.
DATA: 27 a 30/07/78.

- EVENTO: 19 Simpósio Nacional de Ecologia.
PARTICIPANTE: Nelson S. Rodrigues.
LOCAL: Curitiba, PR.
DATA: 26 a 29/09/78

- EVENTO: XI Congresso Brasileiro de Fitopatol^
gia.

PARTICIPANTE: José O.M. Menten.
LOCAL: Universidade de Viçosa, Viçosa, MG.
DATA: 20 a 24/02/78.

- EVENTO:

PARTICIPANTE
LOCAL:

DATA:

XVIII Congresso da Sociedade de Oleri-
cultura do Brasil.
José O.M. Menten.
Escola Superior de Agricultura - Moss£
ró, RN.
17 a 21/07/78.

- EVENTO:

PARTICIPANTE
LOCAL:

DATA:

Fórum de Debates sobre Problemas Fito-
patológicos: representam os Ensaios R<e
gionais e Internacionais.
Ameaça de Introdução e Distribuição
de Fítopatogenos no País.
José O.M. Menten.
Instituto de Biologia da Universidji
de Estadual de Campinas - Campinas, SP.
11/78.
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2.3. Seminários, Palestras e Conferincias

2.3.1. Proferidos no CENA

- EVENTO: Transportes de Produtos Sintetizados
em Plantas.

DURAÇÃO: 1 dia.
PARTICIPANTES: 25.

- EVENTO: Aplicações dos Sacarítnetros Automáti
cos na Indústria Açucareira e de AlT
mentos.

DURAÇÃO: 1 dia.
PARTICIPANTES: 35.

- EVENTO:

DURAÇÃO:
PARTICIPANTES;

Progresso alcançado em Ciências Animais
pelo Uso de Técnicas Nucleares.
1 dia.
20.

- EVENTO: Determinação de Traçadores em Animais
Domésticos com o Uso de Técnicas Nu
cleares e outros Métodos em Laborat£
rio. ~"

DURAÇÃO: 1 dia.
PARTICIPANTES: 20.

- EVENTO: Aspectos da Proteína na Estrutura de
Sementes de Plantas Leguminosas.

DURAÇÃO: 1 dia.
PARTICIPANTES: 15.

- EVENTO: Simulative Model for the Sensitivity
of Crop Production to the Water Varia
ble.

DURAÇÃO: 1 d i a .
PARTICIPANTES: 2 5 .

- EVENTO: Micro-Elementos em Fisiologia e Nutri
ção Animal. "~

DURAÇÃO: 1 d ia .
PARTICIPANTES: 21.

- EVENTO: The Pulsed Water Application P r inc ip le
for Controlled Infiltration.

DURAÇÃO: l d i a .
PARTICIPANTES: 2 5 .
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- EVENTO: A Propagação de Plantas através da
Cultura de Tecidos.

DURAÇÃO: 1 dia.
PARTICIPANTES: 24.

- EVENTO: Simulação Numérica de Balanço de Ãgua
no Solo.

DURAÇÃO: 1 dia.
PARTICIPANTES: 20.

- EVENTO: Models of Water Consumption of two V_a
rieties of upland Rice in Ivory Coast.

DURAÇÃO: 1 dia.
PARTICIPANTES: 18.

- EVENTO: Fixação de Nitrogênio em Gramineas em
Zona Temperada.

DURAÇÃO: 1 dia.
PARTICIPANTES: 18.

- EVENTO: Solos da Bacia do Lago Maracaibo - V£
nezuela.

DURAÇÃO: 1 dia.
PARTICIPANTES: 23.

- EVENTO: Mecanismos Químicos e Físicos em Bi£
logia da Radiação de Células.

DURAÇÃO: 1 dia.
PARTICIPANTES: 19.

- EVENTO: Automatização em Química Analítica.
DURAÇÃO: 1 dia.
PARTICIPANTES: 16.

2.3.2. Proferidos em outras Instituições

EVENTO: Fixação Biológica de Nitrogênio em Cana-de-
-Açúcar.

DATA: Janeiro/78.
LOCAL: II Congresso Latino Americano e XXIX Congre^

so Brasileiro de Botânica - Brasília, DF.
POR: Alaídes P. Ruschel.

EVENTO: Aplicação de Radioísótopos na Agricultura.
DATA: Fevereiro/78.
LOCAL: Comissão Nacional de Energia Nuclear - (CNEN).

Rio de Janeiro, RJ.
POR: Otto J. Crocomo.
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- EVENTO: Aplicações de Cultura_de Tecidos e Células no
Melhoramento e Produção de P l a n t a s .

DATA: Março/78.
LOCAL: I n s t i t u t o de Bioc iênc ias - USP, S. Pau lo , SP.
POR: Otto J . Crocomo.

- EVENTO: Adubação F o l i a r .
DATA: Março/78.
LOCAL: CIBA-GEIGY - Divisão Agronômica - S. Pau lo , SP.
POR: A.M.L. Neptune.

- EVENTO: Radioautografia aplicada ao Estudo de ^
cação de Vírus de Vegetação.

DATA: Abril/78.
LOCAL: Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) ,Pî

racicaba, SP.
POR: Darcy M. da Silva.

- EVENTO: Análise Dimensional.
DATA: Abril/78.
LOCAL: Escola Superior de Agricultura "Luiz de

roz" - (ESALQ), Piracicaba, SP.
POR: Klaus Reichardt.

- EVENTO: Balanço H í d r i c o .
DATA: A b r i l / 7 8 .
LOCAL: Escola Super ior de A g r i c u l t u r a "Luiz de Quei

roz" (ESALQ), P i r a c i c a b a , SP. "~
POR: Klaus Re i cha rd t .

EVENTO: Adubação da Cana-de-Açúcar.
DATA: A b r i l / 7 8 .
LOCAL: Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de Pî

racicaba.
POR: V.C. de B i t t e n c o u r t .

EVENTO: Otimização do Uso da Ãgua na Região C r i s t a l i
na . ~*

DATA: Abri 1/78.
LOCAL: SUDENE - Rec i f e , PE.
POR: E. Sa la t i .

EVENTO: Especialização Patogênica de CQttztotKJLc.ku.ru
gtoco&pox.oidz £. * p . CvLcmnbitCLZ (Berk e t Mont)
n. c omb.

DATA: Maio/78.
LOCAL: Departamento de Fi topatologia (ESALQ), P i ra -

cicaba, SP.
POR: José O.M. Menten.
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EVENTO: Relação Solo-Ãgua-Planta.
DATA: Maio/78.
LOCAL: Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária

de Jaboticabal, SP.
POR: P.L. Libardi.

EVENTO: Determinação da Composição da Linhaça e seu
Controle de Qualidade e Fatores que alteram
sua Composição.

DATA: Maio/78.
LOCAL: 19 Seminário Técnico Santal - SANTAL S/A, Rj.

beirão Preto, SP.
POR: V.C. de Bittencourt.

EVENTO: Bioquímica da Absorção de fons pelas Plantas
DATA: Maio/78.
LOCAL: Escola Superior de Agricultura "Luiz de Q ^

roz" (ESALQ), Pirccicaba, SP.
POR: Otto J. Crocomo.

EVENTO: Replicação do Ãcido Nucleico no Vírus do Anel
do Pimentão,através de Radioautografias Ele
trônicas.

DATA: Junho/7 8.
LOCAL: Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Cam

pinas, SP.
POR: Neusa de Lima Nogueira.

EVENTO: Os modernos seguidores de Mendel.
DATA: Junho/78.
LOCAL: Departamento de Genética (ESALQ) - Piracic£

ba, SP.
POR: A. Tulmann Neto.

EVENTO: Genética e Melhoramento de Plantas na Sue
cia.

DATA: Junho/78.
LOCAL: Instituto Agronômico do Paraná - Londrina, PR.
POR: A. Tulmann Neto.

EVENTO: Metabolismo Geral do Nitrogênio em Plantas.
DATA: Junho/78.
LOCAL: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

(EMBRAPA), Brasília, DF.
POS.: Otto J. Crocomo.

EVENTO: Proteínas Vegetais - Como e Porque.
DATA: Junho/78.
LOCAL: Centro Nacional de Recursos Genéticos (EMBRAPA),

Brasília, DF.
POR: Otto J. Crocomo.
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- EVENTO: Peste Suína Africana.
DATA: Junho/78.
LOCAL: Conselho Coordenador das Entidades Civis de

Piracicaba.
POR: Antonio 0. Lobão.

- EVENTO: Nutrição e substâncias de Reserva em Plantas.
DATA: Julho/78.
LOCAL: Sociedade Brasileira de Botânica, São Paulo,

SP.
POR: Otto J. Crocomo.

- EVENTO: Nutrição Mineral e substâncias de Reserva.
DATA: Julho/78.
LOCAL: Universidade São Paulo (1'SP), São Paulo, SP,
POR: Otto J. Crocomo.

- EVENTO: Indução de Mutação visando resistência ã doe£
ça em Plantas.

DATA: Setembro/78.
LOCAL: Instituto Agronômico de Campinas (Ar), Cam

pinas, SP.
POR: A. Tulmann Neto.

- EVENTO: Utilização de Técnicas Nucleares nos Estudos
de Solo.

DATA: Setembro/78.
LOCAL: IDESP - Belém, PA.
POR: Takashi Muraoka.

- EVENTO: Indução de Mutação no Melhoramento de Plajn
tas.

DATA: Outubro/78.
LOCAL: Faculdade de Agronomia*ê Zootecnia "Manoel

Carlos Gonçalves" - Pinhal, SP.
POR: A. Tulmann Neto.

- EVENTO: Salinização de Ãgua do Nordeste Brasileiro.
DATA: Outubro/78.
LOCAL: Instituto de Física da Universidade Federal

do Ceará - Fortaleza, CE.
POR: Eneas Salati.

EVENTO: Detector Gm em Espectrometria Gama.
DATA: Outubro/78.
LOCAL: Faculdade de Odontologia de Piracicaba

racicaba, SP.
POR: Virgilio F. Nascimento Filho.

- Pi



.64.

EVENTO: Cintilação Liquida e Efeito Cerenkov.
DATA: Outubro/78.
LOCAL: Faculdade de Odontologia de Piracicaba, SP.
POR: V.F. Nascimento Filho.

EVENTO: Física do Solo.
DATA: Novembro/78.
LOCAL: Universidade Federal de Pernambuco -

PE.
POR: Paulo Leonel Libardi.

Recife,

- EVENTO: Aspectos da Dinâmica da Ãgua e do Nitrogênio
em Cultura de Feijão.

DATA: Novembro/78.
LOCAL: Centro Nacional de Arroz e Feijão - EMBRAPA;

Goiânia, 60.
POR: Klaus Reichardt.

- EVENTO: Técnicas utilizadas para Pesquisas e Ativid£
des do Centro de Energia Nuclear na Agricu^l
tura.

DATA: Novembro/78.
LOCAL: Instituto de Zootecnia de Nova Odessa - Nova

Odessa, SP.
POR: Antonio 0. Lobão.

- EVENTO: Suplementaçao de Minerais para Ruminantes.
DATA: Novembro/78.
LOCAL: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia

de Pirassununga - Pirassununga, SP.
POR: Antonio 0. Lobão.

2.4. Reuniões Científicas promovidas pelo CENA

- EVENTO: 1. Reunião Regional de Programação de
Pesquisas sobre Feijão da Região Sudes
te. ~

DURAÇÃO: 06 a 10/06/78.
PARTICIPANTES: 44.

- EVENTO: IV Reunião do Programa Coordenado de
Pesquisas FAO/IAEA/GSF.

DURAÇÃO: 03 a 07/78.
PARTICIPANTES: 27.



IV - PROJETO BRA/71/556
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PROJETO BRA/71/556

O ano de 1978 foi para o Projeto BRA/71/556 um ano de
contínuos progressos.

Em dezembro de 1978 encerrou-se a primeira fase do
projeto sendo que os objetivos estabelecidos no Documento do
Projeto, se não foram totalmente alcançados (falta de fundos
e pessoal foi um fator de grande importância), pelo menos os
progressos atingidos ao nível de pesquisa refletem-se nas vá
rias publicações científicas e no alto nome que o CENA desfru
ta agora nos meios científicos internacionais.

Foram concedidas as seguintes bolsas de estudo no exte_
rior:

MARIA TEREZAV. DE CARVALHO -

DORINHA M . S . S . VITTI

SOLANGE M. GENNARI

HENRIQUE BERGAMIN FILHO -
(Viagem de e s t u d o s )

ENEAS SALATI (Viagem de -
estudos)

Bioquímica das Plantas - Suécia, no
vembro de 1977 a agosto de 1978.

Ciências Animais, Nutrição Mineral - D^
namarca, fevereiro a abril de 1978.

Ciências Animais, Vacina Irradiada;
Grã-Bretanha, março a julho de 1978.

Química Analít ica - Estados Unidos,
Europa, Grã-Bretanha, maio a julho
de 1978.

Ciências Ambientais - Europa, novem
bro de 1978.

Estiveram no CENA, além do Dr. Peter B. Vose, Diretor
Internacional do Projeto, os seguintes per i tos:

- Ciências Animais, Nutrição Mineral,
novembro de 1977 a maio de 1978.

- Microbiologia do Solo - janeiro a
fevereiro de 1978.

- Melhoramento das Plantas - Março de
1978.

INGER WEGGER (Dinamarca) - Ciências Animais, Nutr. Mineral - Ago£
to de 1978.

ANTONIO LONGINELLI (Itália)- Isõtopos Estáveis - outubro a novem
bro de 1978.

WILLIAM T. BINNERTS
(Holanda)

DAVID G. PATRIQUIN
(Canadá)

STIG BLIXT (Suécia)

BENJAMIN ZUR (Israel) - Física do Solo - outubro a
de 1978.

novembro

C. BROERTJES (Holanda) - Mutação Genética - novembro de 1978.

A.M. van HARTEN (Holanda)- Mutação Genética - novembro de 1978.

Aproximadamente US$ 24,600 foram gastos com a imporia
çãc de material,tanto permanente como de consumo, pela Agência
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Internacional de Energia Atômica. Material permanente inclui
Aquecedor e Resfriador de Ãgua para a Bomba CalorimeTica, Mo^
nho Analítico, Analisador de Gás (C02) infra-vermelho, IRGA 207
Monitores de Radioatividade, Moinho Thomas Wiley, Balança Ana
lítica Mettler M64, Quemostato para cultura controlada de m_i
cróbio, Gallenkamp, e vários itens menores de equipamentos e
acessórios. Material de consumo inclui um grande número de pro
dutos químicos, reagentes, material radioativo, material para
laboratório, etc.

Foram ainda importados para a Biblioteca do CENA, um
grande número de livros científicos, necessários para consu_l
tas pelos pesquisadores e que representam uma valiosa adição
ao acervo da Biblioteca.

Várias palestras foram pronunciadas pelos peritos que
aqui estiveram.

A partir de janeiro de 1979, uma segunda fase do pro
jeto terá início, sob o número BRA/78/006.



V - ACORDOS DE PESQUISAS
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1. ACORDOS E CONTRATOS DE PESQUISA (CENA/Entidades)

ENTIDADE: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN).
FINALIDADE: Convênio amplo para desenvolvimento de pes_

quisas.

ENTIDADE: AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA (AIEA).
FINALIDADE: Contratos e acordos de pesquisas.

.Contrato de
pesquisa n9:
Título:

RC1597/GS.
Research on agricultural nitrogen residues
with particular reference to their conserva
tion as fertilizers and behaviour as pot en.
tial.

.Contrato de
pesquisa n?: 2195/SD.
Título: Induced mutation for disease resistance in

beans (Vka&zotu.& v ulg CLK-Li L . ) .

.Contrato de
pesquisa n9: RC/1894/RB.
Título: The use of isotope technique in detecting

and diagnosing mineral imbalance.

.Contrato de
pesquisa n9: RC/2084/BRA.
Título: Effect of varieties on biological

fixation in sugarcane.
nitrogen

.Acordo de pes_
quisa n9: 1832/CF.
Título: Study of packaging material to prevent rein_

festation of irradiated beans.

.Acordo de pe£
quisa n9: 13A8/R3/CF.
Título: Protein mutants in beans [?ho&zo£uA vu£ga/ii&).

.Acordo de
quisa n9:
Título:

ENTIDADE:
FINALIDADE:

1280/CF.
Coordinated research programe on "the use of
isotope and radiation techniques in studies
of soil water regimes".

SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO DE S.PAULO.
Pagamento de pessoal (Pesquisadores Dr. Nelson
de S. Rodrigues e Dr. Antonio de 0.Lobão).
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ENTIDADE:

FINALIDADE:

ENTIDADE:

FINALIDADE:

ENTIDADE:

FINALIDADE:

- ENTIDADE:

FINALIDADE:

- ENTIDADE!

FINALIDADE:

- ENTIDADE:

FINALIDADE:

- ENTIDADE:

FINALIDADE;

ENTIDADE:
FINALIDADE:

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOL
VIMENTO (PNUD) . ~"
- Projeto BRA-71/556.
Desenvolvimento da Produção Agrícola através
da aplicação * -? -• •>de técnicas nucleares

AGÊNCIA DINAMARQUESA PARA O DESENVOLVIMENTO
INTERNACIONAL (DANIDA).
Estudos de métodos analíticos rápidos (Flow
Injection Analysis) para determinações de vã
rios elementos de íons em ãguas
los, plantas e outros materiais

naturais so
biolõgi cos.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
(EMBRAPA).
Cooperação técnica visando a promoção de pe_s_
quisas agropecuárias, em especial aquelas que
apliquem técnicas envolvendo a energia nuclear,
o treinamento de pessoal de nível superior,a
troca de informações científicas e a execu
ção conjunta de projetos. Em 1978 - Estudos
do Mosaico Dourado do Feijoeíro.

FUNDAÇÃO DE AMPARO Ã PESQUISA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (FAPESP).
Curso sobre conceitos de disponibilidade de
nutrientes em solos.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFJL
CO E TECNOLÕGICO (CNPq).
Estudo dos ciclos da água, gás carbônico e do
nitrogênio em matas tropicais e pluviais.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFI_
CO E TECNOLÕGICO (CNPq).
Potenc ia l de f ixação de n i t rogên io molecular
pe la microf lora b a c t e r i a n a na rizosfera de d i fe
ren tes genõtipos de IZOL maiJÁ L.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFI^
CO E TECNOLÕGICO (CNPq).
Estudo b io -eco lõg ico da broca da cana-de-açjí
c a r VA.at4.aia oa.ccha.tiOLli.Jl> ( F a b r . ) , e d a M o s c a
do Mediterrâneo Co.hatÁ.tÁ.i> capltata (Wied.), com
v i s t a s ã aplicação da Técnica do Indivíduo
E s t é r i l para seus con t ro l e s .

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP).
Balanço de f e r t i l i z a n t e s no sistema solo-plari
ta.

ENTIDADE: FINANCIADORA DE ESTUDOS. E PROJETOS (FINEP).
FINALIDADE: H i d r o l o g i a da Amazônia.
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ENTIDADE: OFFICE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
OUTRE-MER (ORSTOM).

FINALIDADE: I n f l u ê n c i a da m a t é r i a orgânica na a l t e r a ç ã o
das rochas e formação de so los em d i f e r e n t e s
zonas c l i m á t i c a s do B r a s i l .

ENTIDADE: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (CNPq).

FINALIDADE: In te rcâmbio e n t r e os pesqu i sadores da Seção
de F í s i c a de Solos do CENA e do I n s t i t u t o de
Mecanique de Grenoble , França.

ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE AMPARO Ã PESQUISA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (FAPESP).

FINALIDADE: P e s q u i s a s sobre f i x a ç ã o b i o l ó g i c a de nitrog_ê
nio em cana-de-açúcar.

ENTIDADE: ULTRAFERTIL.
FINALIDADE: Pesquisa sobre fosfato na tura l parcialmente

solubilizado.

ENTIDADE: FOSTAGO.
FINALIDADE: Pesqu i sa sobre f o s f a t o s n a t u r a i s b r a s i l e i r o s .

- ENTIDADE: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS AGRO-PECUÃRIA
(EMBRAPA) .

FINALIDADE: Analise foliar completa em amostras de plan
tas provenientes de experimentação em Campo
Grande, MTS.



VI - AREA DE ADMINISTRAÇÃO
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1. ADMINISTRAÇÃO

1.1. Atividades Administrativas

Em síntese as atividades administrativas, exercidas pe

Ia Área de Apoio do CENA, constaram do empenho de esforços no

sentido de promover maiores e melhores facilidades para o djs

senvolvimento mais racional dos projetos de pesquisa, estabeLe

cendo uma efetiva colaboração aos pesquisadores no planejamen

to daqueles projetos: na elaboração de relatórios técnicos a

serem encaminhados aos órgãos de financiamento; na previsão de

recursos necessários ã execução dos trabalhos e na devida elji

boração de prestação de contas aos órgãos governamentais; na m_a

nutenção e atualização de acervo bibliográfico especializado

em assuntos relacionados ao uso de energia nuclear na agricu_l_

Cura, bem como de um arquivo de separatas de artigos de inte_

resse de cada pesquisador: na impressão e divulgação de resuj.

tados de pesquisas através de boletins e revistas científicas,

merecendo destaque a estruturação de uma Comissão Editorial, e

uma Àssessoria Científica para a apreciação dos trabalhos a se_

rem publicados na Revista "Energia Nuclear na Agricultura", e^

tando prevista a edição do primeiro volume para o início de

1979; a utilização de processamento eletrônico de dados para

análises estatísticas; na organização de reuniões científicas;

e finalmente nos serviços de administração de pessoal e de ma_

teriais, bem como serviços de transportes, segurança, oficinas

mecânicas, elétricas e eletrônicas, manutenção geral e de equ_i_

pamentos, comunicação e limpeza.

Com recursos da Comissão Nacional de Energia Nuclear

(CNEN), foi possível a conclusão parcial do Pavilhão de Ciêii

cias Animais, onde foram instalados os laboratórios destinados

ao desenvolvimento de pesquisas na área de Imunologia e Nutri_

ção Animal, estando as instalações elétricas, ainda, em cará

ter provr-iõrio, prevendo-se a sua efetivação para o próximo

ano.
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1.2. Pessoal Efetivo

1.2.1. Area de Pesquisa

- Nível Superior - USP 12

- Nível Superior - Outras 4

- Nível Superior - CENA 18

- Nível Médio - CENA .33

TOTAL - Ãrea de Pesquisa 67

1.2.2. Area de Apoio

Nível Superior 3

Nível Médio 26

Auxiliar JJ?

TOTAL - Ãrea de Apoio 48

TOTAL GERAL 115

OBSERVAÇÃO: Foram incluídas neste relatório todas as ativida^

des dos docentes da ESALQ relacionadas com o CENA.

Essas atividades eventualmente poderão constar dos

relatórios dos Departamentos a que os mesmos per_

tençam.



2. RECURSOS FÍSICOS

2.1. Instalações
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E S P E C I F I C A Ç Ã O Ã R E A m 2

D I V I S Ã O S E Ç Ã O SEÇÃO DIVISÃO

B i o q u í m i c a das P l a n t a s . . . . 530,0
Ciências En tomo 1 ogi a 236,5

das Fi topatologi a 1 80 , 5
Plantas N u t r i ç ã o de Plantas 275,0

R a d i o g e n é t i c a ,. 613,5 1.835,5

Ciências N u t r i ç l o Animal 506,0
Animais Imunologia 172,5 67 8 , 5

F e r t i l i d a d e do Solo 570,0
C i ê n c i a s Física do Solo 144,0

do Mi crob i olog i a do Solo 1 72,0
Solo Qi'i'mica do Solo 89,0 975,0

Ciências
Amb í en ta i s

Ciênci a s
Bás i cas

Admi n i s t ração
Geral

E n s i n o

Bibl ioteca. . .

Associ ação Rei

Hidrologia...

Radioquímica
Proteção Radioiógica ......
1 ns t rumentaçao e Controle. . .

Admi n i s t ração
Serviços Gerais 1

oreativa do CENA

Pavilhão em Construção (Ciênc.Animais/Biotério)

AREA

AREA

TOTAL CONSTRUÍDA 7

TOTAL DO CENA 47

403

286
306
98

536
.614

436

1 12

1 1 1 »

490

.884

.600

,5

,0
,0
,0

,0

,o
,0

,0

,0

,0

,5

,o

403,

690,

2.150,

436,

112,

114,

490,

7.884,

47.600,

5

0

0

0

0

0

0

5

0
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2.2. Principais equipamentos adquiridos

- 1 Câmara climática.
- 5 Aquecedores para casa de vegetação.
- 3 Blocos digestores.
- •> Registrador potenciométrico.
- 1 Bomba de vácuo.
- 1 Veículo Volkswagen tipo Sedan-1300.
- 1 Moinho analítico com 1 jogo de peneiras, 1 lâmina

com ponta de carbureto.
- 1 Analisador infra-vermelho, não dispersivo.
- 1 Monito-r de radiação por cintilação Thyac III G-M.
- 1 Conjunto integral de cintilador sólido, tipo plano,

com cristal de Nal(Tl).
- 1 Conjunto integral de cintilador sólido, tipo poço,

com cristal de Na(Tl).
- 1 Conjunto medidor de taxa de pulsos e auto-contador

de pulsos.
Detectores Geiger-Muller, de janela fina.

- 1 Balança de precisão Mettler, semi-micro digital.

3. RECURSOS FINANCEIROS

F O N T E S V A L O R E S

CNEN Cr$ 2 3 . 1 8 3 . 7 0 0 , 0 0
ÜSP (** ) Cr$ 5 . 8 2 0 . 8 0 0 , 0 0
PNUD ( * ) , Cr$ 2 . 6 5 6 . 1 0 0 , 0 0
FINEP Cr$ 8 . 5 2 7 . 0 0 0 , 0 0
FAPESP Cr$ 112.900,00
AIEA (*)„ Cr$ 63.200,00
CNPq Cr$ 1.160.000,00
SECR. AGRIC. - SP Cr$ 469.000,00
SCCT Cr$ 1.250.000,00
EMBRAPA Cr$ 458.200,00

(*) - Media anual do dólar conforme conjuntura econômica
Cr$ 18,069.

(**) - Refere-se aos salários dos professores da USP, celculji
do com base no percentual de dedicação ao CENA.



ORGANOGRAMA DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONSELHO OIRETOA

DIRETORIA EXECUTIVA

DIVISÃO DE
CIÊNCIAS

M S PLANTAS

OIVISAO DE
CIÊNCIAS
ANIMAIS

DtVISIO OE
CtCNCIAS
00 SOLO

DIVISÃO DE
CIÊNCIAS

AMBIENTAIS

DIVISM OE
CIÊNCIAS
« 5 1 0 5

SEÇÃO OE 1
IBIOOUTMICA DE PLANTAS!

SEÇÃO DE

ENT0HOLOG1A

SEÇÃO OE

fITOPATOLOGIA

SEÇÃO OE

NUTRIÇÃO OE PLANTAS

SEÇÃO DE

RAQIOGEHtTICA

S f Ç M OC
IHUNOLOGIA

SEÇÃO DE
NUTRIÇÃO ANIMAL

SEÇÃO DE

FERTILIDADE DO SOLO

SEÇÃO DE

FÍSICA 00 SOLO

I SEÇÃO DE

M1CR0ÍI0L0GIA DO SOLO

OUTMICA 00 SOLO

SEÇÃO OE

HIDROLOGIA

SEÇÃO DE

RADI00UT.M1CA

[ SEÇÃO DE

HMTCflO KÃDIOLOGICA 1

SEÇÃO DE

INSTRUI . E CONTROLE 1

DIVISUO DE

ENSINO E

EXTENSW

SEÇHO DE

EN5IW)

1 SEÇÃO DE

I N T E R O M B I O C I E N T I F I C I

SEÇÃO DE
EXTENSÃO J!

AMINISTRAÇitO

GERAL

SETOR DE

PESSOAL

SETOR DE

CR»FICA

SETOR DE

COMPRAS

, SETOR DE

| SERVIÇOS GERAIS

RELAÇÕES

PDtLICAS

ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA

SEÇÃO DE

TESOURARIA

SEÇÃO DE
CONTABILIDADE

JCONTABILIDADE
GERAL

CONTABILIDADE

OE CUSTOS

A.P.D.A.
C.T.C.

ASSESSORIA DE PUNEJAKNTO, 0F.SENV0LV1MCNT0 E AVALIAÇÃO
CONSELHO TÉCNICO CIENTIFICO

REFORMULA E SUBSTITUE O ANTERIOR • DE 27/05/1974
APROVAM PEIO CONSELHO DIRETOR EH REUNIM OE 28/07/1975



VII - BIBLIOTECA
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1. AQUISIÇÃO - ACERVO

LIVROS

Selecionados 125 Obras

Pedidos

Na praça 76 Obras
Por fatura por importação 34 Obras

T O T A L 110 Obras

Acréscimo do exercício

Compra na praça 74 Volumes
Compra por importação. . . . 2 Volumes
Permuta e/ou doações 519 Volumes

T O T A L 595 Volumes

Acervo

Exercício anterior 4870 Volumes
Acréscimo do exercício 595 Volumes

T O T A L 5465 Volumes

Gastos (Verba CNEN)

Compra na praça Cr$ 36.394,70
Compra por importação Cr$ 3.605,30

T O T A L Cr$ 40.000,00

Outras Fontes . Cr$ 3.638,20

PERIÓDICOS

Compra

Renovação de assinaturas . . . 70 Títulos
Nova assinatura 1 Título
Permuta e/ou doações 45 Títulos

Acervo

Exercício anterior 188 Títulos
Acréscimo do exercício . 46 Títulos

T O T A L 234 Títulos
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Gastos

Renovação de assinaturas Cr$ 93.840,00
Nova assinatura Cr$ 160 ,00

T O T A L Cr$ 94.000,00

Material audiovisual

Filmes 34 Unidades
Microfichas 19 Unidades
Discos 4 Unidades
Microfilmes 48 Unidades
Fitas sonoras 51 Unidades
Slides 15 Unidades

T O T A L 171 Unidades

Encadernações

Periódicos 48 Volumes
Livros 5 Volumes

Gastos gerais com material bibliogrlfico

Livros Cr$ 40.000,00
Periódicos Gr$ 94.000,00
Encadernações Cr$ 6.780,00

T O T A L Cr$ 140.780,00

Acervo

Periódicos 325 Títulos

1852 Volumes

Livros „ 5465 Volumes

Material audiovisual 171 Unidades

2. SERVIÇOS AO PUBLICO

Consultas ao material bibliográfico

Livros 2952
Periódicos 3112

T O T A L 6064

Empréstimos

Livros . 2574
Periódicos 1083
Material audiovisual 54

T O T A L . . . . . . . 3711
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Leitores inscritos

Exercício anterior 370
Inscrições novas • 32

T O T A L 402

Empréstimos entre bibliotecas

Solicitados pela biblioteca 61
Atendidos 57
Solicitados ã biblioteca 142
Atendidos 138

Publicações enviadas . 1825 Unidades

3. COLABORAÇÕES

IV Assembléia das Comissões Permanentes da FEBAB.
São Paulo, 12-18 agosto de 1978.

VII Encontro de Bibliotecárias Agrícolas.
São Paulo, 14-15 agosto de 1978.

II Reunião Nacional do Sistema Nacional de Informação e
cumentação Agrícola.
Brasília, 30 de outubro a 01 de novembro de 1978.

TRIDA - Reciclagem: Curso de Indexação Avançada.
Brasília, 2-4 novembro de 1978.



VIII - TRABALHOS EM COLABORAÇÃO
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TRABALHO EM COLABORAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES EM 1978

- SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÃGUA E ESGOTO - Determinação da
composição mineralõgica do Rio Piracicaba e bacia do Rio C^
rumbatai, controle de poluição.

- INSTITUTO DE FÍSICA E QUÍMICA DE SÃO CARLOS - USP - Estudos da
difusão de chumbo proveniente da queima da gasolina e distri
buição do metal pesado em culturas de beira de estradas.

- ENGENHARIA FLORESTAL - ESALQ/USP - Aprimoramento de proce£
sos industriais de celulose e papel.

- FACULTAD DE CIÊNCIAS NATURALES y MUSEO DE LA PLATA - Estudo
hidrológico subterrâneo em Mar del Plata - Argentina.

- INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFCe).
Aplicação de isótopos naturais em hidrologia e apoio técn^

; co-científico no estabelecimento de técnicas isotópicas em
hidrologia.

; - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA USP - Hidrologia das fontes hidr£
• minerais.

| - DEPARTAMENTO DE ÃGUA E ENERGIA (DAE) - SÃO PAULO - Estudos de
' ãguas subterrâneas do Estado de São Paulo.

- CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL (CTA), SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP.
Pesquisas sobre ecologia da Amazônia.

/ - CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAM
BUCO (UFPe) - Aplicação de N-15 em nutrição de plantas.

- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO PARÁ (IDESP),
BELÉM - PARA - Colaboração no estudo da composição química de
algumas bacias do Estado e pesquisas sobre ecologia isotóp_i_
ca da Amazônia.

- SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (SUDENE), Rê
cife, PE. - Pesquisas sobre hidrologia isotópica do NE.

- INSTITUTO^NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA) - Caracte
rizaçao fIsico-hídrica de solos da Amazônia sob florestas e
sob agricultura. Pesquisas sobre ecologia isotópica da Aina
zônia. Pesquisas sobre metodologia de radioisótopos. Coord^
nação do Projeto "Hidrologia da Amazônia".

- COMISSÃO CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR - SANTIAGO DO CHILE - Es_
tudos hidrogeológico da região desértica do norte do Chile.

- CENTRO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS DO TRÕPICO ÚMIDO (CPATU),
BELÉM, PA. - Pesquisas visando a obtenção de mutantes de p^
menta-do-reino resistentes ã ÍÁe.to-idogyní e fuuda.fU.ixm atravér.
da radiação gama.

^EMENTES AGROCERES S/k - Efeito da radiação gama na heterci
se em híbridos duplos de milho. ~*

INSTITUTO GEOLÓGICO DE SÃO PAULO (IG) - Hidrologia da bacia
do rio São José dos Dourados - SP.
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PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÃS - CENTRO DE PESQUISA e DE_
SENVOLVIMENTO - ILHA DO FUNDÃO, RJ. - Utilização da relação
13C/12C em prospecção de petróleo, montagem de laboratório
de análises isotópicas e treinamento de pessoal.

INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC) - Estudos sobre o vi
rus do mosaico dourado do feijoeiro e treinamento de pessoal
em de í >•CO2 em folhas de cafe.incorporação
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS (UNICAMP) - DEPARTAMENTO DE BIOQUÍ
MICA - Estudo sobre serologia do vírus do mosaico dourado do
feijoeiro, estudo de raças de Hzmllza. v OLÍ> t&tfiix. em cafeeiro
e treinamento de pessoal em técnicas em microscopia elétron^
ca.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - Colaboração com pesqui
sas relativas ã ecologia de insetos (mosca do Mediterrâneo).

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA) - CEN
TÜO NACIONAL DO CERRADO, BRASÍLIA - Assessoria em Pesquisas
sobre défice de água em Cerrado.

INSTITUTO DO AÇÜCAR E ÃLCOOL/PLANALSUCAR - Medida de densida
de do solo por atenuação de radiação gama.

- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA) -Apoio
ã projetos de pesquisa da EMBRAPA na região Amazônica e No£
deste Brasileiro.

- WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE - ISRAEL - Colaboração na iri
terpretação dos dados isotópicos e meteorológicos da Bacia
Amazônica.

- INSTITUTO DE ZOOTECNIA DE NOVA ODESSA - Preparo de amostras
de sangue e ossos para determinação de minerais. Cirurgia p_a
ra implantação de esôfago de bovinos. Confecção de cânulas
para fistula de esôfago dp. bovinos. Levantamento da incji
dencia dos desequilíbrios dos animais domésticos. Uso de
técnicas nucleares no diagnóstico da deficiência de fósforo
em ruminantes. Levantamento da incidência de endoparasitos
dos animais domésticos. Estabelecimento das doses de radiji
ção que atenuem as larvas de VictyocauJLui vi.vipa.1iio sem des_
truir suas propriedades imunitãrias. Treinamento de pessoal
em efeitos de vários fosfatos naturais e da calagem na abso£

\ ção do fósforo, na reação do solo e na produção de soja pere
\ ne cultivada em um solo ácido e pobre em fósforo.

-^ESTAÇÃO EXPERIMENTAL. NOVA ODESSA - Treinamento de pessoal
\ em distribuição de P em tecidos animais.

^COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL (CATI), Campi^
nas, SP. - Estabelecimento das doses de radiação que atenuem
as larvas de V<Lctyocau.JLu& v-LvipafiuÁ sem destruir suas proprie
dades imunitãrias. Levantamento da incidência de endoparasl"
tos dos animais domésticos.

- INSTITUTO ASTRONÔMICO E GEOFÍSICO - Estudos sobre a eficiên
cia da Kaliophilita como fonte de potássio. ~*
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MANAH S/A, SÃO PAULO - Estudos sobre a eficiência do fosfato
de patos como fertilizantes fosfatados em diversas culturas.

INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC), CAMPINAS, SP.- Auxí
lio técnico na montagem de sistema para fluxo continuo na S£
ção de Química.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - Análise de ãgua de \&
goas para estudos limnologicos da Seção de Biologia, da Uni_
versidade de São Carlos.
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- SALATI, E . , MARQUES, J . ê MOLTON, L.C.B. Origem e d i s t r i
buição das chuvas na Amazonia. Interdenoia, 3 (4) : 200-205 .
1978.

- SAUNDERS.^L.C.U., LIBARDI, P^L. e REICHARDT, K. Condutivi
dade h i d r á u l i c a de um s o l o não saturado em condições d&
campo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 2 ( 3 ) : 1 5 6 - 1 6 1 ,
1978.

- SILVA, C , FRITZ, P . , SUZUKI, 0 . e SALATI, E. I s o t o p e £
dro logy , in Northen C h i l e . IAEA-SM n° 228. Vienna, Aus
t r i a . 1978. ~~

- TULMANN N E T O , A . e ANDO, A . B e a n b r e e d i n g p r o g r a m at
CENA. V. Anual Report Bean Improvement Cooperative, 2 1 : 7 3 .
1978.

- TULMANN NETO, A. e ANDO, A. Bean breeding program at CENA.
VI. Anual Report Improvement Cooperative, 2 1 : 7 5 . 1978.

- TULMANN NETO, A . , K00, F .S . e CUEVAS, J . Influence of plant
competic ion and pod p o s i t i o n on seed y e i l components and
in bean ?ka.t>tolu& vulga^Uó L. The Journal of Agriculture
of the University of Puerto Rico, 62(2) : 186-190. 1978.



VEIGA, A. A. , CAMARGO, C.E.D., FELÍCIO, J . C . , TULMANNNETO, A.
e ANDO, A. Indução de mutação no melhoramento do t r i g o .
Bragantia, 3 7 : 1 0 3 - 1 0 8 . 1 9 7 8 .

VILLA NOVA, N . A . , RIBEIRO, M.N.G. , NOBRE £ C.A. e SALATI,
E. Rad iação s o l a r em Manaus. Acta Amazônica, 8 ( 3 ) : 4 1 7 -
4 2 1 . 1 9 7 8 .

, F.M. Irradiação de alimentos. Sociedade Brasilei_
ra de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Boi. 45:3-25 em
s e t e m b r o de 1 9 7 8 .

2 . ENVIADO E/OU ACEITO PARA PUBLICAÇÃO

ARTHUR, V . , CAMPANHOLA, C , WIENDL, F . M . , WALDER, J.M.M.
SGRILLO, R .B . e DOMARCO, R.E. M o r t a l i d a d e l a r v a l e p_
p a l e e s t e r i l i z a n t e de a d u l t o s i n d u z i d a em pupas de A.
obtzetuÁ ( S a y , 1831) ( C o l . B r u c h i d a e ) por r a d i a ç ã o gama
do 6 0 C o . Env iado p a r a a R e v i s t a E n e r g i a N u c l e a r e Agri^
c u l t u r a . 1 9 7 8 .

BANDEL, G . , CARVALHO, E . J . , SHARP, W.R. , CARVALHO, P . C . ,
GUTIERRES, L . E . and CROCOMO, O . J . A s p e c t o s ei to lógicos da
d i f e r e n c i a ç ã o de t e c i d o s de c a f é c u l t i v a d o " i n v i t r o " . En
v i a d o p a r a os Ana i s da ESALQ. 1 9 7 8 .

CROCOMO, O . J . , LEE, T . S . G . , DERBYSHIRE, E . e BOLTER, D.
B i o c h e m i c a l i n v e s t i g a t i o n s on t h e s e e d p r o t e i n s of a Brja
z i l i a n v a r i e t y and mutant of Pkaótolui vu.lga.KAJ>. A s e r pju
b l i c a d o nos P r o c . of the I n t e r . Symp. on Seed P r o t e i n Im
provement of C e r e a l s and Grain Legumes , IAEA, Vienna-Au£
t r i a .

CROCOMO, O . J . , PETERS, J . E . and SHARP, W.R. Control of
shoot and root morphogenesis in PhcLotoZuS vuZgO.KÁ.& . Enviji
do para os Anais da ESALQ. 1978.

DALL'OLIO, A . , SALATI, E . , AZEVEDO, C.T. e MATSUI, E. ̂ Mo
d e l o de fracionamento i s o t ó p i c o da água na b a c i a AmazônT
ca. Enviado para a Acta Amazônica. 1 9 7 8 . '

FERREIRA, J . R . , BERGAMIN F9, H. , KRUG, F . J . , MENEZES,N.A.
and JORGENSEN, S . S . Mercury i n f i s h e s and s e a water from
Santos e s t u a r y . Ambio, 1978. ( i n p r e s s ) .

GINE, M.F. , ZAGATTO, E.A.G. and BERGAMIN F9, H. Semi-auto
mat ic d e t e r m i n a t i o n of manganese i n n a t u r a l waters and
p l a n t d i g e s t s by f low i n j e c t i o n a n a l y s i s . A n a l y s t , 1978.
( i n p r e s s ) .

GRACIOLLI, L.A. e RUSCHEL, A.P. N i t r o g e n a s e a c t i v i t y of
Spitillum llpo^ZfLam in e x e n i c c u l t u r e and i n mixture wi th
non N 2 - f i x i n g b a c t e r i a and Rhodotorula. A c e i t o para p u b l i
cação na R e v i s t a B r a s i l e i r a de C i ê n c i a do S o l o . (nõ*
p r e l o ) .



'-"Si

i

.85.

GUIMARÃES, E.P. e ANDO, A. Efeitos da aplicação dos muta
gênicos azida sõdica e radiação gama em sementes de arroz.
Enviado para Ciência e Cultura. 1978.

KRUG, F.J., RUZICKA, J. and HANSEN, E.H. Ammonia determi^
nation in flow concentrations with Nessler's by flow in
jection analysis. Analyst, 1978. (in press).

KRUG, W.S., WU, P.H.L., SOMMER, H.F., CROCOMO, 0. J. and
SHARP, W.R. Comparative polymine biochemistry among viru
lent and avirulent. AgJiobaoJtZKim tmzioACÁ&nA. Enviado para
Physiological Planta Physiology. 1978.
LIBARDI, P.L., REICHARDT, K. NIELSEN, D.R. e JOSÉ, C.
Soil water diffusivity effected by soil compaction. A ser
publicado na Revista Water Resources Research.

MALAVOLTA, E. Ion. Absorção e transporte: Nutrição Mine_
ral. Capítulos do livro "Fisiologia Vegetal". Coord. M.
G. Ferri Editora Pedagógica e Universitária Ltda.
tora da USP, SP. 1978.

Edi

MALAVOLTA, E. Nota sobre deficiência e toxidez de boro
em espécies cultivadas do gênero EucatyptuÃ. Enviado p£
ra a Revista Agrícola. 1978.

MALAVOLTA, E. Efeitos da nutrição mineral sobre ̂ o cre£
cimento, aspecto, composição e fixação do nitrogênio em
azolla. Anais da ESALQ. 1978.

MALAVOLTA, E. Estudos sobre a nutrição mineral e adub£
ção do maracujazeiro. V. Adubação Mineral. Enviado para
a Científica. 1978.

MALAVOLTA, E. Nutricional efficiency of 104 beans varie
ties. En riado para o 8th. International Cell Plant. Anal.
Fert. Problems. 1978.

- MARQUES, J. e SALATI, E.
Real da Bacia Amazônica.

- MANFREDINI

Estimativa da Evapotranspiraçio
Enviado para Acta. Amazônica.

, REICHARDT, K. e LIBARDI, P.L. Absorção uni
água em solos homogêneos. Enviado para a

Revista Brasileira de Ciência do Solo. 1978.

, S
direcional da

- MENTEN, J.O.M. Influência do inóculo, meio de cultura e
regime luminoso no seu desenvolvimento micelial e esporu
lação de MycaiphaZK&lla iia.ga.kiaz (Tul) Lind. (Ramulariü
Tulasnei Sacc). Revista Fitopatológica Brasileira. 1978.

- MENTEN, J.O.M., PASSOS,JF.A. e MINAMI, K. Resistência do
morangueiro {f' K.a.ga.nÀ.a hZbKldoò) ã Mycoòphazmlla iKa.ga.fiA.az
(Tul) limb. (Ramularia Tulannei Sacc). Enviado para Re
vista de Olericultura. 1978. ""

- MEZZALIRA, S., RODRIGUES, N.S., MATSUI,JB. e SALATI, E.
Avaliação das possibilidades de uso das águas subterrâneas
da Bacia do Rio Sao José dos Dourados. Enviado para o
Instituto Geológico de São Paulo. 1978.



i

.86.

MURAOKA, T. e NEPTUNE, A.M.L. E f i c i ênc ia de vár ios
fos fa tados . I I . Efe i to r e s i d u a l . Enviado para os
da ESALQ/USP. 1978.

NASCIMENTO F9, V.F. e BARROS FERRAZ, E.S. Detect ion
32P and 51*Mn in dual l abe l l ed samples. Enviado para a
v i s t a Energia Nuclear e Agr i cu l t u r a . 1978.

NASCIMENTO F9, V .F . , REICHARDT, K. e LIBARDI, P.L.
camento misc íve l do íon c lo re to em solo Terra Roxa
turada (Al f i so l ) saturado e em condições de campo,

para R e i s t B i l e i r a de Ciência do Sol
ç

a Revis ta B r a s i l e i r a de Ciência do Solo.

adubos
Anais

of
Re

Desl£
Es trjj
Enviai
1978.do

NOGUEIRA, N.L., SILVA, D.M. e SAITO, S.M.T. Study of
PkcUZoZuA VU.ZQCLKÁ.Í, L. nodule ineffective strain of __
b-tuiM using electron microscope techniques. Enviado para
publicação na Revista Turrialba. 1978.

PATRIQUIN, D.G., GRACIOLI, L.A. e RUSCHEL, A.P. Nitrogena.
se activity and bacterial infection of germinated sugarca
ne s temcuttings . Aceito para publicação em The New Phy_
tologist. 1978.

PAULA SOUZA, M.L., LIBARDI, P.
de água por drenagem profunda
Enviado para a Revista Energia

REICHARDT^ K., LIBARDI, P.L.,
Z.A. Dinâmica da água em solo
do para a Revista Brasileira

REICHARDT, K., LIBARDI, P.L.,
G.P. A água: absorção e trans
tulo de Livro da EDUSP. 1978.

REIS, B.F., BERGAMIN F9 , H., ZAGATTO, E.A.G. and KRUG, F.
J. Merging zones in flow injection analysis. Part 3.
Spectrophotometrie determination of aluminium in plant
and soil material with seguential addition of pulsed re_a
gents. Anal. Chim. Acta. 1978.

L. e REICHARDT, K. Perdas
em Terra Roxa Estruturada.
Nuclear e Agricultura. 19 78.

SAUNDERS, L.C.U. e CADIMA,
cultivado com milho. Envifi
de Ciência do Solo. 1978.

VICTORIA, R.L. e VEIGAS,
locação. Enviado para

RUSCHEL, A.P
ja. Enviado

Origem e distribuição do nitrogênio em S£
para Soja no Brasil. 1978. ""

RUSCHEL, A.P., SAITO, S.M.T. e TULMANN NETO, A. Eficiên
cia da inoculação de Rhizobium em Pha.6e.oZuA vu&gaAÍ.&, L.
a. Efeitos de nitrogênio e variedades. Enviado para Re
vista Brasileira de Ciência do Solo. 1978.

RUSCHEL, A.P., SALATI, E. e VOSE, P.B. Nitrogen enrichment
of soil plant by Rhizobium - Pha&2.oZti& vuZga>u.ò symbiosi.
Aceito para publicação em Plant and Soil, (no prelo). 1978.

RUSCHEL, A.P., VOSE, P.B. e VICTORIA, R.L. Comparison of
isotope techniques and non-nodulating isolenes to study
the effect of ammonium fertilization on dinitrogen fixation
in soybean Glycine. max. Enviado para "Plant in Soil", em
1978.



.87.

- SALATI, E. e DALL'OLIO, A. Recycling of in the Amazon
sin: an YbOtopic study. Enviado para Water Resources
search. 1978.

Bja

SALATI, E.,MATSUI, E., LEAL, J.M. e FRITZ, P.
isotope in the study of salinizationof natural

water in the River Valley
para Anais da IAEA.

Utilization
of the

(Brasilian Northeast). Enviado

, MATSUI, E., NOGUEIRA, N.L. e
of the activity of N2 - fixing

SILVA, D.M., RUSCHEL, A.P
VOSE, P.8. Determination
bactéria in sugar cane root and nodule using tritiated ace
tylene reduction techniques and microautoradiography. En
viado para Soil Biology and Biochemistry. 1978.

J.M.M. e SGRILLO, R.B. A desinfesta.
de radiação ionizante. Enviado p£
1978.

r ^

WIENDL, F.M., WALDER,
ção do arroz por meio
ra Reterisp Campinas.

E.A.G., KRUG, F.J., BERGAMIN F9 , H. , JORGESEN , S . S .^ , , ,
/ and REIS, B.F. Me.rging zones in flow injection analysis.
/ Part II. Determination of calcium,magnesium and potassium

in plant material by continuous flow injection atomic ab_
sorption and flame emission spectrometry. Anal. Chim.
Acta. 1978. (in press).

3. TRABALHOS APRESENTADOS
CIENTIFICAS

EM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES

- ANDO, A., CROCOMO, O.J., TULMANN NETO, A. e MENTEN, J.O.M.
Melhoramento proteico de sementes de arroz (Oxyza iat-Lva) .
I. Resultados preliminares. Apresentado na I Reunião de
Técnico em Rizicultura do Estado de São Paulo. 1978.

^/ARAÚJO, E.S. Estudo de imunização com SalmonzZZa typh<Lmii
/1HÁ.um irradiada com raios gama. Apresentado no EncontrcT

/ sobre Pecuária Leiteira, Universidade Federal de São Car
/ los, São Carlos, SP., em 04/78.

çJARBOSA, A.P. e WIENDL, F.M. Influencia da temperatura
//na dose esterilizante de radiação gama para Si.topkÁ.Jtu.ò
/ o/iyzae. (L.) em arroz. Anais do II Congresso Latino-Ameri

/ cano de Entomologia e V Congresso Brasileiro de Entomolc»
/ gia. pág. 248, de 23 a 28/07/78. ~

- BITTENCOURT, V.C., CASTRO, L.J.B.^FIGUEIREDO, A.A.M.,PA^
XÃO, A.C.S., POLLI, D.M. Composição da vinhaça. Anais dc>
19 Seminário Técnico Santal.Ribeirão Preto, Santal. 1978.

- CORSOj, J.C., GAZZONI, D.L., OLIVEIRA, E.B. e GATTI, I.M.
Ocorrência de polidrose nuclear em AntlcaM-ia ge.mmataiiò
hubner, 1918 na região sul do Brasil. (Nota Prévia). Ano 6,
n? 2, págs. 311-313. 1978. Anais da Sociedade Entomoló
gica do Brasil. ~~



.88.

CROCOMO, O.J. Cultura de células e tecidos: potencial p£
ra o melhoramento de plantas. In: Simpósio sobre culturas
de células, São Paulo. 1978. Anais ACIESP, São Paulo,
págs.217-227.

. and BOULTER, D. Plant cell culture implic£
, Proc. Internacional Colloquium on Biolog^
- The Ohio State University, USA. 1978.

., SHARP, W.R. e CARVALHO, M.T.V. Controle de
e desenvolvimento de plantas de cana-de-açu.

CROCOMO, O.J
tion legumes
cal Sciences

CROCOMO, O.J
morfogênese _
car em cultura. Apresentado no I Congresso Nacional dos
Técnicos Açucareiros do Brasil. 1978.
CROCOMO, O.J., TULMANN NETO, A., BLIXT, S., BOULTER, D.

eeding for improved protein content and quali'ty in the
bean {Ph.aAe.oluo vulgaiiA) : II- Further work in selection
from spontaneous variation; new work on mutagenic treatments
the influence of added nitrogen levels. In: IAEA. Seed
protein improvement by nuclear techniques. Vienna. 1978.
págs.207-222.

CURY, J.A. e CROCOMO, O.J. Variação isoenzimãtica duraii
te a germinação de sementes de PhaòZotuò vulgailA . In: Re_u
nião Anual da Sociedade Brasileira da Bioquímica, 79, Cji
xambú. 1978. Anais SBBq, São Paulo. p. c-16.

GATTI, I.M. e SILVA, D.M. Aspectos citológicos devidos a
infecção com vírus da poliedrose nuclear. VI Colóquio Brja
sileiro de
07/07/78.

Microscopía Eletrônica. pãgs. 68-69, de 02 a

GUTIERREZ, L.E. e CROCOMO, O.J. Atividade de enzimas re
lacionadas com assimilação do nitrogênio em raízes de fe_i
joeiro durante o desenvolvimento. In: Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Bioquímica, 79, Caxambú. 1978.
Anais SBBq, São Paulo, de 19 a 22/04/78. p. c-14.

, e CROCOMO, O.J. Atividade de enzimas re
a assimilação do nitrogênio em folhas de

GUTTIERREZ, L.E
lacionadas com
feijoeiro normais e deficiência em potássio. In: Reunião
Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica, 79, Caxambú,
1978. Anais SBBq, São Paulo, p. c-13. 19 a 22/04/78.

GUTIERREZ, L.E., CROCOMO, O.J. e
da transcarbamilase de ornitina
feijoeiro {Pka&zoluÁ vulgaiiò).
Sociedade Brasileira de Bioquímica,
SBBq, Sao Paulo, de 19 a 22/04/78. p. c-15.

SILVA, D.M. Propriedade
de extratos de folhas de
In: Reunião Anual da
79, Caxambú, 1978. Anais

The ef fectivenese of different
of protein in Pkcu>e.o&u& vu&ga

Sociedade Brasileira pa
309. Julho de 19 787

LEE, T.S.G. e CROCOMO, O.J.
solutions on the extraction
H.-L& beans. In: Reunião Anual da
ra o Progresso da Ciência - SBPC
Anais SBPC. pigs. 616.

LEE, T.S.G. e CROCOMO, O.J. Water soluble proteins of
Ph.<Ue.oluò vu&gaxiò beans. In: Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, 309, Julho/78.
Anais da SBPC. pãgs. 615-616.



.89.

LEE, T.S.G. e CROCOMO, O.J. Effect of plant growth g^
lator on the yield, quality and protein patterns of VhcL
òtotuò vu.lQO.fLÍ.& L. bje-ns. In: Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência-SBPC, 309, Julho/78.
Anais da SBPC, pãgs. 16.

LIBARDI, P.L., REICHARDT, K., NIELSEN, D.R. e JOSÉ, C. Soil
water diffusivity as affected by soil compaction. Apresen
tado no VI Encontro sobre Escoamento em Meios Porosos. Rio
Claro, SP. UNESP, de 11 a 13/10/78.

LOBÃO, A.O. The use of isotope technique 32P to diagnose
mineral imbalance. Apresentado no Second Research Coorde^
nation Meeting Coordinated Research Programme on the use
of isotope to diagnose mineral imbalance in farm animals,
Nutrition Institute U.S. Departament of Agriculture jBeltsviJ^
le, Maryland USA., de 11 a 14/09/78.

- MALAVOLTA, E. Recent Brasilian Experience on the trans_
fer of fertilizer technology to small farmers. Symposium
on the transfer of technology to small holdings, Chicago,
111, USA, em 12/78.

- MALAVOLTA, E. Efeitos de N, P e K no teor e produção de
proteínas pelo sorgo granífero. Apresentado na XII Reu
nião Brasileira de Milho e Sorgo. Goiânia-GO., Julho/78.

- MANIAKAS infiltra, S. e REJCHARDT, K. Relações entre as _
çoes horizontais e verticais em alguns tipos de solo. Apre
sentado no VI Encontro sobre Escoamento em Meios Porosos,
Rio Claro, SP. - UNESP, de 11 a 13/10/78.

- MENDES, B.V., MURAOKA, T., CARDOSO, C.O.N. e MENDES, E.R.
Influência do ataque de M&ZoÁ.de.gyní 4.ncognÂ.ta na absorção
e distribuição do fósforo em tomateiro. Anais da II Re_u
nião Brasileira de Nematologia. Coleção Mossoroense, LXII:
74. 1978.

- NASCIMENTO F9 , V.F., REICHARDT, K. e LIBARDI, P.L. DesIo
camento miscível de íon cloreto em Terra Roxa Estruturada.
Apresentado no VI Encontro sobre Escoamento em Meios Poro
sos, Rio Claro, SP. - UNESP, de 11 a 13/10/78.

- NASCIMENTO F9, V.F., REICHARDT, K. e LIBARDI, P.L. Variji
bilidade espacial do deslocamento miscível do Ton cloreto
em solo saturado. 14p. Anais do VI Encontro sobre Escoa
mento em Meios Porosos, realizado em Rio Claro, SP.,de 11
a 13/10/78.

- NOGUEIRA, N.L. e SILVA, D.M. Aspectos bioquímicos do vjí
rus do anel do pimentão. In: Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Bioquímica, 79, Caxambú. Anais SBBq. 1978.
p. c-11.

- REICHARDT, K. e LIBARDI, P.L. Hydrological characterize
tion of a tropical fiel site in Brazil. In: Internation
Congress of Soil Science, 11th, Edmonton, Alberta, Anais
Edmonton, International Society of Soil Science. 1978.
v. 1, pigs . 363-364.



.90 .

REICHARDT, K., LIBARDI, P.L., SAUNDERS, L.C.U. e CADIMA,
A. Dinâmica da água em solo cultivado com milho. Apreseii
tado no VI Encontro sobre Escoamento em Meios Porosos, Rio
Claro, SP. - UNESP, de 11 a 13/10/78.

K., LIBARDI,P.L., VICTORIA, R.L. eREICHARDT, , , ,
A. Dinâmic of water and nitrogen at a tropical
te. Anais do Symposium on the use Isotope and
on Soil-Plant Relationship. 1978.

CERVELLINI,
f i e l d SJL
Research

RODRIGUES, N.S. Determinação da concentração
tos no lençol f rea t i co da região de Piracicaba,
sentado no 19 Simpósio Nacional de Ecologia,
de 26 a 29/09/78.

de n i t r £
SP. Apr£

Curitiba, PR.

- RODRIGUES, N.S As possibilidades de exploração dos mú_l_
tiplos recursos das grandes barragens, face a ausência de
serviços preliminares de proteção ambiental. Apresentado
no 19 Simpósio Nacional de Ecologia, Curitiba, PR., de 26
a 29/09/78.

RUSCHEL, A.P. Fixação biológica de nitrogênio em cana üe
açúcar. Apresentado no II Congresso Latino-Americano de
Botânica e XXIX Congresso Nacional de Botânica, Brasília,
FAPESP, de 22 a 26/01/78.

RUSCHEL, A.P., MATSUI, E., ORLANDO F9, J. e BITTENCOURT,
V.C. Closed system nitrogen balance in sugar cane util_i
zing 15N-ammonium sulphate. Proc. Soe. Sugar Cane. Tech.
XVI Congress, São Paulo, 2:1539. 1978.

J., ZAMBELLO JR., E. e HENIS,RUSCHEL, A.P., ORLANDO F9, J., ZAMBELLO JR., E. e HENIS,
Aerobic and anaerobic nitrogen fixing bacteria on su
pane -roots. Prnp. Tnf. Son. Suaar Cane Te eh . . XVI ConProc. Int. Soc. Sugar Cane Tech.

Y.
gar cane roots
gress, São Paulo, 2:1923-1929. 1978.

RUSCHEL, A.P., ORLANDO F9, J. e ZAMBELLO JR., E. The effect
of nitrogen, phosphorus and potassium fertilization and
irrigation on nitrogen activity and yield of sugar cane.
Proc. Int. Soc. Sugar
2:1903-1911. 1978.

Cane Tech., XVI Congress, Sao Paulo,

RUSCHEL, A.P. e RUSCHEL, R. Varietal differences affecting
nitrogenase activity in rhizosphere of sugar cane. Proc.
Int. Soc. Sugar Cane Tech., XVI Congress, S.Paulo, 2:1941-1947.
1978.

RUSCHEL, A.P. e SAITO, S.M.T^ Fixação simbiótica do ni
trogênio em feijão: observações experimentais. Apresenta
do na Reunião sobre Melhoramento de Plantas por Indução
de Mutação. Piracicaba, SP. CENA, de 20 a 23/11/78.

mento. Anais da XXX Reunião Anual da
ra para o Progresso da Ciência - SBPC,

SAITO, S.M.T. Fixação simbiótica de N2 em feijão
luò vu.ZgaiÁ-6 L.) em seus estágios iniciais de desenvolvT

ã Sociedade BrasileT
, Julho/78. 21-G. P.

421.



. 9 1 .

- SAITO, S.M.T. e SALATI, E. Atividade do n i t r a t o reducta
se e n i trogenase em PkaÁ&oZuò vulgasu.6 L. Anais da XXX
Reunião Anual da Sociedade B r a s i l e i r a para o Progresso
da Ciência - SBPC. Ju lho /78 . 0 2 - g l . 2 . p .415 .

- SALATI, E. U t i l i z a t i o n of natural i so tope in the study
of s a l i n i z a t i o n of the water in the Pajeu River Val ley
( B r a s i l i a n Northeas t ) . Apresentado no Advisory Group Mee_
t ing on the "Application of Isotope Technique to Arid Zo_
nes Hidrology", Vienna, Austr ia , de 06/11 a 0 9 / 1 1 / 7 8 .

- SILVA, D.M. Aspectos bioquímicos do s is tema do anel do
pimentão. In: Reunião Anual da Sociedade B r a s i l e i r a de
Bioquímica, 79, Caxambú, Anais SBPC, São Paulo. 1978. p. c-10.

- SGRILLO, R .B . , FRANCELLI , A. L. , BIANCHIO, D., WIENDL;̂  F.M.
e WALDER, J.M.M. Assimilação e meia vida de radiof5s foro
em lagartas da broca de cana-de-açúcar [Vlat/iaza òacchoAüHiò).
Anais da XXX Reunião Anual da Sociedade B r a s i l e i r a para o
Progresso da Ciência - SBPC. Ju lho /78 . 43-A1. p . 1 5 .

Radiação s o l a r no B r a s i l ,
da ACIESP. S.Paulo ACIESP.

- VILLA NOVA, N.A. e SALATI, E.
In: Anais do 29 Simpósio Anual
1978. pãgs. 27-61.

- VINCENT, J .M., SAITO, S.M.T., RUSCHEL, A.P. The Rklzobium
pkaò&o&i. - ?ha&zotu& vu&gaJi<ÍÁ symbiosis (A minirevew). Apreseii
tado na I Reunião sobre pesquisas com R. pkaÁZotí e prodju
ção de inoculantes para f e i j ã o . P i r a c i c a b a , CENA, SP . , de
25 a 2 6 / 0 4 / 7 8 .

- VOSE, P . B . , RUSCHEL, A.P. e SALATI, E. Determination of
N2~f ixa t ion , e s p e c i a l l y in r e l a t i o n to the employment of
n i trogen-15 and of natural i so tope v a r i a t i o n . Apresentado
no II Congresso Latino-Americano de Botânica e XXIX Coti
gresso nac ional de Botânica. Brasília, DF., de 22 a 26/01/78.

- WALDER, J.M.M. e WIENDL, F.M. E f e i t o da radiação gama 60Co
sobre a l iberação de feromônio sexual por fêmeas virgens
de VA.atn.aza òac.dkaiaüLò ( F a b r . ) . In: Reunião Anual da So
ciedade B r a s i l e i r a para o Progresso da Ciênc ia , 309, JjT
l h o / 7 8 . Anais São Paulo, SBPC, 124-G 1 .6 . pág. 547.

WIENDL, F.M., WALDER, J.M.M. e SGRILLO, R.B. Dois anos de
criação mass ai de CzKatiti* capitata (Wied.) nos laboratj)
r i o s de Entomologia do CENA. In: Reunião Anual da SocÍ£
dade Brasileira para o Progresso da Ciênc ia , 309, Ju lho /78 .
Anais . São Paulo , SBPC, 40 -A- l . p l g . 14.



CNEN

Presidente

Prof. Hervásio Guimarães
de Carvalho

USP

Reitor

Prof. Waldyr Muniz
Oliva

. ' • *

ESALQ

Diretor: Prof. Aristeu Mendes Peixoto

CENA

Diretor: Prof. Admar Cervellini

Conselho Diretor: Prof. Aristeu Mendes Peixoto

Prof. Ferdinando Galli

Prof. Otto Jesu Crocomo

Prof. Almiro Blumenschein

Eng9 Agr9 Julio Jansen Laborne

Prof. Admar Cervellini

CENA

Av. Centenário3 s/nQ
Caixa Postal, 9 6
Telex: (019)1097 '
ESALQ - USP - CNEN


