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Cenários climáticos preveem que a Caatinga se tornará mais árida e salinizada devido ao aumento da temperatura e
da falta de chuva. Conhecer como as sementes e mudas responderão a essas condições, permitirá um planejamento
adequado de ações mitigatórias e de restauração. O objetivo deste estudo foi modelar a germinação de sementes de
Anaderanthera colubrina em cenário climático futuro com escassez de água e aumento da temperatura. As sementes
foram colocadas para germinar em diferentes temperaturas e potenciais osmóticos. Foram obtidos limites térmico e
hídrico para germinação, que foram combinados com temperaturas do ar e do solo, bem como, umidade do solo após
precipitação. Foi realizada uma modelagem da germinação das sementes nas condições de clima previstas para 2055,
usando modelos de soma térmica (graus-dia). O cenário climático mais pessimista, prevê um aumento de 3.4 oC na
temperatura do ar (equivalente ao aumento de 3.9 °C da temperatura do solo) e 30 % de decréscimo da precipitação.
Neste cenário, a temperatura não será limitante para germinação das sementes. De acordo com o potencial hídrico base
(mínimo) para germinação e as características do solo, a precipitação mínima semanal para que as sementes germinem
durante 12 semanas. No entanto, atualmente a precipitação mínima para germinação ocorre durante 14 semanas do ano,
mas será reduzida para 4 semanas até 2055, o que poderá comprometer o recrutamento das mudas e estabelecimento da
espécie em campo.
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Myracrodruon urundeuva Allemão (Anacardiaceae), conhecida como aroeira-do-sertão, é uma espécie ameaçada de
coletados em Currais Novos (RN), seguidamente 300 sementes foram organizadas em folha de papel tipo A4, sendo

Para as variáveis área, perímetro, largura e comprimento foram observados variação sendo a amplitude de classes no





