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Introdução

O bioma caatinga, apresenta uma grande diversidade 
de biológica e a família Malpighiaceae ocupa a quarta 
posição em número de espécies. Neste bioma e nesta 
família ainda são poucas as investigações que 
contemplam germinação e desenvolvimento de 
plântulas, como apresentado por Araújo et al., (2007)
[1]; Barbosa, (2003) [2]. 

Para as Malpighiaceae é reportado por Duke (1965)
[3] a descrição da plântula de Heteropterys laurifolia 
(L.) Juss. e de Byrsonima coriaceae (Sw.) DC., sendo 
constatado que a germinação da primeira espécie é do 
tipo criptocotiledonar e o da segunda 
fanerocotiledonar. Gates (1982) [4] constatou que uma 
espécie do gênero Banisteriopsis apresentava 
germinação epígea. Araújo (1994) verificou que 
Banisteriopsis adenopoda (Juss.) Gates. tem 
germinação fanerocotiledonar e semi-epígea, enquanto
Amo (1979) [5] constatou em Tetrapterys acapulcensis 
Kunth germinação do tipo fanerocotiledonar e epígea. 

Diplopterys pubipetala (A. Juss.) W. R. Anderson & 
C. Davis e Barnebya harleyi W. R. Anderson & B. 
Gates, são duas Malpighiaceae, respectivamente liana e 
árvore da caatinga, bem distribuída no município de 
Buíque, em Pernambuco, que apresentam elevado teor 
de óleo nas sementes, respectivamente, 46,4 e 43,5%
de óleo [6].

Considerando a importância de espécies com 
elevado teor de óleo e os programas desenvolvidos
pelo governo brasileiro para ampliação da produção de 
óleo vegetal para biodiesel, o presente trabalho teve 
por objetivo estudar a germinação e o desenvolvimento 
das plântulas de Diplopterys pubipetala (A. Juss.) W. 
R. Anderson & C. Davis e Barnebya harleyi W. R. 
Anderson & B. Gates.

Material e métodos

Coleta, germinação e acompanhamento do 
desenvolvimento das plântulas

Sementes maduras de Diplopterys pubipetala (A. 
Juss.) W. R. Anderson & C. Davis e Barnebya harleyi 
W. R. Anderson & B. Gates foram coletadas durante o 
período de janeiro de 2007 a maio de 2008.  Foram 
separadas 100 sementes das as quais foi removida parte 
frontal do pericarpo e a ala do samarídeo, mantendo-se, 

porém as sementes envoltas pelo pericarpo. A 
germinação e o desenvolvimento foi avaliada 
diariamente e a emergência da radícula foi o critério de 
constatação da germinação.      

Foram descritos os estágios da germinação de 
Diplopterys pubipetala e Barnebya harleyi. Para as 
medições foi utilizado o paquímetro digital Starrett, 
com precisão de 0005”/0.01mm. Foi adotada a 
classificação e a nomenclatura de Miquel, (1987) [7], 
que adota como critérios de avaliação de três caracteres 
dos cotilédones (exposição, posição e consistência), 
para  reconhecer cinco tipos morfológicos de plântulas: 
fanero-epígeo-foliáceo; fanero-epígeo-armazenador; 
fânero-hipógeo-armazenador; cripto-epígeo-
armazenador e cripto-hipógeo-armazenador.

Resultados

A. Aspectos da Germinação

O tempo inicial da germinação para Diplopterys 
pubipetala foi de três a cinco dias e para Barnebya 
harleyi exclusivamente no quarto dia, sendo assim 
consideradas espécies de germinação rápida, segundo a 
classificação de e Ferreira et al. (2001) [8]. Ambas as 
espécies em relação a influência da luz na germinação 
são fotoblásticas positivas preferênciais, segundo 
classificação de Orozco-Segovia e Vasquez-Yanes
(1992) [9], devendo ser postas para germinar em luz 
ambiente, e as sementes devem ser extraídas 
cuidadosamente do samarídeo (frutos) para se obter 
maiores porcentagens de germinação.

B. Caracterização da germinação e dos estádios 
iniciais do desenvolvimento das plântulas 

D. pubipetala e B. harleyi apresentaram germinação 
fanerocotiledonar epígea do tipo armazenador.

D. pubipetala Fig. 1 A e Fig. 2 - Radícula cilíndrica, 
carnosa, branca, glabra e lustrosa, rompe o tegumento 
na região da micrópila, e aos 15 dias tem em média 40 
mm; coifa alongada, branco-gelo, fina, possui poucos 
pêlos finíssimos, região anterior com raízes secundárias 
tortuosas, colo glabro e por vezes diferenciado do 
hipocótilo. Hipocótilo epígeo, cilíndrico, lustroso, 
variando de creme a róseo, podendo também ser 
amarronzado. Cotilédone expandindo geralmente em 



sete dias, os envoltórios de endosperma ficam presos 
aos cotilédones até a expansão total. Epicótilo 
alongado, cilíndrico, reto ou tortuoso, branco-
esverdeado, tornando-se ereto à medida que ergue a 
gêmula e os eófilos. Gêmula verde-escuro, elíptica; 
coberta por esparsos pêlos simples, transparentes, 
finos, muito curtos. Eófilo verde-escuro a verde-pálido 
pigmentado de rosa, simples, opostos, peciolados, ao 
mesmo tempo em que expandem os eófilos ocorre o
alongamento do epicótilo.

B. harleyi Fig. 1 B e Fig. 3 - Radícula cilíndrica,
sinuosa, amarelada a amarronzada, emerge rompendo o 
tegumento, em média 1,36 cm de comp. em dez (10) 
dias, possuindo coifa de ápice arredondado, região 
anterior a coifa transparente; raízes secundárias com 
apenas uma ramificação fina, colo alongado, 
glabrescente, esbranquiçado. Hipocótilo epígeo,
cilíndrico, esverdeado, grosso calibre 1-2 mm de 
diâmetro, eleva os cotilédones envolvidos pelo 
tegumento. Cotilédone persistente, 0.5 – 1.5cm X 0.4 –
0.6, podendo expandir mesmo sem ocorrer a emissão 
da raiz, expandindo geralmente após o quinto dia
desprendendo-se do tegumento. Epicótilo alongado, 
cilíndrico, reto ou tortuoso, piloso, visualizado a partir 
do quinto dia, verde-escuro. Gêmula ovalada, verde, 
pilosa, presente na região axilar da inserção dos 
cotilédones. Eófilo verde-claro, opostos, simples, 
peciolados, levemente piloso, visualizado a partir do 
décimo dia. O pecíolo é longo, levemente piloso, 
inserido no ápice do epicótilo e de coloração 
esverdeada.

O desenvolvimento inicial das estruturas das 
plântulas, a partir de sementes de D. pubipetala e B. 
harleyi são bastante semelhantes, apesar de terem 
hábitos diferentes respectivamente trepadeira e árvore. 

Discussão
Diferente do que foi reportado por Duke (1969)

quando disse que a germinação Malpighiaceae é 
criptocotiledonar, em sementes aladas, no presente 
estudo, D. pubipetala e B. harleyi apresentaram 
germinação fanerocotidonar, mas para outra espécie de 
frutos alados Banisteriopsis adenopoda, constatou-se 
também uma germinação do tipo fanerocotidonar [10].

Em relação ao tempo de germinação D. pubipetala e 
B. harleyi apresentaram germinação rápida, isto é 
corroborado por Nunes et al., (2006) [11] que 
constataram em Heteropterys byrsonimifolia A. Juss 
(Malpighiaceae) germinam entre o segundo e o quinto 
dia após a semeadura.

Na opinião de Lima (1986) [12], o tipo de 
germinação e estrutura das plântulas está diretamente 
relacionado ao habitat que ocupam. Essa relação advém 
das estratégias de sobrevivência em cada tipo de 
habitat. Este autor comenta ainda que as plântulas com 

tipo de germinação e estrutura fanerocotiledonares e 
epígeas predominam nas florestas primárias não 
inundáveis, encontradas também em ambientes abertos 
com grande disponibilidade de luz como a mata seca, o 
cerrado e caatinga. 

As espécies analisadas no presente estudo foram 
coletadas na caatinga, entretanto, devido ao número 
limitado de estudos sobre a germinação e 
desenvolvimento de plântulas tanto para a caatinga 
como para Malpighiaceae  impede que sejam traçadas 
maiores considerações.
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Figura 1 A. Partes da plântula de Diplopterys pubipetala (A. Juss.) W. R. Anderson & C. Davis:
rp = raiz primária; rs = raízes secundárias; hip = hipocótilo; cot = cotilédone; eo = eófilo 
Figura 1 B. Partes da plântula de Barnebya harleyi W. R. Anderson & B. Gates: rp = raiz primária; hip = 
hipocótilo; cot = cotilédone; eo = eófilo; ge = Gêmula.

Figura 2. Estádios de desenvolvimento de plântulas de Diplopterys pubipetala (A. Juss.) W. R. Anderson & C. Davis 
extraídas dos samarídeos em luz ambiente durante 20 dias: A-C – protrusão da raiz primária; B-C-D – alongamento da Raiz 
Primária; E-F – plântula com eófilos em expansão.

Figura 3. Estádios do desenvolvimento da plântula de Barnebya harleyi W. R. Anderson & B. Gates durante 15 dias: A-
B – protrusão da raiz primária e rompimento parcial do tegumento; C – abertura dos cotilédones e rompimento total do 
tegumento; D-E-F – alongamento da radícula e do hipocótilo, emissão e alongamento do epicótilo; G – surgimento e 
abertura dos eófilos H – plântula.


