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Neurotransmissores como o GABA e a acetilcolina (Ach) são reconhecidos por atuar na defesa em 
resposta ao estresse osmótico e no alongamento e crescimento de raízes laterais, 
respectivamente. Contudo, ainda é necessário a realização de estudos que avaliam o efeito de 
diferentes dosagens e combinação desses neurotransmissores em plantas sob estresse 
osmótico. Foram analisados os efeitos da aplicação exógena de GABA e Ach na germinação e 
desenvolvimento inicial de Glycine max (L.)Merril sob diferentes condições de potencial osmótico 
induzido por Manitol. As sementes foram submetidas à um tratamento controle (C-sem aplicação) 
e de GABA e Ach nas doses: 0,5, 1, e 2 mM isoladamente (G05, G1, G2, A05, A1 e A2) e 
combinando as doses de G com as doses de A, totalizando 16 tratamentos. Além disso foram 
submetidas aos potenciais osmóticos de -0,5 (P05) e -1,0Mpa (P1). Após 12 dias foi analisado o 
crescimento das plântulas.Em situação de P05 não foram observadas mudanças significativas na 
germinação e desenvolvimento das plântulas em nenhuma das doses de neurotransmissores 
testadas. As doses isoladas de A05 e de G05 sob P1, aumentaram a taxa de germinação, a massa 
seca total (MST) e o crescimento radicular, comparada ao C sob P1. A aplicação simultânea de G2 
e A2 (G2A2) sob P1 aumentou significativamente a taxa de germinação, índice de velocidade de 
germinação, comprimento, relação raiz/parte aérea e MST comparada ao C sob P1. O aumento de 
MST e crescimento radicular proporcionado pelo A05 sob P1 pode estar relacionado com a 
participação deste neurotransmissor na translocação de hidratos de carbono dos cotilédones para 
as raízes, promovendo um maior desenvolvimentos das plântulas. O aumento de MST em dose de 
G05 sob P1 pode estar relacionado com a função deste neurotransmissor em proteger o embrião 
de soja no início do desenvolvimento, minimizando os efeitos do estresse osmótico sobre a 
semente. Em comparação ao tratamento C, a ação das substâncias combinadas na dose G2A2 
pode ter potencializado o desenvolvimento das plântulas em situação de estresse osmótico. Os 
resultados indicaram que os tratamentos A05, G05 e G2A2 aumentaram o desenvolvimento das 
plântulas sob potencial osmótico de -1,0 MPa, portanto são indicados como atenuadores de 
estresse osmótico durante a germinação e desenvolvimento inicial de plântulas.     CNPq     
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As orquídeas representam a maior família das Angiospermas e são muito procuradas por sua 
beleza exótica, tendo como seu principal objetivo de cultivo o comércio para ornamentação e sua 
importância ecológica. O tipo e a concentrações de açúcar pode influenciar positivamente no 
crescimento e no desenvolvimento das plântulas in vitro, fazendo com que o processo de 
micropropagação seja mais econômico e se obtenham mudas de melhor qualidade. O objetivo do 
trabalho foi analisar o efeito de diferentes dosagens de solução MS e os açúcares glicose e 
sacarose no desenvolvimento in vitro da Cattleya tigrina e Cattleya lueddemanniana. As sementes 
selecionadas foram desinfetadas e semeadas em placas de petri com meio de cultura MS com 
adição de 20g de sacarose. Após 90 dias da semeadura, as plântulas foram selecionadas e 
transferidas para frascos contendo as diferentes concentrações de solução de meio MS (100; 75; 
50 e 25%), sacarose e glicose (0, 10, 20 e 40g/L) para cada uma das espécies. As amostras foram 
mantidas em sala de crescimento com temperatura de 26°C +/- 1°C, fotoperíodo de 16 horas e 
luminosidade de 2.500 lux. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado 
com 2 espécies, 2 açúcares com 4 concentrações e 4 concentração de meio MS, com 6 repetições 
constituída com 10 plântulas.Após 120 dias de cultivo, foram analisados o número de brotos, 
número de folhas e raízes, comprimento da maior folha e da maior raiz, massa total da parte aérea 
e das raízes das plântulas. O meio de cultura MS com concentração de 25% e acrescido de 20,0g/L 
de sacarose, apresentou maior eficiência para o crescimento da C. tigrina e da C. lueddemanniana, 
havendo a maior media em todos os parâmetros analisados.  Podemos concluir que para ambas as 
espécies analisadas a solução de meio MS (25%) apresentou melhores resultados, mesmo 
utilizando uma menor quantidade de nutrientes. No caso dos açúcares, a sacarose se mostrou 
mais eficiente na concentração de 20,0g/L, o que se esperava, pois a produção de meio com este 
açúcar se dá de uma maneira muito mais simples e ainda, possui um menor investimento, 
acarretando baixo custo para a pesquisa e produção de orquídeas.         
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O maracujá doce é uma espécie silvestre ainda não domesticada, e suas sementes apresentam 
dormência, que é a condição de sementes viáveis que não germinam, apesar de possuírem 
condições ambientais adequadas. O uso de giberelina (GA3), é a técnica mais recomendada na 
superação da dormência de maracujá doce Neste sentido este trabalho teve como objetivo 
estudar a influência de GA3 na germinação de sementes de Passiflora alata As sementes foram 
extraídas de frutos fisiologicamente maduros. Após a extração das sementes, essas passaram por 
processo de lavagem, para a retirada do arilo, e ficaram durante uma semana expostas na sombra 
para secar. Foi adotado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco 
tratamentos, concentrações de GA3, 0, 250, 500, 750 e 1000 mg L-1, em cinco repetições 
contendo cem sementes. A aplicação do regulador vegetal foi realizada embebendo as sementes 
nas soluções de cada tratamento durante 11 horas. O teste de germinação ocorreu em rolo de 
papel germitest colocando-se as sementes entre duas folhas e acondicionando as em câmara de 
germinação do tipo B.O.D. com temperatura variando entre 20 e 30±2°C para a noite e para o dia 
respectivamente e fotoperíodo de 16h. As sementes foram avaliadas todos os dias durante 45 dias 
para serem calculados o índice de velocidade de germinação, tempo médio de germinação, índice 
de sincronização, porcentagem de germinação, e frequências de germinação. No final do teste de 
germinação, as sementes que não germinaram foram submetidas ao teste de tetrazólio para 
verificar a porcentagem de sementes dormentes e porcentagem de sementes mortas A 
porcentagem, o tempo médio e o índice de sincronização da germinação das sementes sofreram 
decréscimo linear conforme análise de regressão. As demais variáveis não foram influenciadas 
pela aplicação de GA3 A diminuição nos valores de tempo médio de germinação, e do indice de 
sincronização significa que o acréscimo na concentração de GA3 diminuiu o tempo de germinação 
e as sementes germinaram ao mesmo tempo, entretanto, o acréscimo de GA3 diminuiu a 
germinação, o que pode estar relacionado a fitotoxidez causada pelo regulador vegetal quando 
utilizado em concentrações muito elevadas. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que as 
sementes não necessitam de tratamento com ácido giberélico para germinarem, entretanto, se for 
utilizado, o GA3 faz com que as sementes germinem em menor tempo e de forma mais 
sincronizada    UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
115 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

Botânica    

 
 

PERDA DA VIABILIDADE DE SEMENTES DE PASSIFLORA ALATA CURTIS SUBMETIDAS AO PROCESSO 
DE SECAGEM.  

 
LETÍCIA SANTOS BEZERRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AUGUSTO CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLIAM HIROSHI SUEKANE TAKATA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O maracujá doce é uma espécie nativa do Brasil, entretanto seu cultivo para consumo é bem 
primitivo, dessa forma, uma das principais utilizações é como porta-enxerto. Uma das 
características necessárias à um porta-enxerto é que suas sementes apresentem uma boa 
germinação, assim como a capacidade de serem armazenadas. Na literatura consta que as 
sementes de maracujá doce são ortodoxas, entretanto, segundo os resultados obtidos por 
diversos estudos demonstram que as sementes não apresentam boa viabilidade após a secagem e 
armazenamento Neste sentido, este trabalho teve como objetivo estudar a viabilidade das 
sementes submetidas a diferentes níveis de secagem O trabalho foi conduzido em câmara de 
germinação em condições de temperatura e fotoperíodo controlado controladas, apresentando 
delineamento experimental inteiramente casualizado com três tratamentos, sendo três níveis de 
umidade (9, 6 e 3% de umidade) e 4 repetições. Foi avaliada a porcentagem de germinação, índice 
de velocidade de germinação, tempo médio de germinação, índice de sincronização e frequência 
de germinação das sementes. Após a realização dos testes de germinação, as sementes que não 
germinarem foram submetidas ao teste de tetrazólio para verificar sua viabilidade Foram 
encontrada diferença significativa para a porcentagem de germinação, porcentagem de sementes 
mortas e índice de sincronização da germinação das sementes. As sementes com 9 e 6% de teor 
de umidade foram as que apresentaram melhor germinação, com 60 e 51% de sementes 
germinadas respectivamente. Os teores de 9 e 6% de umidade também apresentaram melhor 
índice de sincronização com, 3,12 e 3,10 respectivamente. Com relação à porcentagem de 
sementes mortas as sementes com 9% de umidade apresentaram a menor mortalidade, já as com 
3% apresentaram a maior mortalidade das sementes Os resultados encontrados nas sementes 
com 3% de umidade demonstram que a diminuição no conteúdo de água das sementes é ruim aos 
índices fisiológicos da sementes. Sementes com menores teores de água apresentam menores 
potenciais hídricos, dessa forma a entrada de água ocorre de forma mais veloz o que pode lesionar 
os tecidos da semente e em casos mais extremos pode até causar a morte da mesma. Com base 
nos resultados obtidos, conclui-se que as sementes perdem viabilidade em teores de umidade 
abaixo de 6%.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
116 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS DE PROJETOS 
 

ANÁLISE FISIOLÓGICA DE EICHHORNIA CRASSIPES APÓS TRATAMENTO DE EFLUENTE DE 
SUINOCULTURA. ............................................................................................................................... 117 

ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA: FLORES DA UNOESTE .............................................................................. 118 

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS ESPÉCIES DE ORQUÍDEAS NAS TRILHAS DO PARQUE ESTADUAL 
DO MORRO DO DIABO-SP ................................................................................................................ 119 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
117 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

Botânica    

 
 

ANÁLISE FISIOLÓGICA DE EICHHORNIA CRASSIPES APÓS TRATAMENTO DE EFLUENTE DE 
SUINOCULTURA.  

 
MURILO NEVES ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILA DIAS PINAFFI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLIAM HIROSHI SUEKANE TAKATA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A produção de suínos representa um importante segmento da agroindústria brasileira. Porém, o 
despejo dos efluentes líquidos gerados nos corpos receptores causa degradação da qualidade da 
água e afeta o equilíbrio ambiental, bem como, a saúde dos seres humanos. Nos últimos anos o 
interesse pela fitorremediação tem crescido esta que é uma técnica que utiliza de plantas para 
descontaminar solos e água, podendo ser resultante: da assimilação direta de contaminantes e 
acumulação de metabólicos não tóxicos nos tecidos vegetais, como componentes estruturais e do 
estímulo da atividade microbriana provocada pela liberação de exsudatos que favorecem o 
aumento da mineralização do contaminante na rizosfera. Este trabalho tem por objetivo avaliar o 
efeito do efluente de suinocultura sobre o crescimento e o potencial fisiológico de Eichhornia 
crassipes (aguapé). Espera-se obter o índice de fitorremediação para que seja capaz de distinguir a 
diferença entre os tratamentos e predizer o tempo necessário e as alterações fisiológicas causadas 
após o tratamento. O estudo será desenvolvido no Campus II da Unoeste - Universidade do Oeste 
Paulista, utilizando-se caixas de policloreto de vinila (PVC), com capacidade de 300 litros para 
realização do cultivo das plantas. O delineamento experimental utilizado será o em blocos ao 
acaso em, comparando-se o a fisiologia de aguapé (Eichhornia crassipes) em duas soluções, sendo 
uma com 50% de efluente e 50% de água e outra com 100% de água em dez repetições. As plantas 
serão cultivadas durante 90 dias e após esse período serão realizadas medidas biométricas e 
medidas fisiológicas. Dentre as medidas biométricas, serão realizadas a contagem de número de 
folhas por planta, área foliar obtida através do integralizador de área foliar. As medidas fisiológicas 
utilizadas serão índice de teor de clorofila (SPAD), e de trocas gasosas. As avaliações de trocas 
gasosas serão medidas utilizando-se equipamento com sistema aberto de fotossíntese com 
analisador de CO2 e vapor d'água por radiação infravermelha (IRGA, modelo Li-6400, Li-Cor). As 
características avaliadas serão: taxa de assimilação de CO2 (A), taxa de transpiração (E), 
condutância estomática (gs), expressa em mol m-2 s-1 e concentração interna de CO2 na folha 
(Ci). Os dados coletados serão submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey à 5% de probabilidade.             
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A ilustração científica é uma das formas de expressar o conhecimento científico mais antiga, 
juntamente com a escrita. Devido ao desenvolvimento da computação gráfica é uma área da 
ciência que está sendo esquecida. Entretanto, o olho humano ainda é a estrutura que apresenta 
maior sensibilidade sendo capaz de captar detalhes que mesmo o obturador das máquinas 
fotográficas mais modernas não são capazes de captar. Incentivar o desenvolvimento científico 
através da arte Realizar semanalmente a procura de plantas que tenham emitido flores ou 
inflorescências no Campus II. Fazer a identificação da espécie através das estruturas reprodutivas. 
Fazer a documentação fotográfica utilizando câmera fotográfica modelo semi-profissional e 
realizar a ilustração botânica identificando as estruturas que compõe a flor.            
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Introdução O Parque Estadual do Morro do Diabo é a sétima maior unidade de conservação do 
estado de São Paulo, o sexto maior Parque Estadual e o maior do interior sudoeste. Situado no 
Município de Teodoro Sampaio-SP o PEMD possui uma área total de 33.845,33 hectares, sendo o 
mais rico remanescente de Mata Atlântica de interior e estando classificado como tipo de Floresta 
Tropical Estacional Semidecidual. O Parque possui uma rica biodiversidade vegetal, muitas 
espécies até então catalogadas e explícitas no plano de manejo da própria unidade, porém não há 
um aprofundamento de estudos em relação a identificar e classificar as espécies da família 
Orchidaceae; portanto o presente estudo tem como objetivo obter informações das espécies de 
orquídeas encontradas sobre as trilhas da UC, através de um levantamento florístico, bem como 
abordar as formas de habitat e distribuição geográfica das espécies. Justificativa Atualmente não 
existem dados descritos no Plano de Manejo abordando sobre as orquídeas no PEMD, portanto 
este projeto visa descobrir as espécies da família Orchidaceae identificando, classificando e 
verificando se estas encontram-se na lista de ameaçadas de extinção. Objetivo Geral O objetivo do 
presente trabalho é realizar um levantamento preliminar florístico das espécies de orquídeas 
(Orchidaceae) nas Trilhas do Parque Estadual do Morro do Diabo, no Município de Teodoro 
Sampaio interior do Oeste Paulista, bem como abordar as formas de habitat e distribuição 
geográfica das espécies. O levantamento florístico será realizado sobre 4 trilhas existentes na UC 
no período compreendido entre Novembro de 2015 a Outubro de 2016 com excursões mensais à 
área de estudo. A metodologia a ser utilizada no projeto será a caminhada sobre a extensão total 
de cada trilha do Parque, bem como a parada e observação de árvores emergentes pelo meio da 
extensão das mesmas, e não ficando restrito somente nas bordas das trilhas. Todos os indivíduos 
de orquídeas tanto epífitas como também hemiepífitas, rupícolas e terrícolas serão numerados e 
georreferenciados através de GPS Garmin e-map para acompanhamento mensal da fenologia das 
plantas. As observações serão realizadas diretamente ou com auxilio de binóculo (Nikon 7238 8 x 
40mm), para logo após, ocorrer a coleta de algumas espécimes contendo raízes, folhas e ramo 
florido; lembrando que as amostras de flores serão conservadas em meio líquido (álcool 70% 
contendo 10% de glicerina) de acordo com BRUSTULIN & SCHMITT (2008).            
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       Estudos de conservação e seleção genética de espécies nativas da região do cerrado é comum 
a ocorrência natural da gabiroba (Campomanesia adamantium), pertencente à família Myrtaceae. 
As informações sobre a planta e a variabilidade genética das populações são escassas. O objetivo 
foi estudar a variabilidade genética de duas populações de gabiroba duas populações de gabiroba 
provenientes das cidades de Martinópolis e Taciba no estado de São Paulo usando técnicas de 
RAPD. Os RAPD apresentaram poder de discriminação eficiente entre os 20 genótipos analisados, 
com uma divergência genética variando de 38 a 78%. Significando que entre os indivíduos existe 
uma ampla base genética, possibilitando a manipulação desse material em programas de 
conservação. Dos 3 grupos formados, o Grupo I foi o que mais diferiu dos outros, apresentando 
maior variabilidade genética. O uso de marcadores RAPD apresentou ser eficaz no estudo de 
polimorfismo genético entre os indivíduos em questão.  UNOESTE. 

 


