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ESTUDOS PRELIMINARES DE DETERIORAÇÃO CONTROLADA EM SEMENTES DE 
ORQUÍDEAS 

 
JÉSSICA FONTES FILETI

SILVÉRIO TAKAO HOSOMI
CECI CASTILHO CUSTÓDIO

NELSON BARBOSA MACHADO-NETO

As sementes de orquídeas estão entre as menores da natureza. Elas podem ser facilmente
armazenadas em grandes quantidades em espaços relativamente pequenos. No entanto, as condições 
fisiológicas das sementes devem ser verificadas antes e durante a armazenagem, quer em freezer ou
a sub zero (-18ºC or -196ºC). Uma das formas de se avaliar o vigor de sementes é o teste de
deterioração controlada, o qual consiste em submeter as sementes com umidade entre 20 e 25% a
temperaturas elevadas (41-45ºC). Submeter as sementes à deterioração controlada a 43ºC e 20% de
teor de umidade por períodos diferentes, como em outras espécies com sementes pequenas como
Brassica.  Sementes de três espécies (Cattleya tigrina, C. labiata and C. crispata) foram submetidas
à deterioração controlada por periodos de 0 24h. As sementes foram germinadas e foi avaliada a
germinação e o índice de velocidade de germinação (IVG).  A germinação reduziu-se nas três 
espécies com o avanço da deterioração. Para Cattleya crispata, um lote recém colhido, a queda
ocorreu após 24h de deterioração controlada. Em Cattleya tigrina a germinação se reduziu após 6h e
em Cattleya labiata que tinha uma qualidade inicial menor teve um decréscimo na germinação após 
apenas uma hora de deterioração controlada. O IVG seguiu um padrão semelhante para todas as
espécies. A deterioração controlada pode ser utilizada como teste para monitoração da qualidade
inicial dos lotes de sementes de orquídeas.         
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INFLUÊNCIA DA VARIABILIDADE GENÉTICA EM EUCALYPTUS UROGRANDIS NA 
CAPACIDADE DE AUTO E NÃO-AUTO REFERÊNCIA SOB DIFERENTES 

DISPONIBILIDADES HÍDRICAS.  
 
GABRIEL RICARDO AGUILERA DE TOLEDO

GUSTAVO MAIA SOUZA
SUZANA CHIARI BERTOLLI

Há evidências de que plantas são capazes de auto/não-auto referência, ou seja, são capazes de 
distinguir suas próprias raízes de raízes de plantas vizinhas O papel da auto referência sugere que a
planta pode alterar a alocação de recursos para competir com parentes ou com ela mesma.  O 
objetivo deste trabalho é avaliar se o nível de variabilidade genética influencia na capacidade de 
auto referência (Ar) e não auto referência (NAr) em mudas de eucalipto (Eucalyptus urograndis), e
se o nível de disponibilidade hídrica influencia no tipo de interação entre os indivíduos (competição
ou colaboração).  Usamos dois grupos de plantas E. urograndis: o primeiro grupo foi formado por 
mudas de clones (baixo nível de variabilidade – v1); e o segundo grupo, por mudas provenientes de
sementes de população (alto nível de variabilidade – v2). As plantas tiveram as raízes podadas, 
deixando-se apenas duas raízes principais de igual tamanho por planta (split-root). Três plantas 
foram arranjadas em três vasos unidos entre si, formando tríades (três plantas por unidade
experimental). Cada vaso continha ou duas raízes da mesma planta (Ar) ou duas raízes de plantas 
diferentes (NAr). As tríades foram submetidas a duas condições de irrigação, irrigadas (irr) e com
deficiência hídrica (dh) (100% e 30% de reposição de água evapontranspirada, respectivamente),
durante 45 dias de cultivo, em condições de câmara de crescimento. Foram realizadas as medidas 
do conteúdo relativo de água (CRA) e posteriormente as raízes das plantas foram excisadas e o
crescimento da parte aérea e das raízes foi analisado. Os resultados de cada variável foram
analisados por meio de análise de variância (ANOVA, p = 0,05) e as médias foram comparadas
pelo teste de Tukey (p = 0,05).  Os resultados parciais de massa seca de raiz (MSR), de folhas
(MSF) e de caule (MSC), área foliar (AF) número de folhas (nF) erelação parte aérea/raiz (PA/R)
indicam que as plantas v1 foram afetadas pela deficiência hídrica em Ar, enquanto que em NAr não
apresentaram diferenças significativas. Foi observado que as plantas v1 do Ar de ambos os regimes
de irrigação apresentaram um reduzido e similar coeficiente de variação dos mesmos 
parâmetros. Contudo, as plantas v1 irr do NAr apresentaram um alto coeficiente de variação dos
parâmetros avaliados, indicando que em média as plantas que interagiram se desenvolveram de
forma menos uniforme, ou seja, houve uma dominância de uma planta da tríade em relação as 
outras duas. Já o coeficiente de variação das plantas v1 dh do Nar foi relativamente baixo
comparado às plantas irr, indicando que média as plantas se desenvolveram de forma mais
uniforme. Assim, sugerimos que o desenvolvimento mais uniforme das plantas v1 dh do NAr indica
um uso mais eficiente da quantidade de água disponível do que as plantas irr, podendo ser
interpretado como uma colaboração entre as plantas dh.    Cnpq     
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KEZIA APARECIDA GUIDORIZI
HILTON FABRÍCIO VÍTOLO

EDUARDO HENRIQUE LIMA MAZZUCHELLI
ALEXANDRIUS BARBOSA

GUSTAVO MAIA SOUZA

Um dos grandes fatores limitantes para o estabelecimento de um plantio florestal é a alta
sensibilidade das mudas recém-transplantadas ao déficit hídrico. Nesse sentido, alguns trabalhos 
procuraram definir estratégias para a seleção precoce de mudas de eucalipto mais tolerantes às
variações de água no solo. O objetivo deste trabalho foi de estudar a hipótese da existência de
janelas de desenvolvimento para aumento da resistência ao déficit hídrico em mudas de clones do
híbrido urograndis em sistema de produção em tubetes e determinar quais processos fisiológicos
estariam relacionados com a tolerância ou a resistência à seca destes materiais.  O experimento foi 
conduzido em viveiro e na casa de vegetação. Determinou-se etapas de crescimento baseadas no 
acúmulo de graus dia (GD) em dois clones ([CL1]:P-002 e [CL2]:B-251). Ainda nos tubetes, as 
mudas foram submetidas à suspensão da irrigação (pré-tratamento) em cada uma das fases definidas 
em função do somatório térmico (T1: 300GD, T2: 450GD, T3: 300GD+450GD) e tratamentos com
mudas controle sem pré-tratamento (T4 e T5). Após as suspensões, mudas desses materiais foram
submetidas a dois tratamentos de variação da disponibilidade hídrica em vasos na casa de
vegetação. Os parâmetros avaliados foram: teor de clorofila, vazamento de eletrólitos celulares,
capacidade fotossintética, avaliação biométrica, área foliar e analise de partição da biomassa. Os 
resultados indicam que enquanto a biomassa seca total das mudas do CL1 foi reduzida em 77% sob
deficiência hídrica sem pré-tratamento (T4), a redução da biomassa das mudas que foi submetida ao
pré-tratamento (T2) foi reduzida em 54 %, isso é, as mudas mantiveram sua produção de biomassa 
23 % maior do que as mudas que não foram pré-tratadas. Outro efeito expressivo dos pré-
tratamentos aplicados foi a capacidade de manter a relação parte área-raiz em valores maiores que 
um, isso é, maior alocação de massa na parte aérea. Com os tratamentos T1 e T2, em média, a
biomassa da parte aérea foi o dobro do sistema radicular, indicando claramente a preferência de
alocação de fotoassimilados para o crescimento de caule e ramos. Os resultados da análise de
potencial fotossintético suportam os resultados observados no crescimento das plantas. Os pré-
tratamentos, especialmente o T2, aumentou a velocidade de carboxilação da Rubisco (Vcmax), bem
como a taxa de transporte de elétrons (J), indicador da taxa de regeneração da RuPB.  De forma 
geral, os resultados finais da análise de crescimento evidenciaram uma atenuação dos efeitos da
deficiência devido aos pré-tratamentos.  Esses resultados indicam que há a possibilidade de
aumentar significativamente a tolerância das mudas ao déficit hídrico prolongado com pré-
tratamentos de suspensão da irrigação após o acúmulo de 300 GD durante o crescimento das mudas,
fase essa que poderia ser caracterizada como uma janela de desenvolvimento durante o crescimento
inicial de mudas de eucalipto.    Fibria Celulose     
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ANATOMIA FOLIAR DE PLANTAS DE ERUCA SATIVA L. CULTIVADAS SOB TELAS 
FOTOCONVERSORAS NO INVERNO E VERÃO 

 
RENATA ESPOLADOR SÃO JOÃO

WILLYAM DE LIMA VIEIRA
GUSTAVO MAIA SOUZA

A espécie Eruca sativa L., conhecida como Rúcula é uma hortaliça herbácea anual, de pequeno
porte, originária do sul da Europa e da parte ocidental da Ásia. O cultivo de hortaliças sofre grande
limitação devido aos fatores climáticos, tais como a temperatura e a qualidade da luz. Esses são 
importantes fatores ambientais, que apresentam papel crucial na regulação do crescimento e
desenvolvimento das plantas. Com a crescente demanda de rúcula durante todo o ano, surgiu a
necessidade de investimento em novos sistemas de cultivo, permitindo a produção de hortaliças 
adaptada às condições adversas do ambiente durante todo o ano sem perda de qualidade. O cultivo
protegido se caracteriza pela construção de uma estrutura que protege as plantas de agentes
climáticos permitindo a passagem de luz. Um dos tipos mais comuns de ambientes protegidos são
as telas fotoconversoras, que reduzem a intensidade de radiação solar diretamente nas plantas e a
temperatura do ambiente, acarretando em benefícios para a fotossíntese, contribuindo para o
aumento do seu desempenho produtivo. A radiação recebida pela folha durante o crescimento
nessas condições pode ter grande influência sobre sua anatomia, uma vez que a folha é um órgão
plástico e sua estrutura interna se adapta às condições externas do ambiente.  O objetivo deste 
estudo é avaliar o efeito da alteração da intensidade e da qualidade da luz, sobre características da
anatomia foliar em plantas de Eruca sativa L., utilizando telas fotoconversoras no inverno e
verão. O experimento será instalado no município de Álvares Machado-SP. O material avaliado 
será a rúcula (Eruca sativa) cultivar de folha larga, no espaçamento de 25 cm entre linhas e 10 cm
entre covas com 3 plantas. Os tratamentos serão compostos por quatro ambientes luminosos gerados
artificialmente com o uso de diferentes telas fotoconversoras (sombrites), visando criar ambientes
com diferentes qualidades de luz, comparando-os com um tratamento controle a pleno sol: T1) 
sombrite vermelho 35%; T2) sombrite azul 35%; T3) sombrite preto 35%; T4) Aluminet 35% e T5) 
testemunha sem sombrite (pleno sol). Será adotado o delineamento em blocos ao acaso, com quatro
repetições. Serão instalados dois ensaios, um na época de inverno (2012) e outro no verão (2012-
2013). Para análise das características anatômicas da folha serão coletadas seis folhas de cada 
tratamento. Lâminas permanentes serão montadas e nas secções transversais da região mediana do
limbo das folhas será mensurada a espessura da epiderme adaxial e abaxial, parênquima paliçádico
e esponjo, e da nervura central será mensurada o número de condutores do xilema. Para a medida de
densidade de venação será realizada a diafanização das folhas. Em secções paradérmicas será
mensurada a densidade estomática, comprimento e largura do estômato. Os dados obtidos serão 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.            
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PLASTICIDADE FENOTÍPICA EM ESPÉCIES ARBÓREAS TROPICAIS DE DIFERENTES 
GRUPOS SUCESSIONAIS SOB CONDIÇÕES CONSTRASTANTES DE IRRADIÂNCIA 

 
HILTON FABRÍCIO VÍTOLO

GUSTAVO MAIA SOUZA
RAYANNE COUTO SANT'ANNA

ALINE SOUZA REIS
FERNANDA DA SILVA MATOS

PRISCILA MOIA BATISTA

Os ambientes em que as plantas estão imersas, além dos recursos necessários para sua
sobrevivência, estão susceptíveis as intempéries climáticas que restringem seu desenvolvimento,
podendo levar a uma situação de estresse. Dentre os fatores abióticos, a disponibilidade de luz é o 
mais limitante. Todavia, plantas possuem a capacidade de modificar características morfológicas,
anatômicas e fisiológicas em resposta à luz, sendo um fator crítico para a sobrevivência das plantas
em qualquer ecossistema. Neste contexto, uma alta plasticidade fenotípica aumenta as
possibilidades de sobrevivência às novas condições ambientais geradas após uma perturbação como
exemplo, a abertura repentina do dossel, expondo plantas do sub-bosque à clareira,onde a variação 
da irradiância depende, entre outros fatores, da posição do sol, altura das árvores que formam a
borda da clareira e dinâmica da passagem de nuvens que varia ao longo de um único dia.Sendo
assim, plasticidade fenotípica é definida como propriedade de um dado genótipo produzir diferentes 
fenótipos em resposta a condições ambientais distintas. Esta plasticidade é vista como ferramenta
fundamental na adaptação a ambientes heterogêneos e instáveis, permitindo a manutenção do vigor,
embora nem todas as respostas plásticas sejam adaptativas. O objetivo deste estudo será investigar 
as estratégias de utilização da luz em espécies de diferentes grupos sucessionais crescidas em dois
ambientes com irradiação contrastantes. Serão testadas as seguintes hipóteses: 1. Espécies pioneiras 
apresentam maior índice de plasticidade fenotípica em relação a não pioneira devido sua adaptação
em ambientes mais heterogêneos. 2. Ambos os grupos – pioneiras e não pioneiras – apresentarão 
diferentes estratégias em resposta a luz.  O experimento será conduzido em área experimental do 
Campus II da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). As espécies utilizadas serão: Croton
urucurana (pioneira) e Ficus guaranitica (secundária), crescidas em distintos ambientes luminosos.
O delineamento experimental utilizado será inteiramente casualizado, com dois tratamentos: pleno
sol e sombreamento artificial limitando a luminosidade à cerca de 15% de irradiância com a
utilização de sombrite preto. Serão utilizadas oito repetições (plantas) por tratamento e avaliados os 
seguintes parâmetros: fluorescência da clorofila a, índice de conteúdo de clorofila, variáveis de
crescimento e extravasamento de eletrólitos celulares. Os resultados de cada variável serão
analisados por meio de análise de variância (ANOVA p < 0,05) e as médias serão comparadas pelo 
teste de Tukey (p < 0,05), além dos cálculos de índice de plasticidade fenotípica (IPF).            

 


