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O cerrado apresenta um gradiente fisionômico composto por uma grande heterogeneidade de 
condições luminosas em função da variabilidade do componente arbóreo. A luz é o recurso 
limitante mais importante para o estabelecimento, crescimento e sobrevivência em ecossistemas 
florestais. O objetivo do estudo foi avaliar as correlações da condutância hidráulica da folha com 
as trocas gasosas e estruturas morfo-anatômicas de plântulas de duas espécies congenéricas 
típicas do cerrado em diferentes condições de irradiância. Plântulas de duas espécies do gênero 
Handroanthus (Ipê-Amarelo e Ipê-Roxo) foram submetidas a dois tipos de irradiância: pleno sol e 
sombra com apenas 3% de luz incidente. Foram mensurados parâmetros anatômicos, fisiológicos 
e morfológicos como área foliar e massa seca. Os resultados foram analisados por meio de análise 
de variância (ANOVA, p = 0,05), e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. No corte transversal da folha a epiderme adaxial, parênquima paliçádico e 
esponjoso e espessura total foram maiores no tratamento pleno sol para ambas as espécies. Entre 
as espécies na sombra, o Ipê-amarelo apresentou maior espessura da epiderme adaxial, 
parênquima paliçádico e espessura total. A densidade de venação foi maior no tratamento a pleno 
sol para as duas espécies. O ipê-amarelo apresenta maior quantidade de elementos condutores 
que o roxo em ambos os tratamentos e maior diâmetro a pleno sol. Entre os tratamentos e as 
espécies, o ipê-amarelo apresentou maiores valores de comprimento, diâmetro e densidade 
estomática na sombra. As espécies apresentaram maior valor de massa seca a pleno sol e maio 
área foliar e área foliar específica na sombra e a área foliar foi maior no ipê-roxo para os 
tratamentos pleno sol e sombra em relação ao ipê-amarelo. Nas medidas fisiológicas o ipê-roxo 
apresentou maiores valores de condutância estomática entre os tratamentos a pleno sol, já o ipê-
amarelo apresentou maiores valores de respiração, assimilação máxima de CO2, fotorrespiração, 
condutância estomática e transpiração no tratamento a pleno sol entre os tratamentos e as 
espécies. As medidas de eficiência quântica máxima do fotossistema II no claro apresentaram 
diferença estatística apenas no ipê roxo, alcançando maiores valores na sombra entre os 
tratamentos. As características anatômicas apresentaram uma dicotomia clássica entre folhas de 
sol e sombra para ambas as espécies. Nas características fisiológicas essa dicotomia foi observada 
apenas no ipê-amarelo. Entre as espécies para a maioria das características anatômicas, o ipê-
amarelo mostrou maior aclimatação na sombra que o ipê-roxo e o contrario no sol para os 
parâmetros fisiológicos. Assim podemos sugerir que o ipê-roxo tendeu a apresentar uma menor 
variação entre os diferentes níveis de irradiância para as características fisiológicas e anatômicas 
comparado com o ipê-amarelo, possivelmente apresentando maior tolerância aos diferentes 
ambientes luminosos.         
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MARIA DOLORES PISSOLATO  

GUSTAVO MAIA SOUZA  
INAE BRAGA  

 
A cultura da soja possuí grande importância no cenário agrícola brasileiro, sendo um dos principais 
produtos agrícolas comercializados no mundo. Entretanto seu potencial produtivo pode ser 
afetado uma vez que a qualidade das sementes pode ser afetada por diversos fatores durante o 
processo de produção, sendo a deficiência hídrica um fator limitante. Recentemente, moléculas 
neurotransmissoras também tem sido encontradas em plantas desempenhando funções ligadas a 
regulação do desenvolvimento sob estresse. O Ácido ?-aminobutírico (GABA) atua no 
desenvolvimento das plantas como um sinalizador de processos fisiológicos, e também na defesa 
em respostas ao estresse, podendo desempenhar um papel osmoprotetor. A acetilcolina (Ach) nas 
células vegetais é sintetizada nos caules, folhas, nós e raízes em resposta ao estresse, verificando-
se sua participação na sinalização entre a raiz e a parte aérea.  O objetivo deste estudo será 
analisar os potenciais efeitos da aplicação exógena de GABA e Ach na germinação de sementes de 
soja sob diferentes condições de potencial osmótico induzido por Manitol.Será testada a hipótese 
de que aplicação exógena de GABA e Ach na germinação de soja sob deficiência hídrica 
proporcionará um crescimento mais vigoroso da plântula durante a germinação de soja, uma vez 
que o GABA pode incrementar o ajuste osmótico e a Ach promover maior crescimento 
radicular. Será realizada a aplicação de GABA e Ach na germinação de soja sob diferentes 
potenciais de água para indução do estresse hídrico. Para verificar os possíveis efeitos do GABA e 
Ach na germinação, serão realizados testes de germinação, análises bioquímicas (SOD, CAT, POD), 
análises de aminoácidos e açúcares totais. Os dados serão analisados por análise de variância e as 
médias serão comparadas pelo teste de Tukey (p < 0.05).            
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CECI CASTILHO CUSTÓDIO  
SILVÉRIO TAKAO HOSOMI  

 
A intensa coleta de espécies de orquídeas para uso ornamental tem crescido e contribuído para 
sua extinção. Para que isso seja minimizado, foram criados os bancos de sementes com o objetivo 
de conservação dessas espécies. Os dados de qualidade das sementes são de muita importância 
para a definição dos lotes que serão estocados. Testes de vigor como a deterioração controlada, 
avaliam o potencial fisiológico das sementes e fornecem dados adicionais ao teste de germinação. 
 Este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos causados nas sementes pela deterioração 
controlada através de testes bioquímicos como a atividade da Peroxidase (PRX) e da superóxido 
dismutase (SOD), teor de malonaldeído (MDA), germinação e teste de tetrazólio.  Estes testes 
serão realizados com cinco espécies de orquídeas: Cattleya brevicaulis, C. tigrina e C.tenebrosa, C. 
amesthystoglossae Encyclia granítica. O teor de água das sementes será ajustado para 20% e 
posteriormente as mesmas serão expostas à diferentes temperaturas (41, 43 e 45ºC) por 
diferentes períodos de tempo de deterioração (30 min, 1h, 3h, 6h, 9h, 15h, 24h e 48h).O 
delineamento experimental será inteiramente ao acaso, os tratamentos qualitativos serão 
comparados pelo teste Scott-Knot à 5% de probabilidade e as épocas de avaliação serão analisadas 
por regressão polinomial.            
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PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES  
 

O chumbo (Pb) é um metal considerado na atualidade como um dos poluentes mais perigosos, 
devido ao seu alto potencial tóxico. É encontrado no solo por consequência das atividades 
antropogênicas, e é liberado na atmosfera em forma de micro e macro partículas, sendo que essa 
última se deposita com rapidez no solo. Uma das maneiras de recuperar esse solo contaminado 
por chumbo é a fitorremediação, uma biotecnologia que utiliza um sistema vegetativo 
fotossintetizante e sua microbiota para desintoxicar áreas degradadas e poluídas. No processo de 
fitorremediação a vegetação a ser utilizada deve tolerar o contaminante e não anular essa 
toxicidade. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e apresenta comunidades vegetais que 
possuem características favoráveis para a utilização no processo de fitorremediação, como 
crescimento rápido, elevada produção de biomassa, competitividade, vigor e tolerância à 
poluição. A espécie Qualea grandiflora Mart. é uma das espécies acumuladoras mais abundante 
do Cerrado, é amplamente dispersa em todas as fitofisionomias do Cerrado do Brasil central. Este 
estudo tem como objetivo avaliar os efeitos do solo contaminado por chumbo (Pb) na morfologia 
e fisiologia em plântulas de Q. grandiflora e determinar a concentração desse metal em diferentes 
partes da planta. As plantas serão cultivadas em casa de vegetação por 120 dias, sob sete 
tratamento, controle e com adição de (Pb(NO3)2), 18.8, 75, 150, 300, 600, 1.200 mg kg-1. Serão 
mensurados os parâmetros (1) anatômicos como espessura da epiderme adaxial e abaxial, 
parênquima paliçádico e esponjoso, e na nervura central serão mensurados o número de 
elementos condutores e diâmetro do xilema, densidade de venação e estomática, (2) morfológicos 
(área foliar específica), altura, número de folhas, (3) fisiológicos, taxa de assimilação de CO2, 
condutância estomática, concentração intercelular de CO2, eficiência quântica potencial e efetiva 
do FSII, coeficiente de extinção não-fotoquímico da fluorescência e a taxa de transporte de 
elétrons e (4) amostras do solo e do tecido vegetal serão coletadas para a quantificação das 
massas das matérias secas da parte área e das raízes e para a determinação do acúmulo de 
chumbo nos tecidos vegetais. Os resultados de cada parâmetro serão analisados por meio de 
análise de variância (ANOVA, p = 0,05), e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.       UNOESTE     

 


