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APRESENTAÇÃO

Durante o I Curso de Treinamento em Análise de Sementes Florestais, ocorrido em
dezembro de 1984, sentiu-se a necessidade de uma abordagem mais ampla envolvendo as atividades de
produção e tecnologia de sementes, além da própria análise de sementes florestais.

Para dar continuidade a este trabalho, o Instituto Florestal de São Paulo e o Comitê Técnico
de Sementes Florestais da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes (ABRA TES), realizaram o 11
Curso de Treinamento em Produção e Análise de Sementes Florestais, no período de 09 a 13 de julho
de 1990, que deu origem a este manual cujo objetivo é abordar aspectos práticos sobre produção e
tecnologia de sementes.

Este Manual Técnico de Sementes Florestais trata dos temas abordados durante o curso
com maior aprofundamento de conceitos e técnicas. É fruto da experiência de técnicos e analistas
atuantes na área e se destina a profissionais interessados em adquirir e atualizar conhecimentos em
sementes florestais.

Antonio da Silva

Fátima C. Márquez Piiía-Rodrigues

Márcia Balistiero Figliolia

Coordenadores





IF - SÉRIE REGISTROS N° 14, 1995

SUMÁRIO/CONTENTS

APRESENTAÇÃO

Colheita de Sementes. Márcia Balistiero FIGLIOLIA .

Colheita, secagem e beneficiamento de sementes de Eucalyptus na Champion Papel e
Celulose Ltda. José Demetrius VIEIRA & Antonio Sérgio DINIZ .

Técnicas de secagem, extração e beneficiamento de sementes. Antonio da SILVA .

Conservação de sementes. Ivor Bergemann de AGUIAR .

Considerações práticas sobre o teste de germinação. Márcia Balistiero FIGLIOLIA &
Fátima C. Márquez PrNA-RODRIGUES .

Aplicação do teste de tetrazólio em sementes. Fátima C. Márquez
PrNA-RODRIGUES & Sílvia Regina Toledo VALENTINI .

Aplicação do teste de vigor em sementes. Sílvia Regina Toledo VALENTINI &
Fátima C. Márquez PrNA-RODRIGUES .

Avaliação de plântulas. Elisabete de Castro OLIVEIRA .

p.

1 - 12

13 - 20

21 - 32

33 - 44

45 - 59

61 -73

74 - 84

85 - 98





COLHEITA DE SEMENTES

Márcia Balistiero FIGLIOLIA *

1 INTRODUÇÃO

A fase de colheita consiste numa das etapas do programa de produção de sementes cujo obje-
tivo final é a obtenção de sementes de qualidade superior, como uma das possibilidades de propagação
das espécies.

Um planejamento previo das atividades a serem desenvolvidas permite que a colheita seja
realizada com mais eficiência e segurança. Os fatores a serem considerados são:
a. época de maturação dos frutos - há ou não alteração de cor;
b. características de dispersão da espécie - frutos deiscentes e indeiscentes;
c. características das árvores matrizes - altura, tipo de casca, ramificação, inflorescência;
d. condições climáticas durante os processos de colheita e acondicionamento dos frutos;
e. condições fisicas do terreno, e
f. infraestrutura da área de colheita.

2 COLHEITA DE SEMENTES

Para as espécies com frutos indeiscentes a colheita pode ser iniciada após as sementes terem
atingindo sua maturidade fisiológica. Já para os frutos deiscentes esta deve se dar um pouco antes, de
modo a evitar a dispersão das sementes, que ocorre com a abertura dos frutos.

O grau de maturação que as sementes apresentam por ocasião' de sua colheita influencia o
seu potencial de armazenamento. Quando colhidas muito antes da completa maturação, podem germinar,
mas não se mantêm viáveis por muito tempo, embora armazenadas adequadamente. Isto porque, apresen-
tam alto teor de umidade, o que acelera os processos metabólicos.

A colheita de frutos de Pinus e Eucalyptus é feita em árvores matrizes de povoamentos sele-
cionados e melhorados geneticamente. Os frutos e sementes de muitas espécies nativas são colhidos em
matas naturais ou como as outras exóticas, em povoamentos implantados. Nestes, a distância entre árvores
a serem colhidas ainda é um parâmetro muito discutido sendo que as recomendações são de, no mínimo,
20 m a 100 metros.

As árvores selecionadas para colheita dos frutos devem estar em plena maturidade, sadias, vi-
gorosas e com boa produção, pois árvores jovens ou muito velhas, quando frutificam, o fazem em peque-
na quantidade e com qualidade inferior.

Os responsáveis pela colheita devem conhecer fenologia e as características de dispersão das
espécies, observando os estádios de maturação e a velocidade em que ocorrem, para poderem estabelecer
o ponto exato de iniciar a colheita.

(*) Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil.
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FIGLIOLIA, M. 8. Colheita de sementes.

2.1 Época de colheita

A época ideal de colheita juntamente com as técnicas empregadas são aspectos importantes na
produção de sementes, uma vez que tem reflexos diretos na qualidade. É definida como aquela em que
a semente atinge sua maturidade. Nesse período há uma intensa atividade fisiológica, resultando num má-
ximo potencial de germinação e vigor (POPINIGIS, 1977).

A velocidade de maturação varia entre espécies e entre árvores de uma mesma espécie e se
altera com os anos e locais (regiões) de colheita. Esta variação é devida, entre outras, às condições cli-
máticas a que as espécies estão submetidas, e às características genéticas e ecológicas.

A época adequada para a colheita varia, portanto, em função das espécies, locais, condições
morfológicas e fisiológicas das sementes (KRAMER & KOSLOWSKI, 1972),

Considerável número de espécies florestais possuem frutos deiscentes, o que faz com que seja
necessário o estabelecimento da época adequada de colheita para que não haja perda por dispersão
natural.

Estando as sementes contidas nos frutos, sua qualidade fisiológica é correlacionada com o grau
de maturidade do fruto, o qual é avaliado através de parâmetros baseados nas modificações bioquímicas,
morfológicas e fisiológicas, sendo os mais utilizados a cor e a densidade dos frutos, o teor de umidade, o
tamanho e peso dos frutos e sementes (sâmaras) (KRUGMAN et aI., 1974; EDWARDS, 1979).

Na TABELA 1 são apresentadas algumas espécies com as respectivas épocas normais de co-
lheita no Estado de São Paulo e características dos frutos por ocasião da maturidade.

2.2 Índice de maturação

Os índices de maturação mais comumente utilizados baseiam-se em parâmetros que se alteram
com o grau de amadurecimento, tais como coloração, densidade específica e queda dos frutos, dispersão
das sementes, teor de umidade, tamanho e peso dos frutos e sementes (KRUGMAN et al., 1974).

2.2.1 Coloração do fruto

A mudança de cor é o parâmetro fisico mais utilizado como índice de maturação pois os fru-
tos de muitas espécies florestais modificam sua coloração à medida que amadurecem, passando de verde-
escuro para verde-claro, amarelo, pardo, marrom-claro e marrom-escuro. No entanto sua aplicação tem si-
do discutida pois nem sempre a mudança na coloração do fruto está associada a maturação da semente.
Este é o caso de semente de Copaifera langsdorfjii (BORGES & BORGES, 1979), Pinus oocarpa (PINA-
RODRIGUES, 1984) e Dalbergia nigra (PINA-RODRIGUES & JESUS, 1984) que atingem a maturidade
fisiológica quando os frutos apresentam, ainda, cor verde.

WRIGHT (1964) menciona que, em muitos gêneros de árvores florestais, os frutos mudam de
cor uma semana antes da maturação da semente. BARNETT (1979) considera as modificações de colora-
ção dos cones um dos índices mais utilizados e eficientes para Pinus serolina, o mesmo não ocorrendo
para Araucaria cunninghamii cujos frutos devem ser colhidos ainda um pouco verdes.

A coloração predominante dos frutos de essências nativas e exóticas, quando maduros, é apre-
sentada na TABELA 1.

2.2.2 Peso específico ou densidade

À medida que sementes e frutos amadurecem aumentam em tamanho, acumulando matéria se-

IF Série Registros, São Paulo, (14):1-12, 1995.
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FIGLIOLIA, M. B. Colheita de sementes.

ca e tendem a perder umidade. Desta forma, ao longo da maturação há uma mudança na proporção de matéria
seca e umidade, alterando o peso específico até atingir um determinado valor, caracteristico da
espécie, que reflete o ponto de maturação e o momento exato da colheita.

TABELA 1 - Dados de espécies florestais nativas e exóticas (ocorrência, época de. colheita, coloração e
natureza dos frutos por ocasião da maturação) no Estado de São Paulo.

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Época de Fruto

Origem- Colheita Coloração Natureza

Acacia poda/yriaefolia acácia-mimosa Austrália set.lout. arroxeado deiscente

A/bizia sp. albizia Ásia, África, Austrália set./out. pardacento deiscente

Aleurites mo/ucana nogueira-de-iguape Ásia dez.ljan. pardacento indeiscente

Anadenanthera fa/cala angico-do-cerrado C abr. marrom-escuro deiscente

Anadenanthera macrocarpa angico-vermelho FSD abro marrom-escuro. deiscente

Araucaria angusttfolia pinheiro-do-paraná FA abro marrom-claro deiscente

Araucaria exce/sa araucana Austrália dez. pardacento deiscente

Archontophoenix cunninghamiana palmeira-seaforthia Austrália fev./mar. avermelhada indeiscente

Aspidosperma o/ivacea guatambú FSD jun.ljul. marrom-claro deiscente

Aspidosperma polyneuron peroba-rosa FSD ago.lset. marrom-claro deiscente

Astronium urundeuva aroeira FSD set./out. marrom-claro deiscente

Balfourodendron riedelianum pau-marfim FSD ago.lout. pardo indeiscente

Basiloxy/on brasiliensts pau-rei FSD jul.lago. marrom-claro deiscente

Bauhinia variegata varocandida bauhinia-branca Índia, China ago.lout. marrom-claro deiscente

Bauhlnia variegata var. variegala bauhinia-roxa Índia, China ago.lout. marrom-claro deiscente

Bowdtchia virgilioides sucupira-do-cerrado C out./nov. marrom-claro deiscente

Cabra/ea canjerana canjerana FSD, MA maio/jun.

Caesa/pinia echinala pau-brasil MA dez.ljan. marrom-claro deiscente

Caesalpinia ferrea varo leiostachya pau-ferro IT jun.ljul. marrom-claro indeiscente

Caesalpinla peltophoroides sibipiruna jun.lago. marrom-claro deiscente

Caesalpinia pulcherrima flamboyanzinho Índia, América Central dez. marrom-escuro deiscente

Caliandra sp. caliandra-rosa FS marrom-claro deiscente

Calistemon lanceolatus calistemom Austrália marrom-claro deiscente

Calophylum brasiliense guanandi FSD jun.lago. arroxeado indeiscente

Campomanesia sp. gabiroba-de-árvore FSD jun.lago. arroxeado indeiscente

Cariniana estrellensis jequitibá-branco FSD jun.lago. marrom-escuro deiscente

Cariniana /ega/is jequitibá-rosa FSD jun.lago. marrom-escuro deiscente

Cassia a/ala cassiolata, café-beirão América Central e Sul jul.lago. marrom-escuro indeiscente

Cassia bicapsularis canudo-de-pito FSD jul.lago. marrom-escuro indeiscente

Cassiaferruginea chuva-de-ouro FSD ago. marrom-claro indeiscente
Cassia grandis cássia-grandis FSD out./fev. marrom-escuro indeiscente
Cassiafistula cássia-imperial Índia out./fev. marrom-escuro indeiscente
Cassia javanica cássia javânica lava set./dez. marrom-escuro indeiscente

Cassia leptophylla cássia FM jul.lset. marrom-escuro indeiscente

continua

IF Série Registros, São Paulo, (14):1-12,1995.
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continuação - TABELA 1

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Época de Fruto

Origem" Colheita Coloração Natureza

Cassia multijulga pau-cigarra C maio/jun. marrom-escuro indeiscente

Cassia speciosa manduirana FTS ago.lmaio marrom-escuro indeiscente

Casuarina slricla casuarina Austrália maIO marrom-escuro deiscente

Cedrela jissilis cedro-rosa FSD jul.!set. marrom-claro deiscente

Cedrela odorala cedro-do-brejo C mar. marrom-claro deiscente

Centrolobium robustum arari bá-amarelo MA ago.lset. pardacento sâmara

Cenlrolobium tomentosum araribá-rosa FSD ago.lset. pardacento sâmara

Chorisia speciosa paineira FSD jun.lago. verde-claro deiscente

Clorophora tinctoria taiúva FSD mar.labr. marrom-claro deiscente

Colubrina rufa saguaragi FSD ago.lset. marrom-claro deiscente

Cordia lricholoma louro-pardo FSD jun./jul. marrom-claro deiscente

Crolonfloribundus capixingui todos dez.lfev. marrom-escuro indeiscente

Croton urucurana sangra-d'água FSD jan. marrom-claro

Cryplocaria moschata canela-batalha FSD, MA mar. arroxeado carnoso

Cryptomeria japonica criptomeria Japão fev.labr. marrom-claro deiscente

Crysalidocarpus lutescens palmeira-areca Madagascar abr.ljun. amarelo-ouro indeiscente

Cunninghamia lanceolata cuningâmia China abr.ljul. marrom-claro deiscente

Cupressus lusttanica cipreste-português Europa abr.lmaio marrom-escuro deiscente

Cyclolobium vecchii louveira FSD jun.lset. marrom-claro deiscente

Cytharexylon myrianthum pau-de-viola FSD fev. marrom-claro deiscente

Dalbergia nigra jacarandá-da-baia MA out.lnov. marrom-claro indeiscente

De/onix regia tlamboiant amarelo África ago.lset. marrom-escuro deiscente

e vermelho

Dipterix alata cumbaru C set.lout. pardo carnoso

Enterolobium contortisiliquum tamboril, timburi FSD jun. arroxeado indeiscente

Erythrina crislagalli eritrina MC, FSD set.lout. marrom-claro deiscente

Erythrina speciosa eritrina reticulata MC, FSD set.lnov. marrom-claro deiscente

Erythrina vema suinã mulungu FSD mar.labr. marrom-claro deiscente

Esenbeckia leiocarpa guarantã FSD jun./jul. marrom-claro deiscentc

Eucalyptus camaldu/ensis eucalipto Austrália maio/jun. marrom-claro deiscente

Eucalyptus citriodora eucalipto Austrália maio/jun. marrom-claro deiscente

Eucalyptus maeu/ata eucalipto Austrália maio/jun. marrom-claro deiscente

Eucalyptus grandis eucalipto Austrália maio/jul. marrom-claro deiscente

Euca/yplus robusta eucalipto Austrália maio/jul. marrom-claro deiscente

Euca/yplus saligna eucalipto Austrália maio/jul. marrom-claro deiscente

Euca/yptus tereticomis eucalipto Austrália maio/jul. marrom-claro deiscente

Eucalyptus umbra eucalipto Austrália maio/jul. marrom-claro deiscente

Euca/yptus urophylla eucalipto Austrália maio/jul. marrom-claro deiscente

Eugenia brasiliensis pitanga-preta FSD dez. preto indeiscente

continua

IF Série Registros, São Paulo, (14):1-12, 1995.
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continuação - TABELA I

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Época de Fruto

Origem* Colheita Coloração Natureza

Eugenia jambolana jambolão Índia, Malásia jun./set. arroxeado carnoso

Eugenia uniflora pitanga-vermelha FSD dez. vermelho carnoso

Euplassa cantareirae carvalho-nacional MA abr. marrom-escuro indeiscente

Euterpe edulis palmito-branco MA, FSD abr./out. arroxeado indeiscente

Gallesia gorarema pau-d'alho FSD jun. pardacento indeiscente

Genipa americana jenipapo FSD jan./mar. marrom-claro indeiscente

Grevillea banksii grevilea-de-jardim Austrália fev./mar. marrom-claro deiscente

Grevillea robusta grevilea-robusta Austrália nov./dez. marrom-claro deiscente

Heisteria stlvanit brinco-de-mulata MA dez./fev. marrom-escuro deiscente

Holocalyx bolansae alecrim-de-campinas FSD dez. marrom-claro indeiscente

Hovenia dulcis uva-japonesa, mata-fome Japão, China maio/jun. marrom-escuro carnoso

Hymenae sp. jatobá FSD fev./set. marrom-claro indeiscente

Inga sp. ingá FSD jan./fev. marrom-claro deiscente

Jacaranda mimosaefolia jacaraná-mimoso Trópicos Americanos, jun./jul. marrom-claro deiscente

Brasil

Joanesia princeps anda-açú FT abr./jun. marrom-claro deiscente

Lafoensia gliptocarpa mirindiba-rosa FT jun. marrom-claro indeiscente

Lafoensia paccari dedaleiro MC out. marrom-claro deiscente

Lecythis pisonis sapucaia FT jul./set. marrom-claro deiscente

Leucaena leucocephalla leucena América Central jul. marrom-claro deiscente

Licania tomentosa oiti FT mar. marrom-claro deiscente

Ligustrum lucidum alfeneiro-do-japão Ásia, Austrália e maio/jul. arroxeado indeiscente

Mediterrâneo

Lonchocarpus guilleminianu feijão-cru FSD abr./maio marrom-escuro deiscente

Lonchocarpus leucanthus embira-de-sapo FSD jan./fev. marrom-claro deiscente

Luhea divaricata açoita-cavalo FSD ago./set. marrom-claro deiscente

Machaerium scleroxylon cavíuna FSD ago./set. marrom-escuro indeiscente

Machaerium villosum jacarandá-paulista FSD ago./out. marrom-claro deiscente

Matayba guianensis camboatá FSD jun. marrom-claro deiscente

Melaleuca leucadendron melaleuca Austrália fev./mar. pardacento deiscente

Melia azedarach cmamomo Ásia 'jul.zago. marrom-escuro indeiscente

Michelia champaca magnólia-amarela Ásia mar. marrom-claro deiscente

Michelia grandiflora magnólia-branca Ásia mar./abr. marrom-claro deiscente

Mimosa scabrel/a bracatinga MA nov./dez. marrom-escuro deiscente

Murraya paniculata murta-de-jardim Indonésia, Malásia jun. vermelha indeiscente

Myrciaria sp. jaboticaba FSD novo arroxeada indeiscente

Myrocarpus frondosus cabreúva-amarela FSD out./nov. pardacento indeiscente

Myroxylon peruiferum cabreúva-vermelha FSD out./nov. pardacento indeiscente

Neclandra megapotamica canelinha FSD nov./dez. arroxeado indeiscente

continua
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continuação - TABELA 1

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Época de Fruto

Origem* Colheita Coloração Natureza

Ocotea aciphylla canela-amarela MA ago./set. arroxeado indeiscente

Ocofea porosa canela-imbuia MA nov./mar. arroxeado indeiscente

Ocofea catharinensts canela-preta MA abr./set. arroxeado indeiscente

Ocofea odorifera canesa-sassafrás MC,MA out./nov. arroxeado indeiscente

Ormosia arborea olho-de-cabra C ago. marrom-claro deiscente

Peltophorum dubium canafistula FSD maio/jun. marrom-escuro indeiscente

Persea sp. rnaçaranduba FSD marrom-claro deiscente

Phoenix canariensis palmeira-das-canárias África, Ásia mar./abr. indeiscente

Phoenix robe/linii palmeira-robelí nea África, Ásia mar./abr. indeiscente

Pinus caribaea var. bahamensis pinus 8ahamas fev./mar. esv./marrom-claro deiscente

Pinus caribaea var. caribaea pmus América Central dez./jan. esv./marrom-claro deiscente

Pinus caribaea var. hondurensis pinus América Central fev./abr. esv.rmarrom-claro deiscente

Pinus kesyia pmus África, Austrália, abr./jun. esv.rmarrom-claro deiscente

Nova Zelândia

Pinus oocarpa pinus América Central maio/jun. esv/marrom-claro deiscente

Pinus patula pinus México esv/marrorn-claro deiscente

Pinus taeda pinus Estados Unidos mar./abr. esv/rnarrom-claro deiscente

Piptadenia gonoacantha pau-jacaré FSD out. pardacento deiscente

Piptadenia sp. angico-branco, FSD abr. marrom-escuro deiscente

angico-rajado

Platycyamus regnellii pau-pereira FSD ago./out. pardacento deiscente

Platypodium elegans amendoim-do-campo C maio/jun. marrom-claro indeiscente
Poncirus trifoliata poncirus China mar. pardacento indeiscente
Prunus sellowii pessegueiro-bravo FSD fev./mar. marrom-escuro deiscente

Pterocarpus violaceus aldrago FSD jun./jul. marrom-claro indeiscente

Pterodon pubescens faveiro C set./nov. pardacento indeiscente

Pterogyne nitens amendoim-bravo FSD jun./jul. marrom-claro indeiscente
Pyracantha coccinea piracanto Sul da Europa, Ásia abr./maio alaranj ./verrn. indeiscente
Roystonea oleraceae palmeira-real Trópico Americano mar./jul. marrom-escuro indeiscente
Roystonea regia palmeira-imperial Trópico Americano mar./jul. marrom-escuro indeiscente
Sapindus saponaria sabão-de-soldado FT ago. marrom-claro indeiscente

Schizolobium parahyba guapuruvú FSD, MA jun./jul. marrom-escuro deiscente

Spathodea nilotica espatódea África jurx/ago, marrom-claro deiscente
Stenolobium stans ipczinho-de-jardirn C out. marrom-claro deiscente
Sterculia chicha chichá FT set./nov. marrom-escuro deiscente
Stryphnodendron adstringens barbatimão C out./nov. marrom-escuro diescente
Syzygium jambos jambo FI,MA mar./jul. rósea indeiscente
Tabebuia avellanedae ipê-roxo FSD ago./set. marrom-claro deiscente
Tabebuia avellanedae var.paulensis ipê-rosa-anão FSD novo marrom-claro deiscente

continua
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continuação - TABELA 1

7

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Época de Fruto

Origem" Colheita Coloração Natureza

C seI. marrom-claro deiscente

FSD jul.lago. marrom-claro deiscente

México, Venezue\a, novo marrom-claro deiscente

Índia

FT ago.lout. marrom-claro deiscente

FT jul.lout. marrom-claro deiscente

África nov.ldez. marrom-claro carnoso

FSD fev. marrom-claro deiscente

América do Norte, abr.lmaio marrom-escuro deiscente

México

Ásia maio/jun. marrom-claro indeiscente

Índia, Madagascar jul.lago. pardacento carnoso

América do Norte, fev, marrom-claro deiscente

Ásia

MA abr. marrom-claro deiscente

MA abr. marrom-claro deiscente

Argentina jul.lago. marrom-claro sâmara

FT ago.lset. marrom-claro

C ago.lset. marrom-claro deiscente

Tabebuia crysotricha

Tabebuia impefiginosa

Tabebuia pentaphylla

Tabebuia roseo-alba

Tabebuia vellosoi

Tamarindus indica

Tapirira guianensis

Taxodium disticum

Tectona grandis

Terminalta cafappa

Thuja sp.

Tibouchina granulosa

Ttbouchina mufabilis

Tipuana tipu

Triplaris brasiltensts

Zeyhera tuberculosa

ipê-amarelo

ipê-roxo-de-bola

ipê-rosa

ipê-branco

ipê-amarelo-casca-lisa

tamarindo

peito-de-pomba

pinheiro-do-brejo

teca

chapéu-de-sol

tuia

quaresmeira-rosa e roxa

quaresmeira-mutabilis

tipuana

triplaris

ipê-felpudo

(*) Para as espécies exóticas considerou-se apenas as regiões de origem.

FSD - floresta tropical serni-decidua

C - cerrado

MA - Mata Atlântica

FA - floresta tropical de altitude

FT - floresta tropical

FM - floresta mesófila

Baseado neste princípio, vários líquidos podem ser empregados na determinação do peso espe-
cífico (d), como querosene (d=0,80), óleo de motor SAE 20 (d=0,88), etanol 95% (d=0,82) e óleo de
vinhaça (d=0,93).

Para Pinus caribaea varo caribaea e Pinus caribaea var. hondurensis, os cones são colocados
em líquidos com densidade 0,80. Se boiarem, significa que apresentam densidade específica igualou pró-
xima a 0,80, estando prontos para a colheita.

Os frutos de Inga uruguensis apresentam, por ocasião da maturidade, uma densidade variando
de 0,40 a 0,93.

O método da densidade é muito prático e permite que o teste seja realizado no campo, em
condições que não requerem muitos cuidados ou aparelhos sofisticados, ao mesmo tempo que possibilita
uma determinação confiável.

lF Série Registros, São Paulo, (14):1-12,1995.
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2.3 Outros critérios para a colheita

2.3.1 Dispersão dos frutos e das sementes

o processo de maturação dos frutos é um evento biológico diretamente relacionado ao proces-
so de dispersão. Em função da sindrome de dispersão, as espécies tendem a liberar seus frutos ou se-
mentes na época propicia à disseminação.

Ao atingirem a maturidade, os frutos da grande maioria das espécies florestais se desligam da
planta mãe e caem. Os primeiros a caírem, assim como os tardios, devem ser desprezados pois, em geral,
estão atacados por pássaros, brocados ou têm qualidade inferior. Acolheita deve ser iniciada quando a
queda dos frutos se tomar mais intensa.

De acordo com HEDEGAR (1975) os frutos de Tectona grandis iniciam sua abertura em
março, porém os mais viáveis são os últimos a se abrirem, recomendando-se sua colheita a partir de
abril.

A dispersão dos frutos e sementes é classificada, em função dos agentes dispersores, nas se-
guintes categorias: anemocoria - dispersão pelo vento; hidrocoria - dispersão pela água; zoocoria - disper-
são por animais e barocoria - dispersão por gravidade.

Em espécies anemocóricas como Centrolobium tomentosum, Myroxylon peruiferum, Platycpodium
elegans, Pterogyne nitens, Tipuana tipu, Tabebuia spp., entre outras, o período de maturação coincide
com o período seco, facilitando sua dispersão pelo vento.

As espécies disseminadas pela água como Inga uruguensis, Genipa americana (CRESTANA et
al., 1992), Croton urucurana (ASSAD-LUDEWIGS et ai., 1989) iniciam a dispersão de seus frutos durante
o período chuvoso ou de maior precipitação pluviométrica que, estando maduros, flutuam.

Há também frutos que atraem animais por apresentarem atrativos como cor e cheiro ou por
serem comestíveis. Na procura de alimento, esses animais agem como agentes dispersores. É o caso de
sementes de, Lecythis pisonis, muito atacadas por roedores; frutos de Euterpe edulis e Hovenia dulcis,
muito procurados por aves; de Lafoensia glyptocarpa, por morcegos e,lnga spp. cujos frutos e sementes são
muito predados por macacos e aves, entre outros animais.

Frutos pesados e grandes geralmente são dispersos por gravidade.
Para as espécies com frutos deiscentes, a colheita deve ser iniciada antes que se abram pois

ao ocorrer a abertura, as sementes são disseminadas pelo vento. É o caso das sementes pequenas como
Eucalyptus spp., Grevilea spp., Tabebuia spp., Jacaranda mimosaefolia, ou das que possuem estruturas ala-
das que auxiliam ou prolongam as distâncias de vôo, como Casuarina spp., Pinus spp., Cedrela spp.,
Cariniana spp., Pterocarpus spp. (PÁSZTOR, 1962/63).

A dispersão natural pode ocorrer ainda por intermédio de aves como no caso de Euterpe edulis
e outras palmeiras ou por esquilos no caso de Araucaria angustifolia. A água e peixes também
funcionam como agentes dispersores para as espécies que margeiam os rios.

Para muitas espécies o período entre a maturação dos frutos e a dispersão das sementes é
muito pequeno, como por exemplo nos gêneros Abies e Araucaria cujos frutos se desintegram na árvore,
poucas semanas após a maturação; ou Caesalpinia echinata que floresce, matura e dispersa suas sementes
num prazo de 2 meses. O oposto ocorre com o Eucalyptus, cujos frutos permanecem fechados na árvore
de 3 a 6 meses, conforme a espécie, após a maturação.

2.3.2 Determinações adicionais

Acompanhando a evolução do amadurecimento, são feitas determinações como teor de umida-
de, peso e tamanho dos frutos e sementes, em intervalos de 7 a 15 dias ou em períodos menores ou

IF Série Registros, São Paulo, (14): 1-12, 1995.
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maiores, em função de cada especie. Isso porque, à medida que amadurecem, os frutos e sementes tem-
dem a aumentar de tamanho, diâmetro e peso seco até que seus valores se tomarem constantes, indican-
do o máximo de amadurecimento.

Estudos com Enterolobium contortisilliquum (BORGES et al., 1980) mostraram que o teor de
umidade dos frutos permite estimar a época de maturação e determinar o período adequado de colheita.

3 MÉTODOS DE COLHEITA

Para se definir o método adequado de colheita bem como as operações e os materiais neces-
sanos para que se processe de maneira rápida, segura e eficiente, dentro do período de tempo disponí-
vel, é necessário conhecer as características da espécie a ser colhida. Robbins et ai. apud WILLIAN
(1984) consideram importantes os seguintes fatores: características do fruto, da árvore, do talhão e do lo-
cal de colheita, tamanho e quantidade das unidades de dispersão (frutos e sementes).

Os métodos de colheita dos frutos e/ou sementes mais comumente usados são: colheita realiza-
da diretamente no chão, em árvores em pé ou em árvores abatidas (PÁSZTOR, 1962/63; TURNBULL,
1975; AMARAL & ARALDI, 1979; PALMBERG & BELCHIOR, 1980; BIANCHETTI, 1981; WILLIAN,
1984).

Deve-se ter o cuidado de limpar, previamente, toda a área onde será feita a colheita, a fim
de facilitar o recolhimento dos frutos que caem ao chão.

3.1 Colheita no chão

Consiste na colheita dos frutos e/ou sementes que caem ao chão, próximo às árvores matri-
zes. Este método é recomendado somente em casos específicos:
a. quando a colheita da árvore em pé por escalada ou escada não for possível;
b. quando se tratar de frutos grandes, pesados e indeiscentes, que caem ao solo sem se abrirem

(PÁSZTOR, 1962/63);
c. quando se tratar de sementes que não são disseminadas pelo vento;
d. quando se tratar de frutos e sementes que não são atacados por pássaros e animais.

A colheita deve ser iniciada assim que a queda dos frutos e/ou sementes tomar-se abundante.
De acordo com TURNBULL (1975) os frutos de Gmelina arborea, Teetona grandis, Triplochiton
scleroxylon e de espécies do gênero Shornea, são colhidos por esse método.

Pode-se aplicar também esse método às espécies Aleurites molucana, Araucaria angustifolia,
Euplassa cantareirae, Terminalia catappa.

A queda dos frutos e/ou sementes pode ser acelerada sacudindo-se o tronco ou os galhos da
árvore, com o auxílio de uma corda chumbada atirada entre os galhos ou de equipamento vibratório aco-
piado ao tronco da árvore.

3.2 Colheita nas árvores em pé

É o método mais utilizado apesar de exigir maior preparação e cuidado por parte dos
colhedores. Consiste em colher os frutos ou sementes diretamente na copa das árvores, localizados em
maior quantidade nas extremidades dos galhos.

A remoção dos frutos é feita com auxílio de uma tesoura de poda alta e de ganchos com
lâminas cortantes em forma de "C", "S" ou "V", acoplados à extremidade de uma vara, geralmente de

/FSérieRegistros, São Paulo, (14):1-12,1995.
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bambu, que permite maior flexibilidade e movimento no ato do corte.
Para as árvores de pequeno e médio porte, como é o caso dos pomares de Pinus spp., de

algumas. espécies nativas e exóticas ornamentais jovens, o corte dos frutos pode ser feito diretamente do
chão, utilizando varas com comprimentos maiores e, se necessário, escadas colocadas ao longo das
árvores.

A colheita em árvores de grande porte é feita escalando-se os troncos, por meio de espora e
cinto de segurança. A espora consiste de uma haste de aço munida de correias de couro nas
extremidades que devem ser presas na perna e no tornozelo do colhedor. A extremidade inferior da
haste de aço, na altura do tornozelo, é saliente e ponteaguda, a fim de facilitar sua penetração no tronco
da árvore. O cinto de segurança é preso na cintura do colhedor e nele é anexada uma correia de couro
que circunda o tronco da árvore, permitindo, além de maior segurança, que o colhedor descanse no ato
da subida.

Quando se tratar de espécies que não suportam injúrias causadas pelas esporas, a escalada da
árvore pode ser feita por meio de "bicicleta" ou de escada com diversas secções. Este é o caso das
palmeiras que, indevidamente escaladas, adquirem marcas profundas que comprometem seu
desenvolvimento e as futuras produções.

A bicicleta é utilizada somente nos troncos sem galhos. Consiste em um bloco central com
alça de alumínio que envolve o tronco da árvore e em dois braços laterais providos de um pedal que, ao
ser acionado, desloca-se pelo tronco até a copa.

A escada de alumínio vai sendo montada com o encaixe das secções e presa ao tronco por
uma corda, à medida que o escalador vai subindo.

A colheita dos frutos é iniciada pela parte inferior, caminhando-se para a parte superior da
árvore. Após o corte, os galhos são sacudidos para que caiam os frutos neles retidos. À medida que ca-
em ao chão são colhidos pelos ajudantes.

A colheita nas árvores "em pé" é indicada para as áreas de produção de sementes, pomares
de sementes e, principalmente, para as espécies com frutos deiscentes e/ou muito pequenos e leves como
Eucalyptus spp., Cupressus spp., Criptomeria spp., Astronium spp., Tipuana tipu, Cedrela fissilis,
Esenbeckia leiocarpa, Jacaranda mimosaefolia, Tabebuia spp., Cariniana spp., Aspidosperma spp., Cordia
trichotoma.

No caso de palmeiras com vários cachos ou aquelas que ocorrem em touceiras, são feitas vá-
rias colheitas pois os cachos não apresentam maturação uniforme. Estes são cortados com tesoura de po-
da alta, caindo sobre encerados estendidos no chão c recolhidos para beneficiamento posterior.

As pessoas envolvidas no processo de colheita devem ter consciência da importância de se efe-
tuar uma boa colheita, não danificando o tronco e os ramos que contêm os frutos jovens pois assim es-
tão contribuindo para assegurar a continuidade e qualidade das produções futuras.

3.3 Colheita em árvores abatidas

Neste caso, a colheita dos frutos é feita em árvores derrubadas, que estão sendo exploradas
comercialmente. Para isso é necessário que a exploração coincida com a época da colheita.

Deve-se ter o cuidado de colher apenas os frutos maduros de árvores fenotipicamente selecio-
nadas, resguardando desta forrna a qualidade fisiológica das sementes e sua identidade genética.

IF Série Registros, São Paulo, (14): 1-12, 1995.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A colheita de espécies florestais é um processo que exige conhecimentos e treinamento espe-
cial dos técnicos envolvidos, devido às próprias características das espécies que dificultam essa operação.

A grande variação na época de florescimento, de frutificação e período de maturação entre as
regiões de ocorrência das espécies e entre anos, limita em parte o estabelecimento de períodos exatos de
colheita, permitindo apenas estabelecer intervalos de ocorrência. Nesse sentido é muito importante visto-
rias ao local de colheita por ocasião da frutificação.
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COLHEITA, SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES DE Euca/yptus
NA CHAMPIONPAPEL E CELULOSE LTDA.

José Demetrius VIEIRA *
Antonio Sérgio DINIZ*

1 INTRODUÇÃO

A silvicultura intensiva de Eucalyptus spp. Colocou o Brasil entre os maiores países refloresta-
dores do mundo. A produtividade média crescente das florestas tem sido constante ao longo dos anos.
Todo este esforço deve-se aos programas de melhoramento genético desenvolvido por diversas entidades
científicas, governamentais e privadas a partir da década de 70. O programa básico é obter a maior pro-
dução dentro do menor tempo, aumentando rentabilidade da matéria prima como também a qualidade,
tornando os produtos derivados mais competitivos no mercado.

A exigência de uso de sementes de áreas credenciadas pelo IBDF (atual IBAMA) para os flo-
restamentos e reflorestamentos incentivados na década de 70, pressionaram as empresas e instituições a

• utilizarem sementes melhoradas.
A exemplo das espécies agrícolas, o melhoramento de plantas através da seleção das caracte-

rísticas desejáveis já é prática estabelecida na área florestal, em áreas denominadas Área de Produção de
Sementes e Pomares de Sementes.

A instalação e condução de áreas produtoras de sementes florestais, com objetivo de obter óti-
mos padrões de produção, requer planejamento e considerações de uma série de fatores, como a escolha
da espécie e locais destinados ao plantio. Acrescentam-se a esses fatores a produção de sementes com as
seguintes características: pureza varietal (manifestada pela uniformidade), pureza fisica (composição fisica
de um lote de sementes) e vigor (capacidade da semente produzir rapidamente uma plântula).

Neste capítulo serão abordados os processos de colheita, secagem e beneficiamento de
Eucalyptus spp.

2 COLHEITA

A produção de sementes de alta qualidade requer cuidados especiais nas diversas fases de sua
obtenção. Dentre essas fases, a operação de colheita é muito importante pois é feita quando as sementes
atingem o ponto de maturidade fisiológica. O conhecimento do processo de maturação visa, principalmen-
te, determinar o ponto ideal de colheita. Dependendo das condições climáticas, o processo de deteriora-
ção é acelerado com conseqüente perda da qualidade.

(*) Chamflora Agrícola Ltda., Rua José Geraldo Solidário n° 86, 13.840-000, Mogi Guaçu, SP, Brasil.
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Para a previsão da colheita de Euca/yptus é necessário conhecer a época de florescimento e fru-
tificação. Nas TABELAS 1 e 2 demonstram-se as épocas de floração e de colheita para as espécies de
Euca/yptus. Esses dados poderão sofrer modificações nas diferentes regiões brasileiras devido a fatores arn-
bientais que influenciam os eventos biológicos na produção de sementes como: período juvenil, iniciação
das gemas florais, polinização e fertilização, variação genética para florescimento e periodicidade na pro-
dução de sementes.

2.1 Tipos de colheita

A colheita de sementes de Euca/yptusé realizada através da escalada de árvores em áreas de-
nominadas Área de Produção de Sementes e Pomar de Sementes. O colhedor, para se locomover até a
copa da árvore, utiliza-se de botas e esporas (FIGURA IA). O corte dos galhos com frutos é realizado
com podões ou tesouras de poda alta (FIGURA 1B). Para sua segurança, o escalador de árvores usa cin-
to de segurança (FIGURA 1C), capacete, luvas, botas e cordas.

O método de colheita realizado nas áreas produtoras de sementes é manual e existem funções
diferenciadas na operação. O colhedor é o funcionário que escala a árvore e corta os galhos com os fru-
tos. Segue-se o trabalho das operárias pinicadeiras que retiram os frutos dos galhos, separando-os das fo-
lhas. Estes são ensacados e levados, por ajudantes, para as laterais da área. Os sacos contendo os frutos,
devidamente identificados, são transportados para o pátio de secagem.

A equipe de colheita é coordenada por um técnico florestal, sendo que basicamente é com-
posta de um colhedor, três pinicadeiras e um ajudante.

TABELA 1 - Época de floração para as espécies de Eucalyptus spp. no Estado de São Paulo.

ESPÉCIE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Eucalyptus alba x x x x x x x
Eucalyptus camaldulensis x x x x
Eucalyptus citriodora x x x x x
Euca/yptus cloeziana x x x
Euca/yptus grandis x x x
Eucalyptus maeulata x x
Euealyptus mieroeorys x x x x x
Euealyptus panieulata x x x x
Euealyptus pellita x x x
Euealyptus pilularis x x x
Euealyptus resinifera x x x
Euealyptus robusta x x x
Eucalyptus saligna x x x
Euealyptus teretieornis x x x
Euealyptus urophylla x x x

Fonte: Mello (1988).

IF Série Registros, São Paulo, (14): 13-20, 1995.
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TABELA 2 - Época de colheita para as espécies de Euca/yptus spp. no Estado de São Paulo.

ESPÉCIE JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Euca/yptus alba x x x
Euca/yptus camaldulensis x x x x x
Eucalyptus citriodora x x x
Eucalyptus cloeziana x x x
Eucalyptus grandis x x x
Eucalytpus maculata x x x
Eucalyptus microcorys x x x
Eucalyptus paniculata x x x
Eucalyptus pellita x x x
Eucalyptus pilularis x x x
Eucalyptus resinifera x x x
Euca/yptus robusta x x x
Eucalyptus saligna x x x
Eucalyptus tereticornis x x x
Eucalyptus urophylla x x x

Fonte: Mello (1988).

B C·

FIGURA 1 - Equipamentos utilizados na colheita de sementes de Euca/yptus sp.: (A) Botas e Esporas;
(B) Tesoura de poda alta; (C) Cinto de segurança.

IF Série Registros, São Paulo, (14): 13-20, 1995.
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o rendimento médio em uma área produtora de sementes de Eucalyptus é de 11 kg de frutas
por dia para cada colhedor.

2.2 Método de colheita

Os métodos para colheita de Eucalyptus são o compartimentado e o tradicional.

2.2.1 Colheita compartimentada

O nome compartimentado foi designado devido ao método de se subdividir a área de colheita
em compartimento, correspondente a Y4 do talhão de 100 ha.

O processo consiste na colheita de Y4 do talhão, a cada ano, de todas as árvores que tiverem
frutos, através da poda drástica de todos os galhos da copa da árvore, retomando-se à referida área após
quatro anos (FIGURA 2).

O método compartimentado apresenta as seguintes vantagens:

a. a colheita de cada árvore é facilitada pela poda drástica;
b. os colhedores concentram suas atividades em cada compartimento, o que reduz o deslocamento à pro-

cura de árvores com frutos;
c. colhem-se todas as árvores que tenham poucos ou muito frutos;
d. a penetração de luz favorece a brotação de todas as árvores;
e. a floração ocorre ao mesmo tempo em todo o compartimento, facilitando a polinização das árvores.

2.2.2 Colheita tradicional

A colheita é efetuada em 20% das árvores que tiverem frutos, através da poda de galhos,
procurando danificar o mínimo possível da copa.

Na TABELA 3 estão resumidos dados referentes a 6 anos de colheita pelo método tradicional
e 11 anos pelo compartimentado.

Verifica-se aumento médio do peso dos frutos por árvore no método compartimentado, conse-
qüentemente, elevando a produtividade.

3 EXTRAÇÃO E SECAGEM

A extração de sementes do interior dos frutos de Eucalyptus é realizada através da exposição
ao sol. Durante a secagem, ocorre a diminuição do teor de umidade dos frutos, provocando uma contra-
ção em suas paredes que ocasiona a sua abertura. O tempo para abertura dos frutos e liberação das se-
mentes depende da insolação, sendo em média de 2 a 3 dias ao sol. Durante o processo os frutos de-
vem ser revolvidos diariamente, através de rodos e ao entardecer, cobertos por lona.

Mesmo com a abertura das valvas, algumas sementes ficam presas no fundo das cápsulas. Os
frutos devem ser agitados vigorosamente na peneira a fim de se obter a completa extração de sementes.

O peso de cápsulas necessário para liberar um quilograma de sementes misturadas, é denomi-
nado de relação de extração ou, relação fruto/semente (TABELA 4).

IF Série Registros, São Paulo, (14): 13-20, 1995.
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FIGURA 2 - Método de colheita compartimentado.

JF Série Registros, São Paulo, (14):13-20, 1995.
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TABELA 3 - Dados médios de colheita de sementes de Eucalyptus grandis na Chamflora Agrícola Ltda., em
Moji Guaçu - SP, no período de 1975 a 1992, obtidos pelos métodos de colheita tradi-
cional e compartimentada.

Métodos de Colheita

Parâmetros Tradicional
(1975-1980)

Compartimentada
(1981-1992)

Número de árvores colhidas

Peso total de frutos (kg)

Peso total dos frutos por árvore (kg)

Peso total de sementes (kg)

Relação fruto/semente

1.400

9.000
6,3

633

14,2:1

783

8.500

13,0

633

14,0: 1

TABELA 4 - Valores médios de relação fruto/semente de algumas espécies do gênero Eucalyptus,
cultivadas no Brasil.

Espécie Relação
Fruto/Semente

N° Médio de Sementes
Germináveislkg

Eucalyptus alba
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus citriodora
Eucalyptus cloeziana
Eucalyptus grandis
Eucalyptus maculata
Eucalyptus microcorys
Eucalyptus paniculata
Eucalyptus pellita
Eucalyptus pilularts
Eucalyptus resinifera
Eucalyptus robusta
Eucalyptus saligna
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus urophylla

15:1
8: 1

25:1
10:1
15:1
25:1
18:I
17:1
15:1
10:1
13:1
16:1
13:1
7:1

14:1

100.000
800.000
100.000
150.000
700.000
100.000
300.000
400.000
200.000
27.000

300.000
300.000
500.000
450.000
450.000

Fonte: Mello (1988).

4 BENEFICIAMENTO DE SEMENTES

o beneficiamento de sementes representa a etapa final pela qual o lote de sementes adquire
a qualidade física que possibilita o seu enquadramento em padrões. O beneficiamento de sementes passa

IF Série Registros, São Paulo, (14): 13-20, 1995.
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por vanas fases tais como: pré-limpeza (no campo ocorre a separação de frutos dos galhos e folhas), lim-
peza (durante.a secagem - separação das sementes dos frutos) e classificação (são utilizadas máquinas, cu-
jo princípio de operação baseia-se em uma ou mais características fisicas).

Para o Eucalyptus não existe beneficiamento com classificação sob aspectos fisicos. O que se
faz é a pré-limpeza e a limpeza após a colheita (campo e secagem - duas fases do beneficiamento). Pos-
teriormente, no viveiro, é feito o peneiramento com diferentes tipos de malhas: (P 1 = 0,71 mm;
P 2 = 0,59 mm e P 3 = 0,50 mm) promovendo uma separação em três níveis: grandes, médias e pe-
quenas.

As sementes provenientes das peneiras 1 e 2 atingem alto grau de pureza após o peneiramen-
to, porém as sementes restantes (peneira 3) apresentam tamanho muito pequeno, confundindo-se com o
material inerte (cor avermelhada) e estruturas estéreis (óvulos não fecundados).

Atualmente existem estudos para recuperação destas sementes através do benefíciamento em
mesa gravitacional de marca Sutton Steele e Steele Incorporation. Após as devidas regulagens (seleção de
peneiras, movimento e velocidade da máquina) consegue-se a separação em três outros níveis
(TABELA 5).

Os resultados obtidos são promissores, em especial o material da bica superior e inter-
mediária.

TABELA 5 - Análise de pureza e germinação de Eucalyptus grandis (lote MG 247) provenientes da me-
sa gravitacional ("Sutton Steele e Steele Incorporation").

Análise

Bica
Pureza

(n° sementes/kg)
Germinação

(n° sementes/kg)

Superior

Intermediária
Inferior

l.015.000

606.000

590.000

903.000 (89%)

519.000 (85%)
1l.000 ( 2%)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de colheita e beneficiamento de Eucalyptus spp. em desenvolvimento na atualidade,
deve ser estudado nos aspectos efeitos da poda drástica e o beneficiamento integral de sementes. O de-
senvolvimento da técnica apresentada neste capítulo demonstra uma evolução quantitativa de sementes co-
lhidas por hectare, resultado de um manejo integrado de solo e método de colheita. No caso particular
do beneficiamento de sementes de Eucalyptus, a evolução foi lenta e hoje ainda carece de uma melhor
metodologia de separação de sementes.
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TÉCNICAS DE SECAGEM, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES

Antonio da SILVA *

1 INTRODUÇÃO

A produção de diásporos (sementes e/ou frutos) de boa qualidade, para fins comerciais e de
pesquisa, dependem de procedimentos adequados.

As sementes de espécies florestais, em geral, após colheita, apresentam teor de umidade muito
elevado para serem conservadas. TOLEDO & MARCOS FILHO (1977) mencionaram que a perda de
umidade das sementes ocorre em duas fases: na primeira, há uma perda de umidade de sua superficie
para o ar ao seu redor; na segunda, a umidade move-se do interior da semente para sua superficie. As-
sim, se o ar em volta da semente não estiver em movimento, ocorre o ganho e perda da umidade ao
mesmo tempo e conseqüentemente não há secagem.

Na secagem ao natural, que aparentemente é muito simples, onde o sol é utilizado como fon-
te de calor, deve-se ter o máximo cuidado desde o início até o final do processo. Isto porque estão en-
volvidas as etapas de aquecimento, revolvimento, aeração e retirada das sementes. Na artificial os cuida-
dos são os mesmos, ressaltando que, além disso, os equipamentos podem apresentar defeitos.

Para as sementes liberadas dos frutos, não se recomenda sua permanência por muito tempo
no calor, podendo perder umidade além do necessário, prejudicando sua qualidade.

Os diásporos que chegam do campo encontram-se muitas vezes misturados com detritos vege-
tais, pedaços de torrões, pó, sementes chochas, imaturas e quebradas. É importante conhecer, antes do
beneficiamento manual ou mecânico, as impurezas que devem ser descartadas e determinar o padrão de
classificação.

As máquinas utilizadas para o beneficiamento são de diferentes tipos e tamanhos, sendo indis-
pensável um conhecimento prévio do funcionamento para manuseá-Ias corretamente.

Há casos de beneficiamento de diásporos em que as impurezas são retiradas através de uma
seqüência específica de equipamentos até obter sementes de alta qualidade.

Atualmente, a evolução de novas técnicas aplicadas adequadamente, muito tem contribuído pa-
ra melhorar a qualidade das sementes.

2 PROCEDIMENTO PÓS-COLHEITA DOS DIÁSPOROS

2.1 Recebimento

Os frutos e/ou sementes acondicionados em sacos de pano ou de juta são encaminhados para
um galpão e/ou local de recepção que deve apresentar espaço amplo e arejado. Nestas condições pode-se
evitar o aparecimento de fungos, principalmente nas espécies com alto teor de umidade, que às vezes
permanecem neste local por alguns dias.

(*) Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil.
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Para
imediatamente,
fermentação.

cada espécie há um procedimento diferente. Existem essências que devem ser secas
outras são submetidas à pré-secagem à sombra e, outras que devem sofrer leve

2.2 Secagem

Inicialmente deverão ser eliminados os fragmentos vegetais provenientes do campo e frutos
imaturos.

Os diásporos com teor de umidade elevado devem ser secos corretamente para serem
armazenados com segurança.

A secagem ao natural, isto é, a pleno sol, consiste em espalhar as sementes e/ou frutos em
tabuleiros ou sobre encerados em terreiros cimentados. A artificial dá-se através de equipamentos que
forçam a passagem do ar entre a massa dos diásporos. Estes devem ser distribuídos em camadas
uniformes e não muito finas, conforme recomendam CARVALHO & NAKAGAWA (1980), para evitar
aquecimento excessivo. Com a finalidade de se obter uma secagem adequada, é conveniente revolvê-Ios
diariamente.

Na secagem ao natural, cobri-Ios ao anoitecer com encerados para reter o calor, evitando-se a
absorção de umidade e possível chuva. O período de secagem é variável, pois depende do teor de
umidade inicial e das condições climáticas.

No caso dos frutos deiscentes, à medida que se processa a secagem as sementes são extraídas
naturalmente. Já nos indeiscentes, determinados frutos são expostos a céu aberto, durante alguns dias,
para tomarem-se flácidos, facilitando a extração de sementes.

É aconselhável que as instalações de secagem estejam próximas do local de beneficiamento.

2.3 Beneficiamento

Para um certo número de essências florestais, a limpeza das sementes é feita manualmente e
para um número restrito delas, utilizam-se equipamentos. Devem-se eliminar materiais inertes, sementes
quebradas, sementes menores que a do padrão estabelecido de classificação e outras impurezas como o pó
e terra.

2.4 Embalagens

Quando as sementes atingirem o padrão ideal de limpeza, convém ensacá-las e encaminhá-Ias
o mais rápido possível para o local de armazenamento.

3 SECAGEM, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES DE Pinus E Eucalyptus

3.1 Pinus

3.1.1 Pré-secagem

Após a colheita, os frutos do gênero Pinus encontram-se com alto teor de umidade. Quando
submetidos diretamente à secagem, pode causar fermentação excessiva, prejudicando a qualidade das
sementes. Para evitar isso, recomenda-se a pré-secagem à sombra por cerca de 15 dias. Posteriormente,

JFSérieRegistros, São Paulo, (14):21-32,1995.
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efetua-se a secagem ao natural ou artificial.

3.1.2 Secagem natural

Os frutos de Pinus spp. são colocados sobre encerados em terreiros de alvenaria a pleno sol.
Durante a secagem é indispensável o revolvimento dos frutos. Em geral utiliza-se ancinho reforçado ou
forcado, acoplado a cabos de madeira, que naturalmente batem frutos contra frutos, auxiliando a extração
das sementes.

3.1.3 Secagem artificial

É feita através de equipamentos e não depende da influência das condições climáticas. Esse
sistema possibilita secar grande quantidade de sementes. O tempo de secagem depende do teor de
umidade dos diásporos (frutos e/ou sementes) bem como de suas estruturas.

Uma estufa de secagem, segundo SILVA & MORAES (1986), funciona com equipamento
fabricado pela EUROTERM, Modelo S-30 (FIGURA I), com 7,20 m x 3,10 m x 3,10 m, construída de
alvenaria, com aplicação interna de neutro I para evitar danificações na parede, devido à eliminação de
umidade pelos diásporos durante a secagem. No seu interior estão distribuídas 56 gavetas de madeira
com dimensão de 1,50 m x 1,00 m x 0,24 m, tendo como fundo uma tela de arame, na qual são
colocados os frutos. Em cada gaveta e sob a tela, há uma bandeja, medindo 1,50 m x 1,00 m x 0,05 m,
destinada ao recolhimento das sementes. O sistema está condicionado a uma fonte de ar quente, com
capacidade para 56 sacos de 60 litros de cones de Pinus spp., permanecendo cerca de 2,5 dias à
temperatura controlada de 30°C ou 40°C. O revolvimento dos frutos e/ou sementes durante a secagem é
feito com sarrafo ou manualmente, o que favorece a liberação das sementes. .

Para secagem em estufa, NICOLIELO (1986) utiliza a temperatura média de 45°C (FIGURA
2). O tempo de permanência dos cones varia de acordo com a espécie. Para as 3 variedades de Pinus
caribaea é cerca de 2 dias e, 4 dias para Pinus oocarpa.

3.1.4 Beneficiamento

No Instituto Florestal de São Paulo o beneficiamento é feito em duas fases.
Na primeira retira-se a parte alada das sementes e elimina-se parte das impurezas, como pode

ser observado na FIGURA 3.
Na segunda fase, conforme mostra a FIGURA 4, através da mesa densimétrica, são retiradas

todas as demais impurezas, sementes chochas e as demais sementes separadas por classes de tamanho.
Segundo NICOLIELO (1986), o beneficiamento ocorre em duas fases, conforme indicado na

FIGURA 5.
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Legenda: I. saída de ar quente; 2. gaveta com tela no fundo; 3. bandeja para recolhimento das sementes; 4. saída de umidade.

FIGURA 1 - Estufa para secagem de frutos e/ou sementes florestais (Fonte: Instituto Florestal de São
Paulo).
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Legenda: I. fornalha; 2. ventoinha; 3. ar quente; 4. roletes.

FIGURA 2 - Estufa para secagem de cones de Pinus, utilizada na Companhia Agro-Florestal Monte
Alegre-SP. (Fonte: Nicolielo, 1986).
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Legenda: 1. moega de alimentação; 2. condutor elevador; 3. canecas de elevadores; 4. desaladora; 5 e 6. saída de impureza;
7. saída de sementes limpas.

FIGURA 3 - Máquina de beneficamento de Pinus, Marca D'Andrea, utilizada no Instituto Florestal de
São Paulo. (Fonte: Instituto Florestal de São Paulo).

FIGURA 4 - Mesa densimétrica de Marca D'Andrca, utilizada no processo final de beneficiamento de
Pinus, no Instituto Florestal de São Paulo. (Fonte: Instituto Florestal de São Paulo).
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Legenda: I. peneira vibratória; 2. brunidor; 3. peneiras; 4. ventilador; 5. saída de sementes puras; 6. saída de impurezas.

FIGURA 5 - Máquina de beneficiamento de Pinus utilizada na Companhia Agro-Florestal de Monte
Alegre-Agudos - SP. (Fonte: Nicolielo, 1986).

3.2 Eucalyptus

3.2.1 Secagem natural

É utilizado como fonte de calor o sol. As espécies do gênero Eucalyptus podem ser secas atra-
vés de dois métodos:
a. os galhos que não contém frutos e a maior quantidade possível de folhas são eliminados, com auxílio

de tesoura de poda manual ou facão. Em seguida os galhos restantes, juntamente com os frutos fecha-
dos são expostos ao sol;

b. os frutos são retirados manualmente e submetidos ao sol.
Em dias bem ensolarados, os frutos abrem-se em cerca de 48 a 78 horas. RODRIGUES &

BEIG (1986), trabalhando com Eucalyptus grandis, descreveram que o período de secagem ao natural de-
pende das condições climáticas, variando em média de 7 a 10 dias. Tais observações ocorreram em dias
de ventos fortes e/ou chuvas.

3.2.2 Secagem artificial

Os frutos são colocados em bandejas de madeira (FIGURA I), com capacidade média de 28
sacos de 60 litros (cerca de 650.000 kg de frutos), em camadas com cerca de 2,0 em de espessura. Na
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temperatura de 38 a 40°C, os frutos abrem-se aproximadamente em 48 horas, obtendo-se cerca de 78
quilogramas de sementes.

3.2.3 Beneficiamento

É executado por meio de peneiras que permitem a separação das impurezas das sementes
viáveis e inviáveis. RODRIGUES & BEIG (1986) mencionaram que cerca de 14 quilogramas de frutos
maduros de Eucalyptus grandis (Hill) Maiden produzem 1,0 quilograma de sementes beneficiadas.

4 INFORMAÇÕES PRÁTICAS SOBRE EXTRAÇÃO, SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE
OUTRAS ESPÉCIES FLORESTAIS

4.1 Despolpamento e extração

Para remoção da polpa que envolve as sementes, é necessano deixar sobre encerados ou
tabuleiros, em camada de 10,0 em de espessura, até o início da fermentação. Após, coloca-se o material
em peneira sob água corrente e manualmente, pressiona-se contra as malhas para eliminação de toda
mucilagem. A seguir, as sementes são expostas ao sol, permanecendo em média durante uma hora. Para
que o despolpamento seja eficiente, repete-se o processo novamente, porém a seco. Este método, além
de outros, é utilizado pelo Instituto Florestal de São Paulo para palmeira-areca-bambu (Chrysalidocarpus
lutencens), palrneira-das-canárias (Phoenix canariensis), palmeira-cariota (Caryota urens), palmeira-imperial

I (Roystonia regia), palmeira-latânea iLivistona chinensisi, palmeira-real (Roystonia oleracea),
palmeira-robelínea (Phoenix roebelinii), palmeira-seafortia (Archontophoenix cunninghamiana), pitanga
(Eugenia uniflora). Para o jatobá (Hymenea sp.), é necessário a abertura do fruto com auxílio de
machadinha ou martelo, seguida de maceração, lavagem em água corrente e secagem à sombra. A
secagem de frutos a meia sombra até a abertura natural é empregada para sapucaia (Lecythis pisonisi,
jequitibá-branco (Cariniana estrellensis), jequitibá-vermelho (Cariniana legalis), guarantã iEsenbeckia
leiocarpa), angico-branco (Piptadenta sp.), angico-do-cerrado e/ou campo (Anadenanthera falcatai,
angico-vermelho (Paraptptadenia rigida) e esterculia-chichá (Sterculia chicha). A secagem dos frutos a meia
sombra, limpeza e corte das asas é recomendado para araribá-rosa (Centrolobtum tomentosum), tipuana
tTipuana speciosa) e cabreúva-vermelha (Myroxylon balsamum).

FIGLIOLIA et aI. (1987) verificaram que quando despolpados, os frutos de palmito branco
(Euterpe edulis) apresentaram germinação mais rápida e uniforme, em condições de laboratório (76%).

SILVA & MORAES (1986) recomendam o uso de machadinho, martelo, facão ou tesoura de
poda manual para extrair sementes de chuva-de-ouro (Cassia ferrugineai, flamboyant-vermelho e/ou
amarelo (Delonix regia), pau-ferro (Caesalpinia ferrea var. leiostahcya), e jacarandá-mimoso (Jacaranda
mimosaefolia), o que está de acordo com as observações de CAPELANES & BIELLA (1986).

Para despolpamento de frutos de alfeneiro-do-japão (Ligustrum japonicumy; NOVAES &
CANDIDO (1991) utilizaram liquidificador com a hélice coberta com borracha. Para isso, os frutos foram
submetidos em três relações volumétricas (água/fruto), na proporção 2:1, 3:1 e 4:1 para retirada da polpa
durante 30, 40, 50 e 60 segundos. O endocarpo remanescente foi retirado manualmente. Na relação 2: 1,
obteve-se maior quantidade de sementes limpas e decresceu na 3: 1 e 4: 1. A melhor germinação e vigor
foi evidenciada no tempo de 60 segundos, na proporção 4: 1.

CASTRO (1952) utilizou para despolpar ingá (lnga striata), hidróxido de sódio nas
concentrações de 1% e 1,5%, encontrando bons resultados.
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SILVA & DURIGAN (1991) trabalhando com Tapirira guianensis verificaram que sementes não
beneficiadas apresentaram baixo porcentual de germinação (10% a 20°C e 2% a 30°C) e quando
despolpadas apresentaram elevada capacidade germinativa (97% a 20°C, 99% a 25°C, 98% a 30°C e
95% a 35°C).

Para despolpar os frutos de pequi (Caryocar brasiliensis), ALMEIDA FILHO et al. (1991)
aconselham deixá-los em tanque para fermentação durante cerca de 10 dias e posteriormente retirar a
mucilagem em água corrente. Os mesmos autores recomendam para bicuiba (Virola gardneri) o processo
manual, retirando a parte do envoltório da semente. A extração de sementes de anda-açu (Joannesia
princeps) consiste no descascamento dos frutos, que são abertos com pancadas utilizando-se porretes.

4.2 Secagem natural

Os frutos do cipreste-português iCupressus lusitanicumy são colocados em tabuleiros e expostos
ao sol, por período de secagem de 48 horas aproximadamente.

Ao retirar a mucilagem dos frutos de pequi (Caryocar brasiliensis), ALMEIDA FILHO et aI.
(1991) recomendam colocar as sementes em local ventilado. Para angico-vermelho (Anadenanthera
peregrina), os mesmos autores preconizam separar os frutos dos galhos e secar até ocorrer a deiscência
natural. No caso de Melanoxylon brauna e Tabebuia serratifolia indicam a secagem à sombra.

Para os frutos de tatajuba (Bagassa guianensis) e moratotó (Didymopanax morototoni), LEÃO
(1986) indica a lavagem em água e colocar sobre tela em lugar bem ventilado. No caso de
quaruba-verdadeira (Vochysia maxtmai, mogno (Swietenia macrophylla) e parapará (Jacaranda copaia), é
necessário apenas expor ao sol sobre tela para provocar a abertura natural dos frutos.

4.3 Secagem artificial

Os frutos de cipreste-português são colocados em bandejas de madeira e mantidos em estufa
com circulação de ar quente à temperatura de 36°C. Nestas condições, o período de secagem é de
24 - 36 horas (FIGURA 1).

Após a colheita e extração, as sementes de abricó-de-rnacaco (Couroupita guianensis) foram
secas em estufa ventilada a 50°C, durante O, 15, 60, 90, 120 e 300 minutos, constatando-se que aos 90
minutos a germinação (98%) não foi prejudicada e a máxima (100%), ocorreu aos 60 minutos (CUNHA
et aI., 1991). . .

As sementes de aroeira (Astronium urundeuva) foram submetidas à secagem em câmara a
24 - 25°C, com umidade relativa de 10 - 15% durante 48, 96, 168 e 216 horas. Foi detectado ataque de
fungos de 10,8%, 4,8%, 14,5% e 3,7% respectivamente àqueles períodos de secagem (CZARNESKI &
MEDEIROS, 1991).

4.4 Beneficiamento

4.4.1 Manual

Selecionando sementes de pinheiro-brasileiro através de prova d'água. WIELICZKA (1950)
dividiu o lote em sementes sadias e deterioradas, utilizando três critérios: sementes boiando
horizontalmente, sementes boiando verticalmente e sementes afundadas (sadias). Os resultados revelaram
melhor germinação para as sadias (78,4%) e baixa germinação para as deterioradas (8,1%). O autor
verificou que a maioria das sementes que flutuavam em posição horizontal encontravam-se estragadas,
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sugerindo eliminá-Ias, bem como as pequenas da parte inferior e superior da pinha que devem ser
descartadas manualmente. Também devem ser retiradas as sementes machucadas, furadas pela broca
(Cydia araucareaei e aquelas em estado de decomposição, apresentando manchas escuras. Um dos
parâmetros importantes no beneficiamento dessa espécie é a quantidade selecionada, a qual deve ser no
máximo 130 sementes por quilograma.

Após a colheita de frutos de jacatirão-açu (Miconia cinnamomifoliai, QUEIROZ (1982) dividiu
o lote em frutos maduros e imaturos. O método empregado no beneficiamento foi a mace ração manual
dos frutos frescos em água. A decantação do material ocorreu naturalmente, obtendo-se uma fração
sobrenadante e outra sedimentada. A parte sobrenadante apresentava alguns frutos dilacerados, sementes
chochas, quebradas e materiais inertes em geral. Na sedimentada, encontrava-se maior número de
sementes viáveis e pouca impureza. Os testes de germinação foram instalados na presença e ausência de
luz, em papel mata-borrão a 25°C. Segundo a autora, o índice de germinação dos frutos maduros na
presença de luz foi de 50% e no escuro 0%. Os imaturos apresentaram 64% de germinação sob
condições de luz e, 0% na ausência de luz.

Para beneficiamento de sementes de frutos maduros de calabura (Mutingia calaburai,
CAMPOS (1982) utilizou-se de dois métodos. Com HCI, os frutos foram pressionados em peneira,
separando-se a casca e outros materiais da mucilagem. O gel obtido, segundo a mesma autora, foi
tratado com água e ácido clorídrico concentrado (forma comercial a 37%). Com isso precipitou as
sementes e solubilizou a mucilagem. Após a precipitação da semente, retirou-se a água, HCI e a
mucilagem. No outro método através de fermentação, os diásporos foram acondicionados em sacos
plásticos, formando um meio ácido, ocorrendo a separação das sementes dos frutos. Em seguida foram
colocados em peneira para retirar os resíduos e submetidos à lavagem em água corrente, apresentando
germinação de Oe 37.625 plântulas por grama, respectivamente a cada um dos métodos testados.

QUEIROZ et ai. (1982), estudando a viabilidade de sementes em frutos de araribá-amarelo
(Centrolobium robustum), verificaram que os melhores resultados foram obtidos com a imersão rápida dos
frutos em etanol absoluto, obtendo-se 44,4% de sementes semi deterioradas e 44,4% de sementes boas.

As sementes de macadamia tMacadamia integrifolia) foram submersas em água durante 48
horas. A seguir separadas por diâmetro, considerando-se os tratamentos: TI-semente pequena (15 mm a
19 mm); T2-semente média (19 mm a 23 mm) e T3-semente grande (23 mm). Os tratamentos T2 e T3
evidenciaram 52,50% de germinação (REGO et ai., 1991).

TORRES & OLIVEIRA (1991) removeram as impurezas das sementes de sabiá (Mimosa
caesalpintaefoliay dividindo o lote em 3 classes de tamanho: TI-semente pequena retirada na peneira
10,5/64; T2-semente média retirada na peneira 12/64 e T3-semente grande retirada na peneira 13,5/64. As
sementes foram escarificadas na região oposta ao embrião. A seguir tratadas com fungicida captan e
semeadas em sacos de polietileno preto. Os autores afirmaram que o tratamento da semente influenciou
no crescimento da muda.

Os frutos de mata-fome (Hovenia dulcis) foram submetidos aos tratamentos beneficiamento
manual e maceração (pisoteio em cimento), obtendo-se no último tratamento 42,3% de germinação
(DAVIDE & FARIA, 1991).

Estudos comparativos de germinação com sementes beneficiadas manualmente e não
beneficiadas (frutos) de canafistula (Peltophorum dubium), foram instalados em condições de laboratório e
viveiro (FIGLIOLIA & SILVA, 1982). Os autores constataram que as sementes beneficiadas são indicadas
para plantio, tendo apresentado melhores resultados a escarificação mecânica a 2, 3 e 5 minutos (lOO%)
em laboratório e 58%, 59% e 78%, respectivamente em viveiro; o tratamento imersão em água fervendo
por 2, 3 e 5 minutos, evidenciou germinação de 81%, 83% e 74%, respectivamente, em laboratório e,
corte do tegumento na região radicular obtendo-se 83% em laboratório e 68% em viveiro.
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Os frutos de bracatinga (Mimosa scabrella) podem ser acondicionados em sacos de aniagem e
submetidos a bateduras com cacetete de madeira. Em 300 gramas de frutos são conseguidas em média
736 sementes em 2'108" (BIANCHETII, 1981).

4.4.2 Mecânico

Para beneficiamento de sementes de calabura (Mutingia calaburai, CAMPOS (1982) utilizou o
método de diluição, colocando os frutos em liquidificador com água, evidenciando uma substância
gelatinosa. O material foi passado por um pano utilizado como peneira, retomando ao liquidificador e
diluído em água, repetindo-se até conseguir sementes sem impurezas. A germinação obtida foi de 46.725
plântulas por grama.

Para bracatinga (Mimosa scabrella) BIANCHETTI (1981) recomenda uma máquina de trilhar
feijão, "Marca EDA, Modelo TR-parcela" (FIGURA 6). A única modificação que deve ser feita no
equipamento é a colocação de uma peneira com malha de 5 mm, na mesa do saca-palha, para diminuir
o grau de impureza. Isto porque o ventilador totalmente aberto não possui força suficiente para eliminar
por meio do saca-palha, os pedaços de ramos e outras impurezas trilhadas.

_~- •. ALlMENTADOR

CILINDRO
BATEDOR

SACA
PALHA

~+~-==~-DESCARGA

//////////////////////////////////////////

FIGURA 6 - Trilhadeira Marca EDA - Modelo TR-parcela, empregada no beneficiamento de sementes
de Mimosa scabrella. (Fonte: Bianchetti, 1981).

A porcentagem de impurezas da semente de bracatinga varia de 12% a 21%. Este percentual
é muito alto para comercialização e como não existe legislação para o padrão de determinação de
pureza, estabeleceu-se acima de 95% após o beneficiamento. Para diminuir a impureza, a gradientes
inferiores, utilizou-se uma mesa de gravidade de marca OLIVER, MODELO 8A, de fabricação
norte-americana, com rendimento médio para sementes de grandes culturas de 1.000 quilogramas por
hora (BIANCHETTI, 1981).

Os resultados de germinação das sementes beneficiadas manualmente e mecanicamente foram
semelhantes, obtendo-se 78,6% e 68,6%, respectivamente (BIANCHETII, 1981).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No caso de espécie de valor econômico elevado já existem técnicas eficientes para secagens,
extração e beneficiamento.

Para a maioria das essências nativas são utilizados métodos manuais e rudimentares, havendo
necessidade de desenvolver estudos com equipamentos.

Com a diversidade de espécies florestais, as pesquisas devem ter continuidade, devido às
peculiaridades apresentadas para cada espécie.
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CONSERVAÇÃO DE SEMENTES

Ivor Bergemann de AGUIAR*

1 INTRODUÇÃO

As sementes geralmente apresentam, por ocasião da maturidade fisiológica, a máxima
qualidade em termos de peso de matéria seca, germinação e vigor.

A partir deste período, tende a ocorrer uma queda progressiva de qualidade das sementes,
através do processo de deterioração.

Depois que as sementes são colhidas e antes de serem comercializadas ou utilizadas para
semeadura, elas devem ser armazenadas adequadamente, a fim de reduzir ao mínimo o processo de
deterioração.

As espécies florestais têm apresentado uma produção de sementes irregular, sendo abundante
em determinado ano e escassa em outros anos. Assim, o armazenamento toma-se necessário para garantir
a necessidade anual de sementes.

O armazenamento assume importância fundamental para espécies cujas sementes perdem
rapidamente a sua qualidade fisiológica, principalmente quando elas não são semeadas logo após a
colheita. É o caso do pinheiro-brasileiro iAraucaria angustifoliai, cujas sementes são colhidas de março a
maio e as condições mais favoráveis à semeadura ocorrem em novembro (SUITER FILHO, 1966).

Além de atuar como instrumento regulador do mercado, o armazenamento é importante para
a conservação de recursos genéticos através de bancos de germoplasma, em que a qualidade da semente
deve ser mantida pelo maior período de tempo possível.

2 LONGEVIDADE

O termo longevidade está relacionado com o período de tempo em que a semente se mantém
viável. A longevidade da semente é característica da espécie; sementes de algumas espécies se deterioram
rapidamente enquanto que outras mantêm sua viabilidade por longo tempo. Esta diversidade se deve à
constituição genética de cada espécie, principalmente das propriedades do tegumento e da composição
química da semente. De maneira geral, as sementes oleaginosas se deterioram mais rapidamente do que
as ricas em amido ou proteínas.

De acordo com a longevidade natural das sementes, as espécies são classificadas em longevas,
cujas sementes apresentam longevidade superior a 10 anos e, de vida curta, quando inferior a 10 anos
(HARRINGTON, 1972). Segundo POPINIGIS (1977), esta classificação é arbitrária, havendo grande
variação dentro das duas categorias.

(*) Faculdade de Ciências Agrárias e Velerinárias-UNESP, Rodovia Carlos Tonanni, Km 5,14.870-000, Jabolicabal, SP, Brasil.
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Algumas especies florestais nativas apresentam sementes que perdem rapidamente a sua
qualidade fisiológica, como o pinheiro-brasileiro (Araucaria angustifolia), o angico-vermelho (Paraptadenia
rigida),. a caroba (Jacaranda micrantha), a caixeta (Tabebuia cassinioides) e a seringueira (Hevea
brasiltensisi, sendo portanto consideradas de vida curta (ZANON& RAMOS, 1986).

3 DETERIORAÇÃO

O termo deterioração se refere a toda e qualquer alteração degenerativa que ocorre com a
qualidade das sementes em função do tempo. A deterioração é irreversível, sendo minima por ocasião da
maturidade fisiológica das sementes. O seu progresso varia entre espécies, entre lotes de sementes da
mesa espécie e entre sementesdo mesmo lote (POPlNIGIS, 1977).

A deterioração das sementes não pode ser evitada, mas o grau de prejuízo pode ser
controlado.

A perda do poder germinativo é uma das consequencias da deterioração durante esse proces-
so, quando ocorrem alterações fisicas, fisiológicas, químicas e bioquímicas nas sementes. A FIGURA 1
mostra que ocorre considerável deterioração das sementes antes que a capacidade de germinação seja
afetada.
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DETERIORAÇÃO

TEMPO ( Dias)

FIGURA 1 - Relação entre a queda do poder genninativo das sementes e o progresso de deterioração,
em função do tempo (Aguiar, 1970).
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4 ARMAZENAMENTO

4.1 Objetivo .

o objetivo principal do annazenamento é o de controlar a velocidade da deterioração. A qua-
lidade da semente não é melhorada pelo annazenamento, mas pode ser mantida com um mínimo de de-
terioração possível, através de um annazenamento adequado.

Desta maneira, os lotes de sementes de menor qualidade deverão ser comercializados ou utili-
zados para semeadura antes do que os de melhor qualidade. Estes possuem maior potencial de annaze-
namento, podendo ter a sua qualidade mantida por mais tempo.

Tem-se observado que a velocidade de deterioração das sementes de algumas espécies nativas
tem sido muito elevadas. O período em que a viabilidade pode ser mantida varia de algumas semanas a
alguns meses (CARNEIRO, 1985), fazendo com que as pesquisas com annazenamento de sementes de
espécies florestais nativas assumam caráter de extrema importância.

4.2 Condições de armazenamento

Numa semente madura, a sua parte vital, o embrião, encontra-se em estado de relativa inativi-
dade. As sementes destinadas ao annazenamento devem ser mantidas em condições que possibilitem ao
embrião, continuar nesse estado de inatividade.

As condições fundamentais para o annazenamento de sementes são a umidade relativa do ar
e a temperatura do ambiente de annazenamento. A maioria das espécies de sementes conservam melhor
a sua qualidade quando mantidas em ambiente o mais seco e o mais frio possível.

As condições de annazenamento variam com o período de tempo no qual as sementes ficarão
armazenadas. Se o annazenamento for por longo período, o controle da umidade e da temperatura deve-
rá ser mais cuidadoso, tornando o processo mais dificil, porém mais eficiente.

Caso as condições de annazenamento não sejam adequadas, a umidade presente no ar pode
ser suficiente para iniciar as atividades do embrião, se houver também temperatura e oxigênio suficientes.
A intensa respiração das sementes, somada às atividades de microorganismos, provocam o esquentamento
da massa, acelerando o processo de deterioração.

A umidade relativa do ar e a temperatura do ambiente de annazenamento influem na umida-
de da semente. Sendo um material higroscópico, a semente pode absorver ou ceder umidade para o am-
biente, até que seja atingido o ponto de equilíbrio higroscópico.

ROBERTS (1981) denominou de ortodoxas as sementes que devem ser armazenadas com bai-
xo teor de umidade e, de recalcitrantes, aquelas que requerem alto teor de umidade para manter a sua
viabilidade por maior período de tempo.

Sementes de diversas espécies apresentam diferentes teores de umidade de equilíbrio, à mes-
ma temperatura e umidade relativa do ar. Estas diferenças são devidas principalmente à composição quí-
mica das sementes (POPINIGIS, 1977). Assim, para a mesma condição de ambiente, as sementes com
elevado teor de proteína ou amido apresentarão teor de umidade mais elevado do que as oleaginosas.

Durante o annazenamento, a respiração das sementes deve ser mantida a um nível mínimo. A
atividade respiratória implica no consumo de produtos elaborados contidos nas sementes e de oxigênio,
com liberação de gás carbônico, água e calor. Taxas elevadas de respiração esgotam rapidamente as subs-
tâncias de reserva acumuladas na semente, das quais ela depende para promover a germinação e o de-
senvolvimento inicial da plântula.

A umidade relativa do ar e a temperatura do ambiente de annazenamento influem diretamen-
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te na velocidade respiratória das sementes.
A condição de baixa temperatura é obtida através de câmaras frias, que devem ser providas

de compartimentos e prateleiras de modo a alojar diferentes lotes de sementes (AGUIAR, 1970; TOLE-
DO & MARCOS FILHO, 1977). Geralmente são mantidas a baixa temperatura e alta umidade relativa
do ar. No Instituto Florestal do Estado de São Paulo, a câmara fria é mantida a 5°C ± 2°C e 90% de
umidade relativa do ar (SILVA & MORAES, 1986).

A condição de baixa umidade é obtida através de câmaras secas, com a utilização de um apa-
relho desumidificador. Também devem ser providas de compartimentos e prateleiras e podem ter a tem-
peratura controlada ou não. A câmara seca do Instituto Florestal do Estado de São Paulo é mantida a
21°C ± 2°C e 45% de umidade relativa do ar (SILVA & MORAES, 1986).

Existem também câmaras frias e secas que reúnem em uma só as duas condições (TOLEDO
& MARCOS FILHO, 1977), mas a instalação e manutenção são caras, sendo usadas apenas para mate-
riais mais valiosos e de curta longevidade.

4.3 Fatores que afetam o armazenamento

Mesmo que as condições de ambiente (temperatura e umidade relativa do ar) sejam controla-
das, outros fatores podem afetar a viabilidade das sementes durante o annazenamento.

4.3.1 Teor de umidade da semente

O teor de umidade das sementes é função da umidade relativa do ar e da temperatura do
ambiente.

A FIGURA 2 mostra que a qualidade fisiológica de sementes de cedro-rosa (Cedrela fissilis)
armazenadas com menor teor de umidade (7,5%) foi melhor conservada do que as armazenadas com
maior teor de umidade (12,4%). Este resultado foi obtido com o annazenamento das sementes em condi-
ções normais de ambiente (sem controle da temperatura e umidade relativa do ar), no trabalho desenvol-
vido por FIGLIOLIA (1988).

Este comportamento ocorre com sementes classificadas como ortodoxas, que devem ser arma-
zenadas com baixo teor de umidade. É o caso também de sementes do gênero Tabebuia (KA-
GEYAMA & MARQUES, 1981; NATALE & CARVALHO, 1983; FIGLIOLIA, 1988), de amburana
(Amburana cearensiss, sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides) e óleo-de-copaíba (Copaifera langsdorffiiv.
cujas sementes devem ser armazenadas com teor de umidade em tomo de 8% (FIGLIOLIA, 1988).

Geralmente a secagem das sementes é feita em estufa com temperatura de 40°C a 45°C, o
que tem conduzido a uma rápida perda de germinação e vigor, principalmente quando o período de se-
cagem é prolongado. Isto foi verificado por MIY ASAKI & CANDIDO (1978) e PINTO et al. (1986) com
sementes de espécies do gênero Tabebuia.

Tendo em vista esse problema, recentemente tem sido testado o processo de liofilização na se-
cagem de sementes, que são desidratadas a baixo teor de umidade, sem alteração de sua composição quí-
mica. As sementes são colocadas em um liofilizador, no qual são submetidas a um congelamento seguido
de uma secagem à vácuo. Um aspecto positivo deste processo é que as sementes podem ser armazenadas
em condições normais de ambiente por considerável período de tempo, sem deterioração.

IF Série Registros, São Paulo, (14):33-44,1995.
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FIGURA 2 - Porcentagem de germinação de sementes de cedro-rosa (Cedrela jissilis) armazenadas
em condições normais de ambiente (Figliolia, 1988).

Este processo foi testado com sucesso por NATALE & CARVALHO (1983) com sementes
de Tabebuia sp., por FIGLIOLIA et ai. (1986) com sementes de Pinus elliottii varo elliottii e Pinus
caribaea varo hondurensis e, por FIGLIOLIA et ai. (1986/88) com sementes de jequitibá-branco (Cariniana
estrellensis), cedro-rosa (Cedrela fisstlisi, angico-vermelho (Parapiptadenia rigida) e ipê-amarelo iTabebuia
vellosoi). Nestes trabalhos, o teor de umidade das sementes foi reduzido a 4 e 6%.

A FIGURA 3 ilustra o comportamento de sementes de Pinus elliottii varo elliottii armazenadas
em condições normais de ambiente, com teor de umidade de 13,4% (não liofilizadas) e de 4,0%
(liofilizadas), baseada no trabalho de FIGLIOLIA et ai. (1986).

Contrariamente, as sementes classificadas como recalcitrantes têm que ser armazenadas com
alto teor de umidade, a fim de que a sua variabilidade não seja diminuída rapidamente. As sementes
de andiroba (Carapa proeera), ingá (Inga edulisi, palmiteiro (Euterpe edulis), pinheiro-brasileiro
(Arauearia angustifolia), seringueira (Hevea brasiliensis) e ucuuba (Virola surinamensis), entre outras,
são classificadas como recalcitrantes (CARVALHO & NAKAGAWA, 1983; QUEIROZ &
CAVAL~ANTE, 1986; CUNHA et ai., 1989; FERRAZ, 1989). .

A FIGURA 4 mostra que as sementes de pinheiro-brasileiro conservaram melhor a sua
qualidade fisiológica no ambiente em que a umidade relativa do ar foi mantida a 80% (SUITER FILHO,
1966).

IF Série Registros, São Paulo, (14):33-44, 1995.
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FIGURA 3 - Porcentagem de germinação de sementes de Pinus elliottii var. elliottit armazenadas em
condições normais de ambiente (FIGLIOLIA et aI., 1986).
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FIGURA 4 - Porcentagem de germinação de sementes de Araucaria angustifolia armazenadas em
ambientes com diferente umidade relativa do ar (Suiter Filho, 1966).
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Alguns fatores que podem contribuir para a curta longevidade das sementes recalcitrantes são as
mjunas por dessecação ou resfriamento, bem como problemas associados ao armazenamento de sementes
com alto teor de umidade, como contaminação biológica e germinação durante o armazenamento
(ROBERTS, 1981).

4.3.2 Embalagem

De modo geral, as embalagens destinadas ao acondicionamento das sementes durante o arma-
zenamento são classificadas, em função do grau de permeabilidade ao vapor de água, em três categorias
(ZANON & RAMOS, 1986): porosas, semi-porosas e impermeáveis.

a. Embalagens porosas

Permitem a troca de umidade entre as sementes e o ambiente circundante. Como exemplos,
podem ser citadas as embalagens de pano, papel e papelão.

Quando as sementes são armazenadas em condições de alta umidade relativa do ar, o teor de
umidade das sementes será aumentado, causando uma aceleração no processo deteriorativo.

Assim, estas embalagens devem ser utilizadas para armazenamento em câmara seca, devendo
as sementes apresentarem teor de umidade de 9 a 12%, conforme a espécie.

b. Embalagens semi-porosas

São também denominadas de semi-permeáveis ou resistentes à penetração de umidade. Permi-
tem a menor troca de umidade entre a semente e o ambiente. São confeccionadas com materiais como
papel multifolhado, asfalto, polietileno, poliester e papelão revestido com papel ceroso ou outro material.

O teor de umidade das sementes por ocasião do acondicionamento deverá ser inferior ao em-
pregado com embalagem porosa. Embalagens semi-porosas podem ser utilizadas quando as condições não
são demasiadamente úmidas e o período de armazenamento não é muito prolongado.

c. Embalagens impermeáveis

São embalagens a prova de umidade, que não possibilitam a troca de umidade com o meio
ambiente. Materiais como metal (latas), plástico, vidro e alumínio, entre outros, são utilizados na confec-
ção de embalagens desta categoria.

O teor de umidade das sementes recomendado para acondicionamento nessas embalagens varia
de 4 a 9%, dependendo da espécie. Teores de umidade superiores a esse limite ativarão a respiração das
sementes no interior da embalagem, acelerando o processo de deterioração. As sementes acondicionadas
nestas embalagens podem ser armazenadas em qualquer condição de ambiente, devendo, no entanto, ser
evitada temperatura excessivamente elevada.

No caso de sementes liofilizadas, estas deverão ter baixo teor de umidade ao serem acondicio-
nadas em embalagens impermeáveis. Estas precisam ser envoltas em papel alumínio para impedir a ação
da luz, uma vez que em sua presença o material liofilizado se deteriora (NA TALE & CARVALHO,
1983; FIGLIOLIA et al., 1986; FIGLIOLIA et al., 1986/88).

As condições e embalagens utilizadas para armazenamento de sementes de espécies florestais
nativas e exóticas no Instituto Florestal de São Paulo, segundo SILVA & MORAES (1986), são apresen-
tadas a seguir.

lF Série Registros, São Paulo, (14):33-44, 1995.
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Em câmara fria são armazenadas em sacos plásticos impermeáveis as sementes de ipê
(Tabebuia sp.), quaresmeira (Tibouchina sp.), pinus tPinus sp.), pinheiro-do-brejo (Taxodium disticum),
cedro-rosa (Cedrela fissilis), pinheiro-brasileiro (Araucaria angustifolia), espatódea (Spatodea campanulata),
angico-branco (Paraptadenia rigida), angico-vermelho (Anadenanthera macrocarpa) e sibipiruna
(Caesalpinia peltophoroides), entre outras.

Em câmara seca são armazenadas em sacos de pano ou caixas de madeira as sementes de
eucalipto (Eucalyptus sp.), acácia-mimosa tAcacia podalyriaefolia), manduirana (Cassia speciosa), chapéu-
de-sol (Terminalia catappa), cinamomo (Melia azedarach) e faveiro (Pterodon pubescens), entre outras.

Em condições normais de ambiente as sementes são acondicionadas em caixas de madeira.
Nestas condições são armazenadas espécies cujas sementes apresentam tegumento duro, como guapuruvu
(Schtzolobtum paraybay; flamboyant-vermelho (Delonix regia) e canafístula (Peltophorum dubium).

Nas três condições de ambiente, as sementes são colocadas em prateleiras com etiquetas con-
tendo o número do lote, a data da colheita, o número do teste de laboratório e a porcentagem da ger-
minação. As etiquetas são colocadas dentro e fora das embalagens para aumentar a segurança e facilitar
a localização dos lotes nas câmaras de armazenamento.

4.3.3 Tamanho das sementes

o tamanho das sementes é um indicativo de sua qualidade fisiológica; em um mesmo lote, se-
mentes maiores apresentam maior germinação e vigor que as menores (CARNEIRO, 1985). Esta caracte-
rística está correlacionada com o potencial de armazenamento das sementes.

Para algumas espécies do gênero Eucalyptus, a classificação das sementes em classes de tama-
nho tem sido utilizada para homogeneizar a qualidade de lotes de sementes e a obtenção de mudas de
equivalente padrão de qualidade.

AGUIAR et aI. (1987) estudaram os efeitos do tamanho das sementes de Eucalyptus citriodora
sobre o potencial de armazenamento, utilizando o método de envelhecimento acelerado. Concluíram
que as sementes de menor tamanho devem ser armazenadas separadamente das demais, por serem me-
nos vigorosas.

A FIGURA 5 mostra que a queda percentual da capacidade de germinação das sementes des-
ta espécie, menores que 1,41 mm, foi maior do que a das sementes de maior tamanho, indicando que
apresentam menor potencial de armazenamento. Segundo CARVALHO & NAKAGAWA (1983), as se-
mentes de maior tamanho apresentam maior quantidade de substâncias de reserva, sendo portanto poten-
cialmente mais vigorosas.

4.3.4 Qualidade inicial da semente

Não se pode esperar que as sementes de um lote de média qualidade apresente, durante o
armazenamento, o mesmo comportamento das sementes de um lote de alta qualidade (CARVALHO &
NAKAGA WA, 1983). As condições climáticas ocorridas durante a maturação das sementes e o grau de
maturação das sementes durante a colheita são os principais fatores que afetam o nível de qualidade ini-
cial das sementes.

a. Condições climáticas durante a maturação das sementes

Durante o processo de maturação das sementes, existem duas fases que exigem condições c1i-
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máticas completamente diferentes. Estas fases estão ilustradas na FIGURA 6, de acordo com CARVA-
LHO & NAKAGAWA (1983).
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FIGURA 5 - Queda percentual da capacidade de germinação de sementes de Eucalyptus citriodora de di-
ferentes classes de tamanho, submetidas ao envelhecimento acelerado (Horas) (Aguiar et
ai., 1987).
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FIGURA 6 - Variação do conteúdo de umidade e de matéria seca durante a maturação das sementes
(Carvalho & Nakagawa, 1983).
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Na primeira fase, as sementes acumulam rapidamente matéria seca e a presença de umidade
em quantidade adequada é indispensável. A falta de chuva nesta fase tomará menos eficiente a deposição
de substâncias nutritivas no interior das sementes, tomando-as menos vigorosas e com menor potencial
de armazenamento.

Na segunda fase, as sementes se desidratam rapidamente e se ocorrer muita chuva, a desidra-
tação será lenta. Isto fará com que o teor de umidade das sementes seja mantido em nível elevado, le-
vando as sementes a uma rápida deterioração. Estas sementes terão o seu potencial de armazenamento
reduzido.

b. Grau de maturação das sementes na colheita

Sementes colhidas antes ou depois do ponto de maturidade fisiológica, apresentam menor po-
tencial de armazenamento, por não terem ainda atingido a máxima qualidade fisiológica ou por já terem
iniciado o processo de deterioração (CARVALHO & NAKAGAWA, 1983).

AGUIAR et ai. (1988) verificaram que sementes de Eucalyptus grandis extraídas de frutos de
coloração verde, colhidos em junho, apresentaram 90,9% de germinação logo após a extração e, 76,4%
após 18 meses de armazenamento em câmara seca. Por outro lado, sementes extraídas de frutos maduros
(coloração escura), colhidos no mesmo dia, apresentaram em tomo de 97,5% de germinação, antes e de-
pois de serem armazenadas pelo mesmo período e nas mesmas condições.

4.3.5 Outros fatores

Outros fatores podem afetar o comportamento das sementes durante o armazenamento, como
o vigor das árvores matrizes e o grau de injúrias mecânicas sofridas pelas sementes.

Em espécies florestais, não têm sido encontradas referências sobre o estado nutricional e sani-
tário de árvores matrizes, bem como a sua idade, afetando o potencial de armazenamento das sementes
(CARNEIRO, 1985).

Sementes danificadas por ocasião da colheita, extração, beneficiamento e secagem, terão menor
potencial de armazenamento. As sementes danificadas oferecem condições para o aceleramento da dete-
rioração e para o ataque de microorganismos e insetos. Se possível, deverão ser eliminadas do lote de
sementes a ser armazenado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O armazenamento de sementes das espécies exóticas mais utilizadas no Brasil não tem apre-
sentado problemas. Sementes de Pinus têm sido armazenadas em câmara fria, acondicionadas em sacos
plásticos ou tamboretes de fibra, mantendo sua qualidade por 5 anos ou mais. As sementes de Eucalyptus
têm sido armazenadas em câmara seca, acondicionadas em sacos de pano, caixas de madeira ou tambore-
tes de fibra, mantendo sua viabilidade por período de até 10 anos ou mais, dependendo da espécie.

Com relação às espécies nativas, alguns estudos estão sendo desenvolvidos com determinadas
espécies, mas é necessária a realização de muitos trabalhos de pesquisa, tendo em vista o grande número
de espécies e as características e exigências peculiares a cada espécie.
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CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS SOBRE O TESTE DE GERMINAÇÃO

Márcia Balistiero FIGLIOLIA *
Fátima C. Márquez PINA-RODRIGUES**

1 INTRODUÇÃO

As Regras para Análise de Sementes (RAS) apresentam padrões de germinação para espécies
cultivadas, silvestres e algumas florestais, na sua maioria plantadas com finalidade comercial.

Muitas espécies arbóreas nativas não apresentam padronização. Desta forma são utilizadas as
metodologias estabelecidas nas RAS, adequando-as às características de cada espécie, e muitas vezes
adaptando-as.

No Manual de Análises de Sementes Florestais (PINA-RODRIGUES, 1988) são apresentados
os princípios e condições para o teste de germinação, baseados nas RAS, que vem sendo aplicados em
sementes florestais.

Neste capítulo pretende-se incluir novas discussões e sugestões para os testes de germinação,
com base nas pesquisas desenvolvidas nos últimos anos.

2 UTILIZAÇÃO DOS CONCEITOS EMPREGADOS EM ANÁLISE

As RAS definem os termos plântulas normais, anormais, sementes duras, dormentes, firmes,
chochas, mortas e múltiplas. Para os viveirístas ou produtores de sementes florestais é importante conhe-
cer essas definições e entender a sua utilização prática.

2.1 Plântulas normais

São as plântulas que apresentam todas as estruturas essenciais e características daquela espécie
que permitam seu estabelecimento no campo. Este valor é expresso em percentagens de germinação para
a maioria das espécies e, para o eucalipto e outras espécies de sementes pequenas, em número de se-
mentes viáveis por quilo.

2.2 Plântulas anormais

São as que apresentam ausência, deformação ou atrofia de uma ou mais estruturas essenciais,
o que impossibilitaria seu desenvolvimento no campo.

(*) Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil.
(**) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Instituto de Florestas, Km 47 da antiga Rodovia Rio-São Paulo, 23.851-970, Seropédica, RJ,

Brasil.
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A ocorrência de plântula anormais é um fato que deve ter sua significância analisada. Pode-
estar ligada a fatores intrínsecos da própria semente ou a falhas operacionais na instalação do teste ou
nos processos de colheita, beneficiamento, secagem e annazenamento.

Danos causados à semente durante o seu manuseio podem provocar injúrias afetando uma ou
mais estruturas essenciais, ou induzir a um estado de donnência.

Fatores intrínsecos a nível genético podem gerar o aparecimento de genes recessivos,
ocasionando alterações. A presença de plântulas com albinismo (aclorofiladas), classificadas como
anormais, é um exemplo de anormalidade de origem genética. A ocorrência de albinismo pode ser
indicativo de cruzamento entre indivíduos aparentados (endogamia) ou autofecundação. Este fato fornece
informações sobre a possibilidade de parentesco entre os indivíduos ou falhas na polinização. Para
espécies nativas, colhidas em sua área de ocorrência natural, significaria que se deveria aumentar a
distância de colheita entre matrizes.

2.3 Sementes chochas

São sementes vazias. Este é um problema que também pode ter origem genética, em especial
entre as Gimnospermae. Cruzamentos endogâmicos e autofecundação podem promover o aborto do
embrião e mesmo a degeneração do endospenna, que no caso das Gimnospermae é formado antes da
fertilização, ocasionando a produção de sementes chochas. O ataque de pragas ou doenças, consumindo
ou danificando os tecidos internos da semente são também fatores responsáveis pelo aparecimento de
sementes chochas.

2.4 Sementes duras

São aquelas sementes inteiras que apresentam donnência devido a tegumento impermeável à
água. Em geral, é muito comum em leguminosas e espécies do grupo ecológico das pioneiras. Para o
viveirista, este resultado representa a necessidade de adotar técnicas de quebra de donnência. As mais
recomendadas seriam o uso de água quente, escarificação ácida ou mecânica ou qualquer outra que
permita a penetração de água através do tegumento. O analista de sementes deve seguir as
recomendações das RAS.

2.5 Sementes dormentes

São sementes que não germinam até o final do teste, apesar de terem absorvido água. É um
tipo de donnência diferente da anterior. Suas causas muitas vezes são mais complexas e requerem
pesquisas ao nível fisiológico.

2.6 Sementes firmes

São sementes que foram submetidas ao tratamento de quebra de donnência, e que
permanecem firmes e aparentemente viáveis até o final do teste. Mas, embora absorvam água, não
germinam. Quando o resultado de um teste indicar a sua presença, significa que o analista realizou
previamente quebra de donnência, mas as sementes não responderam a este tratamento. É interessante
que o analista anote o método empregado para verificar a eficiência do método ou para adotá-I o em
condições de campo.

IF Série Registros, São Paulo, (14):45-60,1995.
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2.7 Sementes mortas

São . sementes que não germinaram devido a inatividade metabólica e que, em geral, não
apresentam nenhuma das características acima citadas. Na maioria das vezes são sementes atacadas por
microorganismos. A sua presença não indica, necessariamente, que haverá uma perda de sementes no
campo devido a contaminação pois muitos deles não resistem à competição com outros microorganismos
do solo.

3 OS GRUPOS ECOLÓGICOS E A PESQUISA EM TECNOLOGIA DE SEMENTES FLORESTAIS

o desenvolvimento de pesquisas em tecnologia de sementes florestais deve basear-se nas
exigências e características ecológico-fisiológicas das espécies.

As definições atuais generalizam a classificação das espécies separando-as nos grupos ecológicos
das pioneiras, secundárias e clímax, existindo ainda outros conceitos mais detalhados ou mais abrangentes
em discussão.

Para o tecnologista de sementes é importante saber que existem diferenças entre estes grupos
ecológicos em relação às suas exigências de temperatura, luz e umidade. Estes fatores vão se refletir na
velocidade de crescimento e desenvolvimento da plântula, podendo fornecer indicativos do tipo de
dormência a ser observada. Da mesma forma, há de se lembrar que cada espécie apresenta uma história
evolutiva diferente e que nem sempre a sua classificação em um grupo ecológico, pode representar o
padrão de resposta teoricamente esperado.

Na TABELA I são apresentadas algumas características que têm sido associadas aos diversos
grupos ecológicos. Tais conceitos são aplicáveis tanto para tecnologia de sementes como um todo, quanto
para a análise de sementes.

4 SUGESTÕES DE CONDIÇÕES DE GERMINAÇÃO PARA ALGUMAS ESPÉCIES

A grande dificuldade em se realizar pesquisas com sementes florestais está, entre outros
aspectos, na ausência de conheci!l1entos sobre a biologia das espécies e a ampla variabilidade genética.

Com a finalidade de contribuir para a análise de sementes florestais, são apresentadas na
TABELA 2 informações sobre as condições de germinação pesquisadas por vários autores. Baseiam-se em
trabalhos de pesquisa em análise, envolvendo estudos das condições ideais de germinação para as espécies
testadas. Os dados apresentados devem ser encarados como sugestões e poderão ser alterados à medida
em que forem estabelecidos os padrões oficiais de análise em função das variações genético-ecológicas das
espécies.

5 AS REGRAS PARA ANÁLISES DE SEMENTES (RAS) E AS ESPÉCIES FLORESTAIS

Em análise de sementes, um dos objetivos principais é a padronização de metodologia. Para
as espécies arbóreas tropicais, as técnicas empregadas devem ser adaptadas devido às características
intrínsecas do material. Em geral, muitas espécies apresentam sementes grandes que requerem longo
tempo para a germinação. Assim, substratos como rolo de papel tomam-se impraticáveis devido a sua
fragilidade, além de ressecar a semente dificultando a germinação. A areia, além de ocupar muito espaço,
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pesa excessivamente e é de dificil manuseio.
Grande parte dos trabalhos publicados incluem novas técnicas, muitas vezes proveitosas no

sentido de enriquecer conhecimentos. No entanto, em pesquisas voltadas para a área de análise, seria
recomendável a adoção de metodologias que pudessem ser repetidas em outros locais, ou seja,
padronizadas. Outra informação de grande valia é a origem das sementes. Na comparação da
metodologia para o teste de germinação, encontram-se resultados diferentes devido à origem do material.
Um exemplo disto pode ser observado para a espécie Cordia trichotoma (louro). Sementes oriundas de
São Paulo responderam melhor a baixas temperaturas, 20° e 25°C (FIGLIOLIA & ZANDARIM, 1987)
enquanto as da região Sul (RS), comportaram-se melhor em temperaturas alternadas, 20° e 30°C
(ALCALAY & AMARAL, 1981).

Um maior intercâmbio entre os laboratórios que realizam testes rotineiros com sementes
florestais é o caminho mais simples para se resolver impasses, detectando qual a melhor técnica a ser
empregada. Espera-se a curto prazo que algumas espécies aqui apresentadas venham a ser incluídas nas
Regras para Análise de Sementes. A inclusão de novas espécies está vinculada a realização de pesquisas
efetuadas diretamente com este fim.

TABELA 1 - Características associadas aos grupos ecológicos da pioneiras, secundárias e clímax.

Pioneiras Secundárias Clímax

SEMENTES

Apresentam dormência. Não apresentam dormência.

Longevidade média e longa. Curta longevidade.

Produzidas em
grande quantidade.

Produzidas em
grande quantidade.

Dormência curta ou ausente.

Curta longevidade, muitas
são recalcitrantes.

GERMIN AÇÃO

Produzidas em
menor quantidade

Algumas espécies são fotoblásticas
e termoblásticas.

Fatores como luz e temperatura
afetam pouco a germinação.

Requerem um balanço
entre os tipos de luz
vermelho/vermelho longo e/ou
choque térmico para germinar.

Sementes germinam em condições
de luz ou de sombra.

Germinação rápida após a
indução do processo germinativo
ou quebra de dormência.

Rápida germinação após a
indução do processo germinativo.

Requerem alto conteúdo de
umidade para o início da
germinação.

Capazes de germinar sob
o dos seI em condições
de baixa relação
vermelho/vermelho longo.

Imediata após dispersão ou
após a indução.

PLÂNTULAS

Requerem luz direta para
o seu crescimento.

Crescem em condições de
sombra ou baixa luminosidade.

Mais independente das
reservas da semente.

Rápido crescimento, independente
das reservas da semente.

Ciofiticas, crescem em
condições de baixa
intensidade de luz.

Crescimento lento, depende
em grande parte das reservas
da semente.

IFSérieRegistros, São Paulo, (14):45-60,1995.
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TABELA 2 - Condições de germinação e período de duração dos testes para algumas sementes florestais.
Levantamento de dados de pesquisa em análise de sementes florestais.

Espécie Temperatura Substrato' Duração Origem Fonte
eC) (dias)

Aeaeia deeurrens varo 20-30 sPq 7-21 Amaral (1984)
mollissima (acacia-negra)
Anadenanthera 20; 25; 20-30 SV-EV 8-10 SP Figliolia (1984)
maeroearpa
(angico-vermelho)
Apu/eia /eioearpa 30 Spr 7-14 Amaral (1984)
(grapia)
Arauearia angustifolia 25 SP 7 Amaral (1984)
(pinheiro-brasileiro)
Arehontophoenix 20-30 Amaral, Alcalay
eunninghamiana & Figliolia
(palmeira -seafortia)

25d
(1986)

Aspidosperma o/ivaeeum SP-SA-ST 13 SP Barbosa (1982)
(guatambu) RL-EA-ET -EP
Aspidosperma po/yneuron 20;25 SV-EV SP Figliolia (1984)
(peroba-rosa) 20 MBV PR Ramos &

25 V-MBV,MBB Bianchetti (1984)
Aspidosperma sp. 20_30bm RLd GO Cavallari&
(guatambu) (Faiad (1987)
Astronium balansae 25 A RS Alcalay, Antonio
(pau-ferro)

EAi
& Amaral (1985)

Astronium eoncinum 30 ES Piüa-Rodrigues
(aderne) 30 RL & Jesus

25 EA;ECi (1990a)
Astronium fraxinifolium 20,25i SP;EC ES Jesus &
(gonçalo-alves) Piãa-Rodrigues

(1989);
Piãa-Rodrigues

20_30bm RLd
& Jesus (1990a)

GO Cava lia ri &

20_30bm RLd
Faiad (1987)

Astronium urundeuva GO Cavallari&
(aroeira) Faiad (1987)

20-30 Cavallari (1989)
20-30 V-SP DF Cavallari (1989)

Atteleia glazioviana 25 SP 7 Amaral (1984)
(timbó)
Bauhinia variegata varo 20;25 SP-SV-EV SP Figliolia (1984)
eandida 20-30; 30
(bauhinia-branca)
Bixa sp. 20_30bm RLdn GO Cavallari (1987)
(urucum)
Bixa orel/ana 20-35 RL 12-16 PB Gomes et aI.
(urucum) (1989)
Buehenavia sp. 25 RL ES Jesus &
(pelada) Piãa-Rodrigues

25b
(1985)

Caesa/pinia leiostaehya ST-SA-SP 91 SP Barbosa (1982)
(pau-ferro) RL-EA-ET-EP

continua
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continuação - TABELA 2

Espécie Temperatura Substrato' Duração Origem Fonte
(0C) (dias)

Cassia leptophy/la 256 SA SP Barbosa, Barbosa
(cassia-fistula) & Ferreira

(1985)
20-30 RLs 7-14 Amaral (1984)

Cedrela jissilis 25; 30 SP RS Alcalay &
(cedro) 20-30 Amaral (1981)

20-30; 30 SP-SV-EV SP Figliolia (1984)
30 A 7-14 Amaral (1984)

Cedrela sp. 25 SP 7-14 Amaral (1984)
(cedro-branco)
Cedrela sp. 25 SP 7-14 RS Amaral (1984)
(cedro-vermelho)

ECiClarisia racemosa 30 ES Pifía-Rodrigues
(oiticica) 20 EA & Jesus (1990)
Cordia goeldiana 30;25 V PA Leão (1984)
(frejó)
Cordia trichotoma 20-30 RL RS Alcalay &
(louro) Amaral (1981)

20 RL-EP SP Figliolia &
25 SP-RL-EP Zandarin (1987)

SV-EV
20-30 SP-EP-SV-EV
30 EP-SV-EV

(louro-amarelo) 20-30 RLe 14-21 Amaral (1984)
(louro-branco) 25 A 14-21
(louro-preto) 25 Spe 14-21
Chorisia speciosa 20-25 SP SP Figliolia (1984)
(paineira) 20; 25; 20-30; 30 EP
Chrysalidocarpus 20-30 Amaral, Alcalay
lutescens c & Figliolia
(areca-bambu)

2si
(1986)

CopaiferalangsdorJTIi SAd DF Silva &
(copaiba) Afonso (1985)

30 V Cavallari (1989)
20-30; 30 V DF Cavallari

(1989a)
Couroupita guyanensis 30 EV 12-28 RJ Cunha et ai.
(abricó-de-macaco) (1989)
Dalbergia variabilis 25 RL 7-14 Amaral (1984)
(canela-do-brejo)
Delonix regia 20 EP-EV SP Figliolia &
(flamboyant) 25; 30 EP-SV-EV Zandarin (1987)

20-30 SP-EV
Dialium divaricatum 20_30bm RLdn GO Cavallari (1987)
(roxinho)
Didymopanax morototoni 20-30 V PA Leão (1984)
(morototó)
Enterolobium
contortisiltquum 20-30 RLt 7-14 Amaral (1984)
(timbaúva, tamboril)

continua
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continuação - TABELA 2

Espécie Temperatura Substrato" Duração Origem Fonte
(C) (dias)

Esenbeckia leiocarpa 20 RL-EP SP Figliolia &
(guarantã) 25 EP Zandarin (1987)

20-30 EP-SV-EV
Euterpe edulis 25; 20-35 20-30 RS Alcaly &
(palmiteiro ) Amaral (1981)

25 SP· RS Amaral (1973)
25 SA-SP 49-90 Amaral &

Popinigis (1985)
25 A 30 Amaral (1984)
20-35 A;S; V 19-40 SP Bovi et ai.

(1989)
Euterpe oleracea 20-35 A;S; V 15-32 SP Bovi et ai.
(açaizeiro)

25b
(1989)

Erythrina falcata ET SP Barbosa, Barbosa
(suinã-do-mato) & Ferreira

(1985)
Eugenia brasiliensis 30 EA SP Barbosa, Barbosa
(grumixama) & Ferreira

(1985a)
Eugenia uva lha 30 ET SP Barbosa, Barbosa
(uvaia) & Ferreira

(1985a)
Gmelina arborea 25 V PA Netto et ai.

(1985)*
Hevea brasiliensis 20-30 Wetzel et ai.
(seringueira)

2si
(1981)

RP 15-25 Macedo (1985)
Hovenia dulcis 20 A-PT-V até 28 PR Ramos &
(uva-do-japão) Bianchetti (1984)

25 RLs 7-14 Amaral 0984)
25; 20-30 RL 7-14 RS Antonio, Alcalay

25b
& Amaral (1984)

Inga edulis EA 14 SP Barbosa (1982)
(ingá)
Inga lentiscifolia 25 A 7 Amaral (1984)
(ingá)
Jacaranda micrantha 25 A até 28 PR Ramos &
(caroba) 20 V Bianchetti (1984)

20;25 MBB-PT
30 A 7 Amaral (1984)

Kielmeyera coriacea 22 a 27 Dionello &
(pau-santo) Basta (1981)
Lafoensia replicata 25 SA-ST-SP 12 SP Barbosa (1982)
(dedaleiro)
Lecythis pisonis 20_30bm RLd MG Cavallari (1987)
(sapucaia)
Luehea divaricata 25 SP 7-14 Amaral (1984)
(açoita-cavalo)
Manilkara salzmanii 30 EC ES Jesus &
(massaranduba) Piüa-Rodrigues

(1985)

continua
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continuação - TABELA 2

Espécie Temperatura Substrato" Duração Origem Fonte
(0C) (dias)

Mimosa scabrella 20; 30 SP PR Bianchetti (1981)
(bracatinga) 20;25;30 PT

20;25 V
22; 24; 26f A-V-MBV PR Ramos &

MBB-PT Bianchetti (1984)
20-30 RLu 7-14 Amaral (1984)
25 Spd 5 se Kanashiro et aI.
20-30; 30 Spd (1979)

JV/yrocarpusjrondosus 25 A 7-21 Amaral (1984)
(cabreúva)
Myroxylon balsamum 20 Ad MG Borges et aI.
(bálsamo) (1980)
Ochroma pyramidale 30 SP DF Netto &
(pau-de-balsa) Wetzel (1985l
Ocotea puberula 25 A 7-21 Amaral (1984)
(canela-guaicá)
Paivaea langsdorffii 30 ET SP Barbosa, Barbosa
(cambuci) & Ferreira

(1985a)
Parapipatenia regida 25 RL RS Alealay &
(angico) Amaral (1981)

20;25 SA-V-MBV PR Ramos &
MBB-PT Bianchetti (1984)

25 RL 7 Amaral (1984)
Patagonula americana 25 SP 14-21 Amaral (1984)
(guajuvira)
Peltophorum dubium 20;25;30 A-V-SP-PT PR Bianchetti (1981)
(canafistula) 30 SA-V-SP-PT

25 SP RS Amaral et aI.
(1978)

26; 30h A PR Ramos &
22' 26h MBB Bianchetti (1984)
24: 26h PT
30 Spe 7-14 Amaral (1984)
25; 20-30 Spo 3-8 MG Alvarenga &
25; 20-30; 30 pr 3-8 David (1987)

Piptadenia sp. 8 a 10 Amaral, Alealay
(angico-branco) & Figliolia

PTd
(1986)

Piptadenia macrocarpa 30 5a8 GO Reis &
(angico-vermelho) Wetzel (1981)
Piptadenia rigida 25 RL RS Amaral et aI.

25b
(1978)

Phoebe porosa A 76 SP Barbosa (1982)
(imbuia)
Podocarpus lambertii 25 SP; RL; A 21-35 RS Seibt (1985);
(pinho-bravo) Amaral (1984)
Poeppigia procera 20;25 EC; SP ES Piãa-Rodrigues
(coco d'óleo) & Jesus

(1990)

continua
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continuação - TABELA 2

Espécie Temperatura Substrato'
eC)

Prunus brasiliensis 20;25 SA-V
(pessegueiro-bravo) 30 PT

20; 26 A-V-MBV
MBB-PT

Pterogine nitens 25b SA-ST-SP
(amendoim-bravo) RL-EA-ET-EP

25 PTd

Robinia pseudocacia 17-30 SP'
(robinia)
Schizolobium parahyba 25; 30g A
(guapuruvu)

25 SP
Schinopsis brasiliensis 20-30; 30P V
(braúna)
Schinus molle 25 Spv

(aroeira-piriquita)
Schinus terebinthifolius 25 Spv

(aroeira-precoce)
Stenolobium stans 25;30 SP
(falso-ipê) 20-30 PT
Sterculia stricta 30 RL
(pau-rei)

53

20-30 SP

20-30
25
25
30
30
25;30

V
SA
A
A
MBV
SP-SA

25 SP

SP

25 RL

Duração Origem Fonte
(dias)

PR

PR

49 SP

DF

10-25

PR

7

7-14

7-14

3-8 MG
4-13

SP

7-14

9
7-14

PA
SP

Bianchetti (1981)

Ramos &
Bianchetti (1984)
Barbosa (1982)

Reis &
Wetzel (1981)
Amaral (1984)

Bianchetti (1981)

Amaral (1984)
Cavallari (1989 e
1989a)
Amaral (1984)

Amaral (1984)

Alvarenga &
Davide (1987)
Marques,
Kageyama &
Castro (1978)
Amaral (1984)

Leão (1984)
Barbosa (1982)
Amaral (1984)
Ramos &
Bianchetti (1984)
Alcalay &
Amaral (1981)
Amaral et ai.
(1978)
Barbosa et ai.
(1985)
Amaral (1984)

(a) Substratos utilizados: A-areia; C-carvão; E-esfagno; EA-entre areia; EC-entre carvão; EP-entre papel;
ET -entre terra; EV -entre vermiculita; MBB-mata borrão branco; MBV -mata borrão verde; PT -papel
toalha; RL-rolo de papel toalha; RP-rolo de pano; S-serragem; SA-sobre areia; SP-sobre papel;
ST -sobre terra; V -vermiculita; SV -sobre vermiculita

(b) Temperatura fixa, não foram efetuadas comparações
(c) Dormência notória
(d) Não foram testados outros tipos de substratos
(e) Quebra de dormência por escarificação mecânica
(f) Quebra de dormência por imersão em ácido sulfúrico por 4 minutos
(g) Quebra de dormência com imersão em água quente e posterior repouso por 48 horas
(h) Escarificação mecânica por 6 segundos

Styrax leprosum
(carne-de-vaca)
Swietenia macrophylla
Tabebuia avellanedae
(ipê-rosa)
Tabebuia cassinoides
(caixeta)
Tabebuia chrysotricha
(ipê-roxo)
Tabebuia pulcherrima
(ipê-amarelo)
Tibouchina sel/owiana
(quaresmeira)
Tipuana tipu
(tipuana)
Triplaris brasiliensis 25; 20-30 PT 4-13 MG Alvarenga &
(pau-formiga) Davide (1987)
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(i) Com ou sem luz
(j) No escuro
(1<)Melhores resultados podem ser obtidos com quebra de dormência em água quente por 4 minutos
(I) Condições de luminosidade testadas: luz contínua, fotoperíodo de 12 horas, escuro. A germinação

ocorreu nas duas prímeiras condições, sendo nula no escuro
(m) Altemância de luz, 8 horas de luz e 16 horas de escuro
(n) Quebra de dormência com corte no tegumento e aplicação de fungicida (Thiran, Benomyl e Captan)
(o) Quebra de dormência em ácido sulfúrico por 3 minutos
(p) Nova pesquisa deve ser realizada, segundo a autora, devido ao baixo percentual de germinação obtido

(38%)
(q) Fervura 3 minutos
(r) Ácido sulfúrico a 75% por 5 minutos
(s) Ácido sulfúrico a 75% por 15 minutos
(t) Ácido sulfúrico a 75% por 1 hora e 30 minutos
(u) Água quente a 80DC por 3 minutos
(v) Sem casca
(*) Os autores constataram efeito apenas nos frutos colhidos há 12 meses

5.1 Substratos e características das sementes

Na TABELA 3 são analisados os substratos mais usualmente utilizados em análise de
sementes florestais. A descrição detalhada de cada tipo e de outros pode ser encontrada nas RAS (Brasil,
Ministério da Agricultura, 1982) e no Manual de Análise de Sementes Florestais (PrNA-RODRIGUES,
1988). A adoção de um ou outro tipo de substrato deve basear-se nas características da semente e na
disponibilidade de material no laboratório.

5.2 Procedimentos recomendados

5.2.1 Esterilização de substrato

A alta contaminação das sementes com fungos exige cuidados rigorosos para a instalação dos
testes e de manipulação do material.

Na TABELA 4 são resumidos os procedimentos adotados em vários laboratórios e que têm
dado bons resultados. O analista deverá adequá-I os às suas condições e disponibilidade de equipamentos

5.2.2 Esterilização do ambiente

Uma das maneiras de se reduzir a contaminação é o isolamento de uma área destinada exclu-
sivamente à montagem dos testes, seja uma sala ou uma simples mesa.

O local para a instalação do teste de germinação deve ser rigorosamente limpo, com mesas
forradas com filme plástico ou com vidro, de fácil limpeza. As pinças e demais materiais utilizados nos
testes devem ser mantidos em álcool. Os recipientes (gerbox ou bandejas) devem ser esterilizados com ál-
cool antes da montagem do teste.

Periodicamente, recomenda-se a limpeza dos germinadores. Em laboratórios com pouca dispo-
nibilidade de mão-de-obra e tempo, pode-se utilizar uma placa de formol em cada germinador, mantido a
30DC durante 24 horas. Por se tratar de um produto altamente tóxico, sua manipulação deve ser cuidado-
sa para evitar inalação do produto e contato com a pele. Outro processo é o de limpeza com hipoclorito
de sódio (água sanitária) a 2%, mantendo-se o germinado r fechado por 24 horas a 30DC. Alguns labora-
tórios têm adotado com sucesso o uso de aparelho de esterilização de ar dentro do germinado r. Este
também pode ser utilizado na sala de germinação, seguindo-se as especificações do fabricante.
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TABELA 3 - Descrição das indicações de uso, vantagens e desvantagens dos substratos mais empregados
em análise de sementes florestais.

Substrato Indicação de uso DesvantagensVantagens

Papel filtro Sementes pequenas (I) e
médias (2) achatadas,
exigentes em luz.
Rápida germinação
(30-45 dias).

Papel toalha Sementes de todos
tamanhos,
principalmente
as médias e grandes (3).
Rápida germinação.

Areia Todo tipo de semente.
Espécies mais sensíveis
ao ressecamento.
Indicado para sementes
grandes com lenta
germinação.

Vermiculita Todo tipo de semente.
Espécies mais sensíveis
ao ressecamento.
Indicado para sementes
grandes com lenta
germinação.

Fácil manuseio, resistente.
Prático.
Esterilizável.
Ocupa pouco espaço
para estocagem.

Ocupa pouco espaço no
germinador, quando
posto em pé.

Recic\ável e esterilizável.
Boa capacidade de
retenção de umidade
(hidroscopicidade) .
Não dificulta a realização
das contagens.

Leve, recic\ável e
esterilizável.
Alta capacidade de
retenção de umidade.
Não dificulta as contagens.

Ressecamento, é preciso
reumedecimento periódico.
Contra-indicado para
sementes redondas.
Ocorrência de fungos
aeróbicos.

Baixa resistência; ocorre
ressecamento na parte
central principalmente no
papel branco, tipo
hospitalar; presença de
substâncias tóxicas.
Não deve ser utilizado
para sementes de
germinação lenta
ou exigentes em luz.
Ressecamento rápido.
Dificulta a realização
das contagens,
na disposiçãp RL.
Provoca quebra de radícula.

Ocupa muito espaço
para sua estocagem.
Pesada.
Danifica os gerbox
alterando a qualidade
de luz.

Custo.
Sementes pequenas e
de cor marrom podem ser
confundidas com o substrato,
dificultando a análise final.

onde: (1) Sementes até I em de comprimento; (2) sementes de I a 2 em de comprimento ou diâmetro;
(3) sementes> 2 em de comprimento ou diâmetro; RL - rolo de papel.
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TABELA 4 - Métodos e procedimentos para esterilização de substratos.

Substrato Descrição dos métodos e procedimentos

Papel filtro Envolver pequenos lotes com papel alumínio.
Esterilização em auto-clave.
Estocar o material em freezer ou geladeira,
retirando-o apenas algumas horas antes do uso.
Para facilitar a instalação do teste as folhas
devem ser cortadas no tamanho 10,5 x 10,5 em.

Papel toalha Papel do tipo xuga deve ser submetido a uma
lavagem em água corrente por 24 horas,
antes da instalação do teste.
Alguns tipos não resistem à autoclavagcrn.
Papel do tipo branco, hospitalar,
pode ser auto-clavado antes do uso.

Vermiculita Secagem em estufa com ventilização forçada,
a 105°C por 24 horas ou 150°C durante 8-10 horas.
Embalar em saco plástico ou de papel e
estocar no freezer ou geladeira ou,
autoclavagem acondicionada em latas de alumínio.
Secagem em estufa a 105°C.

Areia Autoclavagem em estufa a 105°C durante 24 horas.

5.3 Instalação do teste

Nos testes a serem montados com papel-filtro, recomenda-se o emprego de 2 a 3 folhas de
10,5 x 10,5 cmlgerbox. Na condição entre-papel (EP) sugere-se o uso de 2 folhas sobre a semente, o que
reduz a necessidade de reumedecimento.

Nos testes a serem instalados com papel toalha, na disposição rolo (RL), as folhas podem ser
cortadas no tamanho 20 x 30 em ou 20 x 40 em. Utilizam-se 2 a 3 folhas sob a semente e apenas 1 pa-
ra cobri-Ias. Para evitar a queda das sementes, a parte inferior é dobrada. Os rolos são postos juntos, em
grupos de 4 repetições, presos por atilhos de borracha. O uso de sacos plásticos envolvendo-os diminui o
ressecamento, mas pode aumentar a infestação por fungos anaeróbicos.

Tanto para areia quanto para a vermiculita, os recipientes devem ser preenchidos até a meta-
de com o substrato. Sobre a semente usa-se camada de no máximo 1 em.

Recomenda-se que cada laboratório utilize quantidade definida de água, padronizando o volu-
me para cada tipo de substrato, de modo a evitar o ressecamento ou excesso de umidade.
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5.4 Avaliação do teste

As contagens intermediárias devem ser efetuadas nas salas de germinação para evitar a conta-
minação dos testes. Cada repetição deve ser avaliada, reumedecida e fechada, antes de se iniciar outra. O
uso próximo de lamparina, bico de Bunsen ou outra fonte de calor propicia a queima dos esporos de
fungos lançados no ar. Os gerbox não devem ser abertos dentro do genninador.

Nas RAS constam detalhadamente as descrições de como interpretar a análise. No Manual de
Análise de Sementes Florestais (PINA-RODRIGUES, 1988) são apresentados, de forma simplificada, como
efetuar os cálculos e avaliação dos resultados.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As espécies florestais, ao contrário das agrícolas, estão ainda em seu estado "selvagem", não
melhoradas. Dessa forma, vários fatores interferem para que se tenha uma grande variação nos resultados
obtidos, quer seja devido às características ecológicas das espécies ou às características dos indivíduos.

A variabilidade genética representa para a espécie a sua sobrevivência em relação a um am-
biente mutável. Essa variação individual, local e entre espécies deve ser considerada na análise de semen-
tes, principalmente no que diz respeito às pesquisas para determinação das condições ótimas de germina-
ção e para a colheita de sementes. É preciso direcionar os estudos para a variação individual, ou melhor,
entre matrizes.

Reconhecida a grande variação natural individual, os lotes de sementes de espécies florestais
devem ser constituídos de maior número possível de matrizes. Esta é uma prática recomendada não ape-
nas para tomar a amostra representativa mas também para possibilitar a expressão de maior número de
genótipos.
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APLICAÇÃO DO TESTE DE TETRAZÓLIO

Fátima C. Márquez PrNA-RODRIGUES*
Silvia Regina Toledo VALENTINI**

1 INTRODUÇÃO

A necessidade de resultados sobre germinação impulsionou o desenvolvimento de testes rápidos
de viabilidade. A maioria destes demonstraram-se onerosos, complexos, de dificil aplicação prática.

O teste de tetrazólio é um dos métodos que se apresentou mais eficiente, atendendo aos
pré-requisitos de baixo custo e praticidade.

No caso de espécies florestais, em especial as nativas, existe um grande potencial para sua
utilização, visto que muitas sementes requerem um longo período para a sua germinação. A permanência
da semente nos germinadores, por períodos prolongados significa uma fonte constante de contaminação de
outros testes, ocupa espaço útil e retarda os resultados de análise.

A aplicação do teste de tetrazólio permite a rápida avaliação da qualidade da semente,
essencial para sua comercialização, fiscalização da produção e para pesquisa científica.

2 PRINCÍPIO DO TESTE

A semente durante sua respiração libera íons de hidrogênio. O sal de tetrazólio (cio reto de 2,
3, 5 trifeniltetrazólio) quando posto em contato com os tecidos da semente, dissolvido em água, reage
com os íons hidrogênio (H') e produz uma substância denominada formazan. É esta substância que dá a
coloração avermelhada aos tecidos vivos da semente. Os tecidos mortos, sem respiração, não se colorem,
o que permite a sua identificação. Tecidos deteriorados, no entanto, apresentam células cujas paredes estão
rompidas, liberando substâncias e íons de hidrogênio (I-f) que reagirão intensamente com o sal de tetrazólio,
conferindo-Ihes uma coloração vermelho intensa.

3 RESTRIÇÕES

3.1 Experiência

Embora seja um teste relativamente simples, sua principal dificuldade reside na necessidade
de treinamento e experiência do analista. Isto porque é um teste que requer a aplicação de critérios
subjetivos. Como baseia-se em padrões de coloração, o analista deve estar suficientemente esclarecido dos
fatores que afetam os resultados obtidos. Deve ser efetuado um treinamento sistemático com a realização
paralela de testes de germinação, antes de se aplicar rotineiramente o teste para uma dada espécie.

(*) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Florestas, Km 47 da antiga Rodovia Rio-São Paulo, 23.851-970, Seropédica, RJ,
Brasil.

(**) ITAL -Instituto de Tecnologia de Alimentos, Av. Brasil 2880, Caixa Postal 139, 13001-970, Campinas, SP, Brasil.
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3.2 Subjetividade

Conforme discutido anteriormente, os critérios de coloração podem ser de difícil padronização
entre laboratórios. Desta forma, este parâmetro nunca deve ser considerado isoladamente na realização de
uma análise com tetrazólio.

3.3 Superestimação

Em muitos casos o teste pode apresentar superestimação em relação ao teste de germinação.
Isto é comum principalmente quando são utilizadas sementes dormentes, No teste padrão de germinação
sena possível contabilizar a porcentagem de sementes dormentes. No entanto no tetrazólio sua
identificação se toma mais difícil, sendo classificadas como variáveis. É importante também lembrar que
no teste de germinação as sementes permanecern mais tempo expostas a condições que favorecem o
aparecimento de microorganismos, o que poderia afetar a taxa de sementes viáveis, comparativamente ao
teste de tetrazólio.

O analista deve ter em mente que são comuns pequenas diferenças entre os resultados dos
testes de germinação e tetrazólio, o que necessariamente não significa um erro.

3.4 Subestimação

Como o teste de tetrazólio tem um período relativamente curto de embebição, em lotes onde
ocorram sementes duras pode haver uma subestimação da capacidade germinativa e superestimação da
percentagem de sementes duras.

4 APLICAÇÕES PRÁTICAS

4.1 Na produção

a. avaliação da qualidade de lotes de sementes;
b. controle de qualidade durante a produção, beneficiamento e annazenamento;
c. determinação do ponto ideal de colheita e
d. subsídios para um rápido estabelecimento do valor de venda de um lote.

4.2 Na análise

a. determinação da viabilidade de sementes de lenta germinação ou de espécies que apresentem sementes
firmes ou de dificil germinação.

5 PROCEDIMENTOS DE PREPARO

5.1 Material necessário

a. Sal de tetrazólio - comercializado como cloreto de 2, 3, 5 trifeniltetrazólio, em frascos de 10 gramas.
Deve ser armazenado em geladeira ou local fresco, no escuro.
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b. Medidor de pH - podem ser empregados papéis indicadores de pH das soluções, pois são de baixo
custo.

c. Vidrarias - becker, erlenmeyer, proveta, placa-de-petri e pipeta graduada para o preparo das soluções e
vidro de cor .âmbar para a conservação das soluções-estoque.

d. Instrumentos de corte - recomenda-se o uso de facas do tipo "alfa" para sementes grandes, alicate de
unha para o desponte e bisturi para sementes menores.

e. Instrumentos de punção - alfinetes e estiletes.
f. Instrumentos ópticos - lupas de mão e lupas estereoscópicas para avaliação detalhada dos tecidos.
g. Equipamentos - germinador ou estufa com temperatura controlável, refrigerador (utilizado para guardar

soluções preparadas e conservação de material durante as avaliações), destilador e pHmetro (não é um
equipamento indispensável, pois pode ser substituído pelos papéis indicadores de pH).

h. Outros - pinças, papel de filtro, papel alumínio, pissetas e barrilete para estocagem de água destilada.

5.2 Preparo da solução

O sal de tetrazólio é uma substância sensível à luz. Portanto todo cuidado deve ser adotado
durante o seu manuseio de modo a não expô-Io por períodos prolongados.

Para preparar a solução, o tetrazólio deve ser dissolvido em água destilada com pH neutro (6,5
a 7,0). Recomenda-se a preparação de uma solução-estoque, mais concentrada, que poderá posteriormente ser
diluída para menos concentrada. A solução-estoque deve ser guardada em vidros de cor âmbar, protegidos
com papel alumínio, mantidos no escuro e no refrigerador.

Para facilitar o entendimento da fase de preparação da solução são apresentados dois
procedimentos, sendo um a solução preparada diretamente, na concentração desejada, e outro, a diluição
a partir de uma solução-estoque a 1%, completando-se com a água destilada até' atingir o volume
final desejado.

a. Preparo direto da solução:

Concentração
(%)

Sal
(g)

Volume final
(ml)

1,0
0,5
0,1

100
500

1000

Quando se fala em volume de água, acrescentar água destilada até completar o volume de
100, 500 ou 1000 ml em balão volumétrico e não colocar 100 ml de água para 1 g do sal. Ou seja,
dissolver I g do cloreto de 2, 3, 5 - trifeniltetrazólio em água e completar o volume a 100 ml, 500 ml
ou I litro.

b. Preparo a partir da solução-estoque:

Concentração
(%)

Solução-estoque
(1111)

Volume-final
(1111)

0,5
O, I

500
100

1000
1000
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5.3 Correção do pH

Periodicamente deve ser avaliado o pH da solução-estoque, ou mesmo da solução em preparo.
Quando estiver fora dos limites estabelecidos (pH entre 6,5 e 7,0), deve ser refeita ou seu pH corrigido
com uma solução tampão.

5.3.1 Preparo da solução tampão

a. dissolver 9,078 g de KH2P04 em água destilada e completar até 1 litro (solução A);
b. dissolver 11,876 g de Na2HP04.2H20 em água destilada e completar até 1 litro (solução B):
c. misturar 400 ml da solução A com 600 ml da solução B (solução C);
d. dissolver 10 g do sal de tetrazólio na solução C (solução D).

A solução final (D) terá um volume de 100 ml e concentração de 1%, com pH 7,0.

6 INSTALAÇÃO DO TESTE

6.1 Quantidade de sementes

Recomenda-se que a amostra seja obtida de um lote homogeneizado. A quantidade de
sementes a ser utilizada é um dos problemas na instalação de testes com espécies nativas. Para que o
resultado seja representativo, as amostras de trabalho poderão ser formadas da seguinte maneira:

a. duas repetições de 100 sementes cada ou quatro repetições de 50, que permite uma boa estimativa da
viabilidade.

b. duas repetições de 50 sementes ou uma repetição de 100, que permite a obtenção de informações
confiáveis mas não pode ser considerada como resultado do teste.

c. duas repetições de 25 sementes ou uma repetição de 50, que permite apenas uma estimativa
aproximada, utilizada apenas em casos excepcionais.

6.2 Pré-condicionamento das sementes

As sementes a serem utilizadas deverão ser previamente embebidas em água de modo a
estimular o início do processo de respiração e facilitar os cortes de preparo. Não se indica a imersão
total das sementes em água, pois pode provocar danos em algumas sementes muito secas ou promover a
lixiviação dos compostos metabólicos em sementes deterioradas (MARCOS FILHO et al. 1987).

O procedimento mais adequado é a embebição da semente em papel toalha ou filtro,
umedecidos.

6.3 Preparo das sementes

o tegumento da semente é uma barreira que dificulta a penetração do sal de tetrazólio. Para
obter-se uma coloração mais rápida são utilizadas várias técnicas.
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6.3.1 Punção

A perfuração do tegumento é feita com auxílio de um estilete. A punção deve atingir ape-
nas o endosperma, na região próxima ao embrião. No local onde é feita a perfuração os tecidos são
rompidos, formando-se um ponto avermelhado após a coloração com o tetrazólio. O analista deve estar
atento a este detalhe quando for realizar a interpretação dos testes.

6.3.2 Corte ou seccionamento

É uma técnica mais lenta que demanda prática do analista e conhecimento da morfologia da
semente. Empregada em sementes de tegumento resistente à penetração de água. Os cortes podem ser
feitos em região próxima ou afastada do embrião.

Após o corte utiliza-se apenas uma das metades, sendo a outra descartada. Como na técnica
anterior, a região do corte assume uma coloração mais intensa. Uma variável do corte é a realização de
desponte, um corte utilizado na ponta oposta da zona de emissão da radícula.

6.3.3 Retirada do tegumento

Empregada apenas em sementes impermeáveis a agua. Ó tegumento da semente é cuidadosa-
mente extraído com auxílio de estilete, lupa e pinça. Neste casos, a semente pode apresentar uma colo-
ração mais intensa em toda a região de contato de tecidos com a solução de tetrazólio, perdendo grada-
tivamente a intensidade no seu interior.

6.3.4 Extração do embrião

Esta técnica é empregada em sementes médias (1 a 2 em) e grandes (maior que 2 em), de
fácil manuseio, em geral albuninosas com o endosperma presente. Como exemplos podemos citar o
palmito-branco tEuterpe edulisv, pinheiro-brasileiro (Araucarta angustifolias e várias espécies, do gênero
Pinus .

Consiste da retirada cuidadosa do endosperma, empregando-se apenas o embrião para imersão
no sal de tetrazólio. Para facilitar a remoção do endosperma, a semente inteira deverá ser pré-condiciona-
da. É uma técnica de lenta execução inicial, mas o processo de coloração ocorre mais rapidamente.

6.3.5 Coloração direta

As sementes são imersas diretamente na solução. A coloração ocorrerá mais lentamente. no
entanto, é uma opção pois não requer cuidados e técnicas especiais como no caso anterior

6.4 Processo de coloração

Encerrada a etapa de preparo das sementes, estas deverão ser imersas na solução de tetrazó-
lio, protegendo-se o recipiente com papel alumínio. É essencial que a solução seja mantida no escuro du-
rante o processo de coloração pois a luz promove alterações na solução, tomando-a avermelhada, o que
prejudicaria a interpretação do teste.

Todo material assim preparado deve ser mantido ou conversado em germinado r ou câmara à
temperatura variando de 30°C a 40°C. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de coloração.
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o tempo de permanência da semente é pré-estabelecido para cada espécie. Após este período,
as sementes são retiradas da solução e imediatamente lavadas para retirar a solução de tetrazólio ainda
presente nos tecidos.

Durante a interpretação do teste, as sementes devem permanecer embebidas em água. Nos ca-
sos em que não é possível a realização da interpretação após o fim do período de coloração, as semen-
tes podem ser mantidas no refrigerador por até 24 horas, imersas em água, no escuro.

7 INTERPRETAÇÃO

7.1 Fatores que afetam a coloração

A correta interpretação do teste de tetrazólio depende do conhecimento dos fatores que
influenciam na coloração obtida:

a. concentração da solução - o emprego de soluções mais concentradas promove uma coloração mais rá-
pida e, em alguns casos, mais intensa. É importante estabelecer-se os padrões de intepretação relacio-
nados a uma dada concentração.

b. pH da solução - a velocidade e a intensidade de coloração dos tecidos podem ser afetadas pelo pH
da solução, que deve ser mantido neutro para uma melhor resolução.

c. integridade dos tecidos - as paredes celulares quando danifícadas rompem-se, havendo uma intensa rea-
ção entre o conteúdo celular e o sal. No caso em que se adotou técnicas como o corte e a punção
para preparo das sementes, a região irá apresentar uma coloração mais intensa devido a este rompi-
mento de membranas. O analista deve ficar atento às sementes atacadas por fungos que também respi-
ram e portanto liberam íons hidrogênio (W). As áreas com perfurações causadas por insetos podem
apresentar uma coloração mais intensa.

d. grau de deterioração dos tecidos - durante o envelhecimento das sementes, as paredes celulares vão se
rompendo, ocorrendo degradação de proteínas e liberação de Íons hidrogênio (W). No caso de se-
mentes deterioradas que apresentam graus variáveis de deterioração, a reação destes tecidos com o sal
de tetrazólio originará uma coloração vermelha, muito intensa, às vezes de difícil distinção do vermelho
característico de sementes sadias. O analista deve familiarizar-se com sementes nestas condições, ava-
liando não só a cor mas também o aspecto dos tecidos e sua sanidade.

7.2 Critérios para avaliação do teste

Juntamente com o conhecimento dos fatores que afetam a coloração dos tecidos, o analista
deve verificar outros parâmetros que, em conjunto, lhe permitirá interpretar e emitir um resultado do tes-
te de tetrazólio.

7.2.1 Cor

A coloração dos tecidos é um parâmetro subjetivo e portanto o analista não deve prender-se
somente a ele. É apenas um dos critérios, e a semente é analisada como um todo.

As gradações da coloração podem ocorrer da seguinte maneira:

a. vermelho vivo - sementes sadias, com tecidos túrgidos, brilhantes, livres de microorganismos.
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b. vermelho intenso (grená) - característica de tecidos em deterioração. Percebe-se que, ao serem observa-
dos em lupas, apresentam perda de turgescência, sem o aspecto brilhante descrito no caso anterior. É
comum a presença de fungos ou marcas de ataques de insetos. Pode ocorrer em zonas de corte ou
punção. ,.

c. róseo - indica que o tempo de permanência na solução foi insuficiente ou, há necessidade de utilizar
um outra técnica de preparo ou, empregar uma solução mais concentrada. Em muitos casos, com a
experiência do analista, este critério poderá ser empregado para interpretar o resultado. Isto porque
pode-se optar por uma solução menos concentrada ou tempo de permanência menor, nos quais se ob-
terá uma coloração rósea. No entanto, esta prática somente deverá ser desenvolvida após treinamento
do analista, conforme descrito no item 10.

d. sem adquirir coloração - tecidos mortos não se colorem e se mantêm inalterados até o final do teste.
e. gradações de coloração - a cor pode se apresentar mais intensa na área de contato com o sal, e mais

suave para o interior da semente. Ocorre devido a diferenças de permeabilidade entre os tecidos ou
tempo de coloração insuficiente.

Em sementes grandes ou, como nas leguminosas, que possuem cotilédones grossos, é comum o
aparecimento de manchas claras ou brancas em seu interior, sem que isto represente uma possível invia-
bilidade da semente.

Podem aparecer várias nuanças diferentes das descritas que representam casos mais extremos.
É nestas situações que a prática e o bom senso do analista tomam-se essenciais.

7.2.2 Localização das manchas

O conhecimento da estrutura da semente, sua morfologia e da plântula são essencrais para
que possa ser avaliada a extensão dos danos indicados pela localização das manchas sem coloração ou in-
tensamente coloridas.

Os pontos vitais são a radícula, o hipocótilo e o eixo embrionário. No entanto, estes podem
variar com a espécie. Sementes que não apresentam endosperma (exalbuminosas), como muitas legumino-
sas, têm como principal fonte de reservas para o crescimento da plântula os cotilédones. Neste caso, as
conseqüências de danos nos cotilédones serão mais extensas quanto maiores forem as manchas.

Em dicotiledôneas, pode ocorrer até um dos cotilédones sem coloração sem que isto afete a
viabilidade da semente.

Espécies de palmeiras que apresentam muitas raÍzes seminais, partes da radícula sem coloração
são menos expressivas do que em espécies com sistema radicular pivotante (com uma raiz principal), co-
mo por exemplo Eucalyptus spp. e Pinus spp.

7.2.3 Presença de fraturas

Avalia-se tanto a sua localização quanto sua extensão. É um parâmetro importante para ser
determinado pois pode indicar problemas no beneficiamento ou na secagem de sementes.

7.2.4 Turgência dos tecidos

Os tecidos vivos e sadios apresentam-se coloridos e túrgidos, enquanto os deteriorados podem
estar igualmente coloridos mas não túrgidos.

É um critério que permite distinguir os tecidos sadios e deteriorados.
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8 AVALIAÇÃO DO TESTE

. A maneira mais simples consiste na classificação das sementes em 3 categorias:

a. viáveis - apresentam cor, distribuição das manchas e das fraturas e turgência dos tecidos compatíveis
com esta classificação.

b. inviáveis - com características típicas de tecidos deteriorados, atacados por fungos, manchas intensamen-
te coloridas ou sem coloração em áreas vitais.

c. duvidosas - devem ser cuidadosamente examinadas com o auxílio de lupas, para sua posterior classifica-
ção como viáveis ou inviáveis.

8.1 Informações adicionais

Durante a fase de preparo das sementes o analista deverá anotar uma série de informações
que contribuirão para a caracterização do lote. As mais importantes são:

a. número de sementes chochas;
b. número de sementes atacadas por insetos, e
c. número de sementes sem embrião.

9 CÁLCULO DOS RESULTADOS

o resultado final do teste de tetrazólio é apresentado com base no número de sementes viá-
veis. Por exemplo:

Repetição N° de sementes N° de sementes viáveis

A
B

100 70
100 60

Total 200 130

Calculando-se a percentagem de viáveis:

200 sementes 100% de germinação
130 sementes viáveis x

x - 130 x 100 = 65% de germinação
200

ou calculando-se a média das repetições:

13O : 2 = 65% de germinação
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10 ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE VIABILIDADE E TREINAMENTO DO ANALISTA

Numa etapa inicial da aplicação do teste de tetrazólio, quer seja para uma nova espécie ou
para o treinamento de um analista, é necessário que seja feito o acompanhamento paralelo com o teste
de germinação.

De um mesmo lote de sementes são obtidas amostras destinadas a instalação simultânea do
teste padrão de germinação e do teste de tetrazólio. A determinação dos padrões para classificação de
uma semente em viável ou inviável dependerá dos critérios descritos anteriormente (item 7.2). O resultado
obtido no teste de tetrazólio deverá ser posteriormente comparado com o teste padrão de germinação.
Se esta diferença exceder um limite de 10-15%, recomenda-se que sejam revistos os padrões empregados
quando a sua classificação em viável ou inviável, especialmente em relação às duvidosas.

11 APLICAÇÕES PRÁTICAS EM SEMENTES DE ESPÉCIES FLORESTAIS

Na TABELA 1 são apresentadas instruções gerais para a instalação do 'teste de tetrazólio em
algumas espécies florestais.

TABELA 1 - Instruções gerais para instalação do teste de tetrazólio.

Espécie Pré-condicionamento Preparo Concentração Tempo de coloração
(horas) (%) (horas)

Araucaria angustifolia Extração do
(pinheiro-brasileiro) embrião
Bactris gasipae Extração do 0,1 a 1 4a5
(pupunha) embrião
Dalbergia nigra 6 Corte 0,5 2a4
(jacarandá -caviuna)
Leucaena leucocephalla 6 Corte 0,5 1 a 3
Manilkara salzmanii 5 Desponte 0,5 5
(paraju) ou corte
Parapiptadenia rigida 1:30 nenhum 0,5 3
(angico)
Pinus caribaea Mor. 3 Corte 0,5 2
var. bahamensis
Pinus caribaea Mor. 3 Corte 0,5 2
varo caribaea
Pinus caribaea Mar. 3 Corte 0,5 2
varo hondurensis
Tabebuia sp. nenhum 0,5 3
(ipês)
Virola surinamensis 5 Corte 0,5 5
(ucuuba)

FONTES: Seibit (1984); Amaral (1985); Ferreira & Sader (1985); Pifía-Rodrigues et aI. (1990); Santos et
aI. (s.d.).
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11.1 Instruções específicas

. Para algumas espécies serão apresentados os resultados do teste de tetrazólio e a descrição de
algumas situações mais comumente encontradas, acompanhadas de um esquema representativo.

11.1.1 Manilkara salzmanii (paraju, massaranduba)

Viáveis:

a. cotilédones e eixo hipocótilo-radicula totalmente coloridos
b. eixo hipocótilo-radícula colorido, manchas descoloridas ou de vermelho intenso (grená) em menos da

metade dos cotilédones, localizadas no ápice ou terço médio dos cotilédones.

o esquema representativo da avaliação do teste de tetrazólio é apresentado na FIGURA 1.

emb

-
(- )

(+ )

c-:

(+ )

/ "
( - )

Áreas coloridas, coloração vermelha ou rosa, aspecto túrgido. Tecidos sadios.

Áreas intensamente coloridas, colorido vermelho escuro, opaco. Tecidos em deterioração.

Áreas descoloridas, brancas, sem absorver o sal de tetrazólio. Tecidos mortos.o
1 - Esquema representativo do teste de tetrazólio em sementes de Manilkara salzmanii. O sinal

(+) indica sementes viáveis e (-) sementes inviáveis; EMB-embrião; COT-cotilédones e
RAD-radícula.

FiGURA
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11.1.2 Pinus caribaea var. bahamensis, Pinus caribaea var. caribaea e Pinus caribaea var. hondurensis

Viáveis:
a. endospenna e embrião totalmente coloridos;
b. endospenna apresentando áreas pequenas com pontos descoloridos ou de coloração mais intensa

(grená), com embrião colorido;
c. endospenna colorido ou com pequenos pontos descoloridos com embrião apresentando pequena

mancha na' região dos cotilédones, não atingindo mais que um terço;
d. embrião com manchas não coloridas em áreas opostas à radícula, endospenna colorido ou com

manchas menores que um terço de sua área, distantes da cavidade embrionária e
e. outras combinações dos-casos acima.

o esquema representativo é apresentado na FIGURA 2.

end

(+ )

(+ )

(- )-

emb

,
Áreas coloridas, coloração vermelha ou rosa, aspecto túrgido. Tecidos sadios.

Áreas intensamente coloridas, colorido vermelho escuro, opaco. Tecido em deterioração.

Áreas descoloridas, brancas, sem absorver o sal de tetrazólio. Tecidos mortos.D
FIGURA 2 - Esquema representativo do teste de tetrazólio em sementes de variedades de Pimts

caribaea. O sinal (+) indica sementes viáveis e (-) sementes inviáveis; END-endosperma;
EMB-embrião; COT -cotilédones e RAD-radícula. O embrião e o endosperma não estão na
mesma proporção.

( +)

( -)
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11.1.3 Virola surinamensis (Ucuuba)

Viáveis:
a. endosperma e embrião totalmente coloridos;
b. endospenna com manchas descoloridas ou de cor marrom ou vermelho intenso, em áreas distantes da

cavidade embrionária, não ocupando mais que metade do tamanho total do endospenna com embrião
colorido.

Na FIGURA 3 encontra-se o esquema representativo da avaliação do teste de tetrazólio.

embycot
erad 1

( + ) ( +) ( +)

c-) (-)

- Áreas coloridas, coloração vermelho ou rosa, aspecto túrgido. Tecidos sadios.

Áreas intensamente coloridas, colorido vermelho escuro, opaco. Tecidos em deterioração.

Áreas descoloridas, brancas, sem absorver o sol de tetrazólio. Tecidos mortos.

FIGURA 3 - Esquema representativo do teste de tetrazólio em sementes de Virola surinamensis. O sinal
(+) indica sementes viáveis e (-) sementes inviáveis; END-endospenna; EMB-embrião;
COT -cotilédones e RAD-radícula. O embrião e o endospenna não estão na mesma
proporção.
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No setor agrícola, o teste de tetrazólio tem sido aplicado de forma intensiva e rotineira em
várias espécies'. Destaque pode ser dado à soja e sementes de gramíneas, para as quais a metodologia de
aplicação está bastante desenvolvida, permitindo a obtenção de resultados seguros mesmo com baixas
concentrações de sal de tetrazólio. .

Os fisiologistas têm no teste de tetrazólio uma metodologia útil. Através dele é possível
detectar e localizar os pontos afetados pela deteriorização, provocada por práticas tais como secagem e
armazenamento indevidos.

Em sementes florestais o potencial de uso também é bastante grande. No entanto, falta
pessoal técnico treinado para seu emprego. Sua utilização tem sido restrita a trabalhos de pesquisa básica
buscando a obtenção de resultados rápidos.

Dados de 1990 do Comitê Técnico de Sementes Florestais da Associação Brasileira de
Tecnologia de Sementes, revelaram que apenas 0,3% dos trabalhos publicados e em andamento envolviam
o uso da técnica de tetrazólio.

Por ser uma ferramenta que permite a obtenção de resultados confiáveis, esperamos que sua
utilização tome-se mais freqüente, possibilitando a rápida avaliação da qualidade das sementes.

Uma vez divulgado e empregado de forrna rotineira, o teste de tetrazólio tem excelente
potencial para tomar-se uma técnica de amplo uso em análise de sementes florestais.
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APLICAÇÃO DO TESTE DE VIGOR EM SEMENTES

Sílvia Regina de Toledo VALENTINI*
Fátima C. Márquez PI1\JA-RODRIGUES**

1 INTRODUÇÃO

A avaliação da qualidade fisiológica de sementes é rotineiramente feita através do teste padrão
de germinação e do teste de tetrazólio, este último aplicável para espécies cuja metodologia já foi
definida.

O objetivo do teste de germinação é definir a capacidade da semente em produzir uma plân-
tula normal sob condições favoráveis; para tanto, o teste é padronizado de acordo com as espécies, pro-
porcionando em laboratório condições de luz, umidade, temperatura, oxigênio e substrato plenamente pro-
pícios ao desenvolvimento do eixo embrionário.

Ao se controlar as condições ambientais, toma-se possível avaliar exclusivamente o valor germi-
nativo da semente. Entretanto, o teste de germinação apresenta limitações: em condições de campos os fa-
tores ambientais podem ser desfavoráveis e a germinação obtida não corresponder àquela determinada em
laboratório, causando prejuízo aos produtores; as condições do teste de germinação igualam sementes com
potencial fisiológico diverso, o quê pode ser constatado por diferenças quanto à velocidade de germinação
e quanto às características morfológicas das plântulas obtidas.

O potencial fisiológico é uma característica qualitativa importante na análise de sementes, pois
está relacionado com o estádio de deterioração, potencial de armazenamento e desempenho em campos
de produção.

2 CONCEITO DE VIGOR

Segundo CARVALHO (1986) "o vigor de uma semente tem que ser entendido como o nível
de energia que uma semente dispõe para realizar as tarefas do processo germinativo". As tarefas do pro-
cesso germinativo avaliadas para caracterizar o vigor são: a velocidade e uniformidade da germinação, o
desenvolvimento e perfeição da plântula produzida.

O vigor é resultado de características inerentes à semente associadas às condições de produção
e beneficiamento.

a. características genéticas - espécie e variedade associada ao sistema de produção;
b. condições de produção - solo, clima, manejo, época de plantio, disponibilidade de nutrientes e água,

controle de pragas e doenças, e condições de colheitas.
c. beneficiamento - ocorrência de danos mecânicos e/ou físicos durante a limpeza, secagem, classificação,

teor de umidade da semente para o armazenamento e condições de conservação.

(*) ITAL -Instituto de Tecnologia de Alimentos. Av. Brasil, 2280, Caixa Postal 139, 13001-970, Campinas, SP, Brasil.
(**) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Florestas - km 47 da Antiga Rodovia Rio-São Paulo, 23.851-970, Seropédica, RJ,

Brasil.
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3 AVALIAÇÃO DO VIGOR

3.1 Objetivos do teste de vigor

"O objetivo básico dos testes de vigor é a identificação de possíveis diferenças significativas na
qualidade fisiológica de lotes que apresentam poder genninativo semelhante" (MARCOS FILHO et al.,
1987).

Os testes desenvolvidos até o momento têm contribuído para a avaliação do potencial fisiológi-
co de sementes gennináveis, seleção de sementes para semeadura, indicação do potencial de emergência
de plântulas em campo, potencial de conservação de sementes durante o annazenamento, seleção de pro-
gênies com qualidade fisiológica superior em programa de melhoramento e, para controle de qualidade.

A padronização de um único teste de vigor aplicável a diversas espécies é dificultada em fun-
ção da diversidade das características fisiológicas relacionadas ao. potencial da semente a ser avaliada, das
várias condições ambientais possíveis de ocorrer no campo e durante o annazenamento e que devem ser
simuladas em laboratório, além das características de cada espécie. Em função destes fatores, têm sido
desenvolvidos testes aplicáveis a espécies ou grupo de espécies semelhantes.

Deve-se notar que os resultados dos testes de vigor são comparativos entre amostras ou lotes
de sementes de uma mesma espécie. Para determinada espécie é possível fazer a comparação entre
amostras segundo a característica avaliada pelo teste de vigor. Não existem valores absolutos de referência
devido à dificuldade de padronização dos testes de vigor. Se em um teste de velocidade de germinação
obtemos um valor 60,0 para o lote A, pouco podemos concluir sobre sua qualidade fisiológica; porém ao
compararmos com o valor 30,0 de um lote B da mesma espécie, pode-se afirmar a superioridade do lote
A quanto a esta característica.

No caso de sementes florestais, os campos mais promissores para adoção de teste de vigor
são:
a. Melhoramento Florestal - comparação entre métodos de produção de sementes melhoradas, teste de

progênie/procedência, avaliação do efeito de endogamia em populações;
b. Silvicultura - comparação de efeitos de adubação, espaçamento na qualidade de sementes produzidas,

entre outros;
c. Tecnologia de Sementes - avaliação de técnicas de beneficiamento, secagem, annazenamento, tamanho

e maturação.
Em função da amplitude de aplicações dos testes de vigor em relação às espécies florestais, é

de interesse o desenvolvimento de investigações visando a seleção de testes de vigor eficientes e definição
de metodologia.

3.2 Métodos de avaliação de vigor

Os métodos de avaliação de vigor são classificados em diretos e indiretos. Os primeiros são
realizados em campo ou em condições simuladas em laboratório, permitindo a avaliação conjunta de di-
versos fatores relacionados ao vigor. Os métodos indiretos são realizados em laboratório e avaliam carac-
terísticas fisicas, fisiológicas c bioquímicas que expressam a qualidade fisiológica da semente.

Em função da diversidade das espécies florestais e das condições ambientais de produção de
sementes, principalmente das nativas, poucos são os testes de vigor com metodologia conhecida nesta
área.

Para execução dos testes é necessário ter-se conhecimento sobre o processo de germinação
(duração, condições ambientais e épocas de contagem) e morfologia de plântulas das espécies em análise.
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A maiona dos testes de vigor aplicados a sementes florestais, até o momento, são indiretos,
estabelecendo-se relação entre características específicas da semente e seu potencial fisiológico segundo o
objetivo final. .

Uma das limitações apresentadas para a execução de testes de vigor é a disponibilidade de se-
mentes. Para os testes de vigor deve ser utilizado o mesmo número de sementes prescrito pelas Regras
de Análise de Sementes (R.A.S.) para teste de germinação. Como em muitas espécies nativas o número
de sementes é fator limitante, recomenda-se o emprego dos critérios apresentados na TABELA 1.

TABELA 1 - Número mínimo de sementes sugerido para utilização por repetição em
testes de vigor.

Sementes/Repetição Repetições

100 2
50 4

100 1
50 2
25 4

50 1
25 2

Total de Sementes Consideração

200 Boa estimativa

toO
Informações
confiáveis

50
Estimativa
aproximada

Os testes mais comumente adotados para avaliação de vigor de sementes florestais são:

3.2.1 Velocidade de germinação

a. Princípio

Este teste toma como parâmetro a velocidade da germinação das sementes para avaliar o vi-
gor, pressupondo que sementes de elevado potencial fisiológico germinarão mais rapidamente que outras
em condição inferior.

b. Fatores que afetam os resultados

As amostras empregadas para o teste devem apresentar sementes de tamanho uniforme, pois
sementes menores germinam mais rapidamente por necessitarem de menor volume de água, reduzindo o
período de embebição, enquanto sementes maiores apresentam, comparativamente, germinação mais
lenta.

O teste não é recomendado para espécies cuja germinação deva ser realizada com temperatu-
ras alternadas, pois os resultados obtidos são diferentes de acordo com a temperatura em que foi iniciado
o teste. O teste só é aplicável para espécies que apresentam germinação sob temperatura constante.

A disponibilidade de água para as sementes é outra variável importante a ser considerada du-
rante a execução do teste. Deve-se padronizar o volume de água em função do processo germinativo
e do tipo de substrato empregado. A germinação é mais lenta em substratos mais secos.
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c. Material necessário

Substrato indicado para a espécie em análise, pinças e germinador.

d. Procedimento

As sementes são colocadas para germinar segundo o procedimento de teste padrão de
germinação para a espécie em análise, tomando-se precauções quanto às variáveis que podem interferir
sobre o processo (tamanho das sementes, temperatura de germinação e uniformidade de umedecimento
do substrato).

Para a obtenção de resultados confiáveis deve ser estabelecido um padrão para avaliação
das plântulas, como seu comprimento total ou exclusivamente da parte aérea, ou outro adequado ao com-
portamento germinativo da espécie. Como as condições empregadas para o teste são ideais para a germi-
nação, uma plântula normal deverá apresentar todas as estruturas essenciais, considerando-se também seu
tamanho, conformidade e sanidade.

Diariamente são feitas contagens e as plântulas normais, segundo padrão adotado, são anota-
das e retiradas do substrato. Este procedimento é feito até a data estabelecida para a contagem final.

e. Cálculo dos resultados

o índice de velocidade de germinação (IVG) é calculado através da somatória do número de
plântulas obtidas a cada dia e dividido pelo número de dias decorridos entre a semeadura e a respectiva
contagem:

IVG =}: N° de plântulas obtidas
N° de dias a partir da semeadura

A TABELA 2 apresenta um exemplo do cálculo do IVG para duas amostras de 100
sementes.

Ambas as amostras apresentam o mesmo número de plântulas porém a amostra B é mais
vigorosa que a amostra A.

TABELA 2 - Índice de velocidade de germinação (IVG) detectado nas amostras A e B.

Dias após a Amostra A
semeadura n° de plântulas IVGa

1 O
2 O
3 10 3,33
4 12 3
5 20 4
6 26 4,33
7 17 2,43

Amostra B
n° de plântulas IVGb

O
8 4
15 5
25 6,25
35 7
2 0,33
O

onde: (a) Velocidade de germinação - amostra A = 17,08
(b) Velocidade de germinação - amostra B = 22,58
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3.2.2 Velocidade de emergência

a. Princípio

Este teste baseia-se no mesmo principio da velocidade de germinação; no caso específico, a
velocidade de emergência de plântulas no campo está diretamente relacionada ao vigor das sementes.

b. Fatores que afetam os resultados

Além dos fatores citados para o teste de velocidade de germinação devem ser acrescentadas
variáveis específicas como temperatura, solo, ação de microorganismos, luminosidade, profundidade e
espaçamento de semeadura. A realização do teste em viveiros ou estufas permite o controle parcial destes
fatores.

c. Material necessário

Bandejas para germinação ou caixas para semeadura e substrato esterilizado.

d. Procedimento

A semeadura deve ser realizada normalmente segundo as prescrições para a espécie, com cui-
dados adicionais para controle das variáveis citadas anteriormente.

As contagens das plântulas emergentes são feitas diariamente, podendo permanecer no
substrato.

e. Avaliação e cálculo dos resultados

Adotam-se os mesmos procedimentos do teste de velocidade de germinação.
MARCOS FILHO et al. (1987) observaram que, para sementes agrícolas os resultados obtidos

no teste velocidade de germinação em laboratório e os de emergência no campo apresentaram boa
relação, podendo-se optar por um deles. No caso de espécies florestais é de interesse comparar os
resultados obtidos em ambos.

3.2.3 Primeira contagem de germinação

a. Princípio

Segundo este teste, os lotes ou amostras que apresentam maior número de plântulas normais
na primeira contagem do teste de germinação são mais vigorosos. Para sementes de espécies agrícolas,
concluiu-se que apresenta eficiência reduzida quanto à detecção de pequenas diferenças de vigor.
Apresenta como vantagens a possibilidade de padronização (definição da época de realização da primeira
contagem e padrão de caracterização de plântula normal) e realização simultânea no teste de
germinação.

b. Fatores que afetam os resultados e material necessário

Devem ser observados os mesmos critérios e material adotados para a condução do teste de
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velocidade de germinação.

c. Procedimento

As sementes são postas para germinar seguindo o procedimento recomendado para a espécie.
Deve ser estabelecido padrão para avaliação das plântulas visando obter consistência de resultados. Na
data prevista para a primeira contagem, as plântulas normais são retiradas e sua quantidade anotada.

d. Avaliação e cálculo dos resultados

As plântulas devem ser avaliadas segundo os critérios estabelecidos e o resultado, analisado
em porcentagem do número de plântulas normais obtidas em relação ao total semeado.

Exemplo: Duas amostras com 100 sementes.

AMOSTRA A AMOSTRAB

N° plântulas normais
na Ia contagem

25 34

Resultado 25% 34%

A amostra B é mais vigorosa que a A pOIS apresentou maior porcentagem de plântulas
normais na primeira contagem.

3.2.4 Envelhecimento precoce

a. Princípio

Baseia-se no fato de que o grau de deterioração é variável entre lotes de sementes da mesma
especre, As menos vigorosas são mais suscetíveis a condições desfavoráveis, o que se reflete na redução
de sua viabilidade.

No teste de envelhecimento precoce as sementes são submetidas durante períodos variáveis de
tempo, conforme a espécie, a temperaturas elevadas em tomo de 40°C e umidade relativa alta em
tomo de 100%. A temperatura e umidade elevadas promovem uma aceleração da taxa de respiração das
sementes e dos processos metabólicos que levam à sua deterioração. As sementes com menor taxa de
deterioração serão relativamente menos afetadas do que aquelas que estão em processo de deterioração
mais avançado. A resistência da semente é avaliada, posteriormente, através do teste de
germinação.

b. Fatores que afetam os resultados

Muitas variáveis interagem na instalação de um teste de envelhecimento; todas devem ser
conhecidas para que se possa identificar as possíveis causas de discrepâncias entre laboratórios ou entre
análises. Estas podem ocorrer em função das características dos lotes ou da espécie e decorrente da
técnica empregada para instalação do teste de envelhecimento.
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b.1 Em função da espécie

Qualidade da semente; teor de unidade inicial; grau de infestação de patógenos como fungos
e ataque de insetos e, condições de germinação após o envelhecimento.

b.2 Em função da técnica de envelhecimento

Período de permanência na câmara; temperatura; umidade relativa do ar dentro da câmara;
relação superficie de evaporação/superficie de absorção da semente; tipo de recipiente utilizado;
condensação dentro da câmara e, tamanho e número de amostras dentro da câmara.

c. Material necessário

Câmara de envelhecimento, recipientes para sementes, gerbox, papel filtro, pinças.
Câmara de envelhecimento precoce; existem dois modelos nacionais que podem ser

empregados para o teste.
Um dos modelos consiste de duas câmaras lacradas, com controle de temperatura, sendo uma

interna onde são depositadas sementes durante o envelhecimento. Em ambas existe um reservatório com
capacidade para annazenamento de água, sendo 3 litros na interna e 5 litros na externa. O outro modelo
é uma câmara climática com controle de temperatura (variando de O°C, 50°C e 100°C) e de umidade
relativa.

Recipientes para acondicionamento das sementes: não existe ainda um tipo de recipiente pa-
dronizado, sendo que cada laboratório utiliza o mais conveniente. Dentre os mais comuns estão as penei-
ras plásticas, resistentes a altas temperaturas, colocadas no interior do gerbox. As peneiras são fixadas no
interior do gerbox de forma a não tocarem o fundo do recipiente; o espaço entre o fundo do gerbox e a
peneira suspensa é preenchida com água, que proporcionará a saturação do ambiente interno do gerbox
ao ser colocado na câmara de envelhecimento: Este sistema é empregado quando as sementes não reque-
rem permanência direta com a água durante o envelhecimento.

Outro tipo de recipiente é semelhante ao empregado na estratificação. Utiliza-se gerbox previa-
mente perfurado no centro, onde são colocadas duas folhas de papel de germinação. Através do furo é
passada uma fita de papel filtro, que deverá ser imersa em água contida em outro gerbox colocado sob
o furado. Desta forma, a fita de papel conduzirá, por capilaridade, a umidade do gerbox inferior para o
superior. Neste caso, as sementes permanecem apenas umedecidas durante o envelhecimento, evitando-se
ressecamentos ou fraturas por rápida absorção de água.

d. Procedimento

d.1 Condições do teste

As variáveis de temperatura, umidade relativa do ar e permanência da semente na câmara de-
vem ser estabelecidas através de pesquisa prévia. Atualmente, é recomendado para espécies agrícolas e
florestais, a temperatura de 40 a 45°C com umidade relativa de 90 a 100%. O período de permanência
na câmara é variável de acordo com a espécie.
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d.2 Instalação do teste

No caso de se empregar a câmara correspondente ao primeiro modelo, as sementes separadas
por lote são colocadas em recipiente aberto, em meio úmido ou umedecido. A câmara deve ser regulada
para manutenção de temperatura de 42°C ± 2°C. Em cada um dos reservatórios deposita-se um volume
de 3 a 5 litros d'água, respectivamente, para manter a umidade relativa dentro da câmara em tomo de
90 a 100%.

No caso do segundo modelo, as sementes são colocadas em gerbox com peneira, preenchendo-
se o espaço entre o fundo e a peneira com 30 ml de água destilada; sobre a peneira são colocadas as
sementes que não devem ter contato com a água. Os gerbox assim preparados são colocados no interior
da câmara climática regulada à temperatura de 42°C ± 2°C.

As sementes permanecem na câmara até o fim do período determinado. Ao seu final, as
amostras são retiradas simultaneamente e postas a germinar de acordo com as prescrições da R.A S.

e. Avaliação dos resultados

e.I Encerramento do teste

A avaliação final do teste pode ser efetuada na data prevista pela RAS. para a primeira
contagem do teste de germinação ou na contagem final.

O encerramento na primeira contagem tem a vantagem de propiciar o resultado final
antecipadamente.

e.2 Avaliação das plântulas

Como o teste -de envelhecimento tem por princípio avaliar a sobrevivência das semanas a con-
dições de stresse, a adoção dos critérios de normalidade das RAS. seria muito rigoroso. Desta forma, o
critério adotado é a contagem do número de plântulas que apresentam todas as estruturas essenciais, in-
dependente de seu tamanho, conformidade e sanidade.

e.3 Cálculo dos resultados

O resultado do teste de envelhecimento precoce é calculado efetuando-se a soma do número
de plântulas (com todas as estruturas essenciais) de cada repetição de um mesmo lote, dividido pelo total
de sementes plantadas. Os dados são apresentados em porcentagem, comparando-se os resultados obtidos
para cada lote.

Exemplo: Dados de germinação após envelhecimento precoce de dois lotes de sementes.

Lote Repetição Total de Plântulas Total de Porcentagem
sementes obtidas plântulas de germinação

A Ia 100 25
A 2a 100 25 50 25
B Ia 100 50
B 2a 100 50 100 50
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Cálculo para o Lote A: 200 plântulas -------- 100% germinação
50 x

onde x = 50 x 100 = 25%
200

Cálculo para o Lote B: 200 plântulas
100

onde y =

-------- 100% germinação
y

100 x 100 = 50%
200

e.4 Interpretação dos resultados

o lote B é mais vigoroso que o lote A pois apresentou maior taxa de sobrevivência de se-
mentes (50%) no teste de germinação,

4 APLICAÇÕES DE TESTES DE VIGOR EM SEMENTES FLORESTAIS

Os testes de vigor têm sido empregados na pesquisa com sementes de espécies florestais. A
seguir são citados alguns trabalhos referentes ao assunto:

- maturação de sementes de angico (Anadenanthera macrocarpa) empregando-se o índice de velocidade de
germinação.

- influência do tamanho da semente quanto a germinação e vigor de sementes de Eucalyptus grandis e
Eucalyptus urophylla empregando-se o índice de velocidade de germinação.

efeitos da secagem da semente na germinação e vigor de angico (Parapiptadenia rigidai, caixeta
(Tabebuia cassinoides) e caroba Uacaranda micrantha) empregando-se o índice de velocidade de
germinação.

- efeito do tamanho e maturidade da semente na viabilidade, germinação e vigor do palmiteiro, empre-
gando-se o envelhecimento precoce e o índice de velocidade da germinação.

Para o gênero Pinus foi estudada a técnica de utilização do teste de envelhecimento precoce
para as espécies Pinus elliottii var. elliottii e Pinus oocarpa, cujas recomendações são apresentadas na
TABELA 3.

TABELA 3 - Procedimentos para instalação do teste de envelhecimento
precoce em Pinus elliottii var. elliottii e Pinus oocarpa

Espécie Tempo de permanência
na câmara

Encerramento do
teste de germinação

P. elliottii
P.oocarpa

24 horas
24 horas

7 dias
7 dias
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação dos testes de vigor em sementes de espécies florestais é mais uma prática que
permite estimar e comparar lotes de sementes para diferentes objetivos. A sua simplicidade, aliada aos
bons resultados, tomam-o de utilização promissora em vários campos de pesquisa. -

Comparações de vigor de sementes entre matrizes, progênies e procedências oferecem ao
pesquisador dados adicionais em uma fase inicial de um programa de melhoramento ou conservação
genética.

A divulgação de sua metodologia tomará, com certeza, mais difundida a sua aplicação no
campo das ciências florestais.
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AVALIAÇÃO DE PLÂNTULAS

Elisabete de Castro OLIVEIRA *

1 INTRODUÇÃO

Ao se avaliar uma plântula desenvolvida sob condições controladas de laboratório, deve-se
levar em consideração todas as estruturas formadas e próprias da espécie em questão, porque, segundo a
1STA (1985), a germinação da semente em teste de laboratório é a emergência e o desenvolvimento da
plântula em um estádio onde o aspecto das estruturas essenciais indica se é possível, ou não, o seu
desenvolvimento futuro em uma planta satisfatória, quando sob condições favoráveis no solo.

Na interpretação de um teste de germinação, além da importância da metodologia padronizada
que permite reproduzir os testes dentro dos limites mais próximos possíveis daqueles determinados pela
variação das amostras, é imprescindível uma padronização na avaliação da plântula da espécie analisada.

De acordo com as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 1976), para se assegurar a
uniformidade na avaliação das plântulas normais essas devem:
a. ser capazes de continuar seu desenvolvimento para dar formação a plantas normais quando testadas

em solo de boa qualidade, isento de organismos patogênicos, nematóides e sementes estranhas e, sob
condições favoráveis de temperatura, umidade e luz;

b. possuírem as estruturas essenciais quando testadas em substratos artificiais e, neste particular, quanto às
espécies florestais, cita que são consideradas normais "plântulas de árvores de germinação epígea,
quando a raiz primária e o hipocólito juntos, sejam quatro vezes mais longos que as sementes, desde
que todas as estruturas essenciais tenham aspectos normais". Porém, tal definição é imprecisa e vaga,
dada a diversidade de plântulas nas espécies arbóreas e arbustivas. Qualquer conceito generalizado
deixa muitos caracteres próprios de um determinado grupo à margem das considerações para uma
avaliação precisa.

Com respeito aos cotilédones, no caso de dicotilédones, é ainda considerada normal a
plântula que apresente só um cotilédone, desde que perfaça 50% da área cotiledonar, e a gema apical
não esteja danificada e possa dar continuidade ao desenvolvimento, ou que apresente dois cotilédones
quebrados, desde que a metade ou mais do tecido original do cotilédone ainda esteja ligado à plântula,
ou ainda, três cotilédones ao invés de dois, desde que comprovado que cumpram os 50% da regra
anterior.

Na avaliação é importante observar o sistema radicular que se altera em função do substrato
usado podendo assim provocar a substituição de uma raiz primária por outras raízes laterais fortes sem
que isso interfira no seu desenvolvimento posterior.

Para ser classificada como normal, uma plântula deve adequar-se a uma das seguintes
categorias (ISTA, 1985):
a. plântulas intactas - plântulas com todas as estruturas essenciais bem desenvolvidas, completas, em

proporção e sadias.

(") IBAMA - SUPES, 80.420-200, Curitiba, PR, Brasil.

1F Série Registros, São Paulo, (14):85-98,1994.



86

OLIVEIRA, E. de C. Avaliação de plântulas.

Para ser classificada como normal, uma plântula deve adequar-se a uma das seguintes
categorias (ISTA, 1985):
a. plântulas intactas - plântulas com todas as estruturas essenciais bem desenvolvidas, completas, em

proporção e sadias.
b. plântulas com pequenos defeitos - plântulas apresentando certos pequenos defeitos de suas estruturas

essenciais, desde que apresentem por outro lado, desenvolvimento balanceado e satisfatório, comparável
àquele das plântulas intactas do mesmo teste.

c. plântulas com infecção secundária - plântulas nas quais é evidente o enquadramento nas duas
categorias anteriores, mas que tenham sido infectadas por fungo ou bactéria de outras fontes que não
a semente que lhe deu origem.

Quanto às plântulas anormais, fica óbvio que um desvio de estruturas consideradas normais
levará a uma anormalidade da planta, estando este aspecto mais detalhado nas Categorias de
Anormalidade nas Regras de Análise de Sementes e podendo ser assim resumidas:
a. plântulas danificadas, tais como - sem cotilédones; com constrições, rachaduras ou lesões que afetem os

tecidos condutores das estruturas essenciais; sem raiz primária desenvolvida, no caso em que esta é
uma estrutura essencial ou, sem raízes laterais e secundárias vigorosas, suficientes para atender às
necessidades da planta no solo;

b. plântulas deformadas em conseqüência do desenvolvimento fraco e desequilibrado das estruturas
essenciais, tais como - plúmula, hipocótilo e epicótilo torcidos, em espiral ou atrofiados; raízes ou parte
aérea atrofiadas, curtas ou engrossadas; plúmula deteriorada; plântulas com aspecto vítreo e hialino ou,
sem desenvolvimento posterior à emergência da raiz ou da parte aérea devido a problemas na gema
apical. Se a gema terminal é defeituosa ou ausente (1STA, 1985), a plântula é anormal, mesmo
quando uma ou duas gemas axilares ou brotos se desenvolvem.

Com respeito à infecção por fungos, uma leve infecção primária não caracteriza uma plântula
anormal, a menos que as estruturas essenciais estejam de tal forma deterioradas que a plântula não
possa se recuperar ou, desde que a própria semente tenha sido a causa da infecção o que leva a um
comprometimento total.

Segundo as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 1992) as definições de plântulas
normais no teste de germinação fornecem conceitos semelhantes aos anteriores e até mais detalhados
para espécies olerícolas e de grandes culturas; entretanto, não é feita referência às espécies florestais,
nem foi possível uma descrição com exemplificação das mesmas, as quais possuem características
particulares e variadas como veremos adiante.

No trabalho descritivo sobre Morfologia de Plântulas Florestais (OLIVEIRA, 1993), cujos
dados sobre espécies florestais servem de base para este tipo de avaliação ora proposto, observa-se uma
diversidade das estruturas essenciais nas espécies que, no seu conjunto, se reveste de peculiarídades
diferentes das apresentadas pelas espécies olerícolas mais comumente divulgàdas e conhecidas. Isto implica
numa grande variação de padrões morfológicos que são melhor apreendidos à medida que um maior
número de espécies vai sendo analisado. Embora nem sempre constante, pode-se observar semelhanças
dentro do gênero e variações supra-genéricas em maior quantidade e também, que o agrupamento das
estruturas essenciais semelhanças facilita a avaliação.

Dentre os sistemas ou classificação até então propostos, o que melhor se adapta para uso em
análises de laboratório pela sua flexibilidade, possibilidade de introdução de novos conceitos e didática, é
o apresentado por BEKENDAN & GROB (1980) que agrupa espécies cujas plântulas apresentam um
desenvolvimento morfológico semelhante durante o período de ensaio. Para as plântulas florestais aqui
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apresentadas, houve necessidade de incluir dentro do grupo "Tipos de Germinação", as características de
FANEROCOTILEDONAR e CRIPTOCOTILEDONAR, com subdivisões em epígea, hipógea e
semi-hipógea, a fim de permitir um melhor enquadramento das espécies.

Com relação ao tipo de germinação, os termos fanerocotiledonar e criptocotiledonar propostos
por DUKE (1969) expressam melhor a realidade das condições de laboratório, quanto a exposição e
liberação dos cotilédones da testa ou não, após a germinação. A emergência em campo permite observar
na plântula suas estruturas hipogéas, geas ou epigéas e principalmente a posição dos cotilédones em
relação ao nível do solo. Assim, sempre que possível, esses dados são fornecidos para completar as
informações na descrição geral dos grupos.

As plântulas foram obtidas através da realização de testes de germinação sob condições
controladas de laboratório, comparadas com as plântulas obtidas de plantios em vasos com solos.

Atente-se ainda para o fato de que, à guisa de exemplificação, são feitas descrições gerais das
plântulas normais, agrupando-as por semelhança morfológica, sem qualquer intuído de propor sistemas de
classificação.

O quadro a seguir, item 2, apresenta os dados levados em consideração por BEKENDAN &
GROB (1980), com modificações propostas para este trabalho.

Nele se baseiam os agrupamentos e as descrições subseqüentes dos grupos do item 3.

2 CLASSIFICAÇÃO DE PLÂNTULAS

- CATEGORIAS
A: espécies agrícolas cultivadas
B: árvores e arbustos

- CLASSE SISTEMÁTICA
1. Monocotiledôneas
2. Dicotiledôneas
3. Coníferas

- TIPOS DE GERMINAÇÃO
1. Germinação FANEROCOTILEDONAR

A. Epígea
B. Semi-hipógea

2. Germinação CRIPTOCOTILEDONAR
A. Hipógea ou semi-hipógea
B. Epígea

- CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA APICAL
I. Sem alongamento do epicótilo
2. Com alongamento do epicótilo

3. Sem alongamento apical; broto recoberto por coleóptilo
4. Hipocótilo tuberoso
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- DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR
1. Raiz primária essencial
2. Raízes secundárias levadas em consideração
3. Várias raízes seminais

3 DESCRIÇÃO POR GRUPOS DENTRO DA CATEGORIA B: ÁRVORES E ARBUSTOS

3.1 GRUPO B. 2. tA. 1. 1.

Dicotiledôneas; fanerocotiledonar, epígea; epicótilo ausente com gema apical simples, diminuta;
raiz primária essencial.

Espécies Representativas (FIGURAS 1 a l l ):
Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbride, Ateleia glazioviana Baillon, Bowdichia virgilioides H.B.K.,

Cabralea glaberrima A. Juss., Callistemon speciosus DC, Capsidendron denisii (Schacke) Occhioni,
Cariniana legalis (Mart.) O. Ktze., Cassia alata L., C. biflora L., C. cathartica Mart., C. leptophylla Vog.,
Cedrela fissilis Vell., C. mexicana Roem., Cordia hypoleuca DC, C. myxa L., C. trichotoma (Vell.) Arrab.
ex Steud., Eucalyptus spp., Eugenia involucrata DC, Fagara kleinii Cowan, F rhoifolia (Lam.) Engler,
Gallesia gorarema Vell., Hovenia dulcis Thumb., llex dumosa Reiss., 1. paraguariensis St. Hil., Jacaranda
brasiliana (Lam.) Pers., J micrantha Cham., J puberula Cham., Kielmeyera coriaceae Mart., Lafoensia
glyptocarpa Hoene, L. pacari St. Hil., Lagerstroemia speciosa (L.) Pers., Luehea divaricata Mart., L.
speciosa Willd., Manilkara subsericea (Mart.) Dubard, Metternichia principes Mik., Michelia champaka L.,
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan, Peltophorum dubium (Spreng.) Brenan, Pterigota brasiliensis Fr.
Aliem., Tabebuia avellanedae Lorentz ex Grisebach, T. chrysotricha (Mart. ex DC) Standley, Tecoma
heptaphylla (Vell.) Mart., Tipuana tipu (Benth.) O. Ktze., Styrax leprosus Hook. et Orn., Stryphnodendron
adstringens (Mart.) Cavo

DESCRIÇÃO GERAL

RAIZ: a primária axial, longa, cilindrica, fina, mais delgada em direção à extremidade, com zona pilífera
evidente; raízes secundárias ausentes ou, podendo apresentarem-se esparsas, pequenas e feliformes.
COLO: levemente diferenciado por intumescimento ou textura diferente.
HIPOCÓTILO: muito longo, cilíndrico, ereto ou sinuoso, esverdeado, glabro ou piloso.
PARACOTILÉDONES: fanerocotiledonares, epígeos, foliáceos, totalmente expandidos, curto peciolados,
com nervação evidente.
GEMA APICAL: simples, diminuta, interpeciolar formando pequena estrutura cônica ou rouar; logo de-
senvolve o curto epicótilo e as primeiras folhas (metáfilos ou nomófilos).

3.2 GRUPO B. 2. IA. 1. 2.

Dicotiledôneas; fanerocotiledonar, epigea; epicótilo ausente com gema apical simples, diminuta
formando pequena estrutura cônica ou foliar; raízessecundárias e/ou adventícias vigorosas e fundamentais.
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FIGURAS 1 a 11 - Espécies Representativas do GRUPO B. 2. IA. 1. 1. - FIG. 1 - Cassia alata L. - PL.
N (16 dias) e FIG. 2 - Paracotilédones; FIG. 3 - Cariniana legalis (Mart.) O. Ktze. - PL.N (24 - 32 dias)
e FIG. 4 - Paracotilédones; FIG.5 - Eucalyptus grandis (Hill.) Maiden - escala = 1 em - PL.N (10 dias)
e FIG. 6 - PL.N (15 dias); FIG. 7 e 8 - Cordia hypoleuca De. - PL.N (37 dias); FIG. 9 - Luehea
speciosa WilId. - PL.N (8 - 11 dias); FIG. 10 e 11 - Pterigota brasiliensis FR. Aliem. - PL.N (16 a 24
dias). LEGENDA: PL.N = Plântula normal; escalas = 1 em.
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Espécies Representativas (FIGURAS 12 a 14)
Aleurites fordii Hemsl., A. molucana (L.) Willd., Annona squamosa L. Cnidosculus polyanthus

I. M. Johnston, Erythroxylon argentinum O. E. Schult., Genipa americana L., Jatropha molissima (Pohl)
Baillon, Laplaceafruticosa (Schrader) Kobushi, Lithraea brasiliensis L. March., Myrcia arborescens Berg.,
Roupala brasiliensis Kl. Schinus terebinthifolius Raddi, Schizolobium parayba (Vell.) Blake.

DESCRIÇÃO GERAL

RAIZ: a primária podendo ser indistinta em relação às outras ou não e, muitas vezes, apresentando-se
bifurcada; raízes secundárias e outras laterais bem desenvolvidas e essenciais ..
COLO: não diferenciado ou levemente demarcado por intumescimento ou diferença na cor.
HIPOCÓTILO: longo, ereto, cilíndrico, glabro ou piloso.
PARACOTILÉDONES: fanerocotiledonares, epígeos, foliáceos, expandidos, verdes e com nervação
evidente.
GEMA APICAL: pequena estrutura coruca ou foliar, interpeciolar, de crescimento muito rápido na plân-
tula que logo forma um curto epicótilo e os metáfilos.

3.3 GRUPO B. 2. tA. 2.1.

Dicotiledôneas; fanerocotiledonar, epígea; epicótilo alongado com estrutura foliar presente; raiz
primária essencial.

Espécies representativas (FIGURAS 15 a 19)
Cabralea canjerana (Vell.) Mart., Caesalpinia ferrea Mart., Cassia grandis L., Cassia ferruginea

Schrad. ex DC, Chrysophyllum cainito L., Coumarouna punctata S. F. Blake, Enterolobium
contortisiliquum (Vell.) Morong, Eugenia caryophyllata Thumb., Mimosa scabrella Benth., Spondias
tuberosa A. Cam., Vatairea heteroptera (Fr. Ali.) Ducke.

DESCRIÇÃO GERAL

RAIZ: a primária muito longa, podendo apresentar raízes secundárias esparsas, curtas e filiformes.
COLO: diferenciado pelo leve espessamento na região.
HIPOCÓTILO: distendido, de tamanho médio a longo e, neste caso, levemente sinuoso, glabro, es-
verdeado.
COTILÉDONES DE RESERVA: epígeos ou semi-hipógeos, crassos, esverdeados, curto-peciolados, abertos
e permanecendo algum tempo na plântula.
EPICÓTILO: ereto, curto a longo, glabro ou piloso, levando no ápice a plúmula que logo se expande ou
pequenas folhas lanceoladas que se desenvolvem da gema apical.

3.4 GRUPO B. 2. tA. 2. 2.

Dicotiledôneas; fanerocotiledonar, epígea; epicótilo alongado com estrutura foliar presente; raí-
zes secundárias vigorosas e fundamentais.
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FIGURAS 12 a 19 - Espécies representativas do GRUPO B. 2. IA. 1. 2. - fIG. 12 - Cnidosculus
polyanthus I. M. Johnston - PL.N (47 dias); FIG. 13 - Genipa americana L. - PL.N (53 - 69 dias); FIG.
14 - Lithraea brasiliensis L. March - PL.N (14 dias). LEGENDA: PL.N = Plântula normal; escalas = 1
em. GRUPO B. 2. IA. 2. 1. - FIG. 15 - Eugenia caryophyllata Thumb. PL.N (40 - 80 dias) e FIG. 16 e
17 - detalhe. do desenvolvimento do epicótilo; FIG. 18 Cassia grandis L. - PL.N; FIG. 19 - Caesalpinia

ferrea Mart. PL.N (8 dias). LEGENDA: PL.N = Plântula normal; escalas = 1 em.
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Espécies Representativas (FIGURAS 20 a 22):
Hymenaeae courbaril L., Erythrina glauca Willd., Parida gigantocarpa Ducke, Vatairea

guianensis Aubl.

OESCRIÇÃO GERAL

RAIZ: a primária distinta ou não; outras raízes (secundárias, terciárias e/ou adventícias) em grande
número e dando um aspecto fasciculado.
COLO: demarcado pela transição abrupta da região.
HIPOCÓTILO: distendido, de tamanho médio, cilíndrico, robusto.
COTILÉDONES DE RESERVA: fanerocotiledonares, epígeos, crassos a semi-crassos, abertos, com tegu-
mento ou resquícios do mesmo em suas faces externas; logo murcham e caem.
EPICÓTILO: muito longo, com catáfilos alternos, levando no ápice 2-3 folhas compostas, imparipenadas
ou folhas simples, em geral resultantes do desenvolvimento da plúmula do embrião.

3.5 GRUPO B. 2. 1B. 2. 1.

Dicotiledôneas; fanerocotiledonar, semi-hipógea; epicótilo presente; raiz primária essencial.

Espécies Representativas (FIGURAS 23 e 24):
Dipteryx alata Vog., lnga spp.

DESCRIÇÃO GERAL

RAIZ: a primária longa, com curtas e esparsas raízes secundárias.
COLO: diferenciado por espessamento.
HIPOCÓTILO: curto, hipógeo, reto ou encurvado, alongando-se o suficiente para levar os cotilédones ao
nível do solo.
COTILÉDONES DE RESERVA: fanerocotiledonares, semi-hipógeos, crassos, sésseis ou curto-peciolados;
permanecem ligados à plântula por muito tempo.
EPICÓTILO: de tamanho médio, ereto, levando no ápice os primeiros eófilos, resultantes do desenvolvi-
mento da plúmula. Às vezes, com o desenvolvimento da plântula, o epicótilosoergue um pouco os cotilé-
dones acima do solo.

3.6 GRUPO B. 2. 2A. 2. 1.

. Dicotiledôneas; criptocotiledonar, hipógea ou semi-hipógea; epicótilo longo; raiz primária
essencial.
Espécies Representativas (FIGURAS 25 a 28):

Caryocar brasiliense Camb., Hernandia guianensis Aubl., Eugenia edulis Benth. et Hook., E.
selloi Hort. ex Berg., Matayba elaegnoides Radl., Ocotea corymbosa (Meissn.) Mez., o. porosa (Mez.)
Barroso, Prunus brasileiensis Schot. ex Spreng., Swartzia langsdorjjii Raddi, Syzygium aqueum Alston, S.
jambos (L.) Alston, S. mallaceense (L.) Merril et Perry.
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FIGURAS 20 a 28 - Espécies representativas do GRUPO B. 2. IA. 2. 2. - FIG. 20 - Hymeneae
courbaril L. - PL.N (21 dias) e FIG. 21 - epicólito e plúmula desenvolvidos em eófílos; FIG. 22 - Parkia
gigantocarpa Ducke - PL.N (15 dias com escarificação mecânica). LEGENDA: PL.N = Plântula normal;
escalas = 1 em. GRUPO B. 2. lB. 2. 1. - FIG. 23 - Inga spp. - PL.N; FIG. 24 - Dipteryx a/ata Bog. -
PL.N (60 dias, em viveiro com a plúmula desenvolvida nos eófilos compostos). LEGENDA: PL.N =

Plântula normal; escalas = 1 em. GRUPO B. 2. 2A. 2. 1. - FIG. 25 - Syzygium mallaceense (L.) Merril
. et Perri - PL.N com poliembrionia e FIG. 26 - PL.N; FIG. 27 e 28 - Hernandia guianensis Aubl. - PL.N
(até 118 dias). LEGENDA: PL.N = Plântula normal; escalas = 1 em.
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DESCRIÇÃO GERAL

RAIZ: a primária longa, axial, podendo ocorrer raízes secundárias curtas e filiformes; zona pilífera
evidente.
COLO: não diferenciado; raro, levemente engrossado.
HIPOCÓTILO: não distendido, muito reduzido.
COTILÉDONES DE RESERVA: criptocotiledonares, hipógeos ou semi-hipógeos; recobertos pelo
tegumento da semente e no gênero Syzygium divididos em porções crassas, esverdeadas que logo se
desprendem: semi-hipógeos em algumas espécies com curtos pecíolos cotiledonares.
EPICÓTILO: longo, de comprimento semelhante ao da raiz ou maior, emergindo do hipocótilo ou de
entre os curtos pecíolos cotiledonares; ereto, cilíndrico; robusto, verde, freqüentemente com catáfilos ao
longo do seu eixo, glabro ou purébulo; às vezes, bifurcado na porção superior. Leva no ápice a GEMA
APICAL protegida por catáfílos ou pequenas folhas que logo se desenvolvem.
OBSERVAÇÃO: em Syzygium é comum a poliembrionia onde as características e estruturas são
semelhantes às descritas, mas que em cada semente desenvolvem-se duas ou mais plântulas, em geral
menores que as resultantes de monoembrionia e, conseqüentemente, com diversas raizes. A semente pode
se apresentar com as várias partes unidas, embora seja mais freqüente a separação das mesmas, o que
dificulta a contagem das plântulas. Nestes casos, segundo BRASIL (1976), só uma plântula deve ser
considerada na contagem dessas unidades múltiplas.

3.7 GRUPO B. 2. 2A. 2. 2.

Dicotiledôneas; criptocotiledonar, hipógea ou semi-hipógea; epicótilo alongado; raízes
secundárias e/ou adventícias vigorosas e essenciais.

Espécies Representativas (FIGURAS 29 a 33):

Aniba duckei Kostermans, Campsiandra laurifolia Benth., Carapa guianensis Aubl., Hevea
brasiliensis Muell., Omphalea diandra L., Parkia multijuga Benth., Swietenia macrophylla King.

DESCRIÇÃO GERAL

RAIZ: a primária curta, com desenvolvimento de vanas raízes secundárias e adventícias, às vezes bem
longas, não permitindo distinguir a primária e dando um aspecto fasciculado.
COLO: não diferenciado ou com diferença na espessura.
HIPOCÓTILO: não distendido, reduzido, claro de tamanho médio, cilíndrico e robusto.
COTILÉDONES DE RESERVA OU HAUSTORIATS: criptocotiledonares, totalmente encerrados no
tegumento da semente, hipógeos ou semi-hipógeos desenvolvendo respectivamente PECÍOLOS
COTILEDONARES OU HAUSTÓRIOS COTILEDONARES curtos, mas patentes.
EPICÓTILO: muito longo, ereto, cilíndrico, robusto, podendo apresentar catáfilos ao longo do eixo
elevando no ápice a plúmula ou primórdios foliares de rápido desenvolvimento.

3.8 GRUPO B. 2. 2B. 2. 2.

Dicotiledôneas; criptocotiledonar, egípea; epicótilo presente; raízes secundárias presentes e
fundamentais.

Espécie Representativa (FIGURAS 34 a 35):
Hura crepitans L.
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FIGURAS 29 a 35 - Espécies representativas do GRUPO B. 2. 2A. 2. 2. - FIG. 29 e 30 - Carapa
guianensis Aubl. - PL.N (30 - 49 dias); FIG. 31 - Campsiandra laurifolia Benth. PL.N (40 a 80 dias);
FIG. 32 e 33 - Parida multijuga Benth. - PL.N (17 dias com escarificação). LEGENDA: PL.N = Plântula
normal; escalas = 1 cm. GRUPO B. 2. 2B. 2. 2. - FIG. 34-35 - Hura crepitans L. - PL.N com rápido
desenvolvimento dos eófilos (37 dias). LEGENDA: PL.N = Plântula normal; escalas = 1 em.
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DESCRIÇÃO GERAL

RAIZ: a primária longa, fina, com raízes secundárias numerosas, filiformes, oblíquas e às vezes,
ramificadas.
COLO: diferenciado por leve intumescimento.
HIPOCÓTILO: distendido, muito longo, cilíndrico, robusto, levemente sinuoso, glabro, verde.
COTILÉDONES HAUSTORIAIS: criptocotiledonares, fechados totalmente pelo tegumento da semente,
epígeos, desenvolvendo longos peciolos cotiledonares.
HEPICÓTILO: presente, ereto, curto, entre os pecíolos cotiledonares, levando no ápice um par de folhas
simples, opostas, elípticas, peninervadas, de margem serreada e rápido desenvolvimento; gema apical
interpeciolar.

3.9 GRUPO B. 3. IA. 1. 1.

Coníferas; fanerocotiledonar, epígea; epicótilo ausente; estruturas foliares na extremidade
resultante da exposição dos paracotilédones; raiz primária vigorosa.

Espécies Representativas (FIGURAS 36 a 39):
Pinus spp., Podocarpus lambertii KI.

DESCRIÇÃO GERAL

RAIZ: a primária longa, axial, pivotante, vigorosa, com zona pilífera marcante, podendo apresentar curtís-
simas raízes secundárias.
COLO: levemente diferenciado por engrossamento.
HIPOCÓTILO: de comprimento médio a longo, um pouco menor que o da raiz, reto, cilíndrico e
vigoroso.
PARACOTILÉDONES: fanerocotiledonares, epígeos, em número variável de acordo com a espécie;
foliáceos, verdes, expandidos, opostos, longitudinalmente nervados; lateralmente concrescidos e decorrentes.
GEMA APICAL: apresentado protófilos simples, sésseis, imbricados, larninados, muito semelhantes aos
paracotilédones e longitudinalmente nervados

3.10 GRUPO B. 3. 2B. 1. 2.

Coníferas; criptocotiledonar, epígea; epicótilo ausente com a gema apical produzindo
numerosas folhas imbricadas e congestas; raízes secundárias bem desenvolvidas com raiz primária robusta.

Espécie Representativa (FIGURAS 40 e 41):
Araucaria angustifolia O. Ktze.
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FIGURAS 36 a 41 - Espécie representativa do GRUPO B. 3. IA. 1. 1. FIG. 36, 37 e 38 - Pinus spp. -
PL.N (14 - 28 dias); FIG. 39 - Podocarpus lambertii KL - PL.N (30-40 dias). LEGENDA: PL.N =
Plântula normal; escalas = I em. GRUPO B. 3. 2A. 1. 2. - FIG. 40-41 - Araucaria angustifolia (Bert.) O.
Ktze. - PL.N (30-40 dias). LEGENDA: PL.N = Plântula normal; escalas = 1 em.
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DESCRIÇÃO GERAL

RAIZ: a primária bem desenvolvida, pivotante, cilíndrica, estreitando-se para a extremidade e de consis-
tência lenhosa; presença de raízes secundárias bem desenvolvidas.
COLO: levemente intumescido.
HIPOCÓTILO: muito curto, cilíndrico, esverdeado.
COTILÉDONES HAUSTORIAIS: criptocotiledonares, epígeos, encerrados dentro do fruto e desenvolven-
do PECÍOLOS COTILEDONARES evidentes, roliços.
GEMA APICAL: apresentando numerosas folhas acerosas, laminares, deltóides, de ápice pungente, base
concrescente ao eixo caulinar e disposição imbricada.
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