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A Eichhornia crassipes, mais conhecida como aguapé, é uma das plantas mais promissoras, no 
tratamento de efluentes, pois, possui capacidade de fixar em seus tecidos nutrientes em 
quantidades superiores às suas necessidades, bem como elementos químicos ao seu metabolismo. 
Entretanto não se sabe se essas fixação de nutrientes em excesso causa alguma alteração na 
fisiologia dessas plantas. Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito do efluente de 
suinocultura sobre o crescimento e o potencial fisiológico de Eichhornia crassipes (aguapé). O 
estudo foi desenvolvido no Campus II da Unoeste - Universidade do Oeste Paulista, utilizando-se 
caixas de policloreto de vinila (PVC), com capacidade de 300 litros. O delineamento experimental 
utilizado foi em blocos ao acaso com dois tratamentos (cultivo de Eichhornia crassipes em solução 
sem efluente e solução composto por 50% de efluente) em dez repetições. As plantas foram 
cultivadas durante 90 dias e após esse período realizadas medidas biométricas e medidas 
fisiológicas. Dentre as medidas biométricas, foi realizada a contagem de número de folhas por 
planta, área foliar e massa seca de plantas. As medidas fisiológicas utilizadas foram índice de teor 
de clorofila (SPAD), e de trocas gasosas (taxa de assimilação de CO2, taxa de evapotranspiração, 
condutância estomática e concentração interna de CO2. As plantas sob efeito do efluente de suíno 
apresentaram maior índice SPAD, indicando um maior incremento no teor de clorofila e 
intensidade de cor verde nas folhas. A massa seca e área foliar no tratamento obtiveram aumento 
de 31 e 33% respectivamente. O número de folhas do tratamento obteve uma diferença de 29% 
em comparação ao controle. A condutância estomática, e taxa de assimilação de CO2 das plantas 
cultivadas em solução com efluente apresentaram aumento de aproximadamente 37 e 23%, 
respectivamente. A concentração interna de CO2 e, a taxa de transpiração, que teve aumento de 
19% no efluente não sofreram alterações em função do meio em que os aguapés foram 
cultivados. O déficit de vapor de pressão demonstrou resultado significativo nas plantas expostas 
ao tratamento com aumento de 27%. O índice SPAD foi influenciado pelo meio em que os aguapés 
cresceram. O meio em que houve acréscimo de efluente de suínos apresentou aguapés com maior 
índice SPAD. As plantas expostas ao efluente de suíno apresentaram massa seca 11% á mais que 
as plantas controle devido ao meio rico em nutrientes. O desenvolvimento de folhas novas e 
estolões demonstra uma tendência de acúmulo na biomassa conforme o tempo de permanência 
das plantas no meio. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o uso de efluente de 
suinocultura na proporção de 50% não interfere diretamente na concentração de CO2 das plantas 
e potencializa o crescimento e a fisiologia de Eichhornia crassipes.          
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A adubação nitrogenada é importante manejo à ser realizado na cultura do feijoeiro. Uma das 
formas de aumentar a eficiência da adubação é a aplicação de ácido 2-cloroetilfosfônico. O 
objetivo deste trabalho, foi estudar o efeito combinado da adubação nitrogenada e da aplicação 
de Etefon sobre a atividade da nitrato redutase. O presente trabalho foi realizado em casa de 
vegetação situado no Campus II da Universidade do Oeste Paulista no município de Presidente 
Prudente/SP. As sementes de feijão da variedade Requinte foram semeadas em potes plásticos de 
8 L preenchidos com solo previamente calcareado e fetilizado conforme análise de solo 
previamente realizada. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema 
fatorial 4 x 4, sendo quatro doses de nitrogênio (0, 50, 100 e 150 kg ha-1) e quatro concentrações 
de Etefon (0, 60, 120 e 240 g de ingrediente ativo ha-1) em oito repetições. A aplicação dos 
tratamentos ocorreram no estádio V4. A coleta do trifólio para análise da atividade da nitrato 
redutase e para avaliação do teor de nitrogênio foliar foi realizado no estágio R6. Foi encontrado 
interação entre os fatores estudados para a atividade da nitrato redutase e para o teor de 
nitrogênio foliar. A atividade da nitrato redutase apresentou comportamento linear decrescente 
em função do aumento das doses de nitrogênio para as plantas que não receberam aplicação de 
Etefon. Comportamento quadrático foi observado quando as plantas sofreram aplicação de Etefon 
e os valores máximos encontrados foram obtidos aplicando-se 70, 67 e 107 kg de N ha-1 
respectivamente. Quando não houve aplicação de etefon, ou quando a aplicou-se 240 g ha-1 não 
foi encontrada diferença em função da adubação nitrogenada, com valores médio de 18 e 20,5 g 
de N k-1 de folha seca. Aplicando-se 60 g ha-1, foi observado comportamento quadrático com teor 
máximo de N foliar obtido com a aplicação de 79 kg de N ha-1. Quando foi aplicado 120 g ha-1 foi 
encontrado comportamento linear crescente. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a 
adubação nitrogenada na dose de 70 kg ha-1 aliada a aplicação de etefon na concentração de 60 g 
ha-1 potencializa a atividade da nitrato redutase e o teor de N foliar.         
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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 teve 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 visou 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 foi 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 foi realizado sobre 5 trilhas existentes na UC no 
período compreendido entre Novembro de 2015 a Dezembro de 2016 com excursões mensais à 
área de estudo. A metodologia utilizada no projeto foi 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 foram numerados e 
georreferenciados através de GPS Garmin e-map para acompanhamento mensal da fenologia das 
plantas. As observações foram 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 foram conservadas em meio líquido (álcool 70% 
contendo 10% de glicerina) de acordo com BRUSTULIN & SCHMITT (2008). Com a realização deste 
trabalho no período de novembro de 2015 á outubro de 2016 quantificou-se através de um check 
list, 36 espécies e 29 gênero da família Orchidaceae no Parque Estadual do Morro do Diabo, 
Teodoro Sampaio.  A pouca quantidade de espécies de orquídeas encontradas nas trilhas 
escolhidas do Parque, provavelmente se dá devido a coleta predatória, uma vez que 3 delas são 
trilhas voltadas ao uso público, entre trilhas monitoradas e autoguiadas.    Unoeste     
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THAISSA FERNANDES SILVA  

EDUARDO JUNIOR DOS SANTOS ANDRADE  
LUIZ WALDEMAR DE OLIVEIRA  

WILLIAM HIROSHI SUEKANE TAKATA  
 

Diversos fatores afetam a reprodução vegetal, sendo os estímulos ambientais, o mais importante. 
Dentre os fatores endógenos, as características biométricas são importantes, pois, fornecem 
informações quanto à sanidade e a qualidade do ambiente em que cada indivíduo se insere. 
Indivíduos com maior crescimento vegetativo apresentam maior capacidade de produzir flores e 
frutos, assim como, sustenta-los até atingirem a maturidade. Dessa forma o objetivo desse 
trabalho é estudar a correlação existente entre as medidas biométricas e as características 
reprodutivas de Cereus jamacaru. O trabalho foi desenvolvido no Campus II da Universidade do 
Oeste Paulista, situado no município de Presidente Prudente/SP. Foram estudados vinte 
indivíduos entre o período de agosto de 2016 e julho de 2017. A coleta de dados biométricos 
ocorreu de forma mensal até o início do estádio reprodutivo que ocorreu em novembro de 2016, 
após esse período, foram coletados dados reprodutivos. Os dados biométricos coletados foram, a 
altura, diâmetro abaixo da primeira ramificação, altura da primeira ramificação, número de ramos 
e número de brotos. As variáveis reprodutivas analisadas foram o número de flores, número de 
frutos e a porcentagem de frutos fixados. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
correlação de Pearson. Foi encontrada correlação entre a altura das plantas e a porcentagem de 
fixação dos frutos, onde a correlação foi positiva apresentando coeficiente de correlação de 0,45. 
As demais características estudadas não apresentaram correlação significativa. Quanto maior a 
altura, maior a capacidade fotossintética e maior a quantidade de reservas armazenadas,dessa 
forma, há maior capacidade da planta sustentar seus frutos, o que pode explicar a correlação 
positiva existente entre essas duas variáveis.  Com base nos resultados obtidos, conclui-se há 
correlação entre características vegetativas e reprodutivas em Cereus jamacaru.         
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Apesar da grande importância ecológica que a família Cactaceae apresenta, os estudos 
ecofisiológicos sobre o gênero Cereus são escassos, sobretudo, a influência da luz na fenologia de 
Cereus jamacaru. O presente trabalho tem como objetivo estudar a fenologia de Cereus jamacaru 
em dois ambientes. O estudo foi conduzido no Campus II da Universidade do Oeste Paulista, 
situado no município de Presidente Prudente/SP onde foi monitorado 20 indivíduos divididos em 
dois grupos (plantas de sombra e plantas de pleno Sol), no período de agosto de 2016 a julho de 
2017. As características biométricas que foram aferidas durante o período vegetativo são altura da 
planta, diâmetro a altura da ramificação, número de ramos e número de brotos vegetativos. 
Durante o período reprodutivo foi estudado o número de botões florais, número de flores, 
número de frutos e número de vezes que a planta floresce ao longo do seu período reprodutivo. 
Os dados coletados foram submetidos ao teste de Mann-Whitney. Indivíduos de Cereus jamacaru 
que estavam em ambiente de Sol produziram maior quantidade de flores e frutos comparando-se 
com os de sombra. O aumento na produção de frutos das plantas de pleno Sol foi 300% superior a 
encontrada nas plantas sombreadas. Foi observado que o ambiente de sol favorece o periodo 
reprodutivo do Cereus jamacaru pois os individuos que estavam em ambiente de sol 
apresentaram uma maior quantidade de flores e frutos se comparado com os de sombra, já os 
indivíduos de sombra apresentaram altura, número de ramificação e diâmetro maiores. Com base 
nos resultados obtidos, conclui-se que a resposta fenológica do Cereus jamacaru sofre influência 
das condições luminosas do ambiente, sendo as com alta radiação responsável por uma fase 
reprodutiva mais vigorosa.         
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As samambaias da espécie Polypodium aureum, mais conhecida como samambaia amazonense é 
nativa do Brasil, possuem frondes verdes, grandes e recurvadas. Sua propagação ocorre de forma 
vegetativa, contudo, a propagação sexuada é uma alternativa viável, quando o objetivo é o 
melhoramento genético, entretanto há poucas informações referentes a este método de 
propagação. O objetivo deste trabalho foi estudar a eficiência de diferentes sanitizantes e tempos 
de tratamento na assepsia dos esporos de Polypodium aureum L., visando ao estabelecimento de 
um protocolo eficiente de propagação. Foram coletadas frondes férteis de Polypodium aureum 
cultivadas para comercialização no município de Presidente Prudente, São Paulo. Após a coleta, os 
esporângios foram removidos das frondes com auxílio de um pincel. Foi utilizado o delineamento 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 4, sendo três sanitizantes (ácido 
dicloroisocianúrico, ácido peracético e hipoclorito de sódio à 14,3%) em quatro tempos de 
tratamento (5, 10, 15 e 20 minutos). Após o tratamento, os esporos foram lavados em água 
destilada e autoclavada e rapidamente inseridas no meio de cultura do tipo MS. Foram analisadas 
a contaminação fúngica e bacteriana das placas ao longo de uma semana para verificar a eficiência 
dos sanitizantes. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. Nos sanitizantes ácido dicloroisocianúrico e ácido peracético 
foram observados um alto índice de contaminação fúngica, independentemente do tempo 
empregado. Porém quando a sanitização dos esporos de Polypodium aureum foi realizada com 
hipoclorito de sódio durante 20 minutos não houve contaminação do material. Já nos tempos de 
5, 10 e 15 minutos, em hipoclorito de sódio, ocorreu um alto índice de contaminação. Não houve 
contaminação bacteriana de esporos de Polypodium aureum L. em função de diferentes 
sanitizantes e tempos de tratamento. Com base nos resultados obtidos, conclui-se a sanitização 
dos esporos de Polypodium aureum L. deve ser realizada utilizando-se hipoclorito de sódio a 
14,3% e o tempo de tratamento deve ser de 20 minutos.    UNOESTE - Número do Protocolo - 
3336     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
147 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Biológicas  

Botânica    

 
 

EVIDENCIAS DE EFEITOS DA POLUIÇÃO VEICULAR SOBRE PLANTAS: UMA ABORDAGEM NA 
ASSIMETRIA FLUTUANTE EM FOLHAS DE TRÊS ESPÉCIES DE MYRTACEAE  

 
LUCILENE DE BRITO  

PAULO ANTONIO DA SILVA  
ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR  

JAINE LARISSA COUTINHO DOS SANTOS  
 

Por serem sésseis, as plantas experimentam condições ambientais variáveis, benéficas ou 
maléficas ao desempenho delas. A poluição por gazes emitidos pelos veículos na área urbana é 
uma variável que pode afetar negativamente as plantas. A assimetria flutuante (AF) das folhas, i.e., 
pequenas variações aleatórias na simetria de caracteres bilaterais foliares, indica instabilidade no 
desenvolvimento das plantas de acordo com seus ambientes. Portanto, a AF tem sido usada como 
uma importante ferramenta para avaliar impactos da poluição veicular sobre as plantas. O 
objetivo desse estudo foi encontrar evidências de variação da AF foliar de plantas sob diferentes 
graus poluição veicular atmosférica. O estudo foi conduzido em Rancharia (SP). Selecionamos três 
espécies de Myrtaceae, Eugenia uniflora (EU; pitangueira), Psidium guajava (PG; goiabeira) e Plinia 
cauliflora (PC; jabuticabeira) submetidas a três condições ambientais: i) natural, i.e., sem 
urbanização (área controle);ii) sob influência da poluição provocada por gases de combustão em 
áreas urbanas periféricas (área de baixa intensidade de tráfego);iii)área urbana central (área de 
alta intensidade de tráfego de veículo). Coletamos 25 folhas em cinco pontos da copa da planta, 
um central e quatro periféricos. Isso foi feito em 18 plantas de EU e PG (sendo seis plantas de cada 
espécie alocada em cada ambiente) e 12 plantas de PC (quatro em cada ambiente). As medidas 
foliares foram obtidas usando um paquímetro digital. A nervura central de cada folha foi usada 
como referência para obter medidas em três pontos do lado esquerdo e direito. O primeiro ponto 
(área da base) é próximo a inserção do pecíolo, o segundo no meio da folha (área intermediária) e 
o terceiro na ponta da folha (área ponta). Usamos o teste de ANOVA fatorial, seguido do Tukey 
para indicar diferenças na AF de acordo com o ambiente. Para todas as espécies de mirtácea, 
houve variação sutil da AF ao comparar as médias da área foliar, i.e., base, intermediária e ponta: 
EU (ANOVA; p=0,02); PC (ANOVA; p=0,04) e PG (ANOVA; p=0,05). Considerando os ambientes, 
houve variação significativa nos tamanhos da base, área intermediária e ponta foliar de EU 
(ANOVA; p=0,001), as quais apresentaram maiores valores de assimetria na área de fluxo alto em 
comparação ao fluxo baixo e controle (Tukey; p < 0,05). As mesmas variações foram encontradas 
em PG, mas em PC não houve qualquer diferença na AF. Parece haver padrões verdadeiros de AF 
nas espécies de mirtáceas avaliadas, mas um estresse em função da poluição ocorreu somente em 
EU e PG. Há, portanto, evidências de que a poluição veicular causa uma instabilidade no 
desenvolvimento e ontogenia das folhas destas plantas. Uma maior área foliar pode tornar a 
planta mais vulnerável, e.g., ao ataque de herbívoros, pois são geralmente mais nutritivas. Este 
estudo mostrou que plantas expostas a maior grau poluição tendem a apresentar maior valor de 
área foliar, indicando uma resposta biológica a um estresse ambiental.    Capes      
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A maior diversidade de samambaias ocorre nos trópicos onde aproximadamente ¾ das espécies 
são encontradas. Na flora brasileira, as pteridófitas possuem uma megadiversidade. Constituem 
um importante grupo vegetal.  O objetivo deste trabalho foi estudar os diferentes tipos de meio 
de cultura, na germinação dos esporos de samambaias Polypodium aureum.  Foram coletadas 
frondes férteis de Polypodium aureum cultivadas para comercialização no município de Presidente 
Prudente, São Paulo. Após a coleta, os esporângios foram removidos das frondes com auxílio de 
um pincel e esterilizados em solução de hipoclorito de sódio a 20% durante 30 minutos. Após a 
esterilização, os esporângios foram semeados nos meios de cultura Ágar, MS, SH, White e B5. O 
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado sendo composto por 5 
tratamentos (meios Ágar, B5, SH, White e MS) e 10 repetições. As soluções nutritivas foram 
previamente esterilizadas em autoclave, por 20 minutos a 120°C e foram depositadas em placa de 
petri. Cada placa de petri recebeu aproximadamente 30 mg de esporos. As Placas de Petri foram 
tampadas com filme de polipropileno e transferidas para câmara de germinação, à temperatura de 
25ºC e luz branca contínua cuja densidade de fluxo de fótons foi de aproximadamente 30 µmol m-
2 s-1. As avaliações ocorreram a cada 3 dias durante um período de 45 dias, contando-se o 
número de esporos germinados. Após esse período, foi calculada a porcentagem de germinação, 
tempo médio de germinação, índice de velocidade de germinação e sincronização da 
germinação.  A porcentagem de germinação e o índice de sincronização não alteraram em função 
dos diferentes meios de cultura. O meio composto por ágar apresentou a maior quantidade de 
dias para que 100% dos esporos germinassem já o meio SH foi o responsável pela germinação de 
100% dos esporos em apenas 35,5 dias e os meios MS, B5 e White apresentaram resultados 
intermediário. O meio White apresentou a maior média para o índice de velocidade de 
germinação já os meios ágar, MS, SH E B5 tiveram velocidades de germinação iguais.  A 
porcentagem de mortalidade foi mais alta no meio MS, o meio White apresentou a menor 
porcentagem de mortalidade, e os meio compostos por ágar, SH e B5 apresentaram valores 
intermediários com valores absolutos de 19,2%, 27,99% e 24,07%, respectivamente. O menor 
tempo médio de germinação ocorreu aos 26 dias, nos meios SH e B5, já o meio composto por ágar 
apresentou maior tempo médio de germinação. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que 
o meio White é o mais efetivo na germinação dos esporos de Polypodium aureum.    UNOESTE - 
Número do Protocolo - 3336     
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A INFLUÊNCIA DA LUZ NA PRODUÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS DA RUTA GRAVIOLENS L.  
 

JOYCIENE GOIS ALVES  
WILLIAM HIROSHI SUEKANE TAKATA  

 
A Ruta graveolens L. é uma espécie vegetal, conhecido popularmente como Arruda; possui grande 
importância econômica na medicina popular, devido a composição de seus óleos essenciais que 
conferem propriedades fitoterápicas. O presente trabalho, estudará o rendimento do óleo 
essencial em função de diferentes condições de luz.  O presente trabalho tem como objetivo 
estudar a influência da luz na produção de óleo essencial em Ruta graviolens L. Verificar o 
rendimento de óleo essencial de Ruta graviolens L. em diferentes regimes de luz. Quantificar a 
produção de óleo essencial de Ruta graviolens L. submetida à diferentes condições luminosas.  As 
mudas serão plantadas em vasos plásticos, preenchidos com solo e esterco bovino. Será utilizado 
o delineamento inteiramente casualizado composto por tratamentos com plantas cultivadas em 
pleno sol submetidas a diferentes níveis de sombreamento. Ao longo do crescimento das plantas, 
serão feitas medições das seguintes variáveis: altura, diâmetro do caule, e número de folhas, para 
caracterizar as fases de seu desenvolvimento. Após 120 dias de plantio, através da coleta de suas 
folhas e flores secas à sombra em local ventilado e/ou em um secador com temperatura máxima 
40°, será feita a pesagem do material para a obtenção de massa seca. A secagem do material para 
a extração dos óleos essenciais será realizada por hidrodestilação à vapor. O rendimento do óleo 
extraído será calculado em relação a massa, densidade, volume e massa fresca da amostra, onde 
os resultados serão submetidos à analises estatísticas de variância e teste de tukey.       UNOESTE     
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EFEITO DO DÉFICIT HÍDRICO NOS TEORES DE FLAVONOIDES EM OCIMUM BASILICUM L.  
 

MATHEUS FELIPE DUARTE DA SILVA  
WILLIAM HIROSHI SUEKANE TAKATA  

 
O Manjericão (Ocimum basilicum L.) é uma erva aromática muito utilizada no cenário culinário e 
medicinal e possui reservas de flavonoides entre seus compostos. Os flavonoides são metabólitos 
secundários e possuem grande atividade terapêutica no metabolismo humano, como 
antioxidante, antiviral, antitumoral e entre outras. Neste estudo, objetiva-se estudar a influência 
do déficit hídrico na produção e rendimento de flavonoides no manjericão. Será empregado o 
delineamento inteiro casualizado com dois tratamentos, composto por dois regimes hídricos 100% 
e 40% da capacidade do pote, com 10 repetições. A semeadura ocorrerá em bandejas de 
poliestireno expandido e após 30 dias serão transplantadas para potes de plásticos preenchidos 
com solo previamente corrigido e adubado. A aplicação do déficit hídrico ocorrerá vinte dias antes 
da colheita e após este período será coletada a altura, diâmetro do caule, número de folhas, 
massa fresca e massa seca. Será estudado o teor de flavonoides totais e fenóis totais. Os 
resultados obtidos serão submetidos à análise de variância e as médias comparadas, pelo teste de 
Tukey à 5% de probabilidade.             
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INFLUÊNCIA DE BIORREGULADORES SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO CAUSADO POR CÁDMIO EM 
PLÂNTULAS DE GLYCINE MAX  

 
GUILHERME SANCHES FRANCISCHINI  

SUZANA CHIARI BERTOLLI  
 

O cultivo de soja em solos contaminados por metais pesados pode resultar em plantas com 
alterações no crescimento, produtividade e qualidade dos grãos. Isso pode ocorrer devido ao 
aumento na produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) provocado pela alta concentração 
desses metais, que podem gerar danos em diversos níveis de organização das plantas e em 
diferentes estágios de desenvolvimento. Por outro lado, a produção de ERO está relacionada com 
a ação de biorreguladores vegetais, visto que estes podem ter uma forte relação com o elo de 
regulação dos níveis de ERO, direcionando o seu papel em gerar danos oxidativos ou em 
sinalização nas plantas sob estresse. Todavia, em geral, não se tem informações precisas sobre 
como os biorreguladores influenciam alguns processos fisiológicos específicos, principalmente 
aqueles relacionados com estresse oxidativo causados por metais pesados. O objetivo deste 
projeto é avaliar os efeitos do cádmio (Cd) sobre o desenvolvimento e respostas fisiológicas de 
plântulas de soja e verificar o potencial efeito atenuador de estresse oxidativo pela aplicação 
exógena de biorreguladores vegetais. Considerando assim como hipótese, que o desenvolvimento 
de plântulas e os níveis de atividade de enzimas antioxidantes serão influenciados pela aplicação 
de biorreguladores em situação de diferentes concentrações de Cd.  Sementes de Glycine max (L.) 
serão germinadas em câmera do tipo Mangelsdorf com diferentes concentrações de Cd e 
aplicação de Stimulate® (produto composto por auxina, giberelina e ácido abscísico). Após sete 
dias em desenvolvimento, as plântulas serão coletadas e os parâmetros biométricos, bioquímicos 
e índices de tolerância ao Cd serão analisados por meio de análise de variância (ANOVA, p < 0,05) 
e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.        CEVOP - CENTRO DE 
ESTUDO EM ECOFISIOLOGIA VEGETAL DO OESTE PAULISTA      
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PRODUÇÃO E QUALIDADE DE SEMENTES DE BERINJELA EM FUNÇÃO DA POSIÇÃO DO FRUTO NA 
PLANTA  

 
ALANA BARBOSA DE OLIVEIRA  

DANIELA APARECIDA COUTO TENORIO BREETZ  
DEBORAH MARINA DE MATOS RAMOS  

FABIANA AFANACI NOGUEIRA  
WILLIAM HIROSHI SUEKANE TAKATA  

 
A berinjela (Solanum melongena) pertence à família Solanaceae que contém cerca de 90 gêneros 
com, aproximadamente, 3.000 espécies onde muitas delas apresentam grande importância 
econômica. O crescimento da planta é definido a partir da distribuição de assimilados entre seus 
diferentes órgãos. O fluxo desses assimilados na planta é governado por uma série de processos 
metabólicos e de transporte através do sistema fonte-dreno. A produção e qualidade de suas 
sementes podem sofrer interferência pela quantidade de frutos na planta, sendo que as plantas 
conduzidas com maior número de frutos apresentam maior produção de sementes. Relacionando 
o efeito fonte-dreno com a qualidade das sementes, nota-se que ele pode contribuir 
negativamente, pois a concentração de fotoassimilados em cada fruto, leva em consideração a 
quantidade total de frutos na planta, uma vez que uma planta com um número maior de frutos 
teria uma menor concentração de nutrientes por fruto e uma concentração muito baixa de 
nutrientes na semente.  Este trabalho tem por objetivo estudar esta influência que o número de 
frutos na planta pode apresentar sobre a qualidade e produção de sementes, relacionando-o com 
o efeito fonte-dreno.  O experimento será realizado nas instalações da Universidade do Oeste 
Paulista - UNOESTE, Presidente Prudente-SP. Serão obtidas sementes berinjela da variedade Ciça. 
O delineamento experimental será o inteiramente casualizado havendo quatro tratamentos 
(frutos produzidos na segunda, terceira, quarta e quinta bifurcação da planta) com cinco 
repetições e cinco plantas por repetição. Para verificar a qualidade das sementes as mesmas serão 
submetidas a câmaras de germinação para obter resultados que serão submetidos ao teste de 
Shapiro-Wilk e ao teste de Levene para verificar a normalidade e a homogeneidade das variâncias 
dos dados. Caso atendam estes dois pressupostos, os mesmo serão submetidos à análise de 
variância e análise de regressão linear e polinomial.            
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USO DO ETEFON NA PRODUÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL DE MANJERICÃO  
 

LAÍS NOGUEIRA WATANABE  
WILLIAM HIROSHI SUEKANE TAKATA  

 
O manjericão é uma planta nativa do oriente médio que ficou muito conhecida após a chegada 
dos imigrantes italianos no Brasil. Ela é utilizada na culinária, na indústria farmacêutica e na 
indústria de cosméticos. O Ocimum basilicum produz óleo essencial, assim como outras plantas 
aromáticas, que tal óleo serve de matéria prima para remédios e produtos de perfumaria. Assim 
como o óleo essencial, o etileno também é produzido em situação de estresse, podendo haver 
uma relação entre eles. A síntese de etileno é estimulada por lesões fisiológicas e o óleo essencial 
é produzido em situações causadas por lesões fisiológicas. O objetivo deste trabalho é estudar a 
influência da aplicação de etefon na produção de óleo essencial de Ocimum basilicum.  O 
experimento será conduzido em casa de vegetação, localizada no Campus II da Universidade do 
Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente Prudente-SP. O delineamento experimental será o 
inteiramente casualizado com cinco tratamentos e 5 repetições e cada parcela constituída por 10 
plantas. Os tratamentos serão doses crescentes de ácido 2-cloroetilfosfônico (Etefon) sendo 
utilizados 0, 50, 100, 150 e 200 mg L-1 do princípio ativo. O ácido 2-cloroetilfosfônico será 
utilizado na forma do produto comercial Ethrel® contendo 240 g de ácido 2-cloroetilfosfônico por 
litro de produto. Serão analisadas as variáveis: alturas das plantas, espessura do caule, o número 
de folhas, massa fresca da planta, massa seca e a quantidade de óleo essencial produzida.            

 


