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RESUMO
A espécie Barbarea verna, conhecida como agrião-da-terra, é uma hortaliça com
grande valor nutricional e medicinal, consumida em todo o Brasil. As hortaliças são
espécies de ciclo curto, semeadas diretamente no campo como é o caso do agriãoda-terra. Para tanto se faz necessário o conhecimento da adaptabilidade e a
tolerância da espécie aos fatores abióticos, uma vez que este entendimento auxilia
na definição de práticas agronômicas que permitam o pleno desenvolvimento das
plantas. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a germinação das sementes de
Barbarea verna em diferentes condições ambientais. Foram realizados quatro
experimentos: efeito de cinco temperaturas (20, 25, 30, 35 e 20/30 ºC); germinação
em função da ausência/ presença e qualidade de luz (luz branca, vermelha,
vermelho-distante); seis níveis de restrição hídrica proporcionada por PEG 6000
(0,0; -0,2; -0,4; -0,6; -0,8; -1,00 MPa); e cinco níveis de estresse salino
proporcionado por NaCl e KCl nos potenciais osmóticos (0,0; -0,2; -0,4; -0,6; -0,8
MPa). A germinação das sementes de Barbarea verna foi maximizada nas
temperaturas 25 e 30 ºC. As sementes respondem positivamente à presença de luz
branca. A ausência de luz inibiu a germinação e a presença de filtros de luz reduziu
significativamente a germinação e demais variáveis analisadas. Houve redução da
germinação em ambiente com restrição hídrica a partir de -0,4 MPa, e para estresse
salino a germinação não foi influenciada com a presença de ambos sais no
substrato.
PALAVRAS-CHAVE: luz, restrição hídrica, salinidade, temperatura
ENVIRONMENTAL FACTORS ON GERMINATION OF Barbarea verna
ABSTRACT
Barbarea verna, also called cress-the-ground, is a vegetable with great nutritional
and medicinal value, being consumed in Brazil. Vegetables are short-cycle species,
sown directly in the field, as is the case cress-the-ground. For this purpose it is
necessary to know the adaptability and tolerance to abiotic factors species, since this
assists in understanding the definition of agronomic practices that allow full
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development of the plants. The present study aimed to evaluate the germination of
Barbarea verna in different environmental conditions. Four experiments were
conducted: combination of five temperatures (20, 25, 30, 35 and 20/30 ºC);
germination under light filters (far-red, light white, red,); the absence of light and
white light (control); six levels of water restriction provided by PEG6000 (0.0, -0.2, 0.4, -0.6, -0.8, -1.00 MPa), five levels of salt stress provided by NaCl and KCl , in
osmotic potential (0.0, - 0.2, - 0.4, -0.6, -0.8 MPa). The germination of Barbarea
verna was maximized at 25 and 30 ºC. The seeds respond positively to the presence
of white light. The absence of light inhibited germination and the presence of light
filters significantly reduced germination and other variables. There was reduction in
the germination environment under fluid restriction starting from -0.4 MPa, and salt
stress germination was not influenced by the presence of both salts in the substrate.
KEYWORDS: temperature, light, water restriction, salinity.
INTRODUÇÃO
O agrião (Barbarea verna) é uma hortaliça de pequeno porte e de grande
aceitação em todo o território brasileiro, sendo consumido in natura. Desde a
civilização romana e grega, é usado como desintoxicante, vermífugo, antidiabético,
laxativo e para o tratamento de tuberculose pulmonar (GOMES, 2009). É uma
espécie que apresenta folhas pequenas e verde-escuras, com baixo teor calórico e
fonte de vitamina A (especialmente betacaroteno) e C, vitaminas do complexo B e
sais minerais. O talo crocante contém ainda alto teor de iodo. As folhas apresentam
um sabor picante, mas suave, que estimula o apetite (BOITEUX & GIORDANO,
2013).
Essa espécie é semeada diretamente no canteiro, sendo conduzido até o
momento da colheita das folhas. É uma espécie que se desenvolve em condições de
temperatura amena, exigindo solos de elevado teor de argila, para melhor retenção
de água (FILGUEIRA, 2012). Segundo os mesmos autores, para a condução de
área de cultivo, inicialmente, semeia-se em sementeiras e, após a germinação e
desenvolvimento inicial, transplantam-se as mudas para locais definitivos. Dada essa
prática para a formação de canteiros para a produção, é necessário a utilização de
sementes de elevada qualidade fisiológica, e com capacidade de suportarem
estresses ambientais.
O processo germinativo de sementes inicia com o ressurgimento das atividades
paralisadas por ocasião da maturidade fisiológica, sendo para isto necessário alguns
requisitos fundamentais, como a viabilidade das sementes e as condições
ambientais favoráveis (CARVALHO & NAKAGAWA, 2000). Sementes de espécies
pertencentes a diferentes grupos ecológicos podem necessitar de condições
diferentes para expressar seu maior potencial germinativo (SILVA et al., 2007). Essa
dependência de fatores ambientais varia também para espécies domesticadas e
cultivadas pelo homem.
A temperatura é fator fundamental na germinação de sementes, pois influencia
na velocidade de absorção de água e sobre os processos fotossintéticos que
desencadeiam o processo germinativo (BEWLEY & BLACK, 1994; MARCOS FILHO,
2005). Sementes de diferentes espécies apresentam respostas diferenciadas para a
germinação quanto à temperatura mínima, máxima e ótima (NASCIMENTO, 2000).
Outro fator ambiental que pode interferir na capacidade germinativa de
espécies de hortaliças é a quantidade de água presente no substrato. O
conhecimento da tolerância das plantas à falta de água e como explorá-las,
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se importante para o desenvolvimento de práticas agrícolas que visem à
manutenção das melhores condições para o pleno desenvolvimento das plantas
(YAMASHITA et al., 2008; SANTOS et al., 2011).
A luminosidade é um fator preponderante no desenvolvimento, crescimento e
produção dos vegetais, sendo considerada fonte primária de energia relacionada à
fotossíntese, podendo atuar na absorção, transmissão e utilização da energia
disponível (GONÇALVES et al., 2010). Em algumas espécies, é responsável pela
superação da dormência de sementes (BASKIN & BASKIN, 1998), sendo a molécula
do fitocromo que regula a qualidade da luz para a germinação (TAKAKI, 2001),
variando de acordo com a absorção diferencial dos comprimentos de onda do
espectro da luz que chegam até as plantas (YAMASHITA et al., 2011). A energia
usada no processo fotossintético origina-se dos comprimentos de onda da região do
visível (entre 400 e 700 nm), correspondente às faixas entre a luz azul e a vermelha
(TAKAKI, 2001).
A salinidade do solo desencadeia estresse para plantas e pode afetar
negativamente importantes processos fisiológicos (LAMBERS et al., 1998). Segundo
FLOWERS (2004), a salinidade dos solos e das águas, é uma das principais causas
da queda de rendimento das culturas. Porém, os efeitos dependem ainda, de outros
fatores, tais como espécie, cultivar, estádio fenológico, tipos de sais, intensidade e
duração do estresse salino, manejo cultural e da irrigação e condições
edafoclimáticas (TESTER & DAVÉNPORT, 2003). Além disso, algumas espécies,
tais como o agrião d’água, são cultivados em sistema hidropônico, necessitando de
manutenção das condições de salinidade em teores relativamente baixos, evitando
prejuízos no desenvolvimento da cultura (GOMES, 2009).
A capacidade de germinação das sementes é um dos pontos mais críticos para
determinar o sucesso ou fracasso da produção, sendo fundamental a obtenção de
sementes com elevada qualidade fisiológica e um dos métodos utilizados para
determinar tal qualidade é o teste de germinação e vigor de sementes.
Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da
luz, temperatura, restrição hídrica e salinidade na germinação de sementes de B.
verna.
MATERIAL E MÉTODOS
Os trabalhos foram conduzidos no Laboratório de Tecnologia de Sementes do
CETAM (Centro de Tecnologia da Amazônia Meridional) da Universidade do Estado
de Mato Grosso, Campus Universitário de Alta Floresta - MT (UNEMAT) no período
de junho a agosto de 2013. Foram utilizadas sementes da espécie agrião-da-terra
adquiridas no comércio local, sem tratamento com defensivos agrícolas.
Foram realizados quatro ensaios, visando avaliar a influência da qualidade de
luz, temperatura, restrição hídrica e estresse salino na germinação de sementes de
B. verna.
Foram utilizadas caixas de acrílico do tipo gerbox (11,0 x 11,0 x 3,5 cm)
submetidas a tratamento asséptico prévio por meio da limpeza com hipoclorito de
sódio (10%), duas horas antes da montagem dos experimentos. As sementes foram
colocadas para germinar nas caixas gerbox sobre duas folhas de papel germitest
umedecidas com cada solução (de acordo com os tratamentos de cada
experimento), na proporção de 2,5 vezes a massa do substrato seco (BRASIL,
2009), e posteriormente acondicionadas em câmaras de germinação tipo BOD com
regime de luz de 12 h, sob lâmpadas fluorescente de 40W, sendo considerada
germinada a semente cuja radícula atingiu 2 mm de comprimento.
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Para o ensaio de temperatura, sementes de B. verna foram submetidas à
germinação sob condições de temperaturas constantes de 20, 25, 30 e 35 oC e
alternada de 20/30 ºC, sob fotoperíodo de 12h. A contagem do número de sementes
germinadas foi realizada diariamente, por sete dias.
Para avaliar a influência da qualidade da luz na germinação das sementes de
B. verna, estas foram submetidas a quatro condições de luz: luz branca, vermelha,
vermelho-distante e a ausência de luz. Após a distribuição das sementes sobre o
substrato, o mesmo foi umedecido com água destilada, seguido do imediato
revestimento das caixas com papel-celofane, para obtenção dos diferentes filtros de
luz. Para obtenção da luz vermelha, as caixas foram envolvidas por duas folhas de
papel-celofane de cor vermelha. Para o tratamento vermelho-distante, estas foram
envolvidas por duas folhas de papel-celofane vermelho e duas de cor azul. Para
ausência de luz, as sementes foram dispostas em caixas gerbox de cor preta e
posteriormente envolvidas com papel alumínio, seguido de filme plástico
transparente. Não se usou revestimento para o tratamento com luz branca
(testemunha) (TOLEDO et al., 1993; LOPES et al., 2005; YAMASHITA et al., 2008).
A verificação da germinação foi de acordo com o descrito no teste anterior, porém
esta foi realizada em ambiente escuro e equipado apenas com luz verde, cujo
comprimento de onda, encontrava-se faixa de 610 e 650 nm, tendo sido considerado
como seguro nas avaliações de germinação em tratamentos de escuro ( LOPES et
al.,2005). Todos os tratamentos foram mantidos em câmara BOD regulada a
temperatura constante de 25 ºC.
Para o estudo da restrição hídrica, os seguintes potenciais osmóticos foram
estudados: 0,0; -0,1; -0,2; -0,4; -0,6; -0,8; e -1,0 MPa, por meio de diluições de PEG
6000 em água destilada, de acordo com a tabela citada por VILLELA et al. (1991).
Os tratamentos foram dispostos aleatoriamente dentro da câmara BOD regulada
para temperatura constante de 25 ºC e 12 horas de fotoperíodo.
Visando estudar o efeito do estresse salino na germinação das sementes,
estas foram submetidas a diferentes tratamentos que constaram da combinação de
cinco potenciais osmóticos (0,0; -0,2; -0,4; -0,6; -0,8 MPa), induzidos por soluções de
NaCl e KCl, configurando um esquema fatorial 2 x 5, sendo dois sais e cinco
potenciais, com quatro repetições. As soluções salinas foram preparadas a partir da
equação de Van’t Hoff citada por BRAGA et al. (1999).
Para todos os experimentos, foram avaliadas as seguintes variáveis: IVG
(índice de velocidade de germinação) de acordo com Maguire (1962), percentual
germinativo e comprimento médio da raiz das plântulas. Foi utilizado o delineamento
experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições de 25 sementes para
cada tratamento. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as
médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, com auxílio do
programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Temperatura
Os dados obtidos quanto à capacidade germinativa das sementes de B. verna
sob variações de temperaturas, demonstram diferenças significativas para todas as
variáveis analisadas (Tabela 1).
O tratamento mantido às temperaturas constantes de 20, 25, 30 e 20/30 ºC
proporcionaram maior porcentagem de germinação das sementes, não havendo
diferenças entre si. Entretanto, quando as sementes foram mantidas a 35 ºC, a
germinação não atingiu 50%, demonstrando a influência negativa dessa elevada
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temperatura nessa variável. Do mesmo modo, BUFALO et al. (2012) também
verificaram em sementes de alface, germinação máxima nas mesmas temperaturas
constantes encontradas no presente trabalho e redução da germinabilidade quando
expostas a 35 ºC. PEREIRA et al. (2005), trabalhando com diferentes cultivares de
coentro, também observaram resultados semelhantes. Para a maioria das espécies
cultivadas, especialmente as hortaliças, a temperatura ideal para germinação das
sementes, situa-se entre 20 e 30 ºC, podendo ocorrer apenas pequenas variações
de espécie para espécie, com riscos na produtividade destas (FILGUEIRA, 2012).
TABELA 1. Porcentagem de geminação, índice de velocidade de germinação (IVG)
e comprimento de raiz (cm) de Barbarea verna em função da
temperatura.
Comprimento de raiz
Temperatura
Germinação (%)
IVG
(cm)
20 ºC
84 a
6,10 c
0,76 b
25 ºC
100 a
9,65 a
1,93 a
30 ºC
95 a
8,17 ab
1,72 a
35 ºC
47 b
2,47 d
0,25 b
20/30 ºC
88 a
6,80 bc
2,01 a
CV (%)
15,84
12,97
20,81
*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, a 5%, pelo teste de Tukey.

Quanto à variável IVG, os tratamentos com temperaturas constantes de 25 e
30 ºC foram os que apresentaram maiores valores, indicando que a germinação das
sementes de B. verna é beneficiada nesta condição. Menor valor foi obtido na
temperatura de 35 ºC, confirmando os resultados observados na porcentagem de
sementes germinadas. Elevadas temperaturas podem provocar desorganização dos
processos germinativos, provocando redução na velocidade e no número de
sementes que conseguem completá-lo, em decorrência dos efeitos sobre a atividade
enzimática e das restrições ao acesso de oxigênio (MARCOS FILHO, 1986). Estes
resultados são semelhantes aos encontrados por FERREIRA et al. (2008) e MAIA et
al. (2008) que, trabalhando com sementes de Eruca sativa e Hyptis suaveolens,
respectivamente, concluíram que os menores valores de IVG foram obtidos na
temperatura de 35 ºC.
O maior comprimento da raiz foi observado nas temperaturas alternadas em
20/30 ºC, não diferenciando de 25 e 30 ºC. Embora tenha sido estimulado o
processo germinativo em 84% para temperatura de 20 ºC e 47% para 35 ºC, ambas
temperaturas inibiram o desenvolvimento das sementes de agrião, ocasionando
redução no comprimento da raiz.
Resultados semelhantes foram obtidos por STEINER et al. (2010), os quais
verificaram que Eruca sativa quando submetida a temperaturas de 20 e 35 ºC
apresentaram decréscimo no comprimento radicular, deterioração das sementes,
liberação de exsudados no meio germinativo e desenvolvimento de fungos na
superfície das sementes. Temperaturas elevadas aceleram e desorganizam o
processo germinativo, enquanto que temperaturas abaixo da ótima tendem reduzir a
velocidade de germinação e consequentemente o desenvolvimento radicular
(CARVALHO & NAKAGAWA, 2000).
Conforme BEWLEY & BLACK (1994), para as sementes de diversas
espécies, a temperatura afeta tanto a capacidade de germinação quanto a
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.18; p. 1750

2014

velocidade de emergência de plântulas normais. Essa redução no poder germinativo
das sementes de B. verna verificada sob as temperaturas de 20 e 35 ºC,
provavelmente ocorreu devido ao declínio da velocidade do processo, sendo que o
prolongamento do tempo para inicio da germinação provocou a formação de
plântulas com tamanhos reduzidos caracterizados pela ocorrência de raízes fracas e
atrofiadas quando comparadas às demais temperaturas testadas.
Qualidade de Luz
Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da germinação, IVG e
comprimento de raiz das sementes de Barbarea verna sob diferentes filtros de luz.
Verifica-se que houve diferença entre os filtros estudados, para todas as variáveis
analisadas.
TABELA 2. Porcentagem de geminação, índice de velocidade de germinação (IVG)
e comprimento de raiz (cm) de Barbarea verna em função da condição
de luz.
Tratamentos
Luz branca
Luz vermelha
Luz vermelhodistante
Ausência de luz
CV (%)

Germinação (%)
97,0 a
81,0 b

IVG
9,22 a
7,52 b

Comprimento de raiz (cm)
2,24 a
0,82 b

80,0 b
76,0 b
10,27

7,61 b
7,77 b
12,32

0,78 bc
0,47 c
16,71

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, a 5%, pelo teste de Tukey.

Para a variável porcentagem de germinação das sementes, a luz branca
promoveu maior porcentual germinativo destas, diferindo dos demais tratamentos.
Possivelmente os demais filtros prejudicaram a absorção de luz e conversão do
fitocromo ativo, que é o responsável pela resposta germinativa de espécies à luz
(BEWLEY & BLACK, 1994). De maneira similar, a ausência de luminosidade
prejudicou a germinação das sementes, obtendo-se valores 21% inferiores aos
observados sob luz branca.
Esse comportamento indica que a ausência de luz impede que a luminosidade
adequada chegue até as sementes, provocando redução do percentual de
germinação destas. Apesar da maior parte das sementes que respondem à luz não
serem domesticadas (BASKIN & BASKIN, 1998), algumas espécies cultivadas, como
arroz e soja, tem um comportamento diferenciado em função da presença de filtros
de luz, tais como cobertura vegetal ou outro tipo de agente de sombreamento
(MEROTTO et al., 2002). Assim, é possível afirmar que o agrião-da-terra seja uma
espécie com fotoblastismo.
Para IVG, houve diferença entre luz branca e demais tratamentos. O valor
observado sob luz branca foi 15% superior aos observados nos demais filtros de luz,
inclusive na ausência de luz. Esses resultados evidenciam que o agrião-da-terra
necessita de luminosidade em todo o espectro do visível (entre 400 e 700 nm) para
que a germinação ocorra na maior velocidade (TAKAKI, 2001). A presença de
qualquer filtro pode reduzir significativamente a velocidade de germinação das
sementes dessa espécie.
Maiores valores de comprimento de raiz foram obtidos na presença de luz
branca, diferindo estatisticamente de todos os demais tratamentos. A ausência de
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luz prejudicou o desenvolvimento radicular, sendo que os menores valores foram
obtidos nesse tratamento. STEFANELLO et al. (2006), em pesquisa desenvolvida
com sementes de Pimpinella anisum, verificaram que apesar da germinação ter
ocorrido, tanto na presença como na ausência de luz, a manifestação do vigor das
plântulas e crescimento inicial destas foi favorecida pela luz branca, concordando
com os resultados observados no presente trabalho.
A presença da luz é um fator físico que desencadeia sinais de ativação ou
inativação de vias metabólicas nas sementes e nas plantas (BHATTACHARYA &
KHUSPE, 2001; KERBAUY, 2008). A ação da luz nos vegetais é precedida pela
absorção dos fotorreceptores, tais como os fitocromos e criptocromos (MORELLI &
RUBERTI, 2000). Em sementes de B. verna, a presença da luz branca desencadeou
maior conversão de Fv (forma inativa do fitocromo) para Fve (forma ativa do
fitocromo), o que proporcionou maior germinação e consequentemente maior vigor e
comprimento de raiz. Segundo VICTÓRIO & LAGE (2009), diferentes espectros de
luz podem aumentar a proporção de formas ativas dos fitocromos, desencadeando
respostas diferenciais no desenvolvimento vegetal.
Restrição hídrica
Os dados do processo germinativo de sementes de B. verna submetidas a
diferentes concentrações de PEG 6000 são apresentados na Tabela 3. Houve
diferença significativa entre as concentrações de PEG 6000 para todas variáveis
estudadas.
TABELA 3. Porcentagem de geminação, índice de velocidade de germinação (IVG)
e comprimento de raiz (cm) de Barbarea verna em função de restrição
hídrica.
Potencial
Germinação
Comprimento de raiz
Osmótico
(%)
IVG
(cm)
0
97 a
9,23 a
2,24 a
-0,2
41 b
2,93 b
0,16 b
-0,4
0c
0,00 c
0,00 b
-0,6
0c
0,00 c
0,00 b
-0,8
0c
0,00 c
0,00 b
-1,0
0c
0,00 c
0,00 b
CV (%)
7,72
22,02
34,53
*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, a 5%, pelo teste de Tukey.

Para a variável percentagem de germinação, o controle, ou seja, tratamento
com concentração zero de PEG 6000, promoveu germinação próxima de 100% das
sementes, diferindo dos demais tratamentos. Observou-se redução significativa já no
primeiro potencial estudado (-0,2 MPa) atingindo 41%. A partir desse potencial, não
houve germinação das sementes de B. verna. Esses resultados demonstram a
sensibilidade dessa espécie á falta de água no substrato, sendo mais intenso que os
obtidos por BERTAGNOLLI et al. (2003), que observaram redução significativa na
germinação de sementes de Lactuca sativa, a partir do potencial -0,3 MPa de PEG
6000.
Essa redução da germinação à medida que os potenciais osmóticos se tornam
mais negativo ocorre porque a restrição hídrica diminui a velocidade dos processos
metabólicos e bioquímicos, atrasando ou reduzindo a germinação das sementes,
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interferindo na embebição e também no alongamento celular do embrião
(BRADFORD, 1990). O decréscimo do potencial hídrico do meio também influencia
na absorção de água pela semente (BANSAL et al.,1980), além de reduzir ou
impedir a emissão da raiz primária (LOPES et al., 1996).
Para a variável IVG, o estresse hídrico, por deficiência, provocou redução
significativa na velocidade de germinação das sementes (Tabela 4). Houve queda
próxima de 70% no IVG comparando-se a ausência de PEG 6000 com o potencial
de -0,2 MPa. E, a partir desse potencial, o IVG, foi nulo, pois não foi verificada
germinação das sementes. SILVA et al. (2011), trabalhando com sementes de
cenoura também observaram que a espécie é osmoticamente afetada por PEG
6000, sendo os potenciais acima de -0,3 MPa, considerados críticos para
germinação, obtendo resultados semelhantes aos observados no presente trabalho.
Observou-se que os maiores valores de comprimento de raiz foram obtidos no
tratamento controle, diferindo estatisticamente de todos os demais potenciais
osmóticos, sendo que apenas no primeiro potencial estudado houve crescimento
radicular, sendo este 93% menor que a média observada no controle.
Em estudo realizado por FARIAS (2008), ao testar a ação de PEG 6000, como
agente osmótico, em sementes de Gliricidia sepium, o maior percentual de
germinação foi observado na testemunha, o qual decresceu em mais de 50% a partir
de -0,5 MPa, atingindo valores nulos, provocando redução e ausência de raiz,
concordando com os valores obtidos no presente trabalho.
Para BRADFORD (1995), o decréscimo no crescimento e germinação de
sementes, seguido de redução na protrusão da radícula, pode ser devido ao baixo
turgor das células, causado pela restrição hídrica. Além disso, nessas condições,
devido à redução na atividade enzimática ocorre prolongamento da fase estacionaria
do processo de embebição, resultando em menor desenvolvimento meristemático e,
consequentemente, atraso na protusão radicular (FALLERI, 1994).
Estresse salino
Quanto às variáveis estudadas na germinação de sementes de B. verna
submetidas a estresse salino, observa-se que houve significância apenas para o
fator SAIS na variável IVG e potencial para a variável comprimento de raiz (Tabela
5).
TABELA 5. Quadrado médio das variáveis avaliadas de germinação de Barbarea
verna submetido a diferentes sais e potenciais.
Fatores
Germinação (%)
IVG
Comprimento de raiz (cm)
Sal (S)
48,40ns
24,43*
0,09ns
Potencial (P)
28,60ns
1,26ns
3,61*
S*P
51,40ns
0,35ns
0,18ns
Resíduo
111,87
2,01
0,11
C.V. (%)
12,2
15,54
32,25
ns: não significativo pelo teste F; *significativo pelo teste F.

Quanto ao IVG, observou-se que o NaCl apresentou valor de 9,91, diferindo
estatisticamente do KCl, cuja média foi de 8,34. Estes resultados são similares aos
observados por DIAS & LOPES (2004) que, analisando sementes de cenoura
concluíram que o aumento da concentração salina do meio até -0,8 MPa não
influenciaram na germinação da espécie. Em conformidade, SALES et al. (2012),
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concluíram que não houve interferência da salinidade na germinação e
desenvolvimento de plântulas de coentro. Também FIOROTTI et al. (2006),
verificaram em sementes de pepino, que o aumento da concentração salina de
NaCl até -0,8 MPa não interferiu no desempenho germinativo das sementes. Porém
CARVALHO & KAZAMA (2011), em sementes da mesma espécie, concluíram que o
aumento progressivo do potencial osmótico KCl é prejudicial a germinação e
desenvolvimento das plântulas.
Quanto ao comprimento de raiz, verificou-se que à medida que o potencial
osmótico foi reduzido, essa variável tendeu a também acompanhar um decréscimo,
seguindo uma regressão quadrática (Figura 1).
3

2

Média

2

y = 4,0357x - 4,9986x + 2,0349
2
R = 0,8994

1

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Potencial osmótico (-MPa)

FIGURA 1. Comprimento de raiz (cm) de plântulas de Barbarea verna submetidas a
diferentes potenciais osmóticos provocados por sais.
Experimentos realizados por DICKMANN et al. (2005), com sementes de
Helianthus annuus observaram resultados similares, sendo que a partir do
potencial -0,3 MPa de NaCl houve redução significativa no comprimento da raiz.
Estas informações também são compatíveis com as observações de TORRES
(2007), que verificou efeito severo a partir do potencial -0,4 MPa nas raízes de
plântulas de melancia.
PEREZ & TAMBELINI (1995), obtiveram resultados
semelhantes com Prosopis juliflora afirmando que o efeito tóxico dos sais deve
ocorrer principalmente no crescimento da radícula.
Segundo SHANNON et al. (1998) e TAIZ & ZEIGER (2006), o elevado nível
salino do substrato reduz a taxa de assimilação metabólica, a atividade de enzimas
responsáveis pela respiração e fotossíntese, restringindo assim, a obtenção de
energia para o crescimento e diferenciação das células em tecidos.
MEDEIROS et al. (2009), afirmam que em vegetais expostos a excesso de
sais, ocorrem modificações nos processos fisiológicos e metabólicos
comprometendo o rendimento e consequentemente a qualidade da produção final.
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CONCLUSÕES
As sementes de B. verna apresentaram melhor desempenho germinativo nas
temperaturas 25 e 30 ºC, com redução significativa para todas variáveis na
temperatura de 35 ºC.
As sementes apresentam maior germinabilidade, velocidade de germinação e
comprimento de raiz quando exposta a luz branca, seguida da luz vermelha e
vermelho distante, podendo ser consideradas fotoblásticas preferenciais.
A espécie é osmoticamente afetada por PEG 6000, sendo que os potenciais
acima de -0,2 MPa são considerados críticos à germinação.
A porcentagem germinação não foi influenciada com presença de sal no
substrato. Os sais se comportaram de maneira diferente na velocidade de
germinação, sendo que KCl prejudicou o IVG. O comprimento da raiz foi reduzido à
medida que a concentração dos sais aumentava.
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