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RESUMO

Este estudo foi conduzido com o objetivo de
avaliar os efeitos do estresse salino sobre o teor
de umidade e sobre a germinação de sementes
de cunhã, soja perene, macrotiloma e calo-
pogônio. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado em esquema fatorial
4x5 (quatro espécies, cinco tratamentos) com
quatro repetições. As sementes permaneceram
em sal por: 0, 6, 12, 18 e 24 horas. O estresse
salino, até 18 horas, não apresentou risco para
a germinação das sementes.

SUMMARY

This study was led with the objective of
evaluating the saline stress effect over humidity
rate and germination of butterfly pea, perennial
soybean, archer and calopo seeds. A completely
randomized design at factorial scheme 4x5 with
four repetitions was used. Seeds stated in salt

for, 6, 12, 18 and 24 hrs. The saline stress did not
show risk to seed germination even up to 18 hrs.

INTRODUÇÃO

A habilidade de uma semente ger-
minar sob amplo limite de condições é
definida como a manifestação de seu
vigor, dependendo das condições en-
contradas no local em que foi semeada.
Secas periódicas podem ser ocorrer no
campo, e a semente deverá ser vigoro-
sa para que seja competitiva (Perez e
Tabelini, 1995). Alguns fatores exter-
nos afetam sevamente o processo
germinativo, com: água, temperatura,
oxigênio e salinidade. Os efeitos dos
sais no comportamento germinativo das
sementes são conhecidos há muito
tempo, como: a redução da porcen-
tagem e velocidade de germinação e o
efeito tóxico no embrião (Campos e
Assunção, 1990), isto ocorre à seca
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fisiológica como também à diminuição
do potencial hídrico e ao aumento de
concentração de íons no embrião (Pris-
co e O'leary, 1970).  Sobre os meca-
nismos de adaptação à salinidade,
muitos trabalhos têm sido realizados
referentes à fisiologia da resistência
das plantas à salinidade (Silva et al.,
1992). No entanto, não existem
trabalhos que avaliam os danos causa-
dos pela permanência de sementes em
algum tipo de sal (ex: cloreto de sódio),
por minutos, horas, dias, meses ou anos,
e que após serem retiradas desta
condição, são submetidas à quebra de
dormência e teste de germinação. Este
trabalho teve como objetivo avaliar o
efeito do estresse salino sobre a
germinação e o teor de umidade em
sementes leguminosas forrageiras
tropicais, no intuito auxiliar no
desenvolvimento de uma tecnologia de
dispersão de sementes, por meio da
introdução de sementes em sal comer-
cial usado na alimentação de bovinos,
caprinos, ovinos e/ou eqüinos.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente experimento foi condu-
zido no Laboratório de Sementes, da
PESAGRO-RIO, Seropédica, Estado
do Rio de Janeiro, Brasil. As espécies
utilizadas foram: Clitorea ternatea,
Calopogonium mucunoides, Neono-
tonia wightii e Macrotyloma axillare.
Os tratamentos foram os seguintes: A)
permanência em sal por 6; B) 12;
C)18; D)24 e E) zero horas. Para a
confecção dos tratamentos foram uti-
lizadas 90 g de sal mineral (NaCl) e 10
g de sementes. Para determinação dos
efeitos do estresse salino sobre a

porcentagem germinação (PG p.100)
e índice de velocidade de emergência
(IVE), após os tratamentos, as
sementes foram imersas em água à
100°C/10 min., e, após a imersão, foram
colocadas em germinador à 25°C, du-
rante 15 dias. Para determinação dos
efeitos do estresse salino, sobre o teor
de umidade das sementes (U p.100),
após os tratamentos, as sementes
foram pesadas e levadas, em recipien-
tes de alumínio, para a estufa de
desidratação (105°C). Para a deter-
minação do teor de umidade foi utiliza-
da a fórmula: U p.100= ((Pinicial - pfinal)
x 100) / Pinicial. O delineamento expe-
rimental foi inteiramente casualizado
em esquema fatorial 4x5 com quatro
repetições, sendo utilizadas 50 semen-
tes (das 10 g que submetidas ao estresse
salino). Foram realizadas contagens
diárias de sementes germinadas. O
IVE foi calculado conforme Maguire
(1962). Os resultados foram subme-

Figura 1. Regressão para teor de umidade
médio (U p.100) das sementes de leuce-
na,cunha, calopogônio, macrotiloma, em
função dos períodos de permanência em
sais de cloreto de sódio. (Regression for
humidity percentage average (U percent) of the
seeds of leucaena, butterfly pea, calopo and
archer, in function of the periods of permanence
in salt sodium chloride).

Y = -0,0236x2 - 0,0132x + 20,734 (R2 = 0,9414)
Y = 0,0218x2 - 1,1221x + 25,224 (R2 = 0,9464)
Y = 0,0272x2 - 1,3564x + 25,007 (R2 = 0,836)

Y = 0,0083x2 - 0,8599x + 23,278 (R2 = 0,9381)
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tidos à análise estatística por meio da
análise de variância SISVAR (Fe-
rreira, 1999) e as médias foram com-
paradas pelo teste Tukey (5 p.100).
Todos os valores foram transforma-
dos, para fins de análise de variância,
em arcosenovp.100, exceto os dados
referentes ao IVE e ao U p.100.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As sementes apresentaram uma
redução no U p.100 à medida que se
aumentou o período de permanência
no sal (figura 1). No entanto, apenas a
soja perene apresentou PG p.100 em
decréscimo acentuado, quando com-
parados os valores de permanência de
6 horas e 24 horas. Nas outras espécies
os valores de PG p.100 aumentaram à

Y = -0,0387x2 + 1,5702x + 28,114 (R2 = 0,8871)

Y = -0,1042x2 + 1,4917x + 58,6 (R2 = 0,9281)

Y = 0,0377x2 - 0,9548x + 65,814 (R2 = 0,7849)

Y = 0,1032x2 - 2,9095x + 70,329 (R2 = 0,8179)
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Figura 3. Regressão para porcentagem de
germinação, de sementes de cunhã;
macrotiloma; soja perene e calopogônio,
em função dos intervalos de permanência
em sal. (Regression for germination percentage
of seeds of leucaena, butterfly pea, calopo and
archer, in function of the periods of permanence
in salt sodium chloride).

medida que se aumentou o período de
permanência sal. Esse comportamento
pode ser justificado pelo fato de que
máximo acúmulo de matéria seca e
acentuada redução no teor de água
coincidem com a máxima germinação
e vigor (Carvalho e Nakagawa, 2000).
Outro motivo pode ter sido de que as
sementes foram colocadas em simples
amostras de sal, onde permaneceram
por períodos previamente estabe-
lecidos, e não em soluções salinas como
pode ser observado em inúmeros
trabalhos. Lopes e Perez (1996) obser-
varam que as sementes de leucena
tiveram sua germinilidade diminuída
quando submetidas a concentrações
crescentes de sais. Cavalcante e Perez
(1995) também constataram que a IVE
de leucena foi inversamente propor-
cional à concentração de NaCl da
solução. No presente estudo, à medida
que se aumentou à permanência das
sementes no sal o IVE de germinação
foi maior (figura 2), isso sugere que

Y = -0,0084X2 + 0,2716X + 1,8086(R2 = 0,9628)

Y = 0,0013X3 - 0,05X2 + 0,5733X + 3,8726 (R2 = 0,9873)

Y = 0,0002X3 - 0,0247X2 + 0,4397X + 3,9104 (R2 = 0,9394)

Y = 0,0003X4 - 0,0137X3 + 0,1802X2 - 0,6088X + 4,38 (R2 = 1)
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Figura 2. Regressão para índice médio de
velocidade de emergência (IVE) das
sementes de Clitorea ternatea, Calopogonium
mucunoides, Neonotonia wightii e Macroty-
loma axillare, submetidas a diferentes perío-
dos de estresses salino. (Regression for ave-
rage index of emergency speed (IVE) of the
seeds of leucaena, butterfly pea, calopo and
archer, in function of the periods of permanence
in salt sodium chloride).
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superado o estresse salino, e por meio
de algum tratamento que supere a
dormência, as sementes buscam ger-
minar o mais rápido possível, desde
que em condições favoráveis. Foram
obtidas, por meio de análise de
regressão, as equações que descrevem
o comportamento da PG p.100 das
sementes submetidas ao estresse sali-
no (figura 3), sendo que o macrotiloma
apresentou a menor variação da curva,
isso demonstra que o estresse pouco
afetou o poder germinativo de suas
sementes. No entanto a cunhã foi a
que apresentou o maior incremento em
PG p.100, na medida em que o interva-
lo de estresse aumentou.

Em conclusão o estresse salino, até
18 horas, não apresentou risco para a
germinação das sementes, pois supe-
rado o estresse salino e com as
condições favoráveis, as sementes
buscam germinar o mais rápido
possível.
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