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RESUMO 

Piptadenia moniliformis Benth. mais conhecida como catanduva, apresenta germinação lenta 

e desuniforme devido a dormência das sementes. Desse modo, é fundamental o uso de 

técnicas que possam melhorar a uniformidade de germinação seja para produção de mudas ou 

para semeadura direta. Neste sentido, o hidrocondicionamento consiste na embebição 

controlada das sementes diretamente na água ou em substratos úmidos, permitindo a ativação 

dos processos metabólicos da germinação, sem que ocorra emissão da raiz primária, 

contribuindo para uma germinação mais rápida e uniforme. No entanto, para facilitar o 

manejo e prolongar a manutenção da viabilidade durante o armazenamento, é necessário 

realizar a desidratação das sementes após o condicionamento, que pode ser de forma natural 

ou artificial. Dessa forma, objetivou-se avaliar os efeitos do hidrocondicionamento e tipos de 

secagem sobre a germinação e o vigor de sementes de catanduva durante o armazenamento. 

Para isto, foi utilizada uma amostra de sementes de catanduva, cujo grau de umidade inicial 

foi determinado pelo método da estufa à 105 °C por 24 horas com duas repetições de 25 

sementes. Em seguida, realizou-se a curva de embebição, para determinar o tempo do 

hidrocondicionamento. Para elaboração da curva de embebição e definição do tempo de 

hidrocondicionamento, duas subamostras de 25 sementes foram colocadas entre duas folhas 

de papel germitest à 25 °C durante 60 horas e pesadas a cada uma hora, até a emissão da 

radícula em 50% das sementes. Assim, o tempo escolhido para o hidrocondicionamento das 

sementes foi de 36 horas, quando atingiram 41,6% de umidade. Após o 

hidrocondicionamento, uma parte das sementes foram submetidas a secagem natural em 

bancada de laboratório (temperatura média do ambiente 30 °C) e a outra submetida a secagem 

artificial em estufa com circulação de ar forçado (temperatura média de 40 °C por 24 horas) 

até atingir o grau de umidade inicial de 11, 4%. O delineamento experimental foi o 

inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x3, sendo três tipos de sementes (não-

hidrocondicionada, hidrocondicionada + secagem natural e hidrocondicionada + secagem 

artificial) e três épocas de armazenamento (0, 30 e 60 dias). Posteriormente, as sementes 

foram submetidas as seguintes avaliações: testes de germinação e envelhecimento acelerado 

em laboratório, emergência, índice de velocidade de emergência, comprimento de raiz e da 

parte aérea, massa seca da raiz e da parte aérea em casa de vegetação. As outras sementes 

foram armazenadas em sacos plásticos em câmara controlada e as avaliações após 30 e 60 

dias de armazenamento. Verificou-se que o hidrocondicionamento seguido de secagem 

natural ou artificial, favorece o vigor de sementes de catanduva durante 30 dias de 

armazenamento. 

 

Palavras-chave: Condicionamento fisiológico. Catanduva; Fabaceae; Germinação e vigor. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Piptadenia moniliformis Benth. better known as catanduva, presents slow and uneven 

germination due to seed dormancy. Thus, it is fundamental to use techniques that can improve 

the uniformity of germination, either for seedling production or for direct seeding. In this 

sense, the hydroconditioning consists of the controlled imbibition of the seeds directly in the 

water or in humid substrates, allowing the activation of the metabolic processes of the 

germination, without occurrence of emission of the primary root, contributing for a faster and 

uniform germination. However, to facilitate handling and prolong maintenance of viability 

during storage, it is necessary to carry out the dehydration of the seeds after conditioning, 

which can be either naturally or artificially. The objective of this study was to evaluate the 

effects of hydroconditioning and drying types on germination and vigor of catanduva seeds 

during storage. For this, a sample of catanduva seeds was used, whose initial moisture content 

was determined by the oven method at 105 ° C for 24 hours with two replicates of 25 seeds. 

Then, the soaking curve was performed to determine the hydrocondensation time. For the 

preparation of the soaking curve and definition of hydrocondensation time, two subsamples of 

25 were placed between two sheets of germitest paper at 25 ° C and weighed every one hour, 

until the radicle emission in 50% of the seeds. Thus, the time chosen for the 

hydroconditioning of the seeds was of 36 hours, when they reached 41,6% of humidity. After 

the hydroconditioning, a part of the seeds were submitted to natural drying in laboratory 

bench (average temperature of the environment 30 ° C) and the other one was submitted to 

artificial drying in forced air circulation (average temperature of 40 ° C for 24 hours ) until 

reaching the initial moisture level. Non- hydroconditioning seeds, hydroconditioning + natural 

drying and hydroconditioning + artificial drying without storage were submitted to the 

following evaluations: germination tests and accelerated aging in the laboratory, emergency, 

emergency speed index, root and shoot length, mass dry of the root and aerial part in 

greenhouse. The other seeds were stored in plastic bags in controlled chamber and the 

evaluations after 30 and 60 days of storage. The experimental design was completely 

randomized in a 3x3 factorial scheme, with three types of seeds (non- hydroconditioning, 

hydroconditioning + natural drying and hydroconditioning + artificial drying) and three 

storage periods (0, 30 and 60 days). It was verified that the hydrocondicionamento followed 

by natural or artificial drying, favors the vigor of catanduva seeds during 60 days of storage. 

 

Keywords: Physiological conditioning. Catanduva. Fabaceae. Germination and vigor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Piptadenia moniliformis Benth., pertence a família Fabaceae, conhecida popularmente 

como catanduva, angico-de-bezerro ou rama-de-bezerro, é uma espécie pioneira, rústica e de 

rápido crescimento, indicada para reflorestamentos heterogêneos com fins preservacionistas. 

É encontrada praticamente em toda a Caatinga, mais frequentemente nos estados do 

Maranhão, Piauí, Ceará até a Bahia.. Em razão do seu pequeno porte, sua madeira é 

empregada apenas localmente em pequenas obras de construção civil, marcenaria leve, cabo 

de ferramentas e para lenha e carvão. Também destaca-se como melífera, pois suas flores são 

apreciadas pelas abelhas, fornecendo mel de excelente qualidade (SILVA; QUEIROZ; 

FIGUEIREDO., 2004). 

 Além do mais, esta espécie produz anualmente abundante quantidade de sementes 

viáveis, mas apresentam dormência tegumentar, ou seja, são impermeáveis à entrada de água 

e gases, dificultando esses processos, restringindo os processos físicos e as reações 

metabólicas básicas da germinação (LIMA et al., 2003; BORGES et al., 2004; LORENZI, 

2002). Dessa forma, várias técnicas são testadas para reduzir o período compreendido entre a 

sementeira e a emergência das plântulas, buscando-se aumentar a velocidade de germinação e, 

consequentemente, aumentar a taxa de uniformidade de germinação, melhorando a 

percentagem de germinação (BISOGNIN et al., 2016). Entre essas técnicas, o 

hidrocondicionamento, consiste na embebição das sementes diretamente na água ou em 

substrato umedecido para ativação dos processos metabólicos essenciais à germinação que 

ocorrem nas fases I e II, sem ocorrer a protrusão da raiz primária na fase III (ARAÚJO et al., 

2011) vem sendo utilizada para este fim. 

 Para que essa técnica se torne mais eficiente e aplicável no campo, é de extrema 

importância que ocorra a secagem das sementes condicionadas para facilitar a sementeira e 

aumentar o período de viabilidade das sementes durante o armazenamento (XAVIER et al., 

2017). A secagem pode ser realizada de forma natural ou artificial, dependendo da forma 

como é realizada podem ocorrer perdas dos benefícios adquiridos durante o 

hidrocondicionamento (BUTLER et al., 2009; CASEIRO; MARCOS-FILHO, 2005), pois, se 

a secagem for muito rápida e/ ou com temperaturas muito elevadas pode causar sérios 

problemas às sementes (MARCOS-FILHO, 2015). 

 Em espécies florestais, já existem algumas pesquisas com sementes de D. nigra 

(ATAÍDE  et al., 2016), Stryphnodendron polyphyllum (Mart.) (SCALON et al., 2014), 

Anadenanthera falcata (Benth.) Speg.  (MOTA; SCALON; MUSSURY, 2013), Bixa orellana 
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L. (KISSMAN; SCALON; TEODOSIO, 2013), Sesbania virgata ( CAV. ) PERS (MASSETO 

et al., 2013) e Guazuma ulmifolia Lamarck (BRANCALION et al., 2010), Parkia pendula 

Benth. ex Walp. (PINEDO; FERRAZ, 2008), , no entanto, essa técnica precisa ser testada 

com sementes de espécies florestais nativas da Caatinga, uma vez que a maioria destas 

espécies apresentam desuniformidade de germinação. 

 Dessa forma, objetivou-se avaliar os efeitos do hidrocondicionamento e tipos de 

secagem sobre o vigor de sementes de catanduva durante o armazenamento.  

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Piptadenia moniliformis  

  Pertencente a família Fabaceae, é uma espécie nativa árborea, exclusiva das Caatingas 

do Nordeste brasileiro, mais conhecida popularmente por catanduva, catanduba, rama-de-

bezerro, muquem, angico-de-bezerro, surucucu, quipembé e carrasco. Sua altura varia entre 4 

a 9 metros, possui rápido crescimento, sendo indicada para composição de reflorestamentos 

heterogêneos para fins preservacionistas (LORENZI, 2002; AZERÊDO, 2009). 

  A árvore de catanduva é decídua, sem espinhos, heliófita, pioneira, cujas 

inflorescências são reunidas em espigas, densas, axilares e terminais, com 5-9 cm de 

comprimento, formadas por flores pequenas e esbranquiçadas, perfumadas e com coloração 

amarelo claro. Sua floração ocorre principalmente entre os meses de dezembro e abril, esse 

período é caracterizado pela transição da estação seca para a chuvosa (SANTOS, 2017; 

LORENZI, 2002). Os frutos são do tipo vagem plana, até 13 cm de comprimento, de cor 

marrom, coriácea, curvada, contraída entre as sementes, abrindo-se em apenas um dos lados e 

expõe as sementes, cuja germinação é lenta devido apresentarem dormência tegumentar 

(MAIA, 2012).  

 A dormência é considerada um mecanismo de defesa das espécies, principalmente 

relacionada às condições ambientais não favoráveis ao desenvolvimento da semente, 

mantendo, assim, a viabilidade das sementes até que estas condições se tornem adequadas 

para o estabelecimento (CARVALHO; NAKAGAMA, 2012). 

 Além de ser indicada para reflorestamentos, a catanduva possui alto valor apícola, e 

também se destaca pelo fornecimento de forragem de excelente qualidade para bovinos, 

caprinos e ovinos, ao mesmo tempo em que fornece madeira, lenha e carvão para a 

comunidade de baixa renda (LORENZI, 2002; MAIA, 2012).  
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2.2 Condicionamento fisiológico, secagem e armazenamento de sementes 

 O condicionamento fisiológico é uma técnica utilizada para a embebição controlada de 

sementes, permitindo a ativação dos processos metabólicos da germinação, sem que ocorra 

emissão da raiz primária (HEYDECKER et al., 1973). Dentre os procedimentos disponíveis, 

destacam-se o hidrocondicionamento, o osmocondicionamento e matricondicionamento 

(BRADFORD, 1986; TAYLOR et al., 1998). 

O hidrocondicionamento é um tratamento pré-germinativo que consiste na imersão das 

sementes diretamente na água ou em substrato umedecido por um determinado período e 

temperatura pré-estabelecida para regular a quantidade de água absorvida pela semente, de 

maneira que, se inicie o processo de germinação, ativando as fases I e II da germinação, mas 

sem atingir a fase III, ou seja, sem que ocorra a emissão da raiz primária (POSSE et al., 2002). 

É considerado um método simples e de baixo custo, capaz de aumentar a porcentagem, 

velocidade e sincronização da germinação, e favorecer o desenvolvimento das plântulas 

(FUJIKURA et al., 1993; PINEDO; FERRAZ, 2008). 

Para o condicionamento osmótico, diversos agentes osmóticos são utilizados para 

condicionar as sementes, como cloreto de sódio (NaCl), nitrato de potássio (KNO3), sulfato de 

magnésio (MgSO4), cloreto de magnésio (MgCl2), ortofosfato de potássio (KH2PO4), sulfato 

de manganês (MnSO4), manitol e polietilenoglicol (PEG) (MARCOS FILHO, 2005).  

 O condicionamento mátrico das sementes tem como principio o uso de uma matriz 

sólida insolúvel para transferência de água par as sementes (COPELAND; McDONALD 

2001). 

  O período de condicionamento é determinado em função de vários fatores, como a 

espécie, o agente osmótico e a temperatura, por exemplo. Períodos de condicionamento muito 

curtos podem não proporcionar significativo sucesso ao tratamento, enquanto que períodos 

muito longos podem promover a germinação de sementes durante o tratamento ou prejudicar 

o vigor das sementes, fenômeno conhecido como overpriming (NASCIMENTO; COSTA, 

2009). 

 Durante o condicionamento, diversos eventos metabólicos são ativados contribuindo 

com a melhoria da germinação subsequente. Os benefícios têm sido associados à ativação de 

mecanismos de reparos macromoleculares e do sistema de membranas, incremento nas 

atividades enzimáticas e mobilização de açúcares e proteínas (McDONALD, 1998). Além 

desses benefícios, outros são também atribuídos durante a fase de embebição, a tolerância aos 
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estresses durante a germinação e a superação da dormência de sementes de algumas espécies 

(COPELAND; MCDONALD, 2001). 

 Vários fatores estão envolvidos na eficiência do condicionamento fisiológico: o 

genótipo, o grau de deterioração da semente, o período de tratamento, a temperatura, o 

tamanho das sementes, a velocidade de absorção de água, o grau de hidratação alcançado 

pelas sementes e suas partes, a aeração a secagem após o tratamento, o número de ciclos de 

hidratação/secagem, as condições e o período de armazenamento (MARCOS-FILHO, 2015). 

 Ataíde et al. (2016) avaliando alterações fisiológicas durante a hidratação de sementes 

de Dalbergia nigra ((vell.) fr. all. ex benth.) observaram que a técnica de hidratação 

controlada em água favoreceu a germinação desta espécie, independentemente do vigor das 

sementes. O condicionamento das sementes em água de Pterogyne nitens, também favoreceu 

a germinação e vigor das sementes desta espécie (BIRUEL et al., 2007). No entanto, em 

sementes de Bixa orelana, o hidrocondicionamento não proporcionou efeitos positivos sobre a 

germinação e vigor (KISSMANN et al., 2013).  

 Apesar dos estudos já realizados e, por consequência, da grande diversidade da flora 

brasileira, ainda há poucas informações a respeito do condicionamento fisiológico na 

qualidade das sementes de espécies florestais nativas (SCALON et al., 2014).  

 Após o condicionamento, as sementes atingem teores de água relativamente elevados e 

inadequados para a conservação do potencial fisiológico durante o armazenamento. Desta 

maneira, a secagem deve ser conduzida de maneira adequada, para minimizar a possibilidade 

de reversão dos efeitos benéficos do tratamento (MARCOS FILHO; KIKUTI, 2008). Assim, 

o condicionamento favorece o desempenho em campo das sementes sob condições adversas, 

ou em lotes com baixa qualidade fisiológica (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). 

 Alguns fatores devem ser observados na secagem de sementes condicionadas, como a 

temperatura e a umidade relativa do ambiente, pois eles podem influenciar a taxa de secagem 

e, consequentemente, a qualidade das sementes e os efeitos do condicionamento (DEMIR; 

ERMIS; OKCU, 2005). 

 Com relação a pesquisas, ainda são muito escassos os resultados envolvendo secagem 

das sementes florestais após o condicionamento. Em sementes de Cedrella fissilis Vell., a 

secagem natural das sementes por 35 dias reverteu os efeitos positivos do condicionamento 

osmótico dessas sementes (CARPIS et al., 1996). Para sementes hidrocondicionadas de 

Pterogyne nitens, não houve diferença na qualidade fisiológica das sementes com e sem 

secagem (BIRUEL et al., 2007). 
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 Braccini et al. (1997) estudaram a influência do processo de hidratação-desidratação na 

qualidade fisiológica de sementes de soja durante o armazenamento, verificaram que o 

processo de hidratação-desidratação em solução de polietileno glicol (PEG 6000) foi 

efetivo em aumentar o desempenho germinativo das sementes de soja e que as vantagens 

obtidas pela hidratação-desidratação foram mantidas durante o período de armazenamento. 

 O condicionamento, associado às condições ideais de armazenamento, pode melhorar 

o aproveitamento das sementes de espécies florestais cuja produção de frutos nem sempre é 

regular, sendo a coleta das sementes uma missão trabalhosa e onerosa (CARPI et al., 1996). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local do experimento 

 O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Análise de Sementes  e em casa de 

vegetação do Departamento de Ciências Agronômicas e Florestais da Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA) durante o período de setembro a novembro de 2017. 

3.2 Aquisição das sementes 

 Foram utilizadas sementes coletadas na região de Mossoró em setembro de 2014. Que 

estavam acondicionadas em garrafa pet e armazenadas em câmara com temperatura e 

umidade controlada (17°C e 40% U.R.) até a realização dos experimentos. 

3.3 Determinação do teor de água 

 Antes de iniciar o experimento determinou-se o grau de umidade pelo método da 

estufa a 105 °C por 24 horas (BRASIL, 2009) com duas repetições de 25 sementes, cujo 

resultado foi de 7,0%. 

3.4 Curva de embebição 

 Inicialmente, 100 sementes foram submetidasa superação de dormência conforme 

metodologia de Benedito et al. (2008).  Foram divididas em duas repetições de 50 sementes, 

colocadas entre dois papéis mata-borrão, previamente umedecido com quantidade de água 

equivalente a 2,5 vezes o peso seco do papel e mantidas em estufa de germinação à 25 °C. 

Após intervalos de tempo predeterminados (a cada uma hora nas doze primeiras horas do 

primeiro dia e de doze em doze horas até 60 horas), as sementes foram retiradas dos papéis 

úmidos, secadas superficialmente com papel toalha, pesadas e colocadas para embeber 

conforme método descrito por Baskin e Baskin (2001) até o surgimento da emissão da 

radícula em pelo menos 50 % das sementes.   
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           3.5 Hidrocondicionamento e secagem das sementes 

 As sementes foram embebidas entre dois papéis mata-borrão, previamente umedecidos 

com quantidade de água equivalente a 2,5 vezes o peso seco do papel, a 25°C em estufa tipo 

BOD (Biochemical oxygen demand), até atingirem 43,6% de água (após 36 horas). O teor de 

água foi determinado pelo método da estufa a 105 °C ± 3°C durante 24 horas. Parte das 

sementes hidrocondicionadas foram submetidas a secagem natural, que foi realizada em 

temperatura ambiente (28-30 °C) e umidade relativa do ar de 45-50 %, até atingirem teores de 

água próximos aos iniciais (11,4%). As outras sementes hidrocondicionadas foram 

submetidas a secagem artificial em estufa com circulação de ar com temperatura média de 40 

°C por 24 horas, quando atingiram o grau de umidade inicial. 

3.6 Variáveis analisadas 

a) Germinação - foi conduzida com quatro repetições de 25 sementes, distribuídas sobre 

duas folhas de papel toalha do tipo ®Germitest cobertas com uma terceira folha, 

umedecidas com quantidade de água igual a 2,5 vezes o peso do substrato seco, 

acondicionados em sacos plásticos transparentes com finalidade de evitar a perda de 

água. A temperatura utilizada foi a de 25°C, com fotoperíodo de oito horas. A 

primeira contagem foi realizada aos sete e a última aos 21 dias, conforme Brasil 

(2013). 

b) Índice de velocidade de emergência - foi realizada contagens diárias das plântulas 

normais a partir do início da emergência (MAGUIRE, 1962).  

c) Envelhecimento acelerado – uma amostra de 100 sementes foi distribuída em camada 

única sobre tela de alumínio, acoplada ao interior da caixa plástica tipo gerbox, 

contendo, no fundo, 40 mL de água destilada. Em seguida, as caixas tampadas e 

transferidas para uma incubadora tipo BOD, a 41 °C, onde permaneceram durante 24, 

48 e 72 horas. No final de cada período, as sementes foram postas para germinar nas 

mesmas condições descritas anteriormente para o teste de germinação, e os resultados 

expressos em percentagem. 

d) Emergência em casa de vegetação - foi semeada em bandejas de poliestireno contendo 

180 células, com substrato vermiculita de granulometria média. A porcentagem de 

emergência foi avaliada aos 21 dias.  

e)  Comprimento da raiz – com auxílio de uma régua graduada em centímetros, aos 21 

dias, foi mensurada a altura e comprimento da raiz de todas as plântulas normais, 

desprezando-se as que estão na bordadura.  
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f) Massa seca da parte aérea e da raiz – as plântulas que foram mensuradas 

anteriormente, foram colocadas em estufa à 65 °C até obter o peso constante.  

3.7 Delineamento experimental e análise estátistica 

 O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x3, 

sendo três tipos de sementes (não-hidrocondicionada, hidrocondicionada + secagem natural e 

hidrocondicionada + secagem artificial) e três épocas de armazenamento (0, 30 e 60 dias), 

com quatro repetições de 25 sementes. Para análise estatística, utilizou-se o programa 

estatístico SISVAR for Windows versão 4.1 (FERREIRA, 2011), no qual realizou-se o teste F 

e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para o condicionamento ser eficaz é importante a realização da curva de embebição 

pois a tolerância das sementes à desidratação  decresce  à  medida  que  progride  a  

embebição.  Torna-se necessário saber quando ocorre a ativação metabólica adequada e o 

momento de cessar o fornecimento de água e a realização da secagem (Marcos Filho, 2005). 

 Observa-se que a fase I teve duração média de 24 horas, quando ocorreu a rápida 

absorção de água, com crescente aumento no teor de água das sementes de catanduva. A partir 

de 24 horas até as 48 horas, verificou-se redução na absorção de água pela semente, indicando 

que estas estavam na fase II. A partir das 48 horas de embebição, deu-se início a fase III, 

caracterizado pela rápida absorção de água e emissão da raiz primária (Figura 1). 

 

 Figura 1. Curva de embebição de sementes de catanduva (Piptadenia moniliformis Benth. 

 Inicialmente no tempo zero de armazenamento, observou-se que as sementes 

hidrocondicionadas + secagem artificial apresentaram germinação estatisticamente superior a 

FASE I FASE II FASE III 
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testemunha, com germinação acima de 80%, já nos tempos de 30 e 60 dias, os tratamentos 

não difereriram entre si (Tabela 1). 

 Esses resultados são condizentes ao encontrado por Biruel et al (2007) avaliando o 

efeito do condicionamento seguido ou não de secagem em sementes de Pterogyne nitens sob 

estresse, verificou que o desempenho da porcentagem e da velocidade de germinação e as diversas 

formas de condicionamento sob uma mesma temperatura, não influenciou a porcentagem e a 

velocidade de germinação. Essas informações são importantes porque indicam não só possíveis 

vantagens do condicionamento fisiológico sobre o estabelecimento das plântulas, como a 

ausência de reversão desses efeitos com a secagem das sementes (MARCOS FILHO; 

KIKUTI, 2008). 

 

Tabela 1. Médias da germinação (%) de sementes de catanduva (Piptadenia moniliformis 

Benth.) sem condicionamento (testemunha),  hidrocondicionadas (H) seguido de secagem 

natural (SN) ou secagem artificial (SA), armazenadas por 60 dias.  

 Período de armazenamento (Dias) 

 0 30 60 

 -----------------------------Germinação (%)---------------------------- 

TESTEMUNHA 70 aB 57 aB             71 aA 

H + SN 73 aAB 77 aA             69 aA 

H + SA 85 Aa 71 abAB             70 bA 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 Os resultados do teste de envelhecimento acelerado mostram que o 

hidrocondionamento seguido de secagem foi benéfico para as sementes de catanduva, embora 

no período de (0 dias) de armazenamento não houve diferença estatística entre os tratamentos. 

No entanto, com o aumento do período de armazenamento ocorre uma redução nas médias do 

envelhecimento acelerado em sementes que não foram hidrocondionadas (testemunha), no 

período de (0 dias) essas sementes apresentavam um valor de 72% e aos (60 dias) essa 

porcentagem caiu para 54%. Para as sementes hidrocondicionadas seguidas de secagem 

natural a maior média (85%) ocorreu aos (30 dias) de armazenamento. Quanto às sementes de 

catanduva hidrocondicionadas e depois realizada a secagem artificial, observa-se que ao longo 

do período de armazenamento ouve um crescente aumento nas médias, embora não tenha 

diferido entre si (Tabela 2). 
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 Biruel estudando o efeito do hidrocondicionamento em sementes de Pterogyne nitens, 

observou que as sementes condicionadas com manitol a -0,5 MPa e depois secas,  

apresentaram os maiores valores de percentagem de germinação quando envelhecidas a 35 

°C, porém não apresentaram diferença significativa do tratamento controle. E quando 

envelhecidas a uma temperatura de 40 °C houve redução da porcentagem de germinação das 

sementes para todos os tratamentos, exceto para as pré-embebidas em solução de manitol -1,0 

MPa, seguidas de secagem e, para o grupo controle. Esse resultado pode ser explicado,  

porque a exposição das sementes a valores elevados de temperatura e umidade elevadas 

provoca alterações degenerativas no metabolismo das sementes pela desestruturação e perda 

de integridade do sistema de membranas celulares, determinando a redução na viabilidade da 

semente (Carneiro & Guedes, 2002). 

 

Tabela 2. Médias da germinação obtidas através do envelhecimento acelerado (%) de 

sementes de catanduva (Piptadenia moniliformis Benth.) sem condicionamento (testemunha),  

hidrocondicionadas (H) seguido de secagem natural (SN) ou secagem artificial (SA), 

armazenadas por 60 dias.  

 Período de armazenamento (Dias) 

 0 30 60 

 --------------------Envelhecimento acelerado (%)--------------------- 

TESTEMUNHA 72 aA 58 abB 54 bB 

H + SN 67 bA 85 aA 68 bAB 

H+ SA 72 aA 75 aA 82 aA 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 Nas Tabelas 3 encontram-se os resultados das médias da emergência de sementes de P. 

stipulacea. Observa-se que as médias na testemunha, reduziram com o aumento do período de 

armazenamento, em torno de 35% em relação à testemunha para a emergência. Enquanto as 

sementes hidrocondicionadas com secagem natural ou artificial não apresentaram redução 

significativa com o aumento do tempo de armazenamento.  No período de 0 dias de 

armazenamento as médias não diferiram entre si, já aos 30 dias de armazenamento observa-se 

diferença estatística, onde a testemunha apresentou resultado inferior aos demais tratamentos, 

de 47%.  Resultado este, não difere do apresentado após 60 dias de armazenamento. Esse 

mesmo comportamento pode ser visto também no IVE, onde ocorreu uma redução nas médias 
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aos 30 e 60 dias de armazenamento para a testemunha. Os melhores resultados foram obtidos 

nas sementes hidrocondicionadas seguidas de secagem natural e artificial que não diferiram 

entre si em todos os períodos de armazenamento. As sementes hidrocondicionadas e secadas 

naturalmente obtiveram maior média de emergência (76%) aos 30 dias de armazenamento e 

as sementes hidrocondicionadas e secadas artificialmente obtiveram melhor resultado aos 60 

dias de armazenamento (74%) (Tabela 4). 

 Resultados contrários a este foi observado por Kissmann et al (2013) estudando a 

emergência e crescimento de plantas de Bixa orellana onde o maior valor de emergência foi 

observado para as sementes que não foram submetidas ao condicionamento (62,2%). 

Sementes não condicionadas também apresentaram maior valor de IVE, o qual não diferiu 

significativamente do condicionamento realizado com PEG+KNO3.  

 De acordo com Nascimento e West (2000) o condicionamento fisiológico das 

sementes traz benefícios diretos para o estabelecimento das plantas, em termos de rapidez e 

uniformidade de emergência. Segundo Trigo e Trigo (1999), a rápida emergência das 

plântulas em campo é uma situação bastante vantajosa, porque acarreta menor período de 

exposição das sementes a fatores adversos do ambiente, após a semeadura. 

Tabela 3. Médias da emergência (%) de sementes de catanduva (Piptadenia moniliformis 

Benth.) sem condicionamento (testemunha), hidrocondicionadas (H) seguido de secagem 

natural (SN) ou secagem artificial (SA), armazenadas por 60 dias.  

 Período de armazenamento (Dias) 

 0 30 60 

 -------------------------Emergência (%)------------------------------ 

TESTEMUNHA 75 aA 47 bB 40 bB 

H + SN 72 aA 76 aA 67 aA 

H+ SA 71 aA 69 aA 74 aA 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Tabela 4. Médias do índice de velocidade de emergência (IVE) de sementes de catanduva 

(Piptadenia moniliformis Benth.) sem condicionamento (testemunha), hidrocondicionadas (H) 

seguido de secagem natural (SN) ou secagem artificial (SA), armazenadas por 60 dias.  

 Período de armazenamento (Dias) 

 0 30 60 

 ------------------------- IVE ------------------------------ 

TESTEMUNHA 2,38 aA 1,44 bB 1,08 bB 

H + SN 2,32 abA 2,64 aA 2,11 bA 

H+ SA 2,18 aA 2,40 aA 2,38 aA 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 Observando a Tabela 5, verifica-se que as médias do comprimento de raiz de sementes 

hidrocondicionadas seguida de secagem artificial, apresentaram maior comprimento no 

período de (0 dias) de armazenamento, porém não diferiu estatisticamente das testemunhas e 

das sementes hidrocondicionadas seguida de secagem natural. Observa-se ainda a redução no 

comprimento de raiz em sementes que foram hidrocondicionadas ao decorrer do período de 

armazenamento. O aumento da biomassa radicial proporciona um melhor desempenho das 

mudas no campo, provendo sustentação e maior área de absorção de água e nutrientes 

(Martinazzo et al.,2007). 

Tabela 5. Médias do comprimento de raiz (cm. plântula 
-1

) de plântulas de catanduva 

(Piptadenia moniliformis Benth.) com sementes sem condicionamento (testemunha),  

hidrocondicionadas (H) seguido de secagem natural (SN) ou artificial (SA), armazenadas por 

60 dias. 

 Período de armazenamento (Dias) 

 0 30 60 

 ------------ Comprimento de raiz (cm. plântula 
-1

) ---------- 

TESTEMUNHA 6,32 aA 5,71 aA 3,62 bA 

H + SN 6,40 aA 3,99 bB 3,44 bA 

H+ SA 6,53 aA 5,44 bA 4,09 cA 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 Com relação à massa seca de plântulas é possível observar na Tabela 6. que as maiores 

médias de massa seca da parte aérea de plântulas, foram atingidas quando as sementes foram 
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submetidas ao hidrocondicionamento seguido de secagem artificial, apresentando um valor de 

0,2240 g.plântula 
-1 

no período de (0 dias) de armazenamento. Verifica-se ainda que ocorre 

uma redução no peso de massa seca da parte aérea de plântulas conforme vai aumentando os 

dias de armazenamento dessas sementes. Em contra partida verifica-se nas médias de massa 

seca da raiz na Tabela 7, que o maior peso foi de 0,1702 g.plântula 
-1

 também para sementes 

hidrocondicionadas seguidas de secagem natural, no entanto, o período de armazenamento foi 

de 30 dias. 

Tabela 6. Médias da massa seca da parte aérea (g.plântula 
-1

) de plântulas de catanduva 

(Piptadenia moniliformis Benth.) com sementes sem condicionamento (testemunha),  

hidrocondicionadas (H) seguido de secagem natural (SN) ou artificial (SA), armazenadas por 

60 dias.  

 Período de armazenamento (Dias) 

 0 30 60 

 ----------- Massa seca da parte aérea (g.plântula 
-1

) ---------- 

TESTEMUNHA 0,1740 aB 0,1625 aA 0,0875 bA 

H + SN 0,1857aAB 0,1907 aA 0,0957 bA 

H+ SA 0,2440 aA 0,2000 aA 0,1100 bA 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 7. Médias da massa seca da raíz (g.plântula 
-1

) de plântulas de catanduva (Piptadenia 

moniliformis Benth.) com sementes sem condicionamento (testemunha),  hidrocondicionadas 

(H) seguido de secagem natural (SN) ou artificial (SA), armazenadas por 60 dias.  

 Período de armazenamento (Dias) 

 0 30 60 

 ------------------------ Massa seca da raiz (g.plântula 
-1

)----------------- 

TESTEMUNHA 0,0875 aA 0,0967 aB 0,0485 bB 

H + SN 0,0957 Ba 0,1702 aA 0,1050 bA 

H+ SA 0,1100 bA 0,1590 aA 0,1212 bA 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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 Kissmann et al (2013) avaliando a emergência e crescimento de plantas de Bixa 

orellana verificou que o condicionamento das sementes com PEG resultou em plântulas com 

maior área foliar, massa seca de raiz e de parte aérea. Isso ocorre pois sementes condicionadas 

apresentam plântulas com maior acúmulo de matéria seca,  devido aos processos metabólicos 

que ocorrem durante o condicionamento em níveis que não permitem, para a maioria das 

espécies, o início da divisão e expansão celular, mas que induzem uma prolongada capacidade 

de síntese de proteínas o que proporciona um balanço metabólico mais favorável, gerando 

incrementos não na germinação, mas também no crescimento das plântulas e no acúmulo de 

biomassa (Trigo et al., 1999). 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O hidrocondicionamento seguido de secagem natural ou artificial, favorece o vigor de 

sementes de catanduva durante 30 dias de armazenamento. 
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