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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo estudar o efeito da restrição hídrica sobre o 

comportamento germinativo das sementes de chicória. O estudo foi realizado em câmaras 

de germinação, com temperatura de 34oC, umidade relativa de 70% e ausência de luz. 

Como parcela, foi utilizada uma caixa tipo “gerbox”, com 100 sementes sobre folhas de 

papel filtro, umedecidas com soluções de polietileno glicol (PEG 6000) de diferentes 

potenciais hídricos, que se constituíram nos tratamentos. As leituras foram realizadas 

diariamente do 3º ao 18º dia. Verificou-se diferença significativa na variável referente à 

germinação, no qual observou-se nos potencias osmóticos de 0.0 (controle), - 0.1, - 0.2 e 

- 0.3MPa as percentagens de 29.2, 26.4, 2 e 0% de germinação, respectivamente. O 

tempo médio foi afetado pelos tratamentos, segundo a análise de variância, no qual os 

potenciais osmóticos de 0.0 (controle), - 0.1, - 0.2 e - 0.3MPa apresentaram os tempos 

médios de 8.75, 9.27, 10.6 e 0 dias, respectivamente. 
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ABSTRACT – Action of PEG 6000 and of the temperature of 34ºC on chicória seeds. 
The present work had as objective studies the effect of the restriction hidric on the 

behavior germinative of the chicória seeds. The study was accomplished in germination 

cameras, with temperature of 34oC, relative humidity of 70% and light absence. As 

portion, a box type "gerbox" was used, with 100 seeds on leaves of paper filter, moistened 

with solutions of polyethylene glicol (PEG 6000) of different potentials hidrics, were 

constituted in the treatments. The readings were accomplished daily of the 3rd to the 18th 

day. Was verified differentiates significant in the variable regarding the germination, which 

was observed in the potencies osmotic of 0.0 (control), - 0.1, - 0.2 and - 0.3MPa the 

percentages of 29.2, 26.4, 2 and 0% of germination, respectively. The medium time was 

affected by the treatments, according to the variance analysis, in which the osmotic 

potentials of 0.0 (control), - 0.1, - 0.2 and - 0.3MPa presented the medium times of 8.75, 

9.27, 10.6 and 0 days, respectively. 
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INTRODUÇÃO 



A espécie Eryngium foetidum L. é popularmente conhecida como chicória, pertence à 

família Apiaceae e pode ser encontrada em toda região amazônica. Por ser adaptada as 

condições climáticas existentes nesta região (VILLACHICA, 1996), tal espécie vem sendo 

cultivada e explorada por horticultores na Amazônia. Tal espécie possui sua propagação 

por sementes, no qual possuem dimensões diminutas, entorno de 0,5 a 1,5 mm. 

Da absorção de água resulta a reidratação dos tecidos com a conseqüente intensificação 

da respiração e de todas as outras atividades metabólicas que culminam com o 

fornecimento de energia e de nutrientes necessários para a retomada de crescimento por 

parte do eixo embrionário. Potenciais hídricos muito negativos, especialmente no início da 

embebição, promovem redução drástica da absorção de água pelas sementes, podendo 

inviabilizar a seqüência de eventos do processo germinativo (Bansal et al., 1980 apud 

TORRES et al, 1999). 

O estresse hídrico atua diminuindo a velocidade e a porcentagem de germinação e, para 

cada espécie, existe um potencial hídrico abaixo do qual a germinação não ocorre 

(ADEGBUYI et al. 1981 e THERIOS, 1982 apud TORRES et al, 1999). 

O presente trabalho teve como objetivo estudar o efeito da restrição hídrica sobre o 

comportamento germinativo das sementes de chicória. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Fisiologia Vegetal, da Universidade 

Federal Rural da Amazônia, com sementes de chicória (Eryngium foetidum L.). O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), composto por 4 

tratamentos (0,0; -0,1, -0,2 e -0,3MPa), no qual as soluções de Polietileno glicol 6000 

simularam tais potenciais osmóticos e foram preparadas de acordo com Villela et al 

(1991), contou com 5 repetições e cada parcela foi constituída por 100 sementes. As 

sementes foram dispostas em caixas plásticas do tipo “gerbox” que haviam sido 

previamente forradas com folhas de papel filtro estéril e umedecidas com as soluções. Os 

recipientes contendo as sementes foram colocados em câmara de germinação, com a 

temperatura controlada em 34°C, umidade relativa a 70 % e com ausência de luz. As 

leituras foram realizadas diariamente do 3º ao 18º dia, considerando-se germinadas as 

sementes que emitiram radícula, após a leitura, as consideradas germinadas foram 

retiradas do recipiente, adaptado de Brasil (1992). As variáveis analisadas foram à 

percentagem de germinação e o tempo médio de germinação, segundo Silva e Nakagawa 

(1995). Os resultados foram submetidos à análise de variância e para a comparação entre 

as médias foi utilizado o teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



Verificou-se diferença significativa na variável referente à germinação (Tabela 1), no qual 

observou-se nos potencias osmóticos de 0.0 (controle), - 0.1, - 0.2 e - 0.3MPa as 

percentagens de 29.2, 26.4, 2 e 0% de germinação (Figuras 1), respectivamente. Estes 

resultados se devem provavelmente a faixa de temperatura avaliada neste experimento, 

pois independente da restrição hídrica, o tratamento controle apresentou baixa taxa de 

germinação, abaixo de 30%. Segundo Ferreira e Borghetti (2004) a temperatura é um 

fator que afeta a germinabilidade e pode influenciar negativamente o processo 

germinativo. 

O tempo médio foi afetado pelos tratamentos, segundo a análise de variância (Tabela 1), 

no qual os potenciais osmóticos de 0.0 (controle), - 0.1, - 0.2 e - 0.3MPa apresentaram os 

tempos médios de 8.75, 9.27, 10.6 e 0 dias, respectivamente. O tempo médio aumentou, 

nos tratamentos em que ocorreu germinação, à medida que a restrição hídrica imposta 

pelo PEG aumentou, e isto ocorre porque a condutância da água, do meio para a 

semente, é minimizada, trazendo como conseqüência o prolongamento do processo de 

germinação (CARVALHO & NAKAGAWA, 2000). 

LITERATURA CITADA 
BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Regras para Análise de Sementes. 

Brasília: SNDA/DNPV/CLAV.  1992. 365p. 

CARVALHO, N.M. & NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção. 

Campinas: Fundação Cargill, 1988. 424p. 

CARVALHO, N.M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência e tecnologia e produção. 4 ed. 

Jaboticabal: FUNEP, 2000. 588p. 

FERREIRA, A.G.; F. BORGHETTI F. Germinação: do básico ao aplicado. Artmed, Porto 

Alegre. 2004. 323p. 

SILVA, J. B. C.; NAKAGAWA, J. Estudo de fórmulas para cálculo da velocidade de 

germinação. Informativo ABRATES, Pelotas. v. 5, n. 1, abr. 1995. 

TORRES, S. B.; VIEIRA, E. L.; MARCOS-FILHO, J. Efeitos do estresse hídrico na 

germinação e no desenvolvimento de plântulas de pepino. Revista Brasileira de 

Sementes, vol. 21, n. 2, p. 59-63, 1999. 

VILLACHICA, H. Frutales y hortalizas promisorios de la Amazônia. Lima:Tratado de 

Cooperacion Amazônica, 1996, 385p. 

VILLELA, F. A.; DONI FILHO, L.; SEQUEIRA, E. L. Tabela de potencial osmótico em 

função da concentração de polietileno glicol 6.000 e da temperatura. Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, Brasília. v. 26. n. 11/12. nov./dez. 1991. 



Tabela 1 – Percentagem de germinação e tempo médio de germinação de sementes de 

chicória (Eryngium foetidum L.) submetidas à temperatura de 34º C e aos potenciais 

osmóticos de 0.0, - 0.1, - 0.2 e – 0.3 MPa. 

1Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem significativamente entre si, de acordo com o teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade. 

Potencial osmótico (MPa) Germinação (%) Tempo médio (dias) 
0.0 (Controle) 29.2  a 8.75 a 
- 0.1 26.4  b 9.27 a 
- 0.2 2       c 10.6  b 
- 0.3 0      d 0 c 
CV (%) 8.51 7.92 
DMS (Tukey) 2.21 1.02 
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Figura 1 – Germinação acumulada em sementes de chicória (Eryngium foetidum L.) sob 

diferentes potenciais osmóticos. 
 
 
 
 
 
 

 


