
 

 

 
ESALQ no Prêmio Jovem Inovador 
 
O Canal Rural divulgou os classificados na segunda etapa do Prêmio Jovem Inovador. Na 
categoria Graduação, foi selecionado o trabalho Balanço de Nitrogênio em Sistemas de Produção 
de Milho para Adoção do Plantio Direto no Oeste Baiano, que tem a autoria de Samuel Ferreira 
Balieiro, aluno do 3º ano do curso de Engenharia Agronômica da Escola Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz" (Esalq) da USP, em Piracicaba. 
 
O estudo, orientado pelo professor José Laércio Favarin, do Departamento de Produção Vegetal 
da Esalq, avalia a dinâmica de aplicação de nitrogênio na semeadura do milho em cultivo no 
município de São Desidério, na Bahia. Foi avaliado o acúmulo da substância pela parte aérea e 
pelas raízes do milho, o uso de nitrogênio pela cultura do ceral e a quantidade da substância 
residual no solo proveniente do fertilizante. 
 
O Projeto Jovem Inovador é resultado de uma parceria entre o Canal Rural e a Massey Ferguson, 
e mostrará soluções desenvolvidas por alunos de universidades e de escolas técnicas que tenham 
foco em gestão e inovação para o segmento rural. O prêmio vem sendo promovido em quatro 
etapas para as categorias Graduação e Escola Técnica. Para cada uma das duas categorias serão 
selecionados, por uma comissão julgadora especializada, quatro projetos de pesquisa. 
 
Os oito finalistas serão temas dos programas Técnica Rural Gestão e Inovação, exibidos até o dia 
16 de novembro. Os projetos selecionados na segunda etapa serão exibidos nos dias 11 e 12 de 
outubro (categoria Graduação) e 18 e 19 de outubro (categoria Escola Técnica). O Canal Rural 
pode ser assistido nos canais 35 da Net, 26 da Sky ou pela antena parabólica, freqüência 4171 
Mhz Banda L 0980 Mhz, polarização horizontal, StaroneC2. Os programas também estarão 
disponíveis na internet, em www.canalrural.com.br. 
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