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Resumo
O comportamento fisiológico de sement es nativas da Caatinga durante
a germinação é dif erenciado quando submetido a condições hídricas
restritivas, sendo necessários estudos para melhor compreensão dos
mecanismos de retomada da germinação, sob condições ambientais
adversas. Objetivou-se com este est udo, avaliar a germinação das
sement es de catingueira-verdadeira (Poincianella pyramidalis Tul.)
submetidas ao déficit hídrico. Foram ut ilizadas quat ro repetições de
25 sement es para cada tratamento, colocadas em papel germitest ,
embebidos em solução de poliet ileno glicol (PEG 6000), equivalent e
a 2,5 vezes o peso do papel, em diferent es potenciais osmót icos,
sendo eles 0 (água dest ilada); -0,2; -0,4; -0,6; -0,8 e -1,0 MPa e
mant idos em germinador durant e 10 dias, com t emperat ura de 25ºC.
Houve decréscimo na porcent agem de germinação da espécie a part ir
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da intensificação da deficiência hídrica, e sendo nula nos potenciais
-0,6, -0,8, -1,0. Os pot enciais osmóticos reduzem drasticamente a
germinação das sementes de catingueira-verdadeira, indicando que a
espécie é pouco tolerant e a rest rição hídrica.
Palavras-Chave: cat ingueira-verdadeira, estresse hídrico, Caatinga,
sement es.

Introdução
As plant as, assim como todos os out ros seres vivos, estão sujeitas
a frequentes agressões causadas tanto por agent es biót icos como
abióticos. Esses estresses são f atores limitant es important es para a
produtividade do veget al (TAIZ; ZEIGER 2004). O comportamento
fisiológico de sementes de espécies nat ivas da Caatinga durante a
germinação é diferenciado quando submet ido às condições hídricas
restritivas, sendo necessários estudos para a melhor compreensão dos
mecanismos de retomada da germinação sob condições ambientais
adversas (ARAÚJO et al., 2007).
A Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. Queiroz, popularment e conhecida
como cat ingueira-verdadeira, pertence à família Fabaceae, tem
distribuição no Nordeste do Maranhão e Ceará at é a Bahia, e na região
Nort e, Est ado do Amazonas (QUEIROZ, 2009). Possui potencial para
reflorestamento e medicinal, além de ser bastante ut ilizada para fins
madeiros, construção, lenha e carvão e ser uma espécie t olerant e a
condições extremas (MAIA, 2004).
A avaliação da tolerância ao def icit hídrico na germinação de
sement es, constit ue um dos important es fat ores a serem estudados
no desenvolvimento das plant as (LARCHER, 2000). Em ambientes
semiáridos, é sabido que as espécies possuem mecanismos fisiológicos
de sobrevivência à seca. No entant o, os estudos ainda são incipientes
quando se trat a do comportamento e dos mecanismos de adapt ação das
espécies nat ivas às condições de restrição hídrica na Caat inga.
Com este est udo, objetivou-se avaliar os limit es de germinação de
sement es de catingueira-verdadeira submet idas a deficit hídrico.

M aterial e M étodos
As sementes de cat ingueira-verdadeira foram colet adas em populações
naturais na localidade de Jutaí, PE (035º29’ 39” W 89° 20’ 60” S) e
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levadas para o Laboratório de Análise Sement es (LASESA), Embrapa
Semiárido. As colet as f oram realizadas manualmente e/ou com auxílio
de tesoura de poda. Post eriormente, as mesmas f oram beneficiadas e
armazenadas em câmara f ria até o início dos experimentos.
Para a avaliação da germinação em diferentes potenciais osmóticos,
foram utilizadas quatro repetições de 25 sement es para cada
concent ração utilizada e colocadas em papel germit est embebidos
em solução de polietileno glicol (PEG 6000), equivalente a 2,5 vezes
o peso do papel, em diferentes potenciais osmóticos, sendo eles 0,0
MPa; -0,2 MPa; -0,4 MPa; -0,6 MPa; -0,8 MPa e -1,0 MPa (VILLELA
et al., 1991).
As sementes foram mantidas em germinador por 10 dias a 25 ºC.
Após esse período, as sementes que não germinaram f oram lavadas
com água destilada colocadas em papel germitest, umedecidos com
água destilada e mantidas em germinador a 25 ºC durante 6 dias. A
porcentagem da germinação (G%) foi avaliada diariamente, sendo
consideradas germinadas, plântulas que emitissem radícula de 1 mm.
Com os dados obt idos, foram elaboradas curvas de germinação para
comparação entre os trat amentos.

Resultados e Discussão
O deficit hídrico ocasionado pelas soluções osmót icas de PEG 6000
induziu a redução da germinação das sementes de catingueiraverdadeira com o aumento da intensidade do est resse osmótico
(redução do potencial osmótico).
As sementes de cat ingueira-verdadeira apresentaram germinação
superior a 70% at é o pot encial osmótico de -0,2 MPa (Figura 1).
Corroborando com este est udo, sement es de Senna spectabilis, que
foram submetidas a estresse hídrico, tiveram maiores porcentagens
de germinação em menores concentrações de poliet ileno glicol (PEG
6000) (JELLER; PEREZ, 2001).
No pot encial osmótico -0,4 MPa, a germinação apresentou
decréscimo, sendo est e o limit e de tolerância da espécie em estudo,
pois em -0,6 MPa as sementes não germinaram. Esse pot encial
osmótico de tolerância encont ra-se abaixo dos padrões observados
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Figura 1. Curva de germinação de sementes de catingueira-verdadeira
(Poincianella pyramidalis Tul.) submet idas à restrição hídrica por meio
de diferentes potenciais osmóticos (-0,2 MPa; -0,4 MPa; -0,6 MPa;
-0,8 MPa e -1,0 MPa) e recuperação das sement es em água dest ilada
após serem submetidas a deficit hídrico.

para out ras espécies, como Pterogyne nit ens Tul. (-1,0 MPa a -1,2
MPa) e Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. (-0,8 MPa a -1,0 MPa) (NASSIF;
PEREZ, 1997; RIBEIRO, 2008) e Zephyrantes sylvatica (Herb.) Baker
(SILVA et al., 2014). A baixa porcentagem da germinação, a part ir da
exposição das sementes a 10 dias de deficit hídrico, sugere a exist ência
de um lento ajustamento osmótico das sement es, envolvendo o acúmulo
de solut os orgânicos e inorgânicos nas células, em resposta à queda no
potencial hídrico do ambient e celular (FANTI, 2004).
Após serem transferidas para água destilada, as sementes que tiveram
germinação inibida, apresentaram porcentagens de germinação superiores
a 85%. As sementes que estavam nos potenciais osmóticos -0,6 MPa,
-0,8 MPa e -1,0 MPa germinaram em porcentagem superior a 50%
mostrando que as soluções de polietilenoglicol restringiram a germinação.
No entanto, tiveram apenas efeito osmótico sobre as sementes que
voltaram a germinar ao serem colocadas em condições ideais.
A hidratação descontínua das sementes, proporcionada pela hidratação e
secagem do solo ou pela variação no potencial hídrico do mesmo, induz
nas sementes um elevado índice de sobrevivência durante a dessecação
(BUINTINK et al., 2003), bem como um envigoramento das mesmas
(ARAGÃO et al., 2003), demonstrando que estas podem apresentar uma
memória hídrica ocasionada pelo processo de embebição, a qual preserva
as características resultantes da hidratação prévia (RITO et al., 2009) .
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As sementes de catingueira-verdadeira mostraram envigoramento,
apresentando rápida germinação após serem mantidas em altas
concentrações de PEG (-0,8 MPa e -1,0 MPa) durante 10 dias ( Figura 1).

Conclusão
O aumento do potencial osmótico ocasiona uma redução na germinação
de cat ingueira-verdadeira, que é reestabelecida quando as sement es são
submetidas às condições ideais de germinação.
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