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RESUMO 

 

O gênero Physalis corresponde a um grupo de plantas de grande destaque para o mercado de 

frutos tropicais de alto potencial econômico, como é o caso de uma das mais promissoras 

espécies de frutos exóticos, a Physalis peruviana L., que é detentora de características que 

elevam ainda mais a sua procura, como o seu rápido crescimento, alto rendimento e riqueza 

nutricional. Mas para que o processo de germinação ocorra é necessário que existam 

condições favoráveis de luz, oxigênio, temperatura e disponibilidade de água, mas nem 

sempre essas condições são adequadas. A produção agrícola desta cultura encontra diversos 

obstáculos para seu desenvolvimento saudável em áreas de solos salinizados do semiárido 

Nordestino, uma área do Brasil com grande ocorrência das espécies deste gênero. Levando 

isso em consideração, este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o desempenho de 

plantas de P. peruviana submetidas a diferentes fontes de cloreto (NaCl, KCl, CaCl2 e MgCl2) 

e concentrações. Os ensaios foram desenvolvidos no Laboratório de Germinação e Campo 

Experimental da Unidade Experimental Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de 

Santana- BA. Foram realizados ensaios cujas variáveis analisadas foram: Experimento 1- 

porcentagem de germinação (%G), frequência relativa de germinação (FR%) e tempo médio 

de germinação (TMG). Experimento 2- altura das plantas, comprimento da raíz, diâmetro do 

caule, área foliar, teor de clorofila, massa da matéria fresca e seca das folhas, caule e raíz. O 

aumento das concentrações para as diferentes fontes de cloreto usadas no experimento, foi 

prejudicial ao processo de germinação e para as variáveis de crescimento de P.  peruviana. O 

aumento das concentrações causou redução nas taxas de germinação e aumento do tempo 

médio de germinação. Todas as variáveis de crescimento das plantas tiveram seus valores 

reduzidos com o aumento das concentrações das fontes de cloreto, onde a fontes com NaCl e 

CaCl2 de 100mМ não proporcionaram nenhuma emergência. A fontes de NaCl na menor 

concentração apresentou os maiores teores de clorofila a e b, mesmo sendo uma das mais 

prejudiciais em ambos os experimentos. Tanto para o experimento de germinação como para 

o de desenvolvimento inicial de P. peruviana, as fontes de cloreto mais prejudiciais foram o 

NaCl e o CaCl2.  

 

Palavras-chave: Semiárido nordestino, áreas de solos salinizados, diferentes fontes de 

cloreto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The genus Physalis is one of great prominence for the market of tropical fruits of high 

economic potential. One of the most promising species of exotic fruits, Physalis peruviana L., 

has characteristics that increase its demand. These characteristics include its rapid growth, 

high yield, and nutritional richness. The germination process needs favorable growth 

conditions such as light, oxygen, temperature and water availability, however, these 

conditions are not always adequate for growth.Agricultural production of this crop has several 

obstacles to its healthy development in areas rich in salinized soils of the Northeastern semi-

arid region, a part of Brazil with a high occurrence of the species of this genus. Taking this 

into consideration, this study was conducted with the objective of evaluating the performance 

of P. peruviana submitted to different sources of chloride (NaCl, KCl, CaCl2 and MgCl2) at 

different concentrations.The tests were developed in the Laboratory of Experimental 

Germination and of the Experimental Forest Garden at the Universidade Estadual de Feira de 

Santana-BA. The following variables were analyzed: Experiment 1 - percentage of 

germination (%G), relative frequency of germination (FR%), and mean germination time 

(TMG). Experiment 2 - plant height, root length, stem diameter, leaf area, chlorophyll 

content, the fresh and dry mass of leaves, stem, and root. Increased concentration of different 

chloride sources used in the experiment was detrimental to the germination process and to the 

growth variables of P. peruviana. The increase in the concentrations caused a reduction in the 

germination rates and an increase in the average germination time. All plant growth variables 

had their values reduced with increasing concentrations of chloride sources, where sources 

with NaCl and CaCl2 of 100mM provided no emergency. The sources of NaCl in the lowest 

concentration presented the highest levels of chlorophyll a and b, even though it was one of 

the most harmful in both experiments. For both the germination experiment and the initial 

development of P. peruviana, the most harmful chloride sources were NaCl and CaCl2. 

 

Keywords: Northeastern semi-arid, areas of salinized soils, different sources of chloride. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A família Solanaceae tem se destacado em meio às famílias botânicas quanto ao uso 

variado de suas espécies. Entre estas se destacam as espécies do gênero Physalis por 

possuírem uso medicinal, devido à presença de um grupo de moléculas nos caules e folhas de 

suas plantas, conhecido como fisalinas (Tomassini et al. 2000; Giorgetti e Negri, 2011). Já 

outras espécies como a Physalis peruviana tem grande importância econômica diante a 

relevância de suas frutas, por possuírem um sabor adocicado com conteúdo rico em vitaminas 

A e C, ferro e fósforo (Rufato et al., 2008). Dessa forma, a espécie Physalis peruviana é 

amplamente empregada na alimentação, bem como outras espécies em questão da família que 

são bastante conhecidas, como pimentão (Capsicum annuum), berinjela (Solanum melongena 

L.), batata ( Solanum tuberosum L.) e do tomate (Solanum lycopersicon). 

O crescimento das plantas nem sempre ocorre em condições ambientais adequadas, 

sendo comum a exposição a estresses ambientais que alteram a sua fisiologia, a morfologia e 

sua taxa de crescimento. Ainda mais em regiões semiáridas do Nordeste Brasileiro, que tem 

como característica períodos de escassez de água prolongados, chuvas mal distribuídas (física 

e temporalmente) e altas temperaturas, fatores que limitam o desenvolvimento de muitas 

plantas. Por conta disso, se torna comum nessas áreas a utilização da irrigação para a 

sustentabilidade da agricultura, o que também é um problema, pois as fontes hídricas 

possuem, geralmente, em sua composição altos teores de sais (Blanco, 1999; Rhoades et al., 

2000). 

A salinidade tem afetado as plantas em diferentes fases do seu desenvolvimento, onde 

a germinação e o desenvolvimento inicial de muitas espécies são os estádios mais sensíveis e 

vulneráveis aos estresses abióticos (Sosa et al., 2005; Belaqziz et al., 2009). O potencial 

osmótico do solo (pela solução salina ou estresse hídrico) pode ser menor do que o das células 

do embrião, dificultando a absorção de água e prejudicando a embebição (Machado-Neto et 

al., 2006). Sendo assim, com a salinidade vai ocorrer o atraso na germinação e inibição do 

crescimento devido ao baixo potencial hídrico externo causado devido à presença do saluy, 

que inclui o desequilíbrio de íons e consequentemente a toxicidade (Munns, 2002; Foolad, 

2004;; Miranda et al., 2010). 

As plantas necessitam de minerais para seu crescimento e desenvolvimento, no 

entanto, o excesso de sais pode ser altamente prejudicial para os vegetais, provocando 

alterações morfológicas, estruturais e metabólicas nas plantas superiores (Xiong e Zhu, 2002; 
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Conus et al., 2009). Associado aos efeitos de níveis elevados de sais dentro de células 

vegetais, a maioria dos produtores brasileiros seguem padrões de adubação incorretos, que 

não refletem as reais exigências da cultura e ainda causam impactos negativos ao solo da 

região. Sendo assim, se tais práticas agrícolas não forem corrigidas para a atenuação dos 

impactos, a exploração sustentável dos recursos naturais será comprometida, uma vez que 

promove desbalanço nutricional e incremento de sais na planta (Beckmann-Cavalcante et al., 

2010; Pedrotti et al., 2015). 

É essencial que o desenvolvimento de algumas espécies seja bem sucedido em 

ambientes salinos, mas isso vai depender da capacidade de possuir mecanismos que levem a 

um nível de tolerância às condições do ambiente. Sementes que possuem melhor desempenho 

germinativo, assim como plântulas mais tolerantes a estas contrariedades podem sobreviver 

de forma mais efetiva a um cenário de estresse.   

Pesquisas sobre os efeitos da salinidade sobre a germinação e desenvolvimento inicial 

de espécies vegetais é fundamental para a compreensão do estabelecimento das mesmas em 

um cenário de solos salinizados e/ou com pouca água disponível. Diante do exposto, o 

trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o desempenho de plantas de Physalis 

peruviana submetidas a diferentes fontes de cloreto (NaCl, KCl, CaCl2 e MgCl2) e 

concentrações nas fases de germinação e do desenvolvimento inicial. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O gênero Physalis 

 

As plantas pertencentes a família Solanaceae tem sido cultivadas pelo homem a 

milhares de anos, tendo como membro mais conhecido o tomate (Solanum lycopersicum L.), 

utilizado principalmente como tempero na cozinha mundial. Além disso, esta família possui 

muitas outras plantas utilizadas pelo homem, como a batata (Solanum tuberosum L.), as 

pimentas e pimentoes (Capsicum spp.), a berinjela (Solanum melongena L.) o jilo (Solanum 

gilo Raddi), e o fumo (Nicotiana tabacum L.) (Souza; Lorenzzi, 2008). Entre as angiospermas 

a família Solanaceae é uma das maiores, contendo 150 gêneros e 3.000 espécies, tendo como 

um dos principais centros de origem e diversidade a América do Sul (Hunziker, 2001; Souza; 

Lorenzi, 2005).  

Entre este vasto grupo, o gênero Physalis se destaca pela ampla variedade de especies 

que são econômica e farmacologicamente importantes (Tomassini et al., 2000), como na 

produção de substâncias de uso farmacêutico, o que foi reconhecido  pela presença de 

metabolitos poli-oxigenados ou vitaesteroides em seus tecidos (P. angulata), diversas 

espécies cultivadas para a alimentação humana (P. peruviana) e em ornamentação (P. 

alkekengi) (Muniz, 2015). 

Muitas espécies pertencentes ao gênero (P. peruviana L., P. philadelphica Lam., P. 

pubescens L. e P. angulata L.) têm seu cultivo expandido por longo tempo, registrado pela 

primeira vez no Cabo da Boa Esperança, na época das grandes navegações europeias e seus 

frutos até os dias atuais são destinados a fins alimentícios por seu sabor adocicado com bom 

conteúdo de vitaminas A e C, ferro e fósforo (Rufato et al. 2008).  

Diante ao elevado potencial e excelente aceitação no mercado, espécies do gênero são 

cultivadas em diversos países, o que tem despertado assim o interesse de consumidores, e de 

indústrias de processamento de frutas, e como resultado disso, é possível observar uma maior 

procura de produtores em escala familiar de médio e grande porte (Hoffmann, 2003).  

Este gênero foi estabelecido por Linneo em 1753 e apresenta cerca de mais de 100 

espécies distribuídas por todo o continente americano, sendo Physalis alkekengi L. o único 

representante não americano (Hunziker, 2001). O Brasil, apresenta 8 espécies (Stehmann et 

al., 2015), distribuídas por todo o país, em especial na Amazônia e Nordeste. 



19 

 

Exposto que várias espécies do gênero Physalis têm uma importância considerável, 

isso tem sido refletido nas ciências básicas, como a Botânica, a Química, a Farmacologia, a 

Toxicologia e a Genética (Afsah, 2015). 

 

2.2 Descrição da espécie – Physalis peruviana L. 

 

Physalis peruviana L. (1753) é uma planta de frutos exóticos, pertencente a família 

solanaceae, perene, rústica e de hábito ereto, possuindo entre 0,6 a 0,8 m de altura, podendo 

chegar à 1,8 m (Wolff, 1991; Lima et al., 2009; Puente et al., 2011) que tem se destacado no 

mercado de frutas exóticas no Brasil (Rufato et al., 2008).  

Essa espécie é nativa dos Andes (América do Sul), e, embora Legge (1974) considere 

que o centro de origem da espécie seja nas zonas andinas peruanas, (Novoa et al., 2006) 

encontra-se distribuída pelas regiões tropicais, desde a América do Sul à América do Norte 

(Afsah, 2015), onde a minoria de espécies se encontram na Europa e nos países do sudoeste e 

centro da Ásia (Franco et al., 2007). 

Mesmo sendo a maioria das espécies selvagens, nos países onde é cultivada destina-se 

principalmente a um consumo de subsistência (Afsahi, 2015; Rockenbach et al., 2008). É na 

Colômbia (América do Sul) que se encontra o maior produtor mundial dos frutos, seguido 

pela África do Sul (Velasquez et al., 2007), sendo o fruto largamente comercializado pelo 

nome de “Uchuva” (Licodiedoff, 2012), o qual provem da palavra indígena “ucuba”, que 

significa fruta redonda (Novoa et al., 2006). Na Colômbia é classificada como uma fruta 

requintada, onde pertence ao grupo de frutos tropicais com alto potencial econômico 

(Rodrigues et al., 2013). A Colômbia é responsável pelo abastecimento dos mercados norte-

americano, latino-americano e europeu (Moura, 2013). 

No mundo são denominados diversos nomes por conta de sua ampla distribuição, 

sendo também conhecida por outros nomes como “uvilla” no Equador, “teparee” e “makowi” 

na Índia, “chuchuva” na Venezuela, “aguaimanto” no Peru, (Novoa et al., 2006) 

“goldenberry” ou “Cape gooseberries” nos países de língua inglesa (Ramadan, 2011; Puente 

et al., 2011), “camapum “ e “joá-de-capote” no Brasil, (Muniz et al., 2011) “hosuki” no Japão 

e “kuzhi” na China (Licodiedoff, 2012). Em Portugal esta planta é conhecida como physalis 

(Oliveira, 2016). Dessa forma, esta frutífera tem gerado algumas confusões na literatura, 

devido à diversidade de nomes comuns existentes, sendo muitas vezes confundida com outras 

espécies do mesmo gênero (Gonzáles et al., 2008). 
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O nome Physalis advém do grego onde “Physa” significa bolha ou bexiga, atribuído 

ao cálice que envolve os frutos, que é a principal característica das plantas que compõem este 

táxon (Licodiedoff, 2012). Essa fruta é consumida essencialmente por grupos de elite e tendo 

uma distribuição exclusiva em hotéis, restaurantes e mercados especializados (Lima et al., 

2009).  

O rápido crescimento da procura de physalis está associado às suas características 

nutracêuticas e medicinais (Luchese et al.. 2015). A presença de metabólitos poli-oxigenados 

faz com que este gênero ocupe lugar de destaque na família, e ainda a produção de esteroides 

como principal característica, chamados vitaesteróides, os quais são originados da via do 

ácido mevalônico, possuindo grande interesse farmacológico (Tomassini et al. 2000), 

substâncias às quais se atribuem várias atividades farmacológicas. Apresentando um 

importante papel por desempenhar atividades antibacteriana e antifúngica (Ogunlana; 

Ramstad, 1975; Zaki et al. 1987; Pietro et al. 2000).  

A planta é considerada arbustiva e fortemente ramificada, pois ramos são de hábito 

decumbente, o que requer um sistema de tutoramento, devido à dificuldade de manter os 

ramos eretos (Lima et al., 2010).  A condução passa a ser obrigatória, e o espaçamento 

aplicado deve ser de acordo com o sistema de condução empregado (Sanabria & Casella, 

2002). As folhas são aveludadas e deltóides (triangulares), dispostas de forma alternada, 

enquanto o talo principal, herbáceo e piloso, apresenta-se composto por 8 a 12 nós (Figura 1) 

(Lima et al., 2009).  

As flores têm formato de sino, são solitárias, pedunculadas e hermafroditas, e estão 

constituídas de um cálice verde e uma corola amarela em forma tubular e curta, com uma 

mancha arroxeada na base das pétalas (Figura 1) (Ramadan, 2011; Gupta e Roy, 1981; Lagos 

et al., 2008). A floração é observada durante todo o período de frutificação (Moura, 2013), e 

segundo Santa Rosa (2012) são facilmente polinizadas por insetos e por ventos, mas também 

apresentam autopolinização. 

Possui fruto pequeno e globoso (Figura 1), apresenta uma polpa que varia de amarela 

até um alaranjado escuro (Licodiedoff, 2012), saborosos na maturidade e assim podem ser 

consumidos in natura ou em geleias e doces (Figura 2) (Soares et al., 2009), sendo 

semelhante no tamanho, na forma e na estrutura ao tomate cereja (Moura, 2013), envolto por 

um invólucro parecido com um balão conhecido por cálice (Licodiedoff, 2012), que cobre 

completamente o fruto durante o seu desenvolvimento e amadurecimento (Luchese et al., 

2015),  e contem centenas de pequenas sementes (Licodiedoff, 2012). 

 



21 

 

 

 

Figura 1. Planta, folha, flor e fruto de Physalis peruviana L. Foto: Janaína Muniz, Leo 

Rufato, Luirig-altervista. 

 

 

Figura 2. Frutas de Physalis peruviana L. para consumo in natura. 

 

 

 

 

2.3 Efeitos da salinidade na germinação e no desenvolvimento inicial de plântulas 
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Segundo Taiz e Zeiger (2013), estresse é como um fator externo que exerce uma 

influência desvantajosa sobre a planta, seja por fatores ambientais ou abióticos. Sendo assim, 

para que a germinação ocorra é necessário que existam condições favoráveis de luz, oxigênio, 

temperatura e disponibilidade de água (Carvalho e Nakagawa, 2000). Dentre os estresses 

abióticos que mais limitam a produção agrícola, a salinidade se destaca em razão dos seus 

efeitos negativos no crescimento e desenvolvimento vegetal.  

A salinização do solo é uma questão que vem crescendo em todo o mundo. Acredita-

se que cerca de 1 a 5 bilhões de hectares de solo sejam desequilibrados por sais, com a maior 

parte de todas as áreas irrigadas do mundo tendo que suportar os danos causados à produção 

devido ao excesso de sais no solo (Honey et al., 2005; Sousa, 2007). Esse problema tem sido 

gerado pela aplicação incorreta de técnicas agrícolas, como adubação excessiva e irrigação 

com água imprópria, o que afeta de forma irremediável terras férteis, tornando-as de 

produtivas a terras impróprias para a agricultura (Freire, 2000) e, dessa forma a quantidade de 

solos salinizados só tem aumentado. 

As regiões áridas e semi-áridas são caracterizadas pelo excesso de sais no solo, se 

tornando uma condição que limita a produção agrícola. Na grande maioria dessas regiões, a 

salinização destes solos ocorre com o acúmulo de determinadas espécies iônicas, 

principalmente Na+ e Cl-. Alguns pontos importantes se destacam na agricultura irrigada, a 

quantidade e a qualidade da água, que também tem causado alguns problemas ao meio 

ambiente. Um desses problemas é o uso inadequado da água salina, e/ou sódica, o que resulta 

na redução da capacidade produtiva do solo, uma vez que acarreta alterações nas suas 

propriedades físico-químicas (Rhoades et al., 1992, citado por Lima, 1998). 

Nas áreas irrigadas do semiárido nordestino, teores de sais na água de irrigação, a 

dificuldade de drenagem e a intensa evaporação provocam problemas de salinidade nos solos. 

Aproximadamente 20% de hectares de áreas irrigadas em todo o mundo enfrentam problemas 

com a salinidade (FAO, 2013), e de 0,25 a 0,5 milhões de hectares de área produtiva são 

perdidos a cada ano em função da salinização do solo (FAO, 2005), onde nem todas as áreas 

são recuperáveis (Bezerra, 2006). O semiárido nordestino possui uma tendência maior para o 

acúmulo de sais, liberados dos minerais do material de origem (plagioclásio), 

predominantemente, os cátions Ca+2, Mg+2, Na+2, K+ e os ânions Cl- , SO4
2 , HCO3- e CO3

-2 

(Ribeiro et al., 2009). 

O processo de incorporação do íon Mg2+ é intenso durante o processo de germinação, 

que é quando a planta irá dar início a sua produção de clorofila, sendo o Mg um nutriente 

mineral com funções cruciais no metabolismo da planta. Sendo essencial não somente por 
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fazer parte da molécula de clorofila, mas também por atuar como carreador de nutrientes 

como o fosfato, é ativador enzimático requerido nos processos de fotossíntese, respiração, 

síntese de nucleotídeos e de carboidratos (Taiz & Zeiger, 2013).  

Pesquisas em solos com problema de salinidade têm mostrado que o aumento na 

concentração do íon Na+ é acompanhado pela redução da concentração de Ca2+ trocável, o 

que resulta em um desequilíbrio iônico, podendo afetar o crescimento das plantas. Além 

disso, esse aumento de Na+ no tecido foliar pode perturbar processos fisiológicos e 

bioquímicos dependentes de K+, como a abertura estomática, a fotossíntese, a respiração e a 

síntese de proteínas, por causa da semelhança físico-química entre esses dois íons (Apse; 

Blumwald, 2007). O que reforça o fato de que um dos mecanismos de resistência à salinidade 

em plantas é preservar uma adequada nutrição de K+ nos tecidos vegetais (Alves et al., 2011) 

Trabalhos recentes com aveia branca avaliando o estresse salino na germinação e 

crescimento, constataram a queda da %G e redução no crescimento inicial de plântulas, com o 

aumento das concentrações salinas (0, 25, 50, 75 e 100 mM de NaCl) no substrato para 

germinação, sendo que a germinação das sementes foi quase inviabilizada para a maior 

concentração (Brunes, et al., 2013). 

A germinação é um conjunto de processos fisiológicos no embrião que se inicia na 

embebição e culmina em diversos processos celulares que permitirão o crescimento e o 

desenvolvimento embrionário (Marcos Filho, 2005). Este processo envolve alterações 

celulares complexas, dentre as quais estão a hidratação de proteínas, o aumento da respiração, 

a síntese de macromoléculas e o alongamento celular (Bewley et al., 2013). Sendo então 

considerada uma fase fundamental e vital no crescimento de plantas, determinando o 

rendimento das culturas no campo (Hasanuzzaman et al., 2013). Mas ao ser afetada pela 

salinidade, ela dificulta não só a cinética da absorção de água, mas também facilita a entrada 

de íons em quantidade tóxica nas sementes em embebição (Santos et al., 1992). 

De maneira geral, os efeitos da salinidade em plantas estão ligados à redução do 

potencial osmótico do meio e aos efeitos tóxicos, causando diversos distúrbios metabólicos 

(Parida e Das, 2005), determinando redução na velocidade e/ou porcentagem de germinação e 

na formação de plântulas (Carvalho e Nakagawa, 2000). Sendo assim, o contato inicial entre o 

ambiente salino e as plântulas começa durante o crescimento do eixo embrionário da semente, 

o que confirma ser a germinação a fase mais significativa para a análise do comportamento de 

determinada espécie à salinidade (Costa, 2000; Lauchli e Epstein, 1984). Segundo Prisco 

(1987), a salinidade leva à inibição da mobilização das reservas e a distúrbios nos sistemas de 

membranas do eixo embrionário. Outras consequências são apontadas, como a inibição da 
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divisão e da expansão celular, desorganização celular, inibição da fotossíntese, diminuição da 

aquisição de nutrientes (Hasegawa e Bressan, 2000). 

A salinização têm limitado o desenvolvimento e o rendimento das plantas 

(Allakhverdiev et al. 2000), afetando assim os recursos hídricos de zonas áridas, semiáridas e 

mediterrâneas (Esteves; Suzuki, 2008). Ao se definir a tolerância das plantas à salinidade é 

levada em consideração a capacidade que elas possuem em resistir a determinados níveis de 

sais, ou seja, seus efeitos dependem, ainda, de outros fatores, que variam em relação ao 

genótipo e sua fase de desenvolvimento, a natureza, a intensidade e o tempo de exposição, 

manejo cultural e da irrigação e condições endafoclimáticas (Tester e Davénport, 2003; Sá et 

al. 2013; Brito et al. 2014; Oliveira et al. 2015). 

Os efeitos da salinidade em sementes e plantas têm sido amplamente discutidos 

(Hasegawa et al., 2000; Zhu, 2002; Wahid et al., 2011) e podem causar limitações em todos 

os estádios de crescimento e desenvolvimento, comprometendo eventos fisiológicos que vão 

desde a germinação à produção (Secco et al., 2010). Em situações extremas a salinidade causa 

a deformidade e a morte da planta (Macedo, 1988; Silva e Pruski 1997). No entanto, os 

mecanismos de tolerância à esse tipo de estresse em plantas e sementes ainda não estão 

suficientemente compreendidos, fazendo com que o progresso no desenvolvimento de 

culturas tolerantes à salinidade seja lento (Läuchli e Grattan, 2007). 

A grande busca em desenvolver cultivares com alta tolerância a sais tem aumentado 

fortemente devido ao aumento da salinidade, pois, em geral, as plantas só desenvolvem 

tolerância a sais se conseguirem se desenvolver em ambientes sob essas condições (Sivritepe 

et al., 2003; Passam & Kakouriotis, 1994). 

Na tecnologia de sementes, um dos maiores obstáculos para avaliar a qualidade de 

sementes refere-se à metodologia para realização dos testes. Assim, novos testes devem ser 

estabelecidos para obter resultados efetivos e mais rápidos, na busca de estimar o desempenho 

dos lotes que chegam aos laboratórios, já que as plantas são constantemente exigidas quanto à 

capacidade de enfrentar as alterações ambientais, buscando evitar prejuízos no crescimento e 

desenvolvimento (Tunes et al., 2010; Pyl et al., 2012).  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local dos experimentos 
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Os ensaios experimentais foram realizados no Horto Florestal, Unidade de Pesquisa do 

Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

localizada em Feira de Santana-BA. O local da pesquisa apresenta temperatura média anual 

de 23,2ºC, máxima de 28,2ºC e mínima de 19,6ºC. O tipo climático é seco a sub-úmido e 

semi-árido, com período chuvoso de março a junho.  

As sementes de Physalis peruviana que foram utilizadas no presente trabalho foram 

coletadas de plantios anteriores na Unidade Experimental Horto Florestal, adotando-se os 

seguintes procedimentos de beneficiamento das sementes: foram retiradas dos frutos sob água 

corrente até a separação completa da polpa. Estas foram colocadas para secar em incubadora 

saturada com Cloreto de Cálcio a 20ºC, por 24 horas, até equilíbrio da umidade e 

armazenadas em geladeira até o momento dos ensaios (Souza, 2015).  

 

3.2 Conduções dos experimentos 

 

3.2.1 Experimento de germinação 

 

O experimento de germinação foi conduzido no Laboratório de germinação (LAGER), 

onde as sementes foram distribuídas em placas de Petri (50 sementes por placa), contendo ao 

fundo duas folhas de papel do tipo germitest (semi-esterilizados em estufa de secagem a 

105ºC, por 4 horas) (Figura 3), umedecidas com as soluções salinas com diferentes 

concentrações de NaCl, KCl, CaCl2 e MgCl2. Para o umedecimento do papel, foi utilizado 

volume de solução equivalente a 2,5 vezes o peso do papel seco. Para cada tratamento, foram 

utilizadas 200 sementes, distribuídas em quatro repetições de 50 sementes.  
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Figura 3: Montagem do experimento de germinação, (A) material pronto para ser semi-

esterelizado, (B) organização das sementes nas placas de Petri, (C) Experimento montado, (D) 

condução do experimento em germinador com fotoperíodo de 12 horas ajustados na 

temperatura alternada 20- 30°C. Fotos da autora. Feira de Santana- BA, 2017 

 

Os tratamentos então foram arranjados em um fatorial 4 x 5, onde o primeiro fator são 

tratamentos, constituídos de quatro sais, e o segundo fator são concentrações de: 0; 50; 100; 

150 e 200 mΜ de  NaCl, KCl, CaCl2 e MgCl2 , onde no tratamento controle (0,0 mM) foi 

utilizado somente água deionizada. As placas contendo as sementes foram seladas com filme 

PVC e conduzidas em germinador com fotoperíodo de 12 horas ajustados na temperatura 

alternada 20- 30°C (Souza, 2015) por um período de até 30 dias.  

 

3.2.2 Experimento em casa de vegetação 

 

Inicialmente as sementes foram embebidas por 12 horas em recipientes contento as 

soluções descritas anteriormente, sendo as testemunhas embebidas em água deionizada, e 

mantidas em câmara de germinação a temperatura de 25 ºC (Figura 4). Para a realização desse 

experimento, foram semeadas três sementes de P. peruviana em cada copo plástico, contendo 

como substrato solo obtido da Unidade Experimental Horto Florestal pertencente à 

Universidade estadual de Feira de Santana (UEFS), perfazendo um total de 6 repetições para 

cada tratamento e cada repetição com 5 plantas. (Figura 5).  

A B 

C D 
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Figura 4. Recipientes contendo as sementes de Physalis peruviana embebidas por 12 horas 

nas soluções salinas para posterior montagem do experimento em casa de vegetação. Foto da 

autora. Feira de Santana- BA, 2017. 

 

 

Figura 5. Visão geral do experimento em área coberta na Unidade Experimental Horto 

Florestal. Foto da autora. Feira de Santana- BA, 2017. 

 

A irrigação foi realizada diariamente com as soluções salinas descritas anteriormente 

até o início da emergência, e posteriormente, a irrigação foi realizada com água destilada, 

ambas, de modo a manter o teor de água do solo próximo a 70% da Capacidade de Campo.  A 

condutividade elétrica das soluções salinas está listada na tabela 1. 
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Tabela 1. Valores da condutividade elétrica das soluções salinas utilizadas no experimento. 

Feira de Santana- BA, 2017. 

 

Tratamento 

   Condutividade elétrica (dS m-1) 

             Concentração (mΜ) 

50 100 

NaCl 4,77 9,04 

KCl 5,82 11,07 

CaCl2 6,44 11,97 

MgCl2 4,05 7,11 

 

Após a semeadura observou-se a emergência das primeiras plântulas com 16 dias após 

a semeadura (DAS) (Figura 6). O desbaste foi realizado a partir do 25º dia, sendo conduzida a 

plântula mais vigorosa (Figura 7). 

 

 

Figura 6. Experimento com início da emergência das plântulas, no 16º DAS (dia após a 

semeadura e aplicação dos tratamentos). Fotos da autora. Feira de Santana- BA, 2017 
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Figura 7. Experimento após o desbaste das plântulas, no 25º DAS (dia após a semeadura e 

aplicação dos tratamentos). Fotos da autora. Feira de Santana- BA, 2017 

 

 

3.3 Variáveis para avaliação da germinação 

 

As avaliações foram realizadas diariamente, considerando-se germinadas as sementes 

que, apresentaram protrusão radicular com pelo menos 2 mm de comprimento (Souza, 2012), 

sendo estas contadas e posteriormente descartadas. As variáveis avaliadas foram porcentagem 

de germinação das sementes (%G), frequência relativa da germinação (FR%), tempo médio 

de germinação (TMG).  

  

3.4 Estimativas de taxas de crescimento 

 

Após 40 dias da instalação do experimento de casa de vegetação, serão avaliadas as 

seguintes variáveis para análise de crescimento, feita mediante medidas de (Figura 9):  

a) Altura da planta - foi determinada em cm, com auxílio de régua graduada. Seu 

valor correspondeu à distância entre a base, a partir do solo, e o ápice da 

planta, segundo Silva Junior (2012). 



30 

 

b)  Número de folhas – contagem do número de folhas por planta, pela contagem 

de folhas definitivas. 

c) Comprimento da raiz - foi determinada em cm, com auxílio de régua graduada, 

obtida pela medição da distância do colo da plântula a extremidade maior da 

raiz. 

d) Diâmetro do caule - foram obtidos os valores de diâmetro do caule das plantas, 

em mm, utilizando paquímetro digital.  

e) Área foliar (cm2) - as folhas coletadas de cada planta foram medidas por via de 

métodos diretos, por um equipamento de medição automática (Licor Inc., 

Lincon, Nebrasca, EUA). O medidor de área foliar de bancada, modelo Licor 

LI-3100 é um medidor de área foliar que funciona em tempo real, ou seja, a 

área é retornada no momento em que a folha passa pelo sensor (Figura 8).  

f) Massa fresca (g) de caules + pecíolos e folhas e raízes – foram obtidas após a 

separação dos diferentes órgãos e posteriormente pesagem em balança analítica 

(0,0001 g). Para as raízes após o corte elas foram lavadas e colocadas para 

secarem em temperatura ambiente para posterior pesagem. 

g) Massa seca (g) de caules + pecíolos e folhas e raízes - foram obtidas após a 

separação dos diferentes órgãos e a secagem em estufa de circulação de ar ± 70 

ºC até atingir peso constante e posteriormente pesagem em balança analítica 

(0,0001 g). 
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Figura 8. Medidor de área foliar (Licor Inc., Lincon, Nebrasca, EUA) (A) e momento da 

passagem da folha pelo equipamento (B). Foto da autora. Feira de Santana- BA, 2017. 

 

 
Figura 9. Análises de crescimento feito através de medidas, diâmetro do caule (A), massa da 

matéria seca do caule (B), comprimento da raiz (C), massa da matéria seca das folhas (D) e 

massa da matéria fresca da raiz (E). Fotos da autora. Feira de Santana- BA, 2017 

 

3.5 Quantificação de clorofila 

A 

B 

A 

C 

B 

D E 
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Para a determinação do teor dos pigmentos cloroplastídicos, pelo método destrutivo, 

foram coletados discos foliares de cinco amostras de folhas de cada tratamento. A extração foi 

feita utilizando 3 ml do reagente álcool 95%, onde os discos foliares retirados das amostras 

foram imediatamente imersos na solução em tubos vedados e envoltos em papel alumínio, 

mantidos em temperatura ambiente (±25°C) no escuro por um período de aproximadamente 

48 horas (Figura 10). Após o período, determinou-se a absorbância das amostras utilizando-se 

cubetas de quartzo em espectrofotômetro de feixe duplo, onde a absorbância das amostras foi 

determinada através das leituras nos comprimento de onda 664, 648 e 470 nm. Foram feitos 

os cálculos dos teores de clorofila a e b, expressos em mg/g, os quais foram realizados de 

acordo com as equações propostas por Lichtenthaler (1987). 

 

 

Figura 10. Etapas para a determinação do teor dos pigmentos cloroplastídicos, retirada dos 

discos foliares (A), tubos vedados e envoltos em papel alumínio com material para extração 

de pigmentos cloroplastídicos (B) e o equipamento espectrofotometro (C). Fotos da autora. 

Feira de Santana- BA, 2017. 

 

 

3.6 Delineamento experimental e análise estatística 

 

A B 

C 
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Para ambos os experimentos foi utilizado o delineamento experimental inteiramente 

casualizado. Equações de regressão foram utilizadas para representar os resultados de % de 

germinação das sementes. Os dados TMG foram então submetidos à análise de variância e 

para os sais comparação entre as médias, sendo utilizado o teste Tukey a 5% de probabilidade 

e para as diferentes concentrações de sais foi realizado também a análise de regressão, sendo 

escolhido o modelo de maior grau significativo.  

Os resultados para desenvolvimento inicial foram submetidos à análise de variância e 

verificando-se interação significativa entre os fatores, procederam-se os necessários 

desdobramentos, realizando-se para os sais e para as diferentes concentrações comparação 

entre as médias por meio do teste de Tukey a 5% de probabilidade. A análise dos dados foi 

realizada por meio do programa computacional SISVAR (Ferreira, 2011). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Germinação 

A análise de variância indicou efeito significativo da interação tipo de sal x 

concentração para a variável porcentagem de germinação (Tabela 2).  Os dados para %G 

demonstraram uma tendência quadrática negativa, havendo um decréscimo da porcentagem 

de germinação de sementes de Physalis peruviana, à medida que aumentou a concentração 

das diferentes fontes de cloreto, indicando sensibilidade das sementes à redução da 

disponibilidade hídrica. 

Tabela 2. Resumo da análise de variância da porcentagem de germinação (%G) e tempo 

médio de germinação (TMG) de sementes de Physalis peruviana L. Feira de Santana- BA, 

2017. 

  Quadrados médios 

FV GL          %G TMG 

SAIS 3        197,13*                  0,013647* 

CONC. 4      4807,28*                  0,386770* 

SAISX CONC. 12      226,06*                 0,004811* 

CV (%)       10,69                 3,67 
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Média geral       58,43                 1,0802554 

(*) significativo (P < 0,05); (ns) não significativo ( P > 0,05). 

As sementes de Physalis peruviana foram mais sensíveis aos sais NaCl e CaCl2, pois a 

queda da porcentagem de germinação foi mais acentuada, com valores bem menores de suas 

médias a partir da concentração 150 mM, que diferiram significativamente das demais fontes 

de cloreto. Já para KCl e MgCl2 a queda da porcentagem de germinação foi menos brusca 

com o aumento da concentração, principalmente para MgCl2 , que como pode ser observado 

na Tabela 3, possui porcentagem de germinação alta ainda na maior concentração, diferindo 

significativamente dos demais. 

Avaliando as fontes de cloreto e as concentrações utilizadas no experimento 

conduzido em laboratório pela comparação de suas médias (Tabela 3), as sementes de 

Physalis peruviana foram mais sensíveis ao NaCl e CaCl2, pois a queda da porcentagem de 

germinação foi mais acentuada, com valores bem menores de suas médias a partir da 

concentração 150 mM, que diferiram significativamente dos demais. As fontes com KCl e 

MgCl2 a queda da porcentagem de germinação foi menos brusca com o aumento da 

concentração, principalmente para  MgCl2, que possui a maior porcentagem de germinação 

ainda na maior concentração, diferindo significativamente dos demais. 

Tabela 3. Porcentagem de germinação (%G) de sementes de Physalis peruviana L. 

submetidas a diferentes sais em diferentes concentrações. Feira de Santana- BA, 2017 

Tratamento Germinação 

Concentração (mΜ) 

0  50  100  150  200  

NaCl 79,250 a 68,735 a 56,420 a 41,217 b 17, 570 b 

KCl 80,685 a 66,947 a 67,840 a 55,277 a 16,430 b 

CaCl2 73,920 a 68,243 a 62,075 a 26,960 c 14,958 b 

MgCl2 73,035 a 70,896 a 63,240 a 55,710 a 39,842 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas, na coluna (sais), não diferem estatisticamente entre si a 5% de 

probabilidade de erro, pelo Teste de Tukey. 

A redução do processo germinativo das sementes pode ser justificável pelo efeito 

osmótico das soluções salinas, que reduzem a disponibilidade de água necessária para a 

absorção de água pelas sementes, bem como o seu efeito tóxico (componente iônico do 
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estresse salino) ao embrião pelo acúmulo de certos íons, em geral Na+ e Cl-, o que influência 

diretamente na germinação e no subsequente desenvolvimento das plântulas, por impedir a 

absorção de íons essenciais como K+ para o fornecimento de energia para processos 

metabólicos da planta, o que pode levar também ao desequilíbrio nutricional, além da toxidez 

(Trindade et al., 2006). 

Essa menor eficiência na absorção de água é quase sempre refletida não só na 

capacidade germinativa, mas também no desenvolvimento inicial das plantas (Zhang et al. 

2010 e Souza et al. 2010). A presença de altos níveis de íons em plantas com sensibilidade ao 

estresse salino, pode exercer os mais desfavoráveis efeitos na permeabilidade das membranas 

celulares, o que permite a redução do processo germinativo em condições de níveis elevados 

de salinidade, ressaltando que esse nível vai variar muito de acordo com a espécie (Nawaz et 

al. 2010).  

As sementes submetidas a um meio salino possuem mecanismos de tolerância que 

dependem da capacidade do protoplasma de compartimentalizar os íons nos vacúolos, 

evitando que o excesso prejudique os processos e as funções essenciais do vegetal, o que 

ajuda também a estabelecer o equilíbrio osmótico entre os compartimentos celulares. Os 

resultados demonstraram que nenhum das fontes de cloreto chegou a inibir totalmente o 

processo de germinação, mas prolongou o tempo para a germinação, e promoveu uma redução 

abaixo de 50% nas concentrações de 150 e 200 mΜ. 

A diminuição da porcentagem de germinação das sementes com o aumento da 

concentração reflete os efeitos negativos de todos os sais, sendo que na concentração de 

200mΜ foram observados os menores resultados (Tabela 3), sendo esta, portanto, a 

concentração mais prejudicial a germinação e assim ao crescimento inicial das plântulas.  

A quantidade de solutos em uma solução, ao reduzir ou aumentar o potencial osmótico 

do meio, aumenta o tempo necessário para a absorção de água pelas sementes (Pacheco et al., 

2012), o que ocasiona o prolongamento do período de germinação (protusão da radícula). 

Segundo a tabela de médias para esta variável (Tabela 4), as diferenças foram significativas a 

partir da concentração 50 mΜ. Pode-se notar o retardo do TMG com o aumento da 

concentração das fontes de cloreto, mas em especial para o CaCl2 que obteve as maiores 

médias para as concentrações de 50, 100 e 150 mΜ e para o NaCl na concentração 150mΜ, 

que diferiram estatisticamente, reforçando que a germinação de sementes de P. peruviana foi 

mais sensível a estas fontes. 
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Tabela 4. Tempo médio de germinação (TMG) de sementes de Physalis peruviana L. 

submetidas a diferentes sais em diferentes concentrações. Feira de Santana- BA, 2017 

Tratamento Tempo Médio de Germinação (TMG) 

Concentração (mΜ) 

0  50  100  150  200  

NaCl 0.838 a 0.966 b 1.120 b 1.236 a 1.309 a 

KCl 0.849 a 0.978 b 1.095 b 1.152 b 1.331 a 

CaCl2 0.861 a 1.065 a 1.213 a 1.256 a 1.326 a 

MgCl2 0.867 a 0.990 b 1.089 b 1.175 b 1.246 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas, na coluna (sais), não diferem estatisticamente entre si a 5% de 

probabilidade de erro, pelo Teste de Tukey. 

Lima et al., (2001) afirmam que os sais mais solúveis são os mais nocivos, o que inclui 

os sais Na+, Ca2+, Mg2+ e K+ que podem ter ação tóxica ou mais limitantes aos vegetais, umas 

vez que as sementes não absorverem apenas a água, mas também os íons que, em 

conformidade com as concentrações, podem causar toxidez e ocasionar distúrbios fisiológicos 

e redução no potencial de germinação.  

Na literatura há um número reduzido de estudos sobre a influência do cátion Mg2+ no 

processo de germinação de sementes de plantas superiores, mas segundo Ryan et al. (1975) e 

Rumbaugh et al. (1993) se sabe que ele pode afetar esse processo em maior ou menor escala, 

variando de acordo com a espécie com a qual se trabalha e das concentrações em que esse 

cátion é encontrado. 

Os polígonos de frequência relativa obtidos para a germinação de sementes de 

Physalis peruviana L. são mostrados na Figura 11. Observou-se que os polígonos obtidos 

para o grupo controle apresentaram-se todos unimoidais, o que revela a uniformidade da 

germinação. Enquanto que os polígonos para as diferentes concentrações, a partir de 50 mΜ 

para as fontes de cloreto NaCl e KCl apresentaram-se todos polimoidais, desuniformes.  
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Figura 11. Polígonos de frequência relativa (FR %) da germinação de sementes de Physalis 

peruviana L. para diferentes fontes de cloreto e concentrações. Feira de Santana- BA, 2017 

Os polígonos obtidos para a fonte de cloreto CaCl2 apresentaram-se unimoidais para as 

concentrações de 100 e 150 mΜ, o que reflete em uma maior uniformidade da germinação, e 

polimodais para as concentrações de 50 e 200 mΜ, caracterizando uma germinação 

heterogênea, com vários picos. Já para MgCl2 os polígonos gerados para as concentrações de 
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50 e 200 mΜ apresentaram-se unimoidais, e polimoidais para as concentrações de 100 e 150 

mM (Figura 11). 

Levando em consideração que o processo germinativo não ocorre de forma 

sincronizada, ocorrendo ao longo do tempo (Oliveira et al., 2017), a frequência de germinação 

também está relacionada ao tempo médio de germinação, onde a análise dos polígonos 

possibilitou verificar que a exposição das sementes de Physalis peruviana às fontes de cloreto 

levou a um maior deslocamento dos picos para a direita, na maior concentração salina (200 

mΜ), exceto para MgCl2, ficando evidente que na maior concentração as sementes levaram 

mais tempo para iniciar a germinação (protrusão da radícula). No âmbito geral, com o 

aumento da salinidade, houve aumento do TMG. 

Os efeitos negativos observados à medida que houve o aumento da concentração 

salina das fontes de cloreto, ocorreu por conta da redução do potencial hídrico que inibe a 

absorção de água pelas sementes, e isso pode estar relacionada à diminuição da atividade 

enzimática (Machado Neto et al., 2006). Essa condição modifica o desenvolvimento 

meristemático que acaba sendo reduzido, uma vez que a fase estacionária do processo de 

embebição é prolongada e como consequência leva a um atraso na protrusão da raiz primária, 

e assim um decréscimo na velocidade de ocorrência desse evento (Sousa et al., 2008). Além 

disso, outra causa provável é a influência negativa da baixa absorção de água para o processo 

de respiratório, já que é a atividade metabólica que acompanha a reidratação das sementes, 

reduzindo assim a energia disponível exigida pelo processo de germinação (Mayer & 

Poljakoff-Mayber, 1989; Mendes, 2008). 

Crescimento inicial 

A variável massa da matéria fresca da raiz e massa da matéria seca das folhas, caule e 

raiz não atenderam aos pressupostos da ANOVA, mesmo ao serem submetidos à 

transformação. Todas as demais variáveis atenderam aos pressupostos da ANOVA. Na figura 

12 são comparados os desempenhos das plantas nas concentrações de cada fonte de cloreto, 

onde pode-se observar que não houve emergência para as amostras irrigadas com as fontes 

NaCl e CaCl2 na concentração de 100 mM. 

Analisando a variável altura das plantas (AP), diâmetro do caule (DC) e comprimento 

da raiz (CR) (Tabela 5) obsevou-se efeito significativo da interação sal x concentração. A 

salinidade provocada pelas diferentes fontes de sais às plantas de Physalis peruviana 

promoveram reduções significativas no desenvolvimento da planta, com as médias diferindo 

estatísticamente entre as fo partir da maior concentração (100mΜ) para AP e a partir de 50 
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mM para DC e CR, o que é reforçado ao comparar com as médias do grupo controle. O 

crescimento da espécie Physalis peruviana foi inferior quando submetidas à NaCl, CaCl2 (sem 

emergência para ambas as fontes) e KCl na menor concentração. Estes resultados corroboram 

os resultados encontrados por Moura (2014) para outra Solanaceae (berinjela), que 

apresentaram redução para o diâmetro do caule com o aumento da fonte de cloreto. O CR foi 

inferior quando submetidas às fontes CaCl2 e MgCl2 na concentração de 50 mM, embora para 

esta última fonte a variação entre as médias para as diferentes concentrações tenha sido a 

menor, assim como foi para AP. 

Silva (2015) em trabalho feito com Physalis peruviana, relatou a redução do 

comprimento da raiz e da parte aérea quando a salinidade foi elevada. Assim como para a 

altura das plantas e diâmetro do caule, essa redução do sistema radicular pode estar ligada à 

presença de sais tóxicos que levam ao estresse hídrico, causado pela redução do potencial 

osmótico da solução do meio. Segundo Guimarães et al. (2013), o desenvolvimento radicular 

sob efeito do estresse salino se deve, em parte, ao fato das raízes estarem em contato direto 

com os sais do meio. 

Para a variável número de folhas (NF) (Tabela 5) observou-se efeito significativo da 

interação sal x concentração. Para NF as médias apresentaram diferença entre os sais a partir 

da concentração de 50 mM, onde o cloreto de cálcio diferiu estatisticamente dos demais, 

possuindo a maior média para esta variável. Já na concentração de 100 mM os sais com 

valores superiores foram o cloreto de potássio e cloreto de magnésio, que não diferiram entre 

si estatisticamente. Para o tratamento com KCl a variação entre as médias para as diferentes 

concentrações foi a menor, onde o número de folhas para as duas concentrações com 

incremento de salinidade não diferiram estatisticamente entre si, diferentemente das demais 

fontes de cloreto.  

Trabalho realizado por Demontiêzo (2016) para avaliar o crescimento inicial do 

tomateiro mostrou resultados semelhantes para a altura da planta e número de folhas, onde os 

tratamentos nas menores (0,3 e 1,5 dSm-1 ) e maiores (4,5 dSm-1 ) concentrações salinas 

tiveram as maiores e menores valores para ambas as variáveis. Segundo Silva Júnior (2012) 

em trabalho realizado com outra Solanaceae, o tomateiro, a redução no crescimento das 

plantas ocorre devido à perda do turgor causada pela elevada pressão osmótica na zona das 

raízes, assim como por mudanças na permeabilidade das membranas celulares, consequência 

da presença de íons tóxicos nos espaços internervais e parede celular, que levam a diminuição 
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do processo de divisão celular e do alongamento celular. Sendo que a emissão de novas folhas 

é reduzida diante do efeito particular no alongamento celular (Jacome et al., 2003). 

Para a massa fresca das folhas (MFF) (Tabela 5) obsevou-se efeito sinificativo da 

interação sal x concentração. Entre as diferentes fontes de cloreto os menores valores foram 

obtidos quando as sementes foram submetidas ao CaCl2. Para a concentração de 50 mM os 

maiores valores foram para NaCl e KCl, que não diferiram entre si estatisticamente. Já na 

concentração de 100 mM os menores valores foram observados para NaCl, CaCl2 (sem 

emergência).  

Para a massa fresca do caule (MFC) (Tabela 5) os menores valores de médias para as 

diferentes fontes, foram observados para o CaCl2 nas duas concentrações com incremento de 

salinidade, mas na concentração de 50 mΜ o CaCl2 não diferiu do MgCl2. E na concentração 

de 100 mΜ os menores valores de massa fresca foi observado para o NaCl, CaCl2 (sem 

emergência). A MFF e MFC apresentaram comportamento semelhante às variáveis anteriores, 

pois com o aumento das concentrações salinas para todos as fontes houve redução na 

fitomassa fresca, sendo observado ao se analisar as médias do grupo controle com as médias 

das concentrações de 50 e 100 mΜ. Vale ressaltar que as sementes de P. peruviana quando 

submetidas ao MgCl2 na concentração de 100 mM obteve a maior média para a variável 

analisada. 

Os resultados para massa da matéria fresca da parte aérea da planta está de acordo com 

Parida e Das (2005), Rahimi et al. (2012) e Silva (2015) que também verificaram que essa 

redução é reflexo das alterações fisiológicas observadas em plantas cultivadas submetidas às 

fontes salinas. 

Os resultados para área foliar (Tabela 5) foram semelhantes aos observados para a 

variável massa fresca do caule. Quando as sementes foram submetidas à CaCl2 sofreram 

maior efeito no seu desempenho, apresentando os menores valores para a variável área foliar 

(AF), mas na concentração de 50 mΜ o CaCl2 não diferiu do MgCl2. Na maior concentração 

os menores valores foram observados para o NaCl, CaCl2 (sem emergência). O índice de área 

foliar apresentou comportamento semelhante ao de todas as demais variáveis. 

Quando a variável número de folhas foi analisada, foi observado que na maior 

concentração de MgCl2 e KCl não diferiram entre si e tiveram as maiores médias, havendo 

um aumento e uma redução de NF para KCl e MgCl2 respectivamente para esta concentração. 
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Mas que ao se analisar a variável AF o resultado foi diferente, mostrando que mesmo 

apresentando um número maior de folhas, a fonte de KCl prejudicou a expansão foliar para a 

espécie P. peruviana, enquanto que para o MgCl2 foi observado áreas foliares maiores, ou 

seja, apresentou uma maior expansão foliar mesmo submetidas à fontes salinas. 

Segundo Távora (2001) a área foliar depende do processo de expansão celular. Então 

quando ocorre a redução desta variável em resposta à presença de fontes salinas, isso se deve 

à alteração na pressão de turgescência causada pela elevação da pressão osmótica na zona das 

raízes, mas também à extensibilidade da parede celular, mudanças na permeabilidade das 

membranas celulares, já que estes íons tóxicos entram na parede celular e nos espaços 

internervais, acarretando na diminuição na ocorrência de eventos importantes como a divisão 

celular e no alongamento celular (Prisco, 1980; Munns, 1993). 

 

Tabela 5. Valores de comprimentos da altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC), 

comprimento da raiz (CR), número de folhas (NF), massa da matéria fresca da folha e caule 

(MFF e MFC), área foliar (AF), teores de clorofila a e b da espécie Physalis peruviana L. 

submetidas a diferentes sais em diferentes concentrações. Feira de Santana- BA, 2017 

 

Tratamento 

 Concentração (mM)  

0 50 100 

AP (cm) 

NaCl 2,63 Aa 1,94 Ab  

KCl 2,63 Aa 1,96 Ab 1,47 Bc 

CaCl2 2,63 Aa 1,85 Ab  

MgCl2 2,63 Aa 1,89 Ab 1,90 Ab 

CV (%) 6,24 

DC (mm) 

NaCl 2,00 Aa 1,64 Ab      

KCl 2,00 Aa 1,62 Ab 1,31 Bc 

CaCl2 2,00 Aa 1,49 Bb      

MgCl2 2,00 Aa  1,54 Bb 1,44 Ac 
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CV (%) 5,22 

  CR (cm)  

NaCl 5,20 Aa 4,57 Ab      

KCl 5,20 Aa 4,53 Ab 2,39 Bc 

CaCl2 5,20 Aa 3,36 Bb     

MgCl2 5,20 Aa 3,71 Bb 3,45 Ab 

CV (%) 13,25 

NF 

NaCl 2,61 Aa 2,16 Bb  

KCl 2,61 Aa 2,11 Bb 2,14 Ab 

CaCl2 2,61 Aa 2,36 Ab  

MgCl2 2,61 Aa 2,29 Bb 1,96 Ac 

CV (%) 9,16 

MFF (g) 

NaCl 1,62 Aa 1,18 Ab  

KCl 1,62 Aa 1,18 Ab 1,02 Ac 

CaCl2 1,62 Aa 1,10 Bb  

MgCl2 1,62 Aa 1,16 Bb 1,07 Ac 

CV (%) 4,69 

MFC (g) 

NaCl 1,27 Aa 1,07 Ab  

KCl 1,27 Aa 1,05 Bb 1,00 Ac 

CaCl2 1,27 Aa 1,03 Bb  

MgCl2 1,27 Aa 1,04 Bb 1,02Ab 

CV (%) 2,55 

AF (cm2) 
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NaCl 4,41 Aa 2,89 Ab  

KCl 4,41 Aa 2,94 Ab 1,58 Bc 

CaCl2 4,41 Aa 2,16 Bb  

MgCl2 4,41 Aa 2,45 Bb 2,05 Ac 

CV (%) 10,30 

Clorofila a (µg.cm2) 

NaCl 64,33 Aa 60,76 Aa  

KCl 64,33 Aa 47,75 Bb  

CaCl2 64,33 Aa 50,49 Bb  

MgCl2 64,33 Aa 47,08 Bb 33,57 Ac 

CV (%) 32,24 

Clorofila b (µg.cm2) 

NaCl 74,31 Aa 66,62 Aa  

KCl 74,31 Aa 58,64 Aa  

CaCl2 74,31 Aa 57,32 Aa  

MgCl2 74,31 Aa 62,18 Aa 50,33 Ab 

CV (%) 46,89 

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas, na coluna, e médias seguidas pelas mesmas letras 

minúsculas, na linha, não diferem estatisticamente entre si a 5% de probabilidade de erro, pelo Teste de Tukey. 

Fonte: Elaboração da autora. 

Os teores de clorofila a (Tabela 5) na concentração salina de 50 mΜ foi maior no 

tratamento com NaCl. O resultado observado para esta fonte de cloreto pode ser justificado 

pelo resultado de outras variáveis como número de folhas e área foliar. O NaCl que obteve o 

maior valor e que o único que não diferiu estatisticamente do grupo controle, também esteve 

entre os sais com maiores valores para NF e AF. Para o grupo irrigado com a fonte salina KCl 

a clorofila não pôde ser feita já que mesmo havendo germinação as plantas não se 

desenvolveram completamente, o que pode ser confirmado pelos menores valores para área 

foliar.  Assim o MgCl2  na concentração de 100 mΜ foi o único que pode-se fazer a análise de 

clorofila, no entanto, quando se compara as concentrações observa-se que houve uma redução 
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de quase 50% em relação ao controle, o que indica que há uma redução drástica da capacidade 

fotossintética dessas plantas, já que é o pigmento mais importante em plantas superiores. 

Para os teores de clorofila b na concentração de 50 mΜ as fontes de cloreto não 

diferiram estatisticamente entre si, valores inclusive iguais estatisticamente aos do grupo 

controle. Os teores de clorofila b para a concentração 100 mΜ de MgCl2 foi o único a se fazer 

a quantificação, no entanto, quando se compara as concentrações observa-se que houve uma 

redução de aproximadamente 33% em relação ao controle, redução menos drástica do que a 

observada para clorofila a,  que deve estar relacionado ao seu papel como pigmento acessório 

no processo de fotossíntese. 

Geralmente a presença de sais provoca reduções nos teores de clorofila a e b, mas 

ocorrem discordâncias entre autores quanto aos efeitos da salinidade sobre os teores de 

clorofilas totais. Neste trabalho em que a espécie P. peruviana se mostrou mais sensível aos 

sais NaCl e CaCl2 (já que na maior concentração salina foram os únicos que não obtiveram 

emergência), mas na quantificação de clorofila a fonte de NaCl ao menor incremento de 

salinidade apresentou os maiores teores de clorofila a. Esse resultado pode estar ligado ao 

aumento dos cloroplastos (aumento no número de tilacóides), o que pode ter acontecido 

devido a ativação de um mecanismo de proteção ao aparato fotossintético (García-Valenzuela 

et al., 2005). 
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Figura 12. Emergência de plantas de Physalis peruviana L. submetida a diferentes fontes de 

cloreto: grupo controle irrigado somente com água destilada (A), NaCl na concentração de 50 

mM (B), NaCl na concentração de 100 mM (C), KCl na concentração de 50 mM (D), KCl na 

concentração de 100 Mm (E), CaCl2 na concentração de 50 mM (F), CaCl2 na concentração 

de 100 mM (G), MgCl2 na concentração de 50 mM (H), MgCl2 na concentração de 100 mM 

(I). Fonte: Fotos da autora. Feira de Santana-BA, 2017. 

 

Em uma observação geral do crescimento das plantas, foi observado uma queda dos 

valores para os parâmetros de crescimento avaliados com o aumento das concentrações 

salinas, independente do sal utilizado. Esse fato indica a sensibilidade da espécie Physalis 

peruviana à redução da disponibilidade hídrica, pois sabe-se que a medida que ocorre o 

aumento das concentrações salinas, o potencial osmótico é reduzido, o que prejudica a 

absorção da água disponível pelas sementes e posteriormente pelas raízes. Ao analisar a tabela 

5 para AP, DC e CR pode-se observar que para os tratamentos com MgCl2 essa redução foi 

menor ao compará-lo com as outras fontes de sais, mostrando uma maior tolerância a este 

tratamento, visto que em todos as concentrações foi obtido plantas bem mais desenvolvidas. 

A B 

C 

G 

F D 

E I 

H 



47 

 

Os efeitos negativos causados pela salinidade na fase de crescimento das plantas 

também foi relatado por Medeiros et al. (2007), Silva Júnior (2012), Oliveira et al. (2014), 

que trabalharam com meloeiro, tomate, abóboras e morangas, e a própria Physalis peruviana, 

respectivamente.  

Para as amostras submetidas às fontes salinas na maior concentração, a emergência 

não aconteceu para os sais NaCl e CaCl2 até os 40 dias da semeadura,, o que revela uma maior 

sensibilidade da espécie Physalis peruviana a estes sais em altas concentrações salinas, o que 

pode levar a uma taxa de emergência muito baixa ou nula em condições naturais de solos 

salinos. 

Diante os resultados para todas as variáveis estudadas ficou nítido a sensibilidade da 

espécie P. peruviana para todos os sais utilizados, mas como exposto, as sementes submetidas 

ao MgCl2 foram as únicas que em todas as concentrações salinas obtiveram emergência e na 

maior concentração o crescimento de plantas foi mais desenvolvido. Esse resultado pode estar 

diretamente relacionado com os menores valores de condutividade elétrica para este sal em 

ambas as concentrações utilizadas, quando comparados aos valores para os demais sais. 

Diante do exposto pode-se deduzir que a Physalis tem limitações quanto à salinidade, 

já que a mesma apresentou redução no crescimento quando submetida as diferentes sais do 

experimento, sendo razoavelmente tolerante, onde obteve plântulas até a concentração salina 

de 50mM. Por isso é muito importante sempre relacionar as características do solo e da região 

de modo a não acarretar alterações fisiológicas, morfológicas e bioquímicas desnecessárias às 

plantas. 
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CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos para germinação, conclui-se que o aumento das 

concentrações salinas para os diferentes sais usados no experimento de germinação, foi 

prejudicial ao processo de germinação das sementes de Physalis peruviana L., sendo os 

efeitos acentuados a partir da concentração de 150mΜ.  

As sementes de P. peruviana foram mais sensíveis às fontes de cloreto Na e Ca pois a 

queda da porcentagem de germinação foi mais acentuada com o aumento das concentrações 

das fontes de cloreto. A utilização desses sais pode ajudar na discriminação de sementes ou de 

lotes mais vigorosos ou mesmo estudos de tolerância à salinidade. 

Os efeitos adversos de fontes salinas sob o desempenho da P. peruviana L. são 

efetivamente evidentes a partir da concentração de 50 mM de NaCl, KCl, CaCl2 e MgCl2, o 

que indica que sua utilização em ambientes salinos pode ser limitada. 

As plantas jovens de P. peruviana L. são mais sensíveis às fontes de cloreto de Na e 

Ca, e mostrou-se mais tolerante ao cloreto de Mg. Sendo assim a concentração de 100 mΜ de 

sal deve ser evitada quando se pretende avaliar o potencial de cultivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados desta pesquisa trazem novas informações sobre a espécie Physalis 

peruviana L., mostrando que a salinidade foi efetivo na redução da maioria das 

variáveis avaliadas, e efeitos deletérios à planta, e essa redução foi aumentando à 

medida que se aumentou a concentração para todas as fontes de cloreto. 

 Para a total compreensão dos resultados avaliados será necessário pesquisas mais 

profundas sobre as respostas bioquímicas, pois pontos como o teor de clorofila nos 

levaram a novos questionamentos. Uma avaliação com novas variáveis como teor de 

prolina, aminoácidos livres totais, proteínas solúveis e a formação das enzimas do 

sistema de defesa antioxidante em plantas seriam imprescindíveis. 
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ANEXOS 

 

Tabelas de Análise de Variância: Experimento de germinação 

 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Taxa de germinação 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SAIS                    3         591.394444        197.131481      5.054 0.0039 

COM                     4       19229.149061       4807.287265    123.257 0.0000 

SAIS*COM               12        2712.834388        226.069532      5.796 0.0000 

erro                   49        1911.099683         39.002034 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido        68       24444.477577 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              10.69 

Média geral:         58.4372464      Número de observações:           69 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Tempo médio de germinação 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SAIS                    3           0.040942          0.013647      8.704 0.0001 

COM                     4           1.547080          0.386770    246.664 0.0000 

SAIS*COM               12           0.057737          0.004811      3.068 0.0027 

erro                   49           0.076832          0.001568 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido        68           1.722592 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =               3.67 

Média geral:          1.0802554      Número de observações:           69 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tabelas de Análise de Variância: Experimento de desenvolvimento inicial 

 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Altura da planta 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SAIS                    3           1.970270          0.656757     43.603 0.0000 

CONCENTR                2          33.686272         16.843136   1118.245 0.0000 

SAIS*CONCENTR           6           3.806854          0.634476     42.124 0.0000 

erro                  108           1.626709          0.015062 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       119          41.090105 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =               6.24 

Média geral:          1.9659813      Número de observações:          120 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Diâmetro do caule 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SAIS                    3           0.580449          0.193483     27.981 0.0000 

CONCENTR                2          13.451988          6.725994    972.699 0.0000 
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SAIS*CONCENTR           6           1.097208          0.182868     26.446 0.0000 

erro                  108           0.746795          0.006915 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       119          15.876441 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =               5.22 

Média geral:          1.5927794      Número de observações:          120 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Comprimento da raiz 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SAIS                    3          16.923844          5.641281     23.010 0.0000 

CONCENTR                2         215.766613        107.883307    440.036 0.0000 

SAIS*CONCENTR           6          36.623172          6.103862     24.897 0.0000 

erro                  108          26.478252          0.245169 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       119         295.791881 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              13.25 

Média geral:          3.7374324      Número de observações:          120 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Número de folhas 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SAIS                    3           3.387321          1.129107     29.776 0.0000 

CONCENTR                2          24.424372         12.212186    322.054 0.0000 

SAIS*CONCENTR           6           8.234714          1.372452     36.194 0.0000 

erro                  108           4.095331          0.037920 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       119          40.141738 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =               9.16 

Média geral:          2.1249672      Número de observações:          120 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Massa fresca das folhas 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SAIS                    3           0.034615          0.011538      3.242 0.0249 

CONCENTR                2           7.961015          3.980508   1118.329 0.0000 

SAIS*CONCENTR           6           0.050794          0.008466      2.378 0.0338 

erro                  108           0.384408          0.003559 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       119           8.430832 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =               4.69 

Média geral:          1.2711516      Número de observações:          120 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Massa fresca do caule 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SAIS                    3           0.003902          0.001301      1.612 0.1908 

CONCENTR                2           1.608415          0.804208    996.902 0.0000 

SAIS*CONCENTR           6           0.011327          0.001888      2.340 0.0365 

erro                  108           0.087124          0.000807 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       119           1.710768 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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CV  (%) =               2.55 

Média geral:          1.1117150      Número de observações:          120 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Área foliar 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SAIS                    3           4.142721          1.380907     16.458 0.0000 

CONCENTR                2         182.377513         91.188756   1086.787 0.0000 

SAIS*CONCENTR           6           7.855974          1.309329     15.605 0.0000 

erro                  108           9.061925          0.083907 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       119         203.438132 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              10.30 

Média geral:          2.8129046      Número de observações:          120 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Clorofila a 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SAIS                    3        4451.202711       1483.734237      8.318 0.0000 

CONCENTRA_              2      137447.054951      68723.527475    385.295 0.0000 

SAIS*CONCENTRA_         6       14860.003812       2476.667302     13.885 0.0000 

erro                  228       40667.397655        178.365779 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       239      197425.659130 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              32.24 

Média geral:         41.4184583      Número de observações:          240 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Clorofila b 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SAIS                    3       13676.502977       4558.834326      8.508 0.0000 

CONCENTRA_              2      169212.491110      84606.245555    157.891 0.0000 

SAIS*CONCENTRA_         6       25366.283503       4227.713917      7.890 0.0000 

erro                  228      122174.442070        535.852816 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       239      330429.719660 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              46.89 

Média geral:         49.3635000      Número de observações:          240 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


