
 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
997 

 
ESTRESSE HÍDRICO NA GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO IN ICIAL DE 

Handroanthus avellanedae (Lorentz ex Griseb.) Mattos EM AMBIENTE 
PROTEGIDO 

 
Luanna Elis Guimarães¹, Jales Teixeira Chaves Filho², Carlos de Melo e Silva-Neto³, 

Flaviana Delmiro Oliveira4 

 
1. Especialista. Mestranda em Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, Brasil. E-mail: luanna.meioambiente@gmail.com  
2.  Doutor em Ciências Biológicas (Botânica), Pontifícia Universidade Católica, 

Goiânia, Brasil.  
3.  Doutorando em Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil.  
4.  Mestranda em Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil  

 
Recebido em: 31/03/2015 – Aprovado em: 15/05/2015 –  Publicado em: 01/06/2015          

 
RESUMO 

Handroanthus avellanedae (Lorentz x Griseb) Mattos, (ipê-rosa) é uma espécie 
utilizada em recuperação de áreas degradadas, e também, muito empregada como 
árvore ornamental. Objetivou-se neste estudo analisar a germinação e 
desenvolvimento inicial da planta Handroanthus avellanedae sob diferentes 
tratamentos com água e seca. Os experimentos foram realizados na estufa de 
vegetação da área IV da PUC-Goiás. O delineamento experimental totalmente 
casualizados com cinco tratamentos de 0, 3, 6, 9, 12 dias em estresse hídrico, para 
sete repetições, sendo que em cada repetição foram plantadas cinco sementes de 
H. avellanedae. Foram plantadas e analisadas ao todo 175 sementes no 
experimento de germinação. No experimento de desenvolvimento inicial de cinco 
tratamentos de 0, 3, 6, 9, 12 dias sem irrigação, para sete repetições, sendo que 
cada repetição havia duas plantas em desenvolvimento inicial de H. avellanedae. 
Iniciou-se com um número total de 70 plantas. Os resultados obtidos com o primeiro 
experimento evidenciaram maior porcentagem de germinação das sementes de H. 
avellanedae semeadas nos substratos com tratamento de água de intervalos de até 
seis dias de estiagem. Já, os resultados obtidos no experimento de desenvolvimento 
inicial revelaram que plantas em desenvolvimento (mudas) que sofrem estresse 
hídrico a partir de seis dias morrem com a carência de hidratação, porém o 
tratamento de 12 dias causa uma adaptação da planta a tal condição. Nas 
observações sobre a influência do estresse hídrico na germinação e 
desenvolvimento inicial da H. avellanedae em condições de estufa, foi constatado 
que houve deficiência no crescimento e desenvolvimento da planta estudada. 
PALAVRAS-CHAVE:  Ipê, crescimento, água, deficiência e Cerrado. 
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WATER STRESS ON INITIAL DEVELOPMENT AND GERMINATION  OF 
Handroanthus avellanedae (Lorentz ex Griseb.) Matto s IN GREENHOUSE 

  
ABSTRACT 

 
Handroanthus avellanedae (Lorentz x Griseb), is a specie used for recovering 
degraded areas, and also used as ornamental tree. This study had as objective to 
analyze germination and initial development from Handroanthus avellanedae plants 
under different treatments with water and drought. The experiments were conducted 
in greenhouse from the university (PUC-Goiás- area IV). Completely randomized 
design wich five treatments from 0, 3, 6, 9, and 12 days of drought period, for seven 
replications, where each replication consisted on planting five seeds from H. 
avellanedae. 175 seeds were sown on germination experiment. For initial growth 
experiment, five treatments of 0, 3, 6, 9, 12 days in drought period, for seven 
replications; each replication consisted of two plants of H. avellanedae. The study 
started with 70 plants. The results obtained with the first experiment showed higher 
percentage of germination for H. avellanedae seeds sown on substrates with water in 
intervals up to six days of drought. The results obtained for initial development 
showed that seedlings are affected for drought periods from 6 days on can dye due 
to lack of hydration, although treatment of 12 days cause a plant adaptation to its 
condition. Based on the observations on the influence of water stress on germination 
and initial development from H. avellanedae under greenhouse conditions, it was 
found that there was deficiency in growth and development of the studied plant. 
KEYWORDS:  Handroanthus sp.; water, deficiency, Brazilian savana 

 
INTRODUÇÃO 

Handroanthus avellanedae (Lorentz ex Griseb.) Mattos (Bignoniaceae), é uma 
espécie nativa popularmente conhecida por Ipê-rosa ou Ipê-roxo, e possui potencial 
para uso comercial e paisagístico. Pode ser encontrada nos Estados de Mato 
Grosso do Sul, São Paulo até o Rio Grande do Sul, sua altura média é de 20-35m, 
com tronco ereto e cilíndrico com diâmetro de 60-80 cm e casca fissurada 
longitudinalmente, com folíolos glabros, subcoriáceos, em número de cinco, de 5-13 
cm de comprimento e floração ocorre nos meses de junho a novembro (LORENZI, 
2000). Essa espécie é comumente utilizada em programas de recuperação florestal 
(POLINI et al., 2013).    

Nas espécies dos gêneros Handroanthus há grandes entraves na produção 
de mudas, e consequentemente, nos programas de reflorestamento, devido à 
espécie proporcionar um período de viabilidade de sua semente naturalmente curto 
(CABRAL et al., 2003). E assim, sem uma boa condição para germinação e 
desenvolvimento, a planta sofre estresses que inviabilizam sua sobrevivência e 
perpetuação. A seca se torna um dos principais fatores que leva ao déficit hídrico 
das plantas, estando relacionada, principalmente, com um período de falta de 
precipitação, e consequentemente, a falta de água no solo (PAIVA & OLIVEIRA 
2006). 

Dentro deste contexto, apesar da importância econômica e ecológica desta 
espécie, ainda há poucos estudos a respeito de condições de estresse hídrico na 
germinação, no crescimento e no desenvolvimento inicial. Portanto, este trabalho 
objetivou verificar a influência do estresse hídrico na germinação e desenvolvimento 
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inicial de Handroanthus avellanedae (Lorentz ex Griseb (Bignoniaceae) em 
condições de estufa. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Os estudos foram realizados na estufa de vegetação do Laboratório de 
Biologia Vegetal da PUC-Goiás, no período de setembro de 2009 a abril de 2010. O 
experimento foi conduzido com sementes e plantas jovens. As sementes foram 
colhidas em setembro de 2009 em plantas situadas no município de Goiânia, sob as 
coordenadas: 16º 41´52.02” de latitude sul e 49º 19´45.77” longitude oeste.  

Após a colheita, as sementes foram removidas dos frutos, secas à sombra e 
armazenadas em sacos plásticos, após colocadas em câmara com controle de 
temperatura e umidade (3ºC - 5ºC; 75%UR). Para avaliação da germinação, foi 
escolhido um lote de sementes da H. avellanedae para a realização de toda 
experimentação. Este lote foi submetido a um teste de germinação para testar a 
viabilidade das sementes. O método utilizado foi o teste direto, ou seja, avaliando as 
plântulas das sementes germinadas, para isso, deve-se garantir o fornecimento de 
condições mais favoráveis possíveis.  Foram retiradas 10 sementes do lote, e 
colocadas em uma placa de Petri com papel mata-borrão umedecido em água, para 
o teste de germinação. Após uma semana, obteve-se 80% de sementes 
germinadas.  

Logo após o teste de viabilidade germinativa, foi realizada a semeadura com 
outras sementes desse mesmo lote testado. A semeadura foi realizada de forma 
direta e manualmente no dia 09/11/2009. Em cada recipiente (500 mL) foi colocada 
uma mistura de substrato orgânico e areia na proporção de (1:1), após foi realizado 
o plantio de cinco sementes para cada recipiente. As sementes foram colocadas 
superficialmente devido as suas características morfológicas (finas e achatadas), e 
então, cobertas com fina camada de substrato visando fornecer as mesmas 
condições encontradas em ambiente natural. 

Após o plantio das sementes, todos os tratamentos receberam 50 mL de água 
simulando uma chuva que seria capaz de iniciar o processo de germinação, uma vez 
que estas sementes não apresentam dormência. Os tratamentos utilizados foram: 0, 
3, 6, 9 e 12 dias de estresse hídrico.  

Ao todo foram cinco tratamentos com intervalos de 0, 3, 6, 9 e 12 dias em 
estresse hídrico, e para cada um dos tratamentos foram realizadas sete repetições, 
com plantio de cinco sementes de H. avellanedae por repetição (pote). O total de 
amostras foi de 35 por tratamento, totalizando 175 sementes plantadas.  

As observações sobre a germinação foram monitoradas e anotadas a cada 
três dias, desde a instalação até o seu encerramento. O critério adotado para a 
avaliação foi baseado nas recomendações das Regras para Análise de Sementes 
(BRASIL, 2009). Foram consideradas germinadas as sementes que deram origem a 
plântulas normais, com todas as estruturas essenciais, como um hipocótilo bem 
desenvolvido, uma plúmula intacta com uma folha verde emergindo do coleóptilo, e 
dois cotilédones normais, demonstrando, assim, sua aptidão para produzirem 
plantas normais sob condições favoráveis de campo.  

Igualmente foram mensuradas as alturas de todas as plântulas após a 
germinação, utilizando uma régua de 50 centímetros. A mensuração foi feita a partir 
da região do colo até o ápice da plântula. 

Para observação sobre o desenvolvimento inicial de H. avellanedae, foram 
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utilizadas mudas de cinco meses. Foram usadas sete repetições para todos os 
tratamentos, sendo que cada repetição havia duas plantas em desenvolvimento 
inicial. A observação sobre o desenvolvimento foi iniciada com um número total de 
70 plantas. Os tratamentos utilizados foram de 0, 3, 6, 9 e 12 dias sem irrigação.  
Cada muda de H. avellanedae recebeu 100 mL, de acordo com os tratamentos. 
Além disso, foi mensurada a altura das plantas, com uma régua de 50 centímetros, 
no início e no final da aplicação dos tratamentos. 

Para comparação estatística foi utilizada a média cada pote com cinco 
sementes, sendo sete potes para cada tratamento. Para germinação das sementes 
e desenvolvimento inicial de plântulas foi realizada regressão linear simples para os 
dias de estresse hídrico (0, 3, 6, 9 e 12 dias) com a significância estatística foi de 
95%.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados encontrados no experimento de germinação indicaram que os 

diferentes tratamentos nas sementes relativos aos períodos de estresse hídrico, 
tiveram influência no tamanho das plântulas. Após a germinação, foi possível 
observar que as plântulas a partir de seis dias em estresse hídrico, apresentaram 
pouco desenvolvimento, quando comparadas com aquelas com menor estresse 
hídrico, indicando a interferência da água no processo de crescimento da espécie 
(Figura 1).  

O que corrobora com resultados de OLIVEIRA et al. (2014) que afirmam em 
seu estudo, que o estresse hídrico pode afetar não só a embebição, mas também a 
germinação, quanto, gerar redução no crescimento e no desenvolvimento de 
plântulas, causada pela diminuição da expansão celular que o estresse causa. 
Portanto, para que a germinação aconteça, é necessário um grau mínimo de 
umidade que a semente deve atingir, e isso depende de sua natureza química e da 
permeabilidade do tegumento (POPINIGIS, 1985; CARVALHO & NAKAGAWA, 
2000).  

 
FIGURA 1. Altura média das plântulas de Handroanthus avellanedae (Lorentz 

ex Griseb) Mattos com diferentes dias em estresse hídrico, em 
condições de estufa (F(1;33)=0,242;p=0,625; R²=0,007) 
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As plantas com menor desenvolvimento vegetativo são as que apresentam os 

tratamentos com menor reposição hídrica, isso ocorre devido ao balanço hídrico ser 
negativo na planta, ou seja, ela esta perdendo mais água que necessita, e neste 
caso, esta acontecendo um estresse na planta motivado pelo déficit hídrico 
(BUTRINOWSKI et al., 2013). Legitimando com as análises do presente trabalho em 
que mostra uma sutil diferença nos distintos tratamentos, frente sua disponibilidade 
de água. 

É possível observar na Figura 2 o percentual médio de germinação de H. 
avellanedae, em que apresenta valores semelhantes nos tratamentos de todo dia 
recebendo água e nos de 03 e 06 dias de estresse hídrico. Em contraste com os 
tratamentos de 09 e 12 dias de estresse hídrico, em que a taxa de germinação 
diminui bastante.  MARCOS-FILHO (2005) enfatiza que o estresse hídrico pode 
diminuir tanto a porcentagem como a velocidade de germinação e a intensidade da 
resposta germinativa ao estresse hídrico.  

Já ÁVILA (2007) identificou que o movimento e a disponibilidade de água para 
as sementes são de grande valor para a germinação, como também, para o 
crescimento inicial do sistema radicular e emergência das plântulas, ficando estes 
fatores influenciados pelas características do complexo coloidal do substrato, ou 
seja, da absorção e transferência da água do solo para a planta. As sementes de H. 
avellanedae são sementes de viabilidade baixa por terem pouco tegumento.  

Os autores CARVALHO & NAKAGAWA (2000), explicam que sementes de 
curta longevidade perdem a viabilidade quando desidratadas, e que a hidratação, 
interfere de forma determinante na germinação, pois da absorção de água resulta a 
reidratação dos tecidos, com consequente intensificação da respiração e de todas as 
ações metabólicas, que resultam no fornecimento de energia para a retomada de 
crescimento do eixo embrionário. 

 
FIGURA 2. Percentual médio sobre a germinação de Handroanthus avellanedae 

(Lorentz ex Griseb.) Mattos sob estresse hídrico, observados em condição 
de estufa (F(1;33)=27,77; p=0.000; R²=0,457) 
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Das 70 mudas de cinco meses apenas 43 conseguiram se desenvolver 

(Figura 3). Na fase experimental de desenvolvimento da planta jovem ocorreram 
prejuízos no crescimento e muitas dessas plantas que sofreram estresse hídrico 
morreram. Porém, as plantas que receberam o tratamento de 12 dias sem água, 
criaram mecanismos que reduziram as perdas fisiológicas. Dessa forma, no final do 
experimento notou-se que essas plantas continuaram sobrevivendo, mesmo com o 
estado físico afetado, portanto, resistindo mais do que as outras plantas que 
receberam tratamentos em intervalos menores sem água (seis e nove dias em 
estresse hídrico), e mesmo assim conseguiram manter uma população maior de 
plantas vivas. 

Tal comportamento pode ocorrer devido ao estresse hídrico que, quando 
severo, pode levar à diminuição do crescimento, a adaptabilidade e tolerância ao 
estresse hídrico. Conforme descrevem TAIZ e ZEIGER (2004), que o primeiro efeito 
mensurável do estresse hídrico é uma diminuição do crescimento, causada pela 
redução da expansão celular que necessita de um potencial adequado de turgor. A 
seca pode resultar em desidratação celular, fechamento da cavidade xilemática e 
até morte. Por conta disso, plantas que conseguem velozmente evitar a 
desidratação por meio do fluxo estomático, e manter ao menos temporariamente, 
taxas fotossintéticas aceitáveis, demonstram bom comportamento fisiológico em 
ocorrências de deficiência hídrica (NASCIMENTO et al., 2011). 

Comparando o experimento de germinação com o de desenvolvimento inicial 
percebeu-se que as plântulas germinadas não conseguem resistir por muito tempo 
ao estresse hídrico. Entretanto, as plantas jovens possuem a capacidade de 
resistirem a mais tempo sem água e até criarem mecanismos que reduzem a 
intensidade dos efeitos do estresse hídrico na planta. Como não houve uma 
irrigação periódica para todas as sementes, observou-se o crescimento diferencial 
em cada planta, de acordo com o volume de água recebido. Esta resposta pode ser 
embasada no trabalho de MARCOS FILHO et al. (1987), os quais relatam que a 
uniformidade da umidade do substrato durante a condução do teste de germinação é 
fator primordial. 

Para TAIZ & ZEIGER (2004) a carência hídrica nos tratamentos com 
germinação e desenvolvimento inicial é um processo dependente da turgidez e 
consequentemente é extremamente sensível à deficiência hídrica, e essa carência 
não limita apenas a dimensão das folhas individuais, mas também o número de 
folhas de uma determinada planta, porque diminui ou o número, ou o crescimento 
dos ramos. Notou-se neste trabalho que nas mudas em desenvolvimento inicial que 
sofreram déficit hídrico, essas deram início a senescência de suas folhas como 
forma de proteção e sobrevivência. A senescência de folhas é um dos mecanismos 
de prevenção à desidratação que, entretanto, leva a um forte declínio no potencial 
de desenvolvimento, mesmo após a eliminar o déficit (GONÇALVES & PASSOS, 
2000). 

Foi observado ainda, que a partir de seis dias em estresse hídrico, não houve 
diferenciação de crescimento entre as plantas. Já nas plantas a partir de três dias 
sem irrigação não foi observado crescimento. Para proteger as plantas contra a seca 
o fechamento dos estômatos é uma das primeiras ações protetivas da planta, 
juntamente com a inibição da ampliação da área foliar (NASCIMENTO et al., 2011). 

Como resultado, o desenvolvimento das plantas indicaram a influência do 
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estresse hídrico nas plantas em que se aplicaram os tratamentos a partir de seis 
dias, podendo ser observado na Figura 3, o número de plantas vivas em todos 
tratamentos sob estresse hídrico. TAIZ & ZEIGER (2004) defendem que se o 
estresse hídrico for prolongado, poderá causar desde prejuízos ao crescimento e 
desenvolvimento até a morte da planta dependendo da intensidade e duração. Os 
autores avaliaram através das contagens de plântulas germinadas os prejuízos no 
crescimento e desenvolvimento da planta. 

 
FIGURA 3. Número de plantas vivas ao final do experimento        

F(1;33)=8,95;p=0,005; R²=0,213 
 
Comparando os resultados com outros trabalhos, podemos findar que um 

possível atraso das chuvas pode influenciar no desenvolvimento das plantas de 
florestas decíduas como as de Handroanthus avellanedae, que são relativamente 
insensíveis a secas quando adultas, mas que assim como muitas outras plantas 
sofrem com o déficit hídrico na fase inicial de desenvolvimento. WULLSCHLEGER e 
STRAHL (2010) destacaram que nas camadas de solos mais profundos contêm 
abundante umidade para sustentar o crescimento de árvores de grande porte 
durante maior parte do ano, porém, os solos superficiais retêm pouca água e 
ressecam rapidamente, caso não ocorra precipitação suficiente e periódica, 
ocasiona altos índices de mortalidade de plantas jovens, essas que seriam as 
florestas do futuro.  

 
CONCLUSÃO 

Nas observações sobre a influência do estresse hídrico na germinação e 
desenvolvimento inicial da Handroanthus avellanedae Lorentz ex Griseb 
(Bignoniaceae) em condições de estufa, foi constatado que houve deficiência no 
crescimento e desenvolvimento da planta estudada. 

Outras observações são necessárias para conhecer as características das 
plantas do cerrado, principalmente nas fases iniciais de crescimento, em que as 
mesmas são mais sensíveis aos estresses ambientais, contribuindo para a 
conservação e manejo de espécies nativas.  
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