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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE BAUHINIA CHEILANTHA (BONG) STEND.
(CAESALPINACEAE) SUBMETIDAS A ESTRESSE SALINO
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Bauhiniacheilantha,popularmenteconhecidacomo mororó, é uma planta da flora brasileira,
característicada vegetação da caatinga, com potencial madeireiro, forrageiro e medicinal,
sendode grande importâncianos tratamentosem casos de diabete e altos níveis de colesterol.
O excessode sais solúveisprovocauma reduçãodo potencialhídrico do solo, induzidomenor
capacidadede absorção de água pelas sementes,o que ocorre naturalmenteem regiões áridas
e semi-áridas.Dessa forma o presentetrabalhoteve como objetivoavaliaro efeito do estresse
salino na germinação de sementes de B. cheilantha. Frutos foram coletados em campo
experimentalda caatinga, na Embrapa Semi-Árido,Petrolina-PE,e levadasao Laboratóriode
Análises de Sementes, onde foram beneficiadosmanualmentepara obtenção das sementes.
Para o estressesalino foram preparadassoluçõesNaCI nas seguintescondutividadeselétricas
(CE): O(controle), 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dS.m-1. As sementes foram tratadas com
hiplocloridoe álcool 70% durante um minuto cada, escarificadascom lixa e colocadas em
gerboxsobrepapel mata borrão umedecidocomas soluçõesNaCI, e conduzidosa germinador
a 25°C. Foram realizadas avaliações diárias quanto a germinação, por até 4 dias após a
semeadura, sendo determinadas a porcentagem de germinação total (G%), índice de
velocidade de germinação (IVG) e tempo médio de germinação (TMG). Os resultados
indicam que as CE que apresentaram os melhores resultados para G%, IVG e TMG são
respectivamente,4 dS.m-l onde germinaram 80% das sementes, para o IVG houve uma
queda linear até a CE 10dS.m-l e valores próximos a zero a partir dessa CE enquanto que
para TMG ocorreu um aumento linear,até a CE 1OdS.m-l.Pode-seconcluirque, as sementes
de mororótem alta tolerânciaà salinidade.
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