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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE FRUTOS E SEMENTES E 
GERMINAÇÃO DE Allophylus edulis (St Hil.) Radlk. E Drímys brasiliensis Miers. 

RESUMO 

Este trabalho teve por objetivos: avaliar a germinação das sementes de Allophylus 
edulis em diferentes temperaturas, substratos, ausência e presença de luz e 
diferentes quantidades de água no substrato; avaliar o comportamento germinativo 
de sementes de Drímys brasiliensis sob diferentes temperaturas, substratos e tempo 
de estratificaçâo; estabelecer a relação entre os resultados do teste de germinação 
em laboratório e o desenvolvimento embrionário nos diferentes tempos de 
estratificaçâo para D. brasiliensis; caracterizar morfológicamente as estruturas 
externa e interna dos frutos e das semente de A. edulis e de D. brasiliensis e 
descrever e ilustrar a morfología externa da plántula de A. edulis a partir da 
germinação de suas sementes. Os frutos de A. edulis tem forma de coca, globosa e 
indeiscente e a semente é ovóide. Um quilo de sementes apresentou 18.436 
unidades com 30,81% de umidade. As sementes foram colocadas para germinar nas 
temperaturas constantes de 17° C, 25° C, 30° C e alternada de 20-30° C em 
substratos ágar, areia, vermiculita, papel filtro e papel toalha. Foram avaliadas a 
porcentagem e o índice de velocidade de germinação (IVG). As melhores 
porcentagens de germinação e IVG foram obtidas à temperatura de 25° C em 
substrato areia e à 30° C em substrato ágar, com 98,28% de germinação e IVG de 
2,40 e 97,14% de germinação e IVG de 2,39, respectivamente. Para a germinação 
das sementes de A. edulis com luz e sem luz, adotou-se o substrato areia à 
temperatura de 25° C. Não houve efeito significativo em nível de 5% de 
probabilidade, pelo teste de Duncan. A germinação de A. edulis é indiferente ao fator 
luz. Na avaliação da capacidade germinativa dessas sementes em diferentes 
quantidades de água no substrato, utilizou-se 37 ml, 49 ml, 61 ml e 71 ml de água 
em 245 g de areia, por tratamento. As sementes de A. edulis tem boa germinação, 
desde locais pouco úmidos até muito úmidos, indicando tolerância da espécie, 
quanto à água. Os frutos de D. brasiliensis são múltiplos, livres, constituídos por 
frutíolos do tipo baga, indeiscente e as sementes são reniformes e têm dormência 
por imaturidade embrionária, sendo submetidas ao tratamento pré-germinativo de 
30, 60 e 90 dias de estratificaçâo. As fases de desenvolvimento embrionário, são 
classificadas como globular, coração, torpedo e maduro. Um quilo de sementes 
apresentou 237.353 com 7,14 % de umidade. Após 30 e 60 dias de estratificaçâo, foi 
avaliada a porcentagem de germinação e o IVG à 17° C, 25° C e 30° C e alternada 
de 20-30° C em substratos ágar, areia, vermiculita e papel filtro. O melhor tratamento 
foi com 60 dias de estratificaçâo, com valores de 56,08% de germinação e 0,5489 de 
IVG, 58,47% de germinação e 0,6150 de IVG e 54,46% de germinação e 0,6572 de 
IVG, em substratos ágar, areia e papel filtro, respectivamente, sob temperatura de 
17° C. 

Palavras-chaves: sementes florestais, morfología, germinação, dormência 
embrionária. 

X 



MORPHOLOGIC CHARACTERIZATION OF FRUIT AND SEEDS AND 
GERMINATION OF Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk. AND Drímys brasiliensis 

Miers. 

ABSTRACT 

This study aimed the following: evaluate the seed germination of Allophylus edulis at 
different temperatures, substrates, with and without light and different quantities of 
water in the substrate; observe the germinative behaviour of seeds of Drimys 
brasiliensis under different temperatures, substrates and stratification time; state the 
relation among the results of the germination test in lab and the embryonic 
development at different periods of stratification for the Drímys brasiliensis; 
morphologically characteryze the external and internal structures of the fruit and 
seeds of Allophylus edulis and of Drimys brasiliensis, describe and illustrate the 
external morphology of the seedling of A. edulis from the germination of its seeds. 
The fruit of A. edulis has a globe cocca indehiscent shape, and the seed is oval. One 
kilo of seeds showed 18.436 units and 30,81% of humidity. The seeds were put to 
germinate at constant temperatures of 17°C, 25°C and 30°C and in alternating 
temperatures of 20-30°C in the substrates agar, sand, vermiculite, paper filter and 
towel paper. It was analysed the percentage and speed rate of germination (SRG). 
The best percentages and SRG were got at a temperature of 25°C in the sand 
substrate and at 30°C in the agar substrate, with 98,28% of germination and SRG 
2,40 and 87,14% of germination and SRG of 2,39 respectively. For the germination of 
seeds of A. edulis with and without light it was used the substrate sand at 
temperature of 25°C.There was no significant effect at the level of 5% of probability 
using the Duncan test. The germination of A. edulis is indifferent to the light factor. In 
the germination capacity of these seeds in different quantities of water in the 
substrate it was used 37 ml, 49 ml, 61 ml and 71 ml of water in 245 g of sand at the 
treatment. The A. edulis seeds have a good germination from very little humid to very 
humid environments, thus showing tolerance of the specie in water. The D. 
brasiliensis fruit are multiple, free, and have the small fruit bacca, indehiscent and 
the seeds have dormancy due to embryonic immaturity at the pre-germinative 
treatment of 30, 60 and 90 days of stratification. The embryonic developing phases 
are classified as heart, torpedo and mature. One kilo of seeds showed 237.353 units 
with 7,14% of humidity. After 30 and 60 days of stratification the percentage of 
germination was evaluated and the SRG at 17°C, 25°C and 30°C and alternating 
from 20°C to 30°C in the substrates agar, sand, vermiculite and filter paper. The best 
treatment was got with 60 days of stratification, with values of 56,08% of germination 
and 0,5489 of SRG, 58,47% of germination and 0,6150 of SRG, 54,46% of 
germination and 0,6572 of SRG in the substrates agar, sand and filter paper 
respectively, under temperatures of 17°C. 

Key words, forest seeds, morphology, germination, embryonic dormancy 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo de métodos adequados em análises de sementes para as 

espécies florestais tem merecido atenção no meio científico, visando informações 

que exprimam a qualidade fisiológica da semente, tanto para sua preservação, como 

a utilização dessas espécies vegetais com os mais variados interesses. 

Para de manejo e conservação dessas espécies, ainda existentes, 

tornam-se importantes reunir informações que caracterizem os aspectos ecológicos, 

para sua propagação. Sabe-se que todas as espécies florestais nativas são 

consideradas de grande importância ecológica e econômica. Apesar do aumento 

considerável no desenvolvimento de técnicas para a melhor germinação das 

sementes, realizadas por meio de pesquisas nas últimas décadas, a maioria das 

espécies florestais nativas necessita de informações silviculturais, principalmente às 

relacionadas com as condições apropriadas para que suas sementes germinem. 

Tendo em vista estes aspectos, foram selecionadas as espécies nativas Allophylus 

edulis (St. Hil.) Radlk., conhecida popularmente como vacum e Drímys brasiliensis 

Miers., conhecida como cataia. Ambas de interesse sócio-econômico, pela madeira 

de boa qualidade e com um vasto campo de aplicação industrial, desde bebidas e 

medicamentos, sendo ainda indicadas para arborização urbana e na recuperação de 

ecossistemas degradados. 

Allophylus edulis é uma espécie típica da Floresta Ombrófila Mista 

(Aluvial), Floresta Estacionai Decidual e Floresta Estacionai Semideeidual 

(LORENZI, 1992; LONGHI, 1995) e Drímys brasiliensis., é o único gênero na 

América do Sul e na flora do Sul do Brasil, ocorrendo desde a Bahia até o Rio 

Grande do Sul, na Floresta Ombrófila Mista (BACKES; NARDINO, 1998) e Floresta 

Estacionai Semideeidual (FIGLIOLIA; PIÑA-RODRIGUES, 1995a). 

Estudos preliminares indicaram que as sementes de Drímys brasiliensis 

têm dormência, o que se constitui num problema para análise de sementes e a 
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produção de mudas. 

Outro aspecto importante a ser abordado e relacionado às espécies 

florestais nativas, é o conhecimento das estruturas morfológicas externas e internas 

do fruto e da semente, associada às características das plántulas, as quais 

propiciam informações que contribuem para uma correta interpretação dos testes de 

germinação, além da identificação e reconhecimento das espécies vegetais no 

campo. 

Diante do interesse em empregar essas espécies em plantios florestais e 

sua utilização mais ampla, é necessário buscar mais informações visando 

estabelecer as condições adequadas para a germinação de sementes de Allophylus 

edulis além de solucionar o problema de dormência e reduzir o tempo de produção 

de mudas de Drimys brasiliensis. 

Este trabalho teve por objetivos. 

• avaliar o comportamento germinativo das sementes de Allophylus edulis em 

diferentes temperaturas, substratos, condições de presença e ausência de luz e 

diferentes quantidades de água no substrato; 

• avaliar o comportamento germinativo das sementes de Drimys brasiliensis sob 

diferentes temperaturas, substratos e tempo de estratificação; 

• estabelecer a relação entre os resultados do teste de germinação em 

laboratório e o desenvolvimento embrionário nos diferentes tempos de estratificação 

para D. brasiliensis, 

• caracterizar morfológicamente as estruturas externa e interna dos frutos e das 

sementes de A. edulis e de D. brasiliensis e 

• descrever e ilustrar a morfología externa da plántula de A. edulis a partir da 

germinação de suas sementes. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CARACTERÍSTICAS DAS ESPÉCIES 

2.1.1 Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk. 

De acordo com ROYEN (1964), a família Sapindaceae possui 130 gêneros. 

REITZ (1980), por sua vez menciona 120 gêneros, enquanto JOLY (1985) cita 140 

gêneros e RIBEIRO et al. (1999) descrevem que a família possui cerca de 150 

gêneros e 2000 espécies distribuídas nos trópicos e subtrópicos, raramente em 

regiões temperadas. 

Allophylus edulis é conhecida vulgarmente como: chal-chal, vacum, 

vacunzeiro, chala-chala, baga-de-morcego, fruta-de-pombo, murta-branca, 

fruta-de-pavó, fruta-de-paraó, murta-vermelha, cacú, fruta-de-pomba, coguy, frutilla, 

cochinillo, ovo-de-pomba e pau-de-pedreira (SCHULTZ, 1975; REITZ; KLEIN; REIS, 

1988; SANCHOTENE, 1989; LORENZI, 1992; LONGHI, 1995; BACKES; NARDINO, 

1998, 1999; GLUFKE, 1999). 

Quanto às características dendrológicas, é uma espécie de hábito arbóreo, 

atingindo até 20 m de altura e 30 cm de diâmetro, possuindo tronco tortuoso e curto, 

com base alargada e casca externa escura, com leves fissuras que formam finas 

escamas. A ramificação é dicotômica e abundante, formando uma copa densa e 

fechada, perenifólia, com folhas verdes, composta, trifoliadas, alternadas, sem 

estipulas e sem gavinhas (SCHULTZ, 1963; JOLY, 1985; REITZ; KLEIN; REIS, 

1988; SANCHOTENE, 1989; LORENZI, 1992; LONGHI, 1995). 

Segundo REITZ (1980), Allophylus edulis é composta por inflorescencia em 

tirsos reunidos nas bases dos ramos terminais e laterais novos, longamente 

pedunculados, raramente com uma ramificação na base, laxifloros, glabro ou pouco 
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pubérulos, cincinos sésseis ou estipitados, com o pedúnculo de 0,5 a 3 cm de 

diâmetro e 2 a 10 cm de comprimento. 

As flores são pequenas, de cor branca, branco-amareladas ou 

branco-esverdeadas com 2 mm de diâmetro, subglabras, cíclicas, diclamídeas, 

zigomorfas, unissexuais e hermafroditas na mesma planta. Possui oito estâmes, 

excêntricos, com ovário supero, bilocular e um só óvulo por lóculo (SCHULTZ, 1963; 

REITZ, 1980; SANCHOTENE, 1989). 

O conjunto dos frutos encontram-se distribuído ao longo de um pedúnculo 

principal de 6 cm de comprimento. Este surge a partir da axila da folha e sob o qual 

se assentam dois frutos, sendo que às vezes um não se desenvolve, mantendo-se 

verde (SANCHOTENE, 1989). 

A área de distribuição geográfica da espécie Allophylus edulis, compreende a 

Guiana, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Em território brasileiro é 

característica da Floresta Ombrófila Mista (Aluvial), Floresta Estacionai Decidual e 

Floresta Estacionai Semidecidual. Distribui-se na região do Amazonas, Ceará, 

Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e no Estado do Rio Grande do Sul, onde ocorre nos estratos médios das 

Florestas da Bacia do Alto Uruguai no extremo noroeste do Estado, Floreste do 

Planalto (floresta dos pinhais) abrangendo a área nordeste do Estado com a 

presença de Araucaria angustifolia. Também ocorre na Floresta da Bacia do Rio 

Jacuí (Depressão Central), abrangendo a metade do centro-oeste do Estado e Área 

do sudeste Riograndense (Escudo Riograndense), menos freqüente na Floresta 

Atlântica (REITZ; KLEIN; REIS, 1988; SANCHOTENE; 1989; BACKES; NARDINO, 

1999). 

É uma espécie esciófila e seletiva hidrófita, desenvolvendo-se em solos 

bastante úmidos de planícies aluviais e início de encostas, solo rochoso e beira de 

rios, tem distribuição irregular, sendo por vezes abundante, para depois se tornar 

rara (LINDMAN, 1974; REITZ; KLEIN; REIS, 1988; LORENZI, 1992; LONGHI, 1995; 
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GLUFKE, 1999). 

Para alguns autores, a floração dessa espécie ocorre nos meses de 

setembro, outubro e novembro e a maturação dos frutos em novembro e dezembro 

(REITZ; KLEIN; REIS, 1988; LORENZI, 1992). De acordo com SANCHOTENE 

(1989), a floração ocorre de junho a novembro e a frutificação de agosto a 

dezembro, enquanto que LONGHI (1995) cita que a maturação ocorre nos meses de 

janeiro e fevereiro. De acordo com REITZ (1980), em Santa Catarina já foram 

encontrados indivíduos com floração nos meses de julho, agosto, setembro, outubro 

e novembro e com frutificação nos meses de outubro e novembro. 

A dispersão dos frutos é realizada pela avifauna e pelo bugio (REITZ; KLEIN; 

REIS, 1988; SANCHOTENE, 1989; LORENZI, 1992). Já, LONGHI (1995) cita que a 

dispersão é feita por animais não específicos ou por barocoria. 

A produção de mudas de Allophylus edulis deve ser feita a partir da semente. 

As sementes germinam facilmente, mas devem ser semeadas logo após a colheita e 

não devem ser armazenadas, para evitar a perda do poder germinativo 

(SANCHOTENE, 1989; LORENZI, 1992; LONGHI, 1995). 

Allophylus edulis têm sua importância econômica pela madeira de boa 

qualidade e com vasto campo de aplicação: marcenaria, cabo de ferramentas, 

esteios, moirões, uso interno, lenha e carvão. É indicada para arborização urbana, 

têm boa capacidade de regeneração natural, crescimento rápido, sem exigências 

quanto às características do solo. Seu uso tem sido sugerido na recuperação de 

ecossistemas degradados (LORENZI, 1992; LONGHI, 1995). Associadas à essas 

características, a espécie desempenha um papei fundamental na manutenção da 

fauna, ao produzir grande quantidade de frutos apreciados por animais, que se 

encarregam na dispersão de suas sementes (SANCHOTENE, 1989). Os frutos de 

A.edulis quando maduros são adocicados, comestíveis e quando fermentados 

produzem uma bebida conhecida como "chicha" (REITZ; KLEIN; REIS, 1988). Tanto 

os frutos como as folhas têm propriedades medicinais. O chá das folhas é usado em 
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inflamações da garganta, problemas intestinais, diarréias e problemas digestivos. As 

folhas em cozimento servem para lavar feridas e contra a pressão alta (FRANCO; 

FONTANA, 2001; KORBES, 1995). 

2.1.2 Drímys brasiliensis Miers. 

Para SCHULTZ (1963) e JOLY (1985), diferenças anatômicas levam a colocar 

o gênero Drímys na família Winteraceae. Plantas lenhosas, de folhas inteiras 

desprovidas de estipulas e flores terminais, com 2 a 4 sépalas, diversas pétalas, 

numerosos estâmes em disposição espiralada e 5 carpelos livres entre si, contendo 

muitos óvulos. A madeira da espécie D. brasiliensis é a única dentre as 

angiospermas dicotiledóneas da flora brasileira, com ausência de elementos 

vasculares. A estrutura anatômica, compõe-se inteiramente de traqueídeos 

longitudinais, parênquima axial, raios e com grandes pontuações. Estes, por serem 

muito conspicuos, contribuem para a identificação dendrológica da espécie, quando 

se examinam os tecidos internos da casca ou da madeira comprovando a 

primitividade desta família da ordem Magnoliales, à semelhança dos caracteres 

morfológicos externos e reprodutivos (MARCHIORI, 1997). 

As espécies desta ordem, têm sido consideradas como as angiospermas 

viventes mais primitivas, daí concentrarem nelas, pesquisas a respeito da evolução 

do carpelo, bem como de outras partes florais. Alguns autores observaram que 

algumas espécies de Drímys têm carpelos que se assemelham a uma folha dobrada 

longitudinalmente, ao longo de sua nervura média. As margens desses carpelos não 

se fusionam, ficando o carpelo aberto. Entre as margens livres há uma cobertura de 

pêlos entrelaçados, e, como não há formação de estigma, os grãos de póien são 

presos a esses pêlos. Observa-se também, que esse tipo de carpelo primitivo, 

fecha-se gradualmente, começando pela base, em direção do ápice (BARROSO et 

al., 1999). 

A família Winteraceae compreende 7 gêneros e cerca de 120 espécies e está 
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concentrada no Hemisfério Sul, principalmente na Nova Guiné, leste da Austrália, 

Tasmânia, Nova Zelândia e ilha de Juan Fernandez. Fora desta região geográfica, 

cabe registrar a presença de escassos representantes no sudeste asiático (Bornéu, 

Célebes e Filipinas), a ocorrência de uma espécie de Bubbia em Madagascar e do 

gênero Drímys no continente americano (MARCHIORI, 1997). Enquanto SCHULTZ 

(1963) e JOLY (1985) mencionam que a família é composta por 6 gêneros, afirmam 

ainda que o gênero Drímys é o único que ocorre na América do Sul e na flora do Sul 

do Brasil. 

O número de espécies neste continente é motivo de divergência, havendo 

autores que reconhecem até 6 espécies distintas e outros, como LONGHI (1995) e 

LORENZI (1992) que as reduzem a sinônimos de Drimys winteri Forst. Entre os que 

distinguem a espécie brasileira da Drimys winteri Forst., recomendando como válido 

o binômio Drimys brasiliensis Miers., incluem os autores OCCHIONI e OCCHIONI, 

(1950) e REITZ; KLEIN; REIS (1983). 

O gênero Drimys é o de maior área de distribuição geográfica na família, 

contando com representantes desde as Filipinas e Bornéu, até a Tasmânia. No 

continente americano, sua área de ocorrência estende-se desde o extremo sul da 

Argentina e Chile até o México (MARCHIORI, 1997). Segundo JOLY (1985), o 

gênero é restrito às regiões de climas temperados. Em território brasileiro, a área de 

dispersão encontra-se desde a Bahia até o Rio Grande do Sul (BACKES; NARDINO, 

1999). 

Drimys brasiliensis é caracterizada como perenifolia, heliófila e seletiva 

hidrófita, ocorre em florestas riparias e pinhais do planalto sul-brasileiro 

(MARCHIORI, 1997) e na Floresta Estacional Semidecidual (FIGLIOLIA; PIÑA-

RODRIGUES, 1995a). 

A espécie é conhecida vulgarmente como, casca-d'anta, cataia, 

copororoca-picante, carne-de-anta, melambo, paratudo, pau-para-tudo, 

casca-de-anta, canela-amarga, pau-casca-de-anta, cataeira e em tupi-guarani é 
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conhecida como caá-tuya, que significa árvore-para-velho (SCHULTZ, 1975; 

BARROSO, 1978b; REITZ; KLEIN; REIS, 1988; LORENZI, 1992; LONGHI, 1995). 

Árvore de pequeno porte, atinge até 8 m de altura e de 30 a 40 cm de 

diâmetro, variando de tamanho em função do lugar de ocorrência, aumentando seu 

porte de norte para o sul do país. Na região norte não passa de um arbusto de 3 a 4 

m de altura (SCHULTZ, 1963; LORENZI, 1992; LONGHI, 1995; MARCHIORI, 1997). 

O tronco desta árvore é caracterizado como cilíndrico e medianamente longo, 

com cor castanha e manchas esbranquiçadas. A casca interna possui textura 

arenosa e estrutura compactada. As folhas, de 8 a 12 cm de comprimento por 2 a 3 

cm de largura, são alternadas, simples e espatuladas, tendo ápice obtuso, base 

decurrente e nervura principal muito saliente no hipófílo. São glabras e notavelmente 

discolores: verde-escuro na face superior e glaucas no inferior (LORENZI, 1992; 

LONGHI, 1995; MARCHIORI, 1997). As flores de bi a unisexuadas, 

heteroclamideas, com 2-6 sépalas valvares e pétalas imbricadas, dispostas em duas 

ou mais séries. Eixo floral um tanto alongado com 4-6 carpelos livres apicais e cerca 

de 15-20 estâmes livres, em disposição espiralada; carpelos com 7-9 óvulos 

dispostos em placentação circular subapical; estâmes com a porção distai mais ou 

menos cilíndrica, crassa e com os lóculos da antera mais ou menos globosos, 

apicais; pólen em tétrade. Inflorescência cimoso-umbeliforme, terminal (BARROSO, 

1978b). 

A floração da espécie pode ocorrer até duas vezes por ano. Neste caso, a de 

maior intensidade acontece em pleno inverno. A coleta das sementes deve ser feita 

antes da queda espontânea, bem no início do período da maturação dos frutos, 

principalmente em outubro e novembro (LORENZI, 1992; MARCHIORI, 1997). 

FIGLIOLIA e PIÑA-RODRIGUES (1995a), indicam que as sementes de D. 

brasiliensis devem ser armazenadas em ambiente natural e devem receber como 

tratamento pré-germinativo corte ou lixamento do tegumento da semente, ou do 

fruto. A germinação tem início entre 15 a 20 dias. 
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A madeira é empregada em obras de carpintaria interna, caixotaria, carvão e 

lenha. Além do seu uso na arborização, a espécie também é indicada para a 

recuperação de ecossistemas degradados (LONGHI, 1995). 

A casca de D. brasiliensis é aromática, de sabor ácido e amargo, contendo 

um princípio ativo, sendo usada na medicina popular. 

Esta espécie faz parte da mitologia dos índios auracanos na Patagônia, onde 

à sua sombra celebravam rituais e festas. Conta-se ainda que, o nome da espécie 

botânica presta homenagem ao médico Dr. Winter, que salvou os tripulantes do 

navio do almirante Francis Drake em 1557 de uma terrível epidemia de escorbuto, 

recomendando a utilização da "casca de winter" como tratamento. O sucesso 

alcançado com a tripulação no navio conferiu grande fama ao produto, que passou a 

ser exportado em larga escala para a Europa. Os navios da região do estreito de 

Magalhães ainda utilizaram-na como febrífugo, para algumas afecções internas e 

tratamentos de sarna (MARCHIORI, 1997), na Costa Rica a população mastiga a 

casca para combater a dor de dentes e no México usam como condimento. 

O chá é fortificante, depurativo, digestivo, antidiarréico, aumentando a 

apetite, sendo usada contra gripes, sinusites, problemas respiratórios, anemias, 

vômitos, elimina impurezas do sangue e vermes. O pó da casca é muito usado como 

tempero para feijão e carne, na cura do garrotilho dos cavalos, ressaltando-se que 

as antas também se alimentam da casca quando estão doentes. O chá das folhas e 

o pó da casca também evitam o sangramento de gengivas e hemorragias uterinas, 

resolvendo ainda problemas de pele, sarna e piolho (FRANCO; FONTANA, 2001; 

KORBES, 1995). 

2.2 GERMINAÇÃO DE SEMENTES 

A germinação é um fenômeno biológico da semente em que o embrião, 

paralisado nas fases finais da maturação, retoma seu crescimento (POPINIGIS, 

1977). CARVALHO e NAKAGAWA (2000), definem a germinação como um 
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fenômeno pelo qual as sementes, sob condições apropriadas, tem o eixo 

embrionário dando prosseguimento ao seu desenvolvimento, que tinha sido 

interrompido por ocasião da maturidade fisiológica. Entretanto, existem varias 

formas de definir a germinação conforme as diferentes áreas que estudam esse 

processo. Para METIVIER (1986), uma semente quiescente, freqüentemente com 

baixo teor de água, mostra um aumento gerai na atividade metabólica, resultando na 

protusão de um órgão por meio do tegumento da semente. De acordo com 

OLIVEIRA e CARVALHO (1999), em laboratório, a germinação é a emergência e o 

desenvolvimento da plántula a um estágio onde o aspecto das suas estruturas 

essenciais indica a maior ou a menor possibilidade de se desenvolver em uma 

planta que consiga expressar seu máximo potencial de vigor, sob condições 

favoráveis no solo. 

Para que a germinação ocorra, existem vários fatores externos e internos que 

influenciam no comportamento fisiológico da semente, os quais são essenciais para 

o desenvolvimento do embrião e conseqüentemente, conduzirá a germinação. Tanto 

os fatores externos, como os fatores internos podem atuar por si ou em interação 

com os demais (CARVALHO; NAKAGAWA, 1983; BORGES; RENA, 1993). 

2.2.1 Água 

A água é o fator que mais influencia o processo de germinação da semente. A 

quantidade de água para que se inicie o processo germinativo varia de espécie para 

espécie (POPINIGIS, 1977). 

Para que ocorra a germinação, a semente necessita alcançar um nível 

adequado de hidratação, que permita a reativação dos processos metabólicos, 

resultando no fornecimento de energia e nutrientes necessários para a retomada de 

crescimento por parte do eixo embrionário (BORGES; RENA, 1993; CARVALHO; 

NAKAGAWA, 2000). 

Durante o processo de embebição, ocorre um aumento de volume da 
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semente, esse aumento resultante da entrada de água no seu interior provoca a 

ruptura do tegumento, contribuindo posteriormente para a emergência do eixo 

embrionário. Se o tegumento não se romper, a estrutura emergente, ainda muito 

frágil, poderá não ter força suficiente para rompê-la (CARVALHO; NAKAGAWA 

1983). 

A velocidade de absorção de água varia com a espécie, permeabilidade do 

tegumento, temperatura, composição química e qualidade fisiológica da semente, 

dentre outras. Geralmente uma semente viável e não dormente germina mais 

rapidamente em elevados teores de umidade. Entretanto, o excesso de umidade, em 

geral, provoca decréscimo na germinação, considerando que irá impedir a 

penetração do oxigênio e conseqüentemente, reduzir todo o processo metabólico 

resultante (CARVALHO; NAKAGAWA, 1983; BORGES; RENA, 1993). A deficiência 

hídrica também interfere na germinação, uma vez que a semente não terá condições 

de manter o metabolismo (POPINIGIS, 1977; BORGES; RENA, 1993). 

2.2.2 Temperatura e Substrato 

A temperatura em que ocorre a germinação é outro fator que tem importante 

influência sobre o processo, tanto sob o aspecto de germinação total, como de 

velocidade e uniformidade de germinação (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). 

As sementes germinam em limites de temperaturas bem definidas, variando 

de acordo com a espécie, não havendo uma temperatura específica para todas as 

espécies (POPINIGIS, 1977). As temperaturas cardeais podem ser identificadas por 

três pontos críticos de germinação: uma mínima, abaixo do qual não há germinação, 

em tempo razoável; uma máxima, na qual não há germinação e uma temperatura 

ótima quando ocorre o máximo de germinação no menor período de tempo 

(POPINIGIS, 1977; CARVALHO; NAKAGAWA, 1983; BORGES; RENA, 1993). 

A determinação das temperaturas: mínima, máxima e ótima de germinação de 

sementes ajuda a entender a distribuição geográfica de uma espécie (LABOURIAU1, 
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citado por JELLER; PEREZ, 1999). 

JELLER e PEREZ (1999) trabalharam com sementes de Cassia excelsa, 

verificaram que as sementes mantidas a 12° C, armazenadas durante 60 dias, 

apresentaram redução na germinação e aumento de sementes deterioradas. Já, a 

temperatura de 9° C no mesmo período de tempo, ocasionou ausência de 

germinação. Enquanto que temperaturas acima de 39° C promoveram a 

deterioração e morte das sementes. Concluíram que a temperatura ótima para a 

germinação das sementes foi entre 15° C e 36° C. 

De acordo com GUIMARÃES (1999), em muitas espécies a alternância de 

temperatura resulta em melhor germinação que em temperaturas constantes. A 

alternância de temperatura corresponde, provavelmente, a uma adaptação às 

oscilações naturais do ambiente. Há espécies que germinam melhor, sob 

temperaturas noturnas mais baixas que as diurnas, demonstrando melhores 

resultados nas temperaturas alternadas de 20-30° C e outras, em 10-15° C, 

correspondendo aos períodos noturnos e diurnos, respectivamente (CARVALHO; 

NAKAGAWA, 1983; BORGES; RENA, 1993). 

SOUSA et ai. (2000) com o objetivo de determinar a melhor faixa de 

temperatura para a germinação de sementes de Ceiba pentandra (sumaúma), 

procedentes de Tefé, Itapiranga e Lábrea, municípios do Estado do Amazonas, 

concluíram que o processo germinativo das sementes é inibido pelas temperaturas 

20° C, 20-25° C e 20-35° C e acelerado pelas temperaturas 25° C, 35° C e 30-35° C. 

A temperatura ótima para que ocorra o máximo de germinação e o melhor índice 

de velocidade de germinação foi a de 25° C, para as sementes procedentes de 

Itapiranga e Lábrea e a de 35° C, para sementes de Tefé. 

i 
LABOURIAU. L. G. A genranaçdo das sementes. Washington: Secretária da OEA, 1983.173p. 
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Outro fator importante é a interação temperatura e substrato. A capacidade de 

retenção de água e a quantidade de luz que o substrato permite chegar à semente 

podem ser responsáveis por diferentes respostas obtidas até para a mesma 

temperatura (FIGLIOLIA; OLIVEIRA; PIÑA-RODRIGUES, 1993). 

Os substratos para a germinação de sementes variam um do outro em sua 

composição, aeração, capacidade de retenção de umidade, toxicidade às sementes 

e associação com patógenos (RAMOS; BIANCHETTI, 1984). Na escolha do material 

para o substrato, deve ser levado em consideração o tamanho da semente, sua 

exigência com relação à umidade, sensibilidade à luz ou não e ainda, a facilidade 

que este oferece para o desenvolvimento e a avaliação das plántulas (FIGLIOLIA; 

OLIVEIRA; PIÑA-RODRIGUES, 1993). 

De acordo com as Regras de Análises de Sementes (BRASIL, 1992), os 

substratos mais empregados para o teste de germinação são: pano, papel toalha, 

papel filtro, papel mata-borrão, terra e areia. Para as espécies florestais nativas, 

poucas recomendações e prescrições existem e outros tipos de substratos têm sido 

testados, tais como carvão, esfagno, vermiculita (FIGLIOLIA; OLIVEIRA; 

PIÑA-RODRIGUES, 1993) e ágar (MEDEIROS, 1996). 

SANTOS e AGUIAR (2000), trabalharam com diferentes substratos e 

temperaturas na germinação de sementes de Sebastiania commersoniana, 

concluindo que a interação substrato e temperatura influenciaram na porcentagem e 

velocidade de germinação. Os autores verificaram que a maior porcentagem e 

velocidade de germinação foram obtidas em temperatura alternada de 20-30° C e o 

substrato sobre areia foi o mais adequado. 

ZANON et al. (1997) avaliaram o comportamento germinativo de sementes 

de Citharexylum myríanthum, comparando os substratos: papel toalha, papel mata-

borrão, areia e vermiculita, associados à temperaturas constantes de 20° C, 25° C e 

30° C, recomendando o uso dos substratos vermiculita, papel mata-borrão e areia à 

25° C e papel toalha à 30° C na germinação dessa espécie em laboratório. 
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2.2.3 Luz 

A luz, nem sempre é um fator imprescindível e limitante para a germinação 

das sementes. A capacidade de germinação, em relação à luminosidade, também 

varia de espécie para espécie. Há sementes cuja germinação é influenciada, 

positivamente ou negativamente pela luz, e as indiferentes a ela (RIZZINI, 1997). 

De acordo com NASSIF et al. (1998), a germinação não está relacionada 

apenas com a presença e ausência de luz, mas também com a qualidade de luz. A 

faixa que promove a germinação ocorre na região da luz vermelha (600-700nm) e a 

faixa que inibe ocorre entre (720-760nm) da luz infravermelha (KRAMER; 

KOZLOWSKI, 1979; WHATLEY; WHATLEY, 1982; BORGES; RENA, 1993). 

Alguns autores afirmam que a luz branca tem efeito semelhante ao da luz 

vermelha, devido a sua composição espectral e às características de absorção do 

fitocromo (KRAMER; KOZLOWSKI, 1979; BORGES; RENA, 1993). 

O fitocromo é um fotorreceptor de luz e age como detetor e medidor da 

duração da luz, seus efeitos reguladores da luz podem ser observados na 

germinação e no desenvolvimento e associados a diferentes tipos de respostas das 

plantas (SAMPAIO, 1998). Portanto, seu modo de ação não é muito claro. 

Aparentemente, deve estar associado ao funcionamento das membranas biológicas, 

modulando provavelmente, sua permeabilidade, controlando o fluxo de inúmeras 

substâncias dentro das células e entre elas, participando da regulação da expressão 

gênica de vários caracteres. Entre estes pode estar envolvido na biossíntese e no 

enverdecimento da planta que se dá concomitantemente com o processo de 

germinação (WHATLEY; WHATLEY, 1982; BORGES; RENA, 1993). Para 

SAMPAIO (1998), durante os primeiros estágios de desenvolvimento após a 

germinação, os efeitos da luz são os de inibir o alongamento do hipocótilo, causando 

o desenrolamento do gancho e o de induzir a expansão dos cotilédones. 
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2.2.4 Oxigênio 

A maioria das espécies necessita de aeração, ou seja, presença de oxigênio 

para germinar. O oxigênio é necessário para a promoção de reações metabólicas 

importantes na semente, especialmente a respiração, sendo necessário para a 

degradação das substâncias de reserva e o conseqüente suprimento de energia 

para o desenvolvimento embrionário. Ainda que, nos primeiros momentos, a 

respiração seja anaeróbica, posteriormente, passa a ser absolutamente dependente 

de oxigênio, mesmo antes que a radícula rompa o tegumento (POPINIGIS, 1977; 

CARVALHO; NAKAGAWA, 1983; BORGES; RENA, 1993). 

Durante o processo germinativo, ocorre aumento na taxa respiratória, a 

entrada do oxigênio ocorre concomitantemente a água. Sabe-se que a velocidade de 

absorção de oxigênio, durante a germinação, é diferente entre as espécies. No 

entanto, a difusão da entrada do oxigênio e da água poderá ser dificultada pelo 

tamanho, estrutura, composição do tegumento da semente e a disponibilidade de 

oxigênio (CARVALHO; NAKAGAWA, 1983; BORGES; RENA, 1993). 

2.3 DORMÊNCIA EM SEMENTES FLORESTAIS 

A capacidade de certas espécies vegetais retardarem a germinação de suas 

sementes, até que as condições ambientais que as cercam estejam adequadas, é 

um importante mecanismo de sobrevivência (MEDEIROS, 1998). A dormência 

permite a maior resistência dessas sementes a possíveis condições adversas do 

ambiente (MEDEIROS, 2001). 

Dormência é o fenômeno pelo qual a semente de uma determinada espécie, 

mesmo sendo viável e tendo todas as condições ambientais favoráveis, deixam de 

germinar. O estado de dormência não se confunde com o de quiescência, que é um 

estado de repouso que, a semente estando viável, é facilmente superado com o 

fornecimento das condições ambientais necessárias (CARVALHO; NAKAGAWA, 
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2000). 

De acordo com GUIMARÃES (1999), a dormência pode ter um bloqueio 

morfológico ou fisiológico da semente viável que impede a germinação, quando 

colocada em condições ambientais apropriadas. 

A dormência em sementes, segundo LEDO (1977) é normalmente o resultado 

da interação de condições impostas pelo ambiente e do caráter genético. Em 

determinadas condições, a carga hereditária pode assumir maior importância, mas, 

em outras, as ambientais. 

O grande número de formas de dormência, sugere que esse fenômeno tem 

caráter adaptativo. Deve-se procurar no habitat natural da espécie, os mecanismos 

ecológicos relacionados com a dormência e a pós-maturação (LABOURIAU2, citado 

por MEDEIROS, 1998). 

A ocorrência de dormência em sementes, embora em condições naturais 

tenha um importante significado ecológico, por garantir a distribuição da germinação 

no tempo e espaço, constitui-se em grande problema, quando a formação de mudas 

é feita por sementes. A desuniformidade na germinação e a baixa porcentagem de 

sementes germinadas, demandam uma maior quantidade de sementes e condiciona 

heterogeneidade em tamanho e no período de formação das mudas (FREITAS; 

CANDIDO, 1972; CARVALHO; FIGUEIRÊDO, 1991). 

A dormência de sementes é causada por diferentes mecanismos. Estes 

variam de espécie para espécie, como seu grau e intensidade (BRYANT, 1989). 

Segundo POPINIGIS (1977), as causas da dormência podem ser atribuídas à 

presença de tegumentos impermeáveis à água ou oxigênio, restrições mecânicas, 

presença de substâncias químicas inibidoras da germinação; presença de embriões 

imaturos ou rudimentares e/ou ainda por combinações de causas. BRYANT (1989) 

agrupa estes mecanismos em duas categorias básicas: dormência embrionária e 

dormência imposta pelo tegumento resistente. 
2 
LABOURIAU, L. G. A germinação das sementes. Washington: Secretária da OEA, 1983,173p. 
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FOWLER e BIANCHETTI (2000) classificam a dormência em dois grandes 

grupos: dormência exógena e dormência endógena. Esses dois grupos de 

dormência podem ocorrer simultaneamente ou sucessivamente nas sementes de 

uma mesma espécie, sendo chamada de dormência combinada. 

2.3.1 Dormência exógena 

A dormência exógena está relacionada com a impermeabilidade do 

tegumento, dificultando a entrada da água e do oxigênio, interferindo na capacidade 

das trocas gasosas, as quais são essenciais para o processo germinativo; a 

resistência tegumentar também interfere no desenvolvimento do embrião, 

impossibilitando a emergência da radícula e conseqüentemente, a germinação. Um 

outro fator associado à dormência exógena é a presença de substâncias químicas 

inibidoras da germinação de diferentes classes, localizados no tegumento e no 

embrião, que são retidos pela semente embebida, ao invés de se dispersarem ao 

meio, bloqueando a germinação (FOWLER; BIANCHETTI, 2000). Vários grupos de 

substâncias químicas são capazes de influenciar a velocidade e a germinação de 

sementes. Dentre as substâncias que induzem a germinação de sementes, 

destacam-se as giberelinas e as citocininas, designadas fitohormônios 

(GUIMARÃES, 1999). BORGES e RENA (1993), afirmam que o ácido abscísico 

(AAb) é o inibidor hormonal mais conhecido, e provavelmente o único. Entretanto, 

existem vários inibidores não-hormonais, tais como: cumarina, ácido clorogênicos, 

alcalóides, flavanóides e taninos. METIVIER (1986), cita que o gás etileno também é 

um hormônio promotor da germinação de sementes. Contudo, existem divergências 

em relação a esta afirmação. GUIMARÃES (1999), afirma que este hormônio poderá 

tanto promover como inibir a germinação. 

Este tipo de dormência exógena ou tegumentar é comum em sementes de 

Fabaceae, Caesalpinaceae, Mimosaceae, Cannaceae, Convolulaceae, Malvaceae, 

Chenopodiaceae, Liliaceae e Solanaceae (CUNHA, 1990; BARBOSA et al. 1984; 
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METIVIER, 1986). As sementes de Mimosa caesalpiniaefolia representam o caso 

típico de dormência tegumentar (ABREU; NOGUEIRA; GARCIA, 2001). 

2.3.2 Dormência endógena 

A dormência endógena ocorre em função da imaturidade morfológica e/ou 

fisiológica do embrião (MEDEIROS, 1998). A dormência por imaturidade fisiológica 

refere-se ao embrião em estado de maduro, que não germina devido a algum 

impedimento fisiológico (CUNHA, 1990). Os fatores que provocam a dormência 

podem estar localizados no eixo embrionário, nos cotilédones ou em ambas as parte 

(ROMERO, 1989; BEWLEY; BLACK, 1984). 

A dormência embrionária ocorre quando o embrião não se encontra 

completamente desenvolvido e a semente se desprende da planta mãe, isto é, em 

estado rudimentar ou imaturo. Quando as sementes são colocadas para germinar, 

ou sob condições específicas, a germinação é retardada, até que o embrião, 

sofrendo modificações anatômicas e morfológicas adicionais, complete sua 

diferenciação ou acréscimo. O embrião rudimentar consiste em uma massa de 

células não diferenciadas, sendo necessário que ocorra sua diferenciação, antes 

que a germinação das sementes seja possível. Entretanto, se o embrião já se 

encontra diferenciado, retoma o crescimento quando a semente se reidrata, não 

germinando antes que tenha atingido determinado tamanho, quando é denominado 

de imaturo (POPINIGIS, 1977). 

De acordo com CUNHA (1990) e CATAPAN (1998) nos embriões de 

dicotiledóneas, existem diferenças nos estágios de desenvolvimento desde zigoto 

até o embrião. HEUSER (1990), estudando a morfoanatomia do desenvolvimento do 

embrião de Ilex paraguariensis conceituou detalhadamente a morfología extema em 

cinco formas: 

Globular - os embriões nesse estágio caracterizam-se por possuir forma 

esférica sem modificações aparentes em nível de morfología externa. 
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Coração - esse estágio caracteriza-se pela formação dos primordios 

cotiledonares, não diferenciação nítida de tecidos. 

Pós-coração - os embriões estão mais desenvolvidos. Há início de 

diferenciação dos tecidos. A protoderme é o primeiro tecido a ser identificável. Na 

porção apical radicular evidencia-se o promeristema, onde se localizam as células 

iniciais, que darão origem à raiz primária. Nessa fase, já há início da formação do 

procâmbio, com células mais longas e estreitas que, inicialmente só ocupam a parte 

central do eixo-hipocótilo-radícula, estendendo-se mais tarde até os cotilédones. 

Torpedo - o eixo embrionário e cotilédones estão bem desenvolvidos, com 

diferenciação mais pronunciada de elementos procambiais. As células do ápice 

radicular são bem visíveis. 

Maduro - os cotilédones estão bem mais desenvolvidos do que nos estágios 

anteriores. As zonas meristemáticas ficam bem delimitadas, distinguindo-se 

protoderme, procâmbio e meristema fundamental. As células iniciais do ápice 

radicular são bem evidentes, parcialmente cobertas por células de conteúdo mais 

denso, formando a coifa. Há diferenciação clara de sistema de condução, com 

células mais longas e estreitas na região do meristema provascular e diferenciação 

de elementos condutores do xilema. Nesta fase de desenvolvimento do embrião, há 

uma pronunciada modificação nas reservas das células do endosperma. 

A dormência por imaturidade morfológica ocorre em aproximadamente 46 

gêneros de angiospermas, principalmente nas famílias Aquifoliaceae, Araliaceae, 

Magnoliaceae, Ranunculaceae e Papaveraceae (MARTIN, 1946). 

A presença de uma causa de dormência na semente não elimina a 

possibilidade de que outras também ocorram simultaneamente (MELLO, 1980). Este 

tipo de dormência de causas combinadas pode estar associado a fatores exógenos, 

tais como a impermeabilidade do pericarpo ou do tegumento, e fatores endógenos, 

como o embrião imaturo (POPINIGIS, 1977). 
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2.3.3 Método para a superação de dormência 

Os tratamentos empregados para superar a dormência visam obter 

uniformidade, aumento na porcentagem e velocidade de germinação de sementes 

florestais. 

O melhor método para superar a dormência de uma semente, para qualquer 

tipo de clima, é o fator que ameaça a espécie (POPINIGIS, 1977). Sabe-se que a 

dormência pode garantir a perpetuação das espécies por diferentes estratégias. 

Para muitas sementes o ritmo de crescimento coincide com as estações 

climáticas, possuindo um mecanismo de ação que regula naturalmente o tempo que 

lhes assegura permanecer dormentes até que a outra estação de crescimento 

chegue, permitindo assim outra geração de sementes amadurecer (LIBERAL; 

COELHO, 1980). Existem espécies onde há evidencias de que as sementes estejam 

cobertas por inibidores que somente são eliminados depois de lavados por chuvas 

copiosas, deixando a semente livre para germinar. Outras espécies somente após 

um incêndio florestal é que germinam, estando assim assegurada a continuação da 

espécie (LIBERAL; COELHO, 1980). No laboratório, a dormência devido a presença 

de inibidores pode ser superada submetendo as sementes em água corrente. Já 

para sementes com tegumentos resistentes a germinação pode ser aumentada 

utilizando tratamentos térmico, mecânico e químico. 

Um fator importante da dormência endógena é que somente os fatores que 

acarretam mudanças fisiológicas podem superá-las, tais como: estratificaçâo a 

certas temperaturas, condições de iluminação, aplicação de substâncias de 

crescimento e outros (MELLO, 1980). 

A maioria das espécies de clima temperado requer, para sua pós-maturação, 

determinado período de exposição, em ambiente úmido e a baixa temperatura 

(AROEIRA, 1959). 

O método de estratificaçâo em baixas temperaturas ocasiona mudanças 

fisiológicas e metabólicas na semente (METIVIER, 1986). Este método é utilizado 
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quando há dormência embrionária ou fisiológica, principalmente para espécies que 

ocorrem em regiões de clima temperado. Este tratamento consiste em colocar as 

sementes em meio úmido com boa retenção de água (POPINIGIS, 1977). Os 

substratos mais usados são areia e vermiculita, na proporção de uma parte de 

semente para uma ou três partes do substrato (ALBRECHT, 1981). A duração, bem 

como a temperatura variam, conforme a espécie (AROEIRA, 1959). Contudo, vários 

autores citam que as temperaturas mais eficientes têm sido compreendidas entre 

1° C e 10° C, podendo verificar a pós-maturação dentro de semanas ou meses 

(ALBRECHT, 1981; BIANCHETTI, 1981). 

Sementes de Fraxinus excelsior têm imaturidade embrionária, estando 

morfológicamente completo na época de maturação da semente, mas ainda requer 

uma fase de crescimento antes da germinação, para aumentar o tamanho. A 

condição ótima para este crescimento ocorre entre 18° C e 20° C, embora essa 

espécie necessite ainda de um período de estratificação para superar a dormência 

(METI VI ER, 1986). 

MELLO (1980) observou que as sementes recém-colhidas de Ilex 

paraguariensis não germinavam imediatamente devido à imaturidade do embrião. 

CATAPAN (1998), verificou que o tratamento pré-germinativo de 222 dias de 

estratificação para as sementes de Ilex paraguariensis, foi o que apresentou as 

maiores médias percentuais de germinação e os melhores resultados de velocidade 

de germinação. 

2.4 MORFOLOGIA DO FRUTO, DA SEMENTE E DA GERMINAÇÃO 

Os estudos de morfología, envolvendo o fruto e as sementes surgiu há muito 

tempo (AMORIM, 1996). 

As sementes, algumas vezes, apresentam características básicas para 

identificação de famílias ou até mesmo de gênero, espécie ou variedade à qual a 

planta se subordina; mas freqüentemente, porém, elas são apenas um elemento a 
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mais na cadeia de caracteres que servem para identificar uma planta (BARROSO, 

1978a). Entretanto, na Botânica Sistemática, somente os caracteres de planta adulta 

são freqüentemente utilizados, sendo as características das plántulas pouco 

utilizadas, talvez pela limitação de dados e falta de tradição (DONADIO; DEMATTÊ, 

2000). 

O conhecimento das estruturas morfológicas do fruto, da semente e plántulas 

florestais é importante para diversos fins como: em análises de laboratório, na 

identificação e diferenciação de espécies, no reconhecimento da planta no campo, 

na taxonomía e silvicultura, havendo necessidade de estímulos a esses estudos 

básicos (AMORIM, 1996). Estas estruturas podem fornecer indicações sobre 

armazenamento, viabilidade e métodos de semeadura (KUNIYOSHI, 1983). Da 

mesma forma, contribuem para uma correta interpretação dos testes germinativos e 

à realização de trabalhos científicos (ARAÚJO; MATOS, 1991). Auxiliando na 

compreensão da dinâmica de populações vegetais, bem como, o reconhecimento do 

estágio sucessional em que a floresta se encontra (OLIVEIRA, 1993; DONADIO; 

DEMATTÊ, 2000). 

Vários estudos sobre a morfología de frutos e sementes têm sido 

desenvolvidos, muitos deles de forma parcial e essencialmente limitada à descrição 

de suas formas mais gerais (AMORIM, 1996). Contudo, alguns autores 

desenvolveram estudos com grande diversidade de espécies florestais que permitem 

informações amplas e complexas dessas espécies. Como exemplo, KUNIYOSHI 

(1983) que descreveu 25 espécies arbóreas da Floresta Ombrófila Mista (Floresta 

com Araucária), fornecendo características dos frutos, das sementes e 

desenvolvimento das plántulas. BARROSO et al. (1999) analisou e descreveu a 

morfología externa e interna de frutos e sementes de várias famílias de 

dicotiledóneas. 

AMORIM (1996) caracterizou e descreveu a morfología de frutos, sementes, 

germinação, plántulas e mudas de espécies florestais da região de Lavras, no 
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Estado de Minas Gerais. BELTRATI (1973) ilustrou e descreveu a morfología das 

sementes e a germinação de 18 espécies de Eucalyptus e FELICIANO (1989) 

estudou a germinação de sementes e desenvolvimento da muda, acompanhado de 

descrições morfológicas de 10 espécies arbóreas do semi-árido nordestino. 

SILVA et al. (1995) estudaram a morfología do fruto, da semente e o 

desenvolvimento de plántulas, descrevendo plántulas normais e anormais de 

Luetzelburgia auriculata e Pterogyne nitens. 

Foram estudados por AMORIM e CHAVES (1997) as características internas 

e externas dos frutos e sementes de Trema micrantha e concluíram que estas 

características contribuem para o seu reconhecimento no campo; a identificação 

dessas características morfológicas é importante ferramenta para a compreensão e 

descrição do processo germinativo e definição das estruturas, principalmente, as 

internas. 

PAOLI (1992), forneceu bases para a identificação nas fases iniciais da 

espécie Luehea grandiflora bem como para futuros estudos taxonómicos 

autoecológicos e também estudos morfoanatômicos do desenvolvimento de frutos, 

sementes e plántulas, para sementes e plántulas de Luehea divaricata (PAOLI, 

1995). Para frutos e sementes de Cryptocaría moschata, Endlicheria paniculata e 

Ocotea catharinensis, os estudos foram realizados por MORAES e PAOLI (1996). 

FERREIRA et al. (1998) contribuíram com estudos dos caracteres 

morfológicos externos e internos desde o fruto, bem como a caracterização da 

morfología externa da plántula e da muda de Dipteryx alata. 

Vários autores classificam os frutos de Allophylus edulis de forma 

diferenciada, como por exemplo drupas obovadas ou obovada-orbiculares de base 

aguda e ápices arredondados (SANCHOTENE, 1989). Outras classificações como 

coco, obovóide (REITZ, 1980), cocas globosas, indeiscentes, pericarpo carnoso 

geralmente vermelho de pouca espessura (BARROSO et al., 1999) e bagas ovoides 

por LONGHI (1995). De acordo com LONGHI (1995), as sementes apresentam 
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forma ovada e cor branca. Os frutos são de cor verde, quando imaturos passando 

para amarela e finalmente vermelha quando maduros (REITZ; KLEIN; REIS, 1988; 

LORENZI, 1992; LONGHI, 1995). 

BARROSO et al. (1999) citam que na família Sapindaceae, o embrião de 

Allophylus sp. é semelhante ao do gênero Serjania sp., caracterizando-o como mais 

ou menos encurvado, com cotilédones crassos, incumbentes, um deles plicados 

transversalmente; o eixo-hipocótilo-radícula é sempre curto. SANCHOTENE (1989) 

afirma que o embrião tem cor branca e os cotilédones são esverdeados. 

BARROSO et al. (1999) classificam os frutos de Drímys brasiliensis como 

bagas indeiscentes, vermelho-escuras, passando para pretas quando maduras, com 

o fruto constituindo-se por cinco frutíolos carnosos. LONGHI (1995), cita que cerca 

de quatro ou cinco das sementes são férteis e as outras restantes são abortadas. As 

sementes são reniformes, pequenas e curvas, de cor preta, de 2 a 4 mm 

(MARCHIORI, 1997; LONGHI, 1995). Já BARROSO et al. (1999) citam que as 

sementes apresentam endosperma carnoso e o embrião é diminuto. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 OBTENÇÃO DAS SEMENTES 

Frutos de Allophylus edulis foram coletados em dezembro de 2000, de 

doze matrizes no município de Colombo - PR. A região é caracterizada por clima tipo 

Cfb (Köepen), uma altitude de 920 m, a 25° 20' S e 49° 14' W, com precipitação 

média anual de 1500 mm. 

Os frutos de Drímys brasiliensis foram coletados em maio de 2001, de doze 

matrizes no município de Campina Grande do Sul - PR. A região é caracterizada por 

clima tipo Cfb (Köepen), uma altitude de 918 m, a 25° 29' S e 49° 51' W, com 

precipitação média anual de 1458 mm. 

Amostras de galhos com frutos de A. edulis e amostras de galhos com 

flores de D. brasiliensis foram herborizadas e secadas em estufa elétrica com 

lâmpadas infravermelhas. As exsicatas se encontram no Herbário de Dendrología da 

Universidade Federal do Paraná acondicionadas em latas de zinco e registradas sob 

o n.° EFC 4644 e 4643. 

Os trabalhos foram conduzidos no Laboratório de Análise de Sementes do 

Centro Nacional de Pesquisa Florestal (EMBRAPA - Florestas). 

Os frutos das espécies selecionadas foram macerados e despolpados em 

água corrente para a obtenção das sementes. 

As sementes foram homogeneizadas e foram retiradas amostras para a 

determinação da análise de pureza, peso de mil sementes, teor de umidade e 

comportamento germinativo. 

Para as sementes de A. edulis realizou-se o teste de germinação em 

diferentes temperaturas e substratos, teste de germinação avaliando o efeito da luz 

(ausência e presença de luz) e teste de germinação em diferentes quantidades de 

água no substrato. 
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Para D. brasiliensis, as sementes foram submetidas ao tratamento 

pré-germinativo de estratificação em diferentes épocas e a germinação foi avaliada 

em diferentes temperaturas e substratos. 

3.2 ESTRATIFICAÇÃO DE SEMENTES DE Drímys brasiliensis 

Foram efetuados estudos preliminares em diferentes combinações de 

substratos e temperaturas para avaliar a capacidade germinativa de sementes de D. 

brasiliensis. Observou-se que a germinação dessas sementes foi muito baixa, quase 

nula, durante um longo período de semeadura. A incapacidade de germinação 

dessas sementes recém-colhidas é devido a uma dormência embrionária. 

Em função dos resultados preliminares de germinação, associadas às 

características morfológicas das sementes, utilizou-se o tratamento pré-germinativo 

de estratificação para minimizar o período e uniformizar a germinação. 

As sementes de D. brasiliensis foram estratificadas na casa de vegetação 

da EMBRAPA-Florestas, em Colombo - PR, a partir de 14 de junho de 2001. A 

estratificação constituiu-se na colocação de uma camada de 5 cm de espessura de 

areia em caixas de plástico, com furos em baixo. Foram colocadas 3.200 sementes 

(por tratamento) distribuídas sobre esta primeira camada de areia, cobertas com 

aproximadamente 10 cm de espessura de areia e umedecidas diariamente. No 

anexo 1 encontram-se os dados meteorológicos de temperatura da casa de 

vegetação do período em que as sementes permaneceram estratificadas. A 

estratificação foi realizada em três épocas: 

Época 1: 30 dias 

Época 2: 60 dias 

Época 3: 90 dias 
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3.3 ANÁLISE FÍSICA DAS SEMENTES 

A análise física foi efetuada pela análise de pureza, peso de mil sementes, 

número de sementes por quilo e o teor de umidade, adotando-se as Regras de 

Análises de Sementes (BRASIL, 1992). 

Para peso de mil sementes foram utilizadas 8 amostras de 100 sementes e 

foi verificado o coeficiente de variação. A determinação do teor de umidade foi obtido 

pelo método de estufa à 105° C ± 3° C por 24 horas de acordo com as Regras de 

Análises de Sementes (BRASIL, 1992). Utilizou-se três amostras de 5 g para as 

sementes de A. edulis e três amostras de 100 sementes, equivalente a 0,45 g cada, 

para as sementes de D. brasiliensis. 

3.4 TESTES DE GERMINAÇÃO 

O fator temperatura para A. edulis e D. brasiliensis foram: três constantes e 

uma alternada. As temperaturas constantes foram de 17° C, 25° C e 30° C, na 

presença de luz contínua. A temperatura alternada foi de 20-30° C, sendo 20° C por 

16 horas no período noturno (sem luz) e 30° C por 8 horas no período diurno (com 

luz). 

Nas temperaturas constantes foram utilizados os germinadores do tipo 

Mangelsdorf e para a temperatura alternada foi utilizada câmara de germinação tipo 

B.D.O. MA 402, marca Marconi. 

Para esterilização dos germinadores, colocou-se em cada germinador uma 

placa de petri, contendo formol (HCHO) à 37,13% de concentração, mantendo-os 

fechados à temperatura de 30° C por 24 horas, conforme prescrições e 

recomendações de FIGLIOLIA e PIÑA-RODRIGUES (1995b). 

Quanto ao substrato foram testados: papel filtro (SP), areia (SA), 

vermiculita (SV), papel toalha (RP) e ágar (AG) para as sementes de A. edulis e para 

as sementes de D. brasiliensis foram utilizados: papel filtro (SP), areia (SA), 
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vermiculita (SV) e ágar (AG). 

A areia foi autoclavada por 2 horas, permanecendo em repouso por 24 

horas, para retirada do excesso de umidade. Após esse procedimento foi colocada 

em estufa à 110° C por 24 horas para a secagem. Em seguida, foi peneirada em 

malha 1,7 mm, sendo utilizada a com granulometria inferior. Para a vermiculita foi 

utilizada a com granulometria média. Os substratos papel filtro, papel toalha e a 

vermiculita foram esterilizados em estufa à 110° C por um período de 24 horas. O 

ágar foi preparado à concentração de 1% (p/v) conforme MEDEIROS (1996). 

Os substratos papel filtro, areia, vermiculita e ágar foram colocados em 

caixas plásticas "gerbox". Para o substrato papel filtro foram utilizadas duas folhas 

em cada caixa e umedecidos com 20 ml de água destilada. Para o substrato areia 

foram pesados 245 g e para a vermiculita 20 g. A estes substratos foram acrescidos 

40 ml de água destilada. Quanto ao papel toalha, foram utilizados quatro folhas, 

sendo que as sementes foram colocadas sobre duas folhas e as outras restantes 

cobrindo-as, formando os rolos. Estes foram umedecidos em uma bandeja de 

plástico, em posição vertical deixando escorrer toda a água não absorvida. A 

umidade foi mantida adicionando água destilada sempre que necessário. Para o 

substrato ágar utilizou-se aproximadamente 4 mm de espessura em cada gerbox. 

Sementes de A. edulis foram selecionadas para a instalação do teste de 

germinação, retirando as que apresentavam vestígios de ovoposição no tegumento. 

A avaliação da germinação e o índice de velocidade de germinação para A. 

edulis foi efetuada diariamente e para D. brasiliensis, três vezes por semana. O teste 

de germinação foi encerrado quando se observou que as sementes não germinavam 

mais ou estavam em estado de deterioração. Foram consideradas sementes 

germinadas as que apresentaram emissão de radícula, com no mínimo 2 mm. 

Avaliou-se a porcentagem e o índice de velocidade de germinação e a porcentagem 

de sementes deterioradas. 

Após o experimento de temperatura e substrato, para A. edulis, foram 
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testados o fator luz e água. Para o teste de germinação testando o efeito da luz 

(ausência e presença de luz), os "gerbox" foram pintados com tinta de acrílico preta. 

As sementes foram colocadas para germinar em 245 g de areia e umedecida com 40 

ml de água destilada. Foi utilizado o germinador do tipo Mangelsdorf na temperatura 

constante de 25° C. 

Para determinar as diferentes quantidades de água no substrato, 

efetuou-se o cálculo do volume da água a partir do ponto de saturação da areia. 

Para cada tratamento foram colocados 37 ml de água; 49 ml de água; 61 ml de água 

e 73 ml de água em 245 g de areia, correspondendo (30%, 40%, 50% e 60% do 

ponto de saturação) aos substratos pouco úmido, úmido, muito úmido e encharcado, 

respectivamente. As caixas foram vedadas com filme plástico. Foi utilizado o 

germinador do tipo Mangelsdorf em temperatura constante de 25° C na presença de 

luz. 

Para a espécie Allophylus edulis, no final de cada tratamento foram 

avaliadas a porcentagem de sementes germinadas e as não germinadas. Foram 

verificadas aquelas em estado de deterioração e as que apresentavam larvas de 

insetos. 

Para a espécie Drímys brasiliensis após o encerramento do teste de 

germinação avaliou-se as porcentagens de sementes deterioradas e as diferentes 

fases de desenvolvimento dos embriões. 

3.5 MORFOLOGIA DO FRUTO, DA SEMENTE E DA GERMINAÇÃO 

A caracterização morfológica dos frutos e das sementes de A. edulis e D. 

brasiliensis foi realizada no Laboratório de Sementes Florestais do Departamento de 

Ciências Florestais da Universidade Federal do Paraná. 

Para descrever e ilustrar morfológicamente os frutos e as sementes, foram 

utilizados 100 unidades aleatoriamente. As observações foram feitas com lupa de 

mesa estereoscópica e a olho nu. Anotando-se as medidas de comprimento, largura 
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e espessura com auxilio de um paquímetro digital e expressas em milímetro. 

Considerou-se o comprimento tanto do frutos, como da sementes a distância entre a 

base e o ápice; para a largura o lado mais largo e; a espessura o lado mais estreito. 

Para a descrição dos frutos foram observados detalhes externos e internos 

do pericarpo, referentes à textura, consistência, pilosidade, brilho, forma, número de 

sementes por fruto e deiscência. 

Para as sementes foram feitos cortes transversais e longitudinais com 

lâminas de bisturi. Foram analisados as seguintes variáveis das sementes: 

Externas: dimensões, cor, textura, consistência, forma, posição do hilo e da 

micrópila; 

Internas: presença ou ausência de endosperma, o tipo, a forma, cor, 

posição dos cotilédones, eixo-hipocótilo-radícula e plúmula em relação à semente. 

Para o acompanhamento das fases de germinação de Allophylus edulis 

foram semeadas 6 repetições de 12 sementes, em substrato rolo de papel em 

temperatura constante de 25° C na presença de luz contínua, sendo utilizado o 

germinador do tipo Mangelsdorf. A germinação foi considerada desde a emissão da 

radícula até a emissão dos protófilos e a plántula foi considerada estabelecida 

quando os protófilos já estavam totalmente expandidos. 

O procedimento metodológico para a morfología foi baseado nos trabalhos 

de BARROSO (1978a), KUNIYOSHI (1983), FELICIANO (1989), BELTRATI (1992), 

BARROSO et al. (1999), CHAVES (1994), AMORIM (1996), VIDAL e VIDAL (2000). 

Todo o material para a morfología foram conservados em álcool etílico à 

70% e as ilustrações foram feitas manualmente de material bem desenvolvido e 

representativo de cada fase. 
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3.6 CLASSIFICAÇÃO DA FORMA E TAMANHO DOS EMBRIÕES DE Drímys 

brasiliensis 

A classificação da forma e do tamanho dos embriões de Drímys brasiliensis 

nos diferentes estágios de desenvolvimento teve por objetivo verificar o grau de 

maturidade da semente no início dos testes de germinação. 

Na classificação foram utilizados os embriões de D. brasiliensis do início da 

coleta e embriões estratificados, correspondendo às seguintes épocas: sem 

estratificaçâo, 60 e 90 dias de estratificaçâo. Para 30 dias de estratificaçâo não foi 

possível determinar os estágios de desenvolvimento, devido o número insuficiente 

de sementes. 

Para a porcentagem de embriões nos diferentes estágios de 

desenvolvimento foram utilizados 100 sementes de cada tratamento. Foram 

realizados cortes longitudinais nas sementes não germinadas. Estas foram 

colocadas em lâminas e examinadas quanto à sua forma e o tamanho do embrião, 

com auxilio de uma ocular micrométrica, em microscópio estereoscópico Bausch & 

Lomb, em aumento 3 X, sendo as medidas transformadas em milímetros. A 

avaliação quanto a forma baseou-se nos trabalhos de HEUSER (1990) e CATAPAN 

(1998). Para as medidas de tamanho e forma foram utilizados 30 embriões. As 

fotografias dos embriões foram obtidas em microscópico com aumento de 3 X. 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O teste de germinação e o índice de velocidade de germinação das 

sementes de A. edulis em diferentes combinações de temperaturas e substratos 

foram analisados segundo o delineamento inteiramente casualizado em esquema 

fatorial de 4 X 5 (temperatura X substrato), com 7 repetições de 25 sementes cada. 

O número total de tratamentos foi de 20. 

O teste de germinação e o índice de velocidade de germinação das 
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sementes de D. brasiliensis em diferentes combinações de temperatura e substrato 

foram analisados em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial de 

2 X 4 X 4 (época X temperatura X substrato), com 7 repetições de 25 sementes 

cada. O número total de tratamentos foi de 32. 

No cálculo do índice de velocidade de germinação foi empregada a fórmula 

de MAGUIRE (1962), citada por NAKAGAWA (1994): 

IVG = G1/ N1 + G2/ N2 +... + Gn /Nn; onde 

IVG = índice de velocidade de germinação; 

G1, G2, Gn = número de sementes germinadas computadas na primeira 

contagem, na segunda contagem e na última contagem. 

N1, N2, Nn = número de dias de semeadura à primeira, segunda e última 

contagens. 

O delineamento para avaliar o efeito da luz na germinação de A. edulis foi 

inteiramente casualizado, com 7 repetições de 25 sementes. O número total de 

tratamentos foi de 2. 

Quanto ao teste germinação nos tratamentos de diferentes quantidades de 

água no substrato, utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 7 

repetições de 25 sementes. O número total de tratamentos foi 4. 

Foi efetuado o teste de Hartley para verificar a homogeneidade de 

variância e se os dados seguiam uma distribuição normal, segundo BANZATTO e 

KRONKA (1995). Os dados que não apresentavam homogeneidade de variância e 

distribuição normal foram transformados segundo arc sen VX/100. Efetuou-se a 

ANOVA e para a comparação entre as médias adotou-se o teste de Duncan, ao 

nível de 5% de probabilidade. As médias dos tratamentos nas tabelas são 

apresentadas em valores originais. Foi utilizado o Sistema de Análise 

Estatística - SANEST e para a elaboração dos gráficos foi utilizado o programa Excel 

versão 5.0. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 MORFOLOGIA DO FRUTO, DA SEMENTE E DA GERMINAÇÃO DE Allophylus 

edulis 

a) Fruto: o fruto tem forma de coca, globosa, indeiscente, de consistência 

camáceo, monospermo. De acordo com a classificação de BARROSO et al. (1999), 

a coca ou mericarpo, é derivado do fruto esquizocarpáceo. Este é formado de dois 

ou mais carpelos concrescentes, originados de ovário súpero ou infero, com 

placentação axial, que se decompõe longitudinalmente, na maturação, em unidades 

de dispersão, tantas quantas são os carpelos componentes. Cada carpelo separa-se 

dos demais, formando um fruto parcial denominado coca ou mericarpo, 

unisseminado. O epicarpo é glabro, com superficie lisa e brilhante quando maduro. A 

cor do fruto varia de acordo com o grau de maturação, modificando de verde-escuro 

e amarelo-laranja ao vermelho vivo, quando maduro (Figura 1 A e D). O epicarpo e o 

mesocarpo constitui a parte comestível do fruto, com consistência pouco sucosa. O 

endocarpo tem forma de amêndoa, é ovóide, com o ápice arredondado e a base 

aguda, sendo esta de tonalidade creme ao bege (Figura 1B). A espessura do 

endocarpo é fina e quebradiça e não é aderido ao tegumento da semente. As 

ilustrações da morfología do fruto constam na (Figura 2 A-B). 

b) Semente: retirando o endocarpo tem a semente propriamente dita. Esta 

é recoberta por tegumento fino, papiráceo, de tonalidade laranja-escura. A semente 

é ovóide, sem endosperma, estenospérmica, monocrômica. O hilo e a micrópila são 

visíveis e estão localizados na região basal. O embrião ocupa toda a semente, mais 

ou menos encurvado e levemente comprimido. Os cotilédones são foliáceos de 

tonalidade amarela-esverdeada. O eixo-hipocótilo-radícula é curto. A Figura 1C 

ilustra os diferentes tamanhos do fruto e da semente. A Figura 1B ilustra a semente 

e na Figura 2 C-J constam as ilustrações e descrições das características 
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morfológicas interna e externa da semente de A. edulis. 

Nas tabelas 1 e 2, constam as dimensões do comprimento, largura e 

espessura do fruto e da semente, respectivamente. 

TABELA 1 - ^DIMENSÕES DO FRUTO DE Allophylus edulis 

Dimensões Média Máximo Mínimo Desvio Coeficiente de 
(mm) Padrão variação 

Comprimento 8,49 9,63 6,35 0,60 7,06 

Largura 8,16 9,66 5,88 0,66 8,08 

Espessura 7,54 9,36 5,49 0,62 8,22 

* Médias de 100 frutos. 

TABELA 2 - 'DIMENSÕES DA SEMENTE DE Allophylus edulis 

Dimensões Média Máximo Mínimo Desvio Coeficiente de 
(mm) Padrão variação 

Comprimento 7,46 8,65 5,57 0,70 9,38 

Largura 5,60 7,06 4,27 0,74 13,21 

Espessura 4,98 7,74 3,09 0,67 13,45 

*Médias de 100 sementes. 

c) Germinação: Allophylus edulis tem geminação do tipo fanerocotiledonar 

e o início da germinação se dá a partir de 8 dias após a semeadura. Com a 

reidratação, o embrião retoma seu crescimento, quando a radícula rompe o 

tegumento. A radícula é glabra, cilíndrica, vigorosa, de tonalidade esbranquiçada 

brilhante, alonga-se formando uma curva para baixo, nessa fase a radícula tem 

0,4 cm de comprimento (Figura 3 A-B). Após 14 dias de semeadura, o hipocótilo e a 

radícula tornam-se mais alongados, medindo aproximadamente 2,8 cm de 

comprimento (Figura 3 C-E). O hipocótilo cilíndrico, de tonalidade 

branca-esverdeada, se alonga aos 16 dias de semeadura atingindo 4,2 cm de 

comprimento (Figura 3 F-G), elevando os cotilédones envolvidos pelo endocarpo, 

que se desprendem parcialmente. Aos 22 dias de semeadura, os cotilédones 

verdes, crassos e dobrados vão se expandindo até se abrirem totalmente, surgindo 



35 

entre eles a gema apical , esta pilosa e de tonalidade verde. Nesta fase, a plântula 

tem 7,5 cm de comprimento (Figura 3 H). Após esse período observa-se que a 

plântula já possui o epicótilo, hipocótilo, raiz e os protófilos, medindo 10 cm 

(Figura 3 I-J). Sistema radicial pivotante, raiz axial longa, fina, sinuosa, 

esbranquiçada, caracterizada por um afinamento, com pêlos radiciais desenvolvidos. 

A raiz principal e as raízes secundárias são creme. A raiz secundária têm pouca 

ramificação lateral , são curtas e finas. O colo é cilíndrico e sub-glabro, a delimitação 

entre o colo e o hipocótilo é nítida pela diferença na tonalidade. O hipocótilo é longo, 

sub-herbáceo, cilíndrico, viridescente, levemente tortuoso próximo á inserção dos 

cotilédones. Os cotilédones são crassos, foliáceos, de tonalidade verde-escuro. O 

epicótilo é longo, fino, reto e liso, com a mesma tonalidade do hipocótilo, tornando

se ereto à medida que se erguem os protófilos. Os protófilos são bem desenvolvidos, 

verde-escuros, opostos, compostos, peciolados, lanceolados com as bordas 

serreadas, o ápice é acuminado e a base aguda (Figura 3 I-J) . 

FIGURA 1 - FRUTOS E SEMENTES DE Allophy/us edulis 

B 

o 

Legenda: A e O - fruto; B - semente; C - tamanhos diferentes do fruto e da semente. 



36 

FIGURA 2 - MORFOLOGIA DO FRUTO E DA SEMENTE DE Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk. 

Legenda: A - forma do fruto; B - aspecto geral do fruto; C - semente; D - G - corte longitudinal da 
semente; H - J corte transversal da semente, c - cotilédone; em - embrião; end - endocarpo; f - fruto; 
hi-hilo; s-semente; t-tegumento. 
Obs.: escala em mm. 



FIGURA 3 - MORFOLOGIA DA GERMINAÇÃO DE Allophytus edulis (St. Hit.) Radlk. 
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Legenda: A -G - estágios da germinação; H - J - plántula 
c - cotilédone; co - colo; ec - epicótilo; g - gema apical; h - hipocófilo; pi - pêlos; pr - protófilo; r 
rd - radícula; rp - raiz primária; rs - raiz secundária; s - semente. 
Obs.: escala em mm. 
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4.2 ANÁLISE FÍSICA DE SEMENTES DE Allophylus edulis 

Análise de pureza resultou em 96,85%. Um quilo de sementes apresentou 

18.436 unidades com coeficiente de variação de 2,29% e 30,81% de umidade. 

Dessa forma, com coeficiente de variação abaixo de 6%, o qual é recomendado 

pelas RAS (BRASIL, 1992), os resultados obtidos neste trabalho demonstram alta 

precisão nos resultados. Portanto, discordam de LORENZI (1992) e LONGHI (1995) 

que encontraram 29.850 e 80.000 sementes por quilo, respectivamente, não citando 

o grau de umidade das sementes. 

Para o experimento estudando o efeito da luz na germinação das sementes, o 

teor de umidade foi de 7,56% e para os tratamentos em diferentes quantidades de 

água no substrato foi de 8,16%. 

4.3 GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Allophylus edulis 

Na Tabela 3 constam as médias de germinação em diferentes combinações 

de temperatura e substrato. 

TABELA 3 - 'PORCENTAGEM DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Allophylus edulis EM 
DIFERENTES SUBSTRATOS E TEMPERATURAS 

TEMPERATURA ( °C ) 
SUBSTRATO 17 25 30 20-30 MEDIAS 

Ágar 92,57aA 94,28aA 97,14aA 92,57aA 94,14A 

Vermiculita 80,57bB 91,42aA 91,42aA 92,57aA 89.00BC 

Areia 83,42bB 98,28aA 96,00aA 88,00abB 91.42AB 

Papel filtro 86,85abBC 93,71 aA 90,28aAB 81,71bcC 88.14BC 

Papel toalha 93,14aA 84,00bB 92,00aA 77,14cC 86.57C 

MÉDIAS 87,31b 92,34a 93,37a 86,40b 
*Medias seguidas por letras iguais minúsculas na mesma coluna e maiúsculas na mesma linha, não 
diferem entre si ao nível de 5%, pelo teste de Duncan. 
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Houve diferenças significativas na germinação das sementes de A. edulis, 

entre as temperaturas e os substratos testados, assim como na interação dos 

mesmos (Anexo 2). 

Os resultados obtidos entre os tratamentos, demonstram que a porcentagem 

de germinação das sementes de A. edulis é alta e uniforme (Tabela 3). 

Os dados indicam que a germinação dessa espécie ocorre em uma ampla 

faixa de temperatura, demonstrando boa capacidade de se adaptar às condições 

climáticas. De acordo com LARCHER (2000), o efeito da temperatura têm importante 

significado ecológico, pois para que as sementes germinem, a temperatura deve 

corresponder às condições ambientais, assegurando o desenvolvimento das plantas. 

A faixa de temperatura para a germinação é extensa nas espécies com ampla 

distribuição e nas espécies adaptadas à grandes flutuações de temperatura em seu 

habitat. 

A interação da temperatura X substrato, muitas vezes, permitem uma melhor 

interpretação dos resultados de germinação para algumas espécies florestais 

(FIGLIOLIA; OLIVEIRA; PIÑA-RODRIGUES, 1993). 

Observa-se que as maiores porcentagens de germinação foram obtidas em 

substrato areia, atingindo a média de 98,28% em temperatura constante de 25° C. 

Com substrato ágar a média chegou a 97,14%, em temperatura constante de 30° C, 

não apresentando diferenças significativas entre os mesmos. Os substratos papel 

filtro e papel toalha em temperatura alternada de 20-30° C proporcionaram as 

menores porcentagens de germinação com 81,71% e 77,14%, respectivamente, não 

diferindo estatisticamente. Isto permite afirmar que o substrato e a temperatura 

tendem a influenciar sensivelmente na porcentagem final da germinação dessas 

sementes. Estes resultados concordam com FIGLIOLIA (1983), trabalhando com 

cinco espécies florestais nativas, em diferentes temperaturas e substratos, observou 

que as espécies se comportaram de forma diferente com relação à temperatura e 

aos substratos estudados. 
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OLIVEIRA et al. (1989) recomendam que sejam incluídas temperaturas 

alternadas para pesquisas relacionadas aos métodos adotados para análise de 

germinação de sementes florestais, uma vez que, essas simulariam flutuações de 

temperaturas que ocorrem próximo ao solo, sob condições naturais. 

No caso de A. edulis, pelos resultados observou-se que suas sementes não 

são exigentes, quanto à temperaturas alternadas para germinar. 

Quanto ao substrato, que tem função de suprir água para a semente e 

promover o ambiente no qual pode germinar e se desenvolver. Além de apresentar 

grande influencia no processo germinativo, a estrutura, aeração, capacidade de 

retenção de água, grau de infestação de patógenos podem variar de um substrato 

para outro, favorecendo ou prejudicando a germinação das sementes (FERREIRA; 

BIANCO; SADER, 1990). 

A redução na porcentagem de germinação das sementes de A. edulis, 

quando colocadas em papel filtro e papel toalha, provavelmente esteja associada às 

características do substrato, ou seja, a quantidade de água liberada pelo substrato 

não foi adequada para que algumas sementes germinassem. Essas características 

concordam com as informações descritas por ANDRADE e PEREIRA (1994). Estes 

autores observaram que o papel toalha, reduz a capacidade de retenção de água, 

promovendo as menores médias de germinação de Cedrela odorata. Por outro lado, 

CARDOSO et. al. (1994) constataram que o papel toalha para as sementes de Virola 

surínamensis, foi o melhor substrato. 

Os resultados obtidos no presente trabalho indicam que o ágar, em todas as 

temperaturas testadas e a areia em temperaturas constantes de 25° C e 30° C 

proporcionaram os melhores resultados para a porcentagem total de sementes 

germinadas de A. edulis. Contudo, CATAPAN (1998) trabalhando com o substrato 

ágar, verificou que o mesmo demonstrou valores baixos na germinação de sementes 

de Ilex paraguariensis. 

O substrato ágar não é recomendado pelas Regras de Análises de Sementes 



41 

(BRASIL, 1992). SMITH e PROBERT (1996) consideram o ágar como um excelente 

substrato para os testes de germinação, demonstrando-se, portanto, adequado para 

sementes de rápida germinação. 

FIGLIOLIA et al. (1993), afirmam que a areia é um substrato com excelente 

qualidade por apresentar baixa contaminação por microrganismos, boa capacidade 

de retenção de umidade, indicados para todos os tipos de sementes e com 

prolongado período de germinação. Para FIGLIOLIA e PIÑA-RODRIGUES (1995a), 

a areia têm desvantagem em relação ao peso, ocupar espaço para sua estocagem, 

danificar os gerbox e alterar a qualidade da luz. Contudo, pode-se considerar um 

material de baixo custo, reciclável, esterilizável, apresentando boa capacidade de 

retenção de umidade e não dificulta a realização das contagens. 

Na Tabela 4, constam os resultados obtidos dos índices de velocidade de 

germinação de sementes de A. edulis nas diferentes temperaturas e substratos. 

Para a ANOVA, visto que os dados não apresentam homogeneidade de 

variância e não seguiam uma distribuição normal, foram submetidos a transformação 

segundo arc sen da raiz de VX/100. 

TABELA 4 - ÍNDICE DE VELOCIDADE DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Allophylus edulis 
EM DIFERENTES SUBSTRATOS E TEMPERATURAS 

TEMPERATURA (°C) 
SUBSTRATO 17 25 30 20-30 MÉDIAS 

Ágar 1,31aC 2,30abAB 2,39aA 2,08aB 2,00A 

Vermiculita 0,95cC 2,09bcA 1,92cAB 1,74bB 1,64C 

Areia 1,02bcC 2,40aA 2,23abA 1,74bB 1,81 B 

Papel filtro 1,14abC 2,14abcA 2,01 bcA 1,59bB 1.70BC 

Papel toalha 1,15abB 1,95cA 2,09bcA 1,31cB 1,60C 

MÉDIAS 1,11c 2,17a 2,13a 1,68b 
*Medias seguida por letras iguais e minúsculas na mesma coluna e maiúsculas na mesma linha, não diferem 
entre si ao nível de 5%, pelo teste de Duncan. 
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Pela análise estatística, observa-se diferença significativa entre os 

tratamentos temperatura, substrato e nas interações entre esses fatores (Anexo 3). 

Analisando o fator substrato, observou-se que o ágar, a vermiculita, a areia, o 

papel filtro e o papel toalha dentro das temperaturas constantes de 25° C e 30° C, 

apresentaram o índice de velocidade de germinação estatisticamente igual, 

diferindo dos demais tratamentos. 

Os dados obtidos na Tabela 4, demonstram que a temperatura foi o fator que 

mais influenciou no índice de velocidade de germinação das sementes de A. edulis, 

pois quando as sementes são colocadas para germinar em substrato ágar, areia e 

papel filtro à 25° C e ágar e areia à 30° C, os valores da velocidade de germinação 

se igualaram estatisticamente, demonstrando efeito significativo, apenas quando 

comparado com os demais tratamentos. Nota-se, portanto que a melhor interação 

entre substrato X temperatura, foi obtida entre o substrato areia na temperatura de 

25° C e o substrato ágar na temperatura de 30° C, atingindo os maiores valores 

(2,40 e 2,39), respectivamente, não havendo diferença estatística entre os mesmos. 

Já na temperatura mais baixa de 17° C, obteve-se os menores valores (0,95 e 1,02), 

em substrato vermiculita e areia, respectivamente, demonstrando-se 

estatisticamente inferior aos demais tratamentos. 

Para as sementes de A. edulis, submetidas à temperatura de 25° C e 30° C, a 

germinação é mais acelerada, pois tem início ao oitavo dia, estendendo-se até o 

décimo quinto dia após a semeadura. Na temperatura de 17° C, a germinação inicia-

se ao décimo quinto dia e se estende até o vigésimo quarto dia após a semeadura, 

demonstrando que essa temperatura é inadequada, pois as sementes germinam 

mais lentamente. Esta constatação concorda com LARCHER (1983), citando que a 

taxa de germinação é mais eficiente conforme o aumento da temperatura, existindo 

uma relação ecológica entre velocidade de germinação e as condições climáticas. 

Para as espécies que germinam no verão, o processo germinativo é de forma mais 

lenta em temperaturas mais baixas, e somente após o substrato que suporta a 
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semente ser aquecido, e ocorre aumento na porcentagem e velocidade de 

germinação. Dessa forma, a sincronização é realizada de acordo com a estação do 

ano mais favorável para o desenvolvimento das plantas jovens, melhorando suas 

chances de sobrevivência e de crescimento contínuo (LARCHER, 2000). 

ANDRADE (1995), constatou que os maiores valores de velocidade de 

germinação foram obtidos na temperatura de 30° C para as sementes de Leandra 

breviflora, Tibouchina bënthamiana e T. grandifolia, sendo a de 25° C a melhor para 

7. morícandiana. Para T. bënthamiana e T. moricandiana, os valores de velocidade 

de germinação não apresentaram diferenças significativas nas temperaturas de 

20° C, 25° C e 30° C. Já, para T. grandifolia, não houve diferenças significativas na 

velocidade de germinação, nas temperaturas de 25° C e 30° C. 

O baixo índice de velocidade de germinação de A. edulis, também pode ser 

justificado pelo substrato empregado. Os resultados demostram que a vermiculita e 

o papel toalha tendem a influenciar o índice de velocidade de germinação para essa 

espécie. Portanto, a interação dos fatores temperatura e o substrato, demonstram 

que os melhores resultados de porcentagem de germinação e velocidade de 

germinação foram obtidos no substrato areia e ágar em temperaturas constantes de 

25° C e 30° C, respectivamente. 
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Os resultados obtidos do teste de germinação de sementes de A. edulis 

avaliando o efeito da luz, podem ser observados na Figura 4. 

FIGURA 4 - PORCENTAGEM DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Al/ophy/us edulis NA 
PRESENÇA E NA AUSÊNCIA DE LUZ 
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Letras iguais não diferem entre si ao nivel de 5%, pelo teste de Duncan. 

A análise estatística mostrou que não houve diferença estatística entre os 

tratamentos (Anexo 4). 

A germinação de A. edulis foi alta com média de 92%, tanto na presença de 

luz, como na ausência de luz (Figura 4) . Essa constatação está de acordo com 

BORGES e RENA (1993), que a sensibilidade das sementes á luz varia com a 

espécie, havendo sementes cuja germinação é influenciada positiva ou 

negativamente pela luz, havendo ainda sementes indiferentes a ela. 

Os resultados indicam que o comportamento germinativo dessa espécie é 

indiferente ao fator luz, demonstrando que a germinação ocorre tanto em habitats 

abertos e de clareiras em florestas, bem como em ambientes sombreados, 

aumentando, portanto, suas chances de sobrevivência. Semelhante comportamento 

foi verificado por SILVA e AGUIAR (1998) para sementes de Ocotea catharinensis. 

O mesmo não foi encontrado por NOGUEIRA (1997) para sementes de Miconia 
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theaezans, sendo que as mesmas atingiram mais de 75% de germinação na 

presença de luz e 0% na ausência de luz, caracterizando-as como fotoblásticas 

positivas. Para Inga uruguensis, o fator luz também foi considerado essencial à 

germinação e desenvolvimento das plântulas, pois a ausência acentuou 

anormalidades de raiz e definhamento das plântulas (FIGLlOLlA; KAGEYAMA, 

1995). 

As porcentagens de germinação de A. edulis, obtidas em diferentes 

quantidades de água no substrato areia, estão representadas na Figura 5. 

FIGURA 5 - PORCENTAGEM DE GERMINAÇÃO DE AI/ophy/us edulis EM DIFERENTES 
QUANTIDADES DE ÁGUA NO SUBSTRATO AREIA 
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Letras iguais não difera-n entre si ao nivel de 5%, pelo teste de Duncan. 

Nos resultados de germinação de A. edulis, houve diferença significativa entre 

os tratamentos, ao nível de 5% de probabilidade (Anexo 5) . 

Observou-se que o substrato pouco úmido (37 ml de água) , úmido (49 ml de 

água) e muito úmido (61ml de água) não diferem entre si. Estes apresentam 

diferença estatística apenas quando comparados ao substrato encharcado (73 ml de 

água) . 

Considerando as médias de germinação nas diferentes quantidades de água 
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no substrato, observou-se que A. edulis tem boa germinação, desde locais pouco 

úmidos até muito úmido, o que pode indicar rusticidade, devido a tolerância da 

espécie quanto ao fator água. Já, o substrato encharcado afetou a germinação, 

promovendo alta porcentagem de sementes deterioradas (84%). Presume-se que a 

disponibilidade de oxigênio presente foi insuficiente para iniciar o processo 

germinativo. Segundo FIGLIOLIA e KAGEYAMA (1995), da mesma forma que a 

umidade, o oxigênio é fundamental para que o processo germinativo se inicie e 

ocorra normalmente. Isto porque, com o inicio da germinação, desencadeia-se uma 

série de processos oxidativos que exigem em grande quantidade, elevando 

rapidamente a taxa respiratória. 

Uma vez que a respiração é essencial aos processos oxidativos, um 

suprimento adequado de oxigênio deve existir. Se a concentração de oxigênio é 

reduzida a valor inferior ao que existe no ar atmosférico, a germinação da maioria 

das sementes é retardada. Portanto, a maioria das sementes não germinará se o 

meio estiver muito úmido (MALAVASI, 1988). Dessa forma, deve ser evitado todo 

fator que limite o suprimento de oxigênio, como o excesso de umidade, proximidade 

demasiada entre as sementes na semeadura. A circulação de ar pode ser 

necessária, para evitar excessiva condensação de umidade sobre as sementes e 

conseqüente redução de oxigênio (FIGLIOLIA; OLIVEIRA; PIÑA-RODRIGUES, 

1993). 

Resultados semelhantes foram encontrados por NOGUEIRA e HENEMANN 

(1995), para sementes de Tabebuia cassinoides, pois verificaram que as sementes 

germinam melhor em substrato úmido e muito úmido, contendo 2 e 4 vezes o peso 

do substrato, respectivamente. Para sementes de Genipa americana, FIGLIOLIA e 

SILVA (1998) verificaram que as melhores condições foram obtidas em temperatura 

de 25° C em substrato úmido e muito úmido, na presença de luz branca; a 

temperatura de 30° C desde pouco úmido até encharcado na presença de luz 

branca, substrato úmido e encharcado, na ausência de luz e na temperatura de 
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20-30° C nos substratos pouco úmido, úmido e muito úmido, na presença de luz 

branca. No caso de sementes de espécies tropicais com ocorrência em locais 

parcialmente ou totalmente inundados, presume-se que estas desenvolvam 

mecanismos de adaptação às condições ecológicas de seu habitat (FIGLIOLIA; 

KAGEYAMA, 1995). 

4.4 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO FRUTO E DA SEMENTE DE 

Drimys brasiliensis 

a) Fruto: Frutos múltiplos, livres, constituídos por cinco frutíolos, cada frutíolo 

é caracterizado como baga, indeiscente, carnáceo, polispérmico. Os frutíolos ficam 

levemente dispostos, no ápice do receptáculo curto, de acordo com a classificação 

de BARROSO et al. (1999). O epicarpo é glabro, sem brilho. Os frutíolos tem cor 

roxa-escura, quando maduros (Figura 6A e 7A-C). O mesocarpo é de consistência 

sucosa e quando macerados, liberam uma substância aromática de cor vinho. Cada 

frutíolo contém no máximo nove e no mínimo duas sementes. O número médio de 

sementes encontradas por frutíolo foi de seis sementes, com desvio padrão de 1,57 

e coeficiente de variação de 26,01 %. 

b) Semente: reniforme, preta, brilhante, estenospérmica, monocrômica (Figura 

6B e 7D). Cada semente fica presa por um funículo curto. O hilo e a micrópila não 

são visíveis ao olho nu, estão localizados na região basal, junto ao embrião 

rudimentar. Este é uma massa esférica de células indiferencíadas, que se confunde 

com o endosperma oleaginoso, de cor translúcida. O embrião ocupa apenas uma 

pequena parte no interior deste tecido nutritivo. Durante o desenvolvimento, seu 

comprimento varia de 0,36 mm a 6 mm (Tabela 7), que, de acordo com a 

diferenciação celular, evidencia-se seus aspectos morfológicos, nos estágios de 

coração, torpedo e maduro. O embrião no estágio de coração é caracterizado pelo 

início da formação dos cotilédones. No estágio torpedo, os cotilédones e eixo 

embrionário estão mais alongados e na fase mais avançada de desenvolvimento do 



48 

que nos anteriores, os cotilédones e a forma do embrião estão bem definidos, sendo 

este estágio caracterizado como maduro (Figura 7F-I) . 

Nas tabelas 5 e 6, constam as dimensões do comprimento, largura e 

espessura do fruto e da semente, respectivamente. 

TABELA 5 - "DIMENSÕES DO FRUTO DE Drimys brasiliensis 

Média Máximo Mínimo Desvio Padrão 

9,86 12,49 6,45 1,21 

Largura 7,07 9,59 5,20 0,79 11 ,17 

Espessura 6,45 9,47 4,85 0,86 12,81 

"Média de 100 frutos. 

TABELA 6 - "DIMENSÕES DA SEMENTE DE Drimys brasiliensis 

Média Máximo Mínimo Desvio Coeficiente de 
Padrão variação 

3,17 4,13 1,88 0,46 14,49 

Largura 1,72 3,01 1,09 0,37 21,77 

Espessura 1,24 1,80 0,83 0,16 13,03 

* Médias de 100 sementes. 

FIGURA 6 - FRUTOS E SEMENTES DE Drimys brasiliensis 

A 

Legenda: A - frutos; B - sementes. 



FIGURA 7 - MORFOLOGIA DO FRUTO E DA SEMENTE DE Drímys brasiliensis Miers. 
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Legenda: A - C - fruto; D - semente; E - corte longitudinal da semente; F - embrião no estágio de coração; 
G - embrião no estágio de torpedo; H -1 - embrião maduro. 
c - cotilédone; e - eixo-hipocótilo-radícula; end - endosperma; f - fruto; nd - radícula; s - semente; 
t - tegumento. 
Obs.: escala em mm. 
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4.5 FORMA DOS EMBRiÕES 

Na Figura 8 estão contidas as porcentagens de embriões de D. brasiliensis, 

nas formas globular, coração, torpedo e maduro, avaliados em sementes sem 

estratificação, com 60 e 90 dias de estratificação. Não foram aval iadas as diferentes 

fases de desenvolvimento embrionário, com 30 dias de estratificação, devido ao 

número insuficiente de sementes. 

FIGURA 8 - PORCENTAGEM DE EMBRiÕES DE Drimys brasiliensis EM DIFERENTES FASES DE 
DESENVOLVIMENTO 

100 

90 

80 

70 

t~ 60 
:ã 
~ 50 

~ 40 

" 30 

20 

10 

o+-~~~----~----~ 

Sem estrallficaçao 60 dias de estraliflcaçao 90 dias de estratiriCaçao 

D Globular D Coraçao mTorpedo IIlMaduro 

Observou-se que na amostragem de sementes sem estratificação 6% dos 

embriões encontravam-se em forma globular e 94% na de coração. Com 60 dias de 

estratificação, foram encontrados 9% de embriões em forma de coração, 8% de 

torpedo e 83%, maduro. Com 90 dias 14% na forma de coração, 15% na forma de 

torpedo e 71 % já estavam maduros. Nota-se que ocorreu um incremento na 

porcentagem de embriões na forma de maduro, nos períodos de 60 e 90 dias de 

estratificação, quando comparados com as sementes sem estratificação, com maior 

porcentagem de embriões na forma de coração. 

Observou-se também que houve diferença na porcentagem de embriões 

na forma de maduro entre 60 e 90 dias estratificação (Figura 8) , com valores de 83% 
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e 71%, respectivamente. Provavelmente, o maior período de estratificaçâo, fez com 

que ocorressem maior número de embriões desenvolvidos, promovendo a 

germinação e reduzindo a quantidade de embriões maduros, entre os tratamentos, 

pois, verificou-se que 51,28% das sementes germinaram durante os 90 dias em que 

ficaram estratificadas. 

A forma dos embriões é utilizada para determinar os estágios de 

desenvolvimento dos mesmos, sendo o desenvolvimento embrionário de Capsella 

bursa-pastoris utilizada como padrão para estudos de embriogênese de 

dicotiledóneas. O desenvolvimento de embriões inicia-se pela formação de uma 

massa de células de forma globular, passando para a forma de coração e, 

seqüencialmente pelos estágios de torpedo e maduro, quando então, é considerado 

apto para germinar (CUNHA, 1990). 

Estas fases do desenvolvimento embrionário estão diretamente 

relacionados com o tamanho do embrião. A maior parte dos trabalhos referentes à 

classificação dos embriões nas várias fases, foi realizado para pirênios de Ilex 

paraguariensis por KUNIYOSHI, 1983; FERREIRA e HU, 1997; NIKLAS, 1987; 

HEUSER, 1990 e CATAPAN, (1998). 

Para as sementes de Drímys brasiliensis, a classificação das fases do 

desenvolvimento embrionário e suas respectivas medidas, ainda não haviam sido 

relatados. Dessa forma, as mesmas foram classificadas quanto à forma do embrião 

(coração, torpedo e maduro), nas diferentes fases de desenvolvimento, conforme 

apresentado na Tabela 7 e nas Figura 9 A-C. 

TABELA 7 - «CLASSIFICAÇÃO DO TAMANHO DOS EMBRIÕES DE Drímys brasiliensis 

Desenvolvimento 
(mm) 

Média Máximo Mínimo Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
variação 

Coração 0,42 0,51 0,36 0,043 10,43 

Torpedo 0,83 1,08 0,57 0,155 18,74 

Maduro 4,06 6,00 2,00 1,209 29,73 

* Média de 30 embriões. 



FIGURA 9 - CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA OOS EMBRIÕES DE Drimys brasiliensis EM 
DIFERENTES FASES DE DESENVOLVIMENTO 
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Fonnas: A - coração; 8 - torpedo e C - maduro. 
Obs.: escala do I.arn31ho do embrião 
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Para os embriões na forma globular, não foram efetuadas as medidas do 

tamanho, o que pode ser justificado pela baixa porcentagem de embriões nesta fase, 

em sementes não estratificadas e pela ausência desse estágio em sementes com 60 

e 90 dias de estratificação, impossibilitando a amostragem no momento da 

avaliação. 

Analisando os resultados da Tabela 7 e a forma dos embriões nas 

diferentes fases de desenvolvimento (Figuras 9A-C) , nota-se que houve mudança 

morfológica e aumento de tamanho dos embriões. O tamanho dos embriões está 

relacionado com as fases de desenvolvimento embrionário, sendo que a 

classificação dos embriões na várias fases de desenvolvimento, apresenta 

diferenças quanto as medidas de comprimento (CATAPAN, 1998). Considerando o 

tamanho dos embriões, sugere-se que essas diferenças também ocorram entre as 

espécies. Para lIex paraguariensis, as medidas dos estágios de coração, torpedo e 
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maduro, encontrados por CUNHA (1990), foram de (0,20 a 0,45 mm), (0,45 a 

0,70 mm) e (0,70 a 1,00 mm), respectivamente. Estes valores demonstram que os 

embriões de D. brasiliensis são maiores, quando comparados com embriões de Ilex 

paraguariensis. 

Os dados obtidos nas Figuras 8 e 9 e na Tabela 7, indicam que não há 

sincronia no desenvolvimento morfológico entre o fruto e o embrião, isto é, quando 

os frutos já estão maduros, os embriões ainda se encontram na fase rudimentar no 

momento da dispersão. Portanto, os embriões de D. brasiliensis são rudimentares e 

necessitam de um período adicional para completar seu desenvolvimento antes de 

se tornarem aptas para germinar. Essa constatação concorda com CATAPAN 

(1998), citando que a ocorrência de diferentes formas de embriões nas sementes e o 

conhecimento do seu desenvolvimento contribui para a identificação das causas de 

dormência de algumas espécies. 

Considerando que na maioria das sementes no momento da coleta do 

fruto, os embriões encontravam-se na forma de coração com 94% e 6% na forma 

globular (Figura 8), sugere-se que a dormência se instala na forma de coração, 

quando os frutos ainda se encontram na planta-mãe. Trabalhos semelhantes foram 

encontrados para Ilex paraguariensis, onde HEUSER (1990), sugere que os 

embriões entram em dormência no estágio de coração. Isto foi confirmado pelos 

valores obtidos nas medidas do tamanho do embrião e pelas diferentes formas de 

embriões encontradas após a coleta e durante o tempo em que as sementes ficaram 

estratificadas 

Dessa forma, a baixa germinação de D. brasiliensis, encontrada nos 

estudos preliminares em diferentes combinações de substratos e temperaturas, 

associadas às características morfológicas do embrião e os dados obtidos neste 

trabalho permitem afirmar que o tratamento pré-germinativo de estratificação 

promove o desenvolvimento embrionário, superando a dormência dessas sementes. 

Portanto, os resultados obtidos neste trabalho discordam de FIGLIOLIA e 
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PIÑA-RODRIGUES (1995a), onde recomendam para Drímys brasiliensis como 

tratamento pré-germinativo, o corte ou lixamento do tegumento da semente, ou do 

fruto. 

4.6 ANÁLISE FÍSICA DAS SEMENTES DE Drímys brasiliensis 

A análise de pureza para D. brasiliensis foi de 66,5%. Obteve-se o peso de 

mil sementes de 4,21 g com o coeficiente de variação de 3,1% e o teor de umidade 

foi de 7,14 %. Um quilo de sementes apresenta 237.353 unidades. Com o 

coeficiente de variação sendo menor do 6%, o qual é o recomendado pelas RAS 

(BRASIL, 1992), os dados indicam alta precisão nos resultados obtidos. Portanto, os 

resultados neste trabalho para o número de sementes por quilo, discordam de 

FIGLIOLIA e PIÑA-RODRIGUES (1995a) que encontraram o valor de 16.000, 

LONGHI (1995) obteve 280.000 e LORENZI (1992) 218.000 sementes, não citam o 

coeficiente de variação do peso de mil e o teor de umidade das sementes. 

O teor de umidade para os tratamentos 30, 60 e 90 dias de estratificaçâo, 

foi de 11,28%, 27,7% e 46, 21%, respectivamente. Esta variação nos valores foi 

ocasionada pelo aumento da absorção de água, durante o período de estratificaçâo. 

4.7 GERMINAÇÃO DE Drímys brasiliensis 

Com sementes de 30 e 60 dias de estratificaçâo, foram instalados os testes 

de germinação em diferentes temperaturas e substratos. Com 90 dias de 

estratificaçâo, 51,28% das sementes germinaram durante o tratamento 

pré-germinativo, inviabilizando a instalação dos mesmos. 

Para a ANOVA, visto que os dados não apresentavam homogeneidade de 

variãnda e não seguiam uma distribuição normal, foram transformados segundo are 

sen V X/100. 

Pela análise estatística, houve efeito significativo entre as épocas, 
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substratos e temperaturas e as interações do substrato e da temperatura (Anexo 6). 

Na Tabela 8, constam as porcentagens de germinação para a interação da 

época X temperatura. 

TABELA 8. 'PORCENTAGEM DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Drimys brasiliensis, EM 
DIFERENTES TEMPERATURAS, COM 30 E 60 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 

TEMPERATURA ( °C ) 
EPOCAS 17 25 30 20-30 

30 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 

60 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 

66,96aA 

52,20bA 

3,40bC 

27,48aB 

24,65aB 

24,86aBC 

22,23aB 

20,71 aC 

MÉDIA 59,69a 12,99c 24,75b 21,46b 
*Médias seguidas por letras iguais minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem entre 
si, ao nível de 5% pelo teste de Duncan. 

Analisando a interação entre época X temperatura (Tabela 8), observou-se 

que os melhores resultados foram de 66,96% e 52,20% de germinação, obtida a 

temperatura de 17° C, nos tratamentos com 30 e 60 dias de estratificação, 

respectivamente, mas diferem estatisticamente. 

A temperatura é um fator importante para a germinação dessa espécie. Os 

resultados obtidos, demonstram que D. brasiliensis, requer temperatura mais baixa 

para que ocorra a germinação, pois as temperaturas constantes de 25° C e 30° C e 

alternada de 20-30° C demonstram ser inadequadas para a germinação. Isto pode 

ser constatado pela redução na porcentagem de sementes germinadas, quando 

submetidas nessas condições (Tabela 8). 

A resposta à temperatura depende da espécie, variedade, região de origem 

e tempo de armazenamento e, como regra geral, sementes originárias de regiões 

temperadas requerem temperaturas mais baixas do que sementes de clima tropical 

(MALAVASI, 1989). As sementes de muitas espécies vegetais que crescem em 

climas temperados e frios necessitam de um novo período de temperatura baixa 

enquanto estiverem no estado de embebição para superar a dormência. 

Nas regiões de clima temperado, a disponibilidade de água, em geral, não 
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é escassa ou, pelo menos, não durante todo o ciclo anual. Nessas regiões, os 

invernos rigorosos impõem a temperatura como fator limitante principal. A exigência 

de um período de estratificaçâo para superar a dormência faz com que as sementes 

de muitas espécies não possam germinar no verão, no outono e nem no inverno e 

na melhor das hipóteses, somente na primavera seguinte, impedindo que as 

plántulas de muitas espécies sejam eliminadas pelo frio do inverno antes de 

realizarem uma série de processos fisiológicos de adaptação (LABOURIAU3, citado 

por MEDEIROS, 1998). A necessidade de algumas sementes passarem por um 

período de frio para superar a dormência é um mecanismo que possibilita evitar a 

exposição das plántulas a baixa temperatura, o que seria potencialmente danoso 

(BRYANT, 1985). No caso de D. brasiliensis, por ser uma espécie andina, não 

necessita desenvolver mecanismos fisiológicos de adaptação em climas frios, 

portanto, um período de estratificaçâo é o suficiente para que a dormência seja 

superada e as sementes germinem no inverno. 

Na Tabela 9 consta a porcentagem de germinação de D. brasiliensis nas 

diferentes temperaturas e substratos, estratificadas durante 30 e 60 dias. 

TABELA 9 - «PORCENTAGEM DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Drímys brasiliensis EM 
DIFERENTES TEMPERATURAS E SUBSTRATOS NAS ÉPOCAS 1 E 2 

TEMPERATURA (°C) 
17 25 30 20-30 

SUBSTRATO E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 

Agar 68,24aA 56,08aA 6,12bA 32,74aA 17,56aB 17,56aB 20,98aA 20,98aA 

Areia 68,73aA 58,47aA 2,71 bAB 29,64aA 36,30aA 36,30aA 19,00aA 19,OOaA 

Vermiculita 61,92aA 39,81bB 0,74bB 22,76aA 18,12aB 18,87aB 25,90aA 19,70aA 

Papel filtro 68,85aA 54,46bA 5,67hA 25,11aA 28,13aAB 28,16aAB 23,24aA 23,24Aa 

E1 = 30 (fias de estratificaçâo e E2 = 60 dias de estratificaçâo 
«Médias seguidas por letras iguais minúsculas na mesma linha e maúsculas na mesma coluna entre as épocas 
(E1 e E2), não cfiferem entre si, ao nível de 5%, pelo teste de Duncan. 

2 
LABOURIAU. L G. A germinação tias sementes. Washington: Secretária da OEA, 1983,173p 
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Visto que as sementes de D. brasiliensis requerem temperatura de 17° C 

para germinar, observou-se na interação temperatura X substrato, que com 30 dias 

de estratificação, independente do substrato utilizado e com 60 dias de estratificação 

em substratos ágar e areia, demonstram as melhores porcentagens de germinação, 

igualando-se estatisticamente. Por outro lado, com 30 de estratificação, as menores 

médias foram obtidas em temperatura de 25° C, com porcentagens de 0,74%, 

2,71%, 5,67% e 6,12% de germinação, em substratos vermiculita, areia, papel filtro e 

ágar, respectivamente. 

Os dados obtidos indicam que, além da temperatura, o substrato 

empregado, também vai agir de forma diferenciada no resultado da germinação. 

O substrato deve oferecer condições favoráveis para as sementes no 

decorrer dos testes de germinação. Segundo FIGLIOLIA; OLIVEIRA; 

PIÑA-RODRIGUES (1993), a vermiculita vem sendo utilizada com bons resultados 

para as espécies florestais, devido sua boa capacidade de absorção, retenção de 

água sendo também indicada para sementes de lenta germinação. Para D. 

brasiliensis, no entanto, a vermiculita com 60 dias de estratificação, se mostrou um 

material inadequado, com 39,81% de germinação, sendo inferior aos demais 

substratos, provavelmente o tamanho da semente e a sua exigência com relação à 

água, não foi compatível com as características físicas do substrato, influenciando 

negativamente na germinação. Já o papel filtro, apesar de ser indicado para 

sementes pequenas (FIGLIOLIA; PINÃ-RODRIGUES, 1995a), sementes de rápida 

germinação, tende a favorecer o desenvolvimento de microrganismos aeróbicos 

(FIGLIOLIA; OLIVEIRA; PIÑA-RODRIGUES, 1993). O ágar é considerado como um 

excelente substrato, porém observou-se neste trabalho, que nas temperaturas de 

25° C e 30° C houve desidratação, durante o período de semeadura, o que pode ser 

justificado pelo longo período de permanência nos germinadores. Essas 

características do substrato concordam com CATAPAN (1998) que, trabalhando com 

sementes de Ilex paraguariensis, também observou rápida desidratação em 
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temperaturas acima de 25° C, além de favorecer a contaminação por 

microorganismos. Portanto, entre os substratos que se obteve as melhores médias 

de germinação, sugere-se que a areia em temperatura constante de 17° C seja o 

substrato mais adequado para a germinação de sementes de D. brasiliensis, uma 

vez que ele é indicado para todo tipo de sementes, espécies mais sensíveis ao 

ressecamento e exigem um período mais prolongado para germinarem. 

Nas Tabelas 10 e 11 constam os resultados dos índices de velocidade de 

germinação de sementes de D. brasiliensis entre época X substrato e época X 

temperatura, respectivamente. 

Para a ANOVA, visto que os dados não apresentavam homogeneidade de 

variância e não seguiam uma distribuição normal, foram transformados segundo are 

sen V X/100. 

TABELA 10 - ÍNDICE DE VELOCIDADE DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Drimys brasiliensis 
EM DIFERENTES SUBSTRATOS, COM 30 E 60 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 

SUBSTRATO 
ÉPOCA ÁGAR AREIA PAPEL FILTRO VERMICULITA 

30 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 0,1245bA 0,0926bA 0,0964bA 0,0708bA 

60 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 0,5489aA 0,6150aA 0,6572aA 0,2802aB 

*Medias seguida por letras iguais minúsculas na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, não diferem entre 
si ao nível de 5%, pelo teste de Duncan. 

Pela análise estatística (Anexo 7), observa-se que há efeito significativo para 

os fatores época X substrato e época X temperatura. 

Pode-se se observar na Tabela 10, que os maiores valores do índice de 

velocidade de germinação para D. brasiliensis, foi obtido com 60 dias de 

estratificação, nos substratos ágar, areia e papel filtro, atingindo os valores de 

0,5489, 0,6150 e 0,6572, respectivamente, diferindo estatisticamente dos demais 

tratamentos. 
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Na Tabela 11, constam as médias do índice de velocidade de germinação 

para a interação época X temperatura. 

TABELA 11 - ÍNDICE DE VELOCIDADE DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Drímys brasiliensis 
EM DIFERENTES TEMPERATURA, COM 30 E 60 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 

TEMPERATURA (°C) 
EPOCA 17 25 30 20-30 

30 DIAS CG ESTRATIFICAÇÃO 0,3538bA 0,0185bC 0,0315bC 0,1059bB 

60 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 0,6338aA 0,5560aA 0,5197aA 0,3630aB 

'Medias seguida por letras iguais minúsculas na mesma coluna e maiúsculas na mesma linha, não diferem entre 
si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Duncan. 

Na interação época X temperatura na Tabela 11, observou-se que o maior 

índice de velocidade de germinação foi obtido com 60 dias de estratificaçâo, nas 

temperaturas de 17° C, 25° C e 30° C, atingindo os valores de 0,6338, 0,5560 e 

0,5197, respectivamente, igualando-se estatisticamente. No entanto, verifica-se que 

para se obter um melhor índice de velocidade de germinação para as sementes de 

D. brasiliensis, não depende apenas do período de permanência na estratificaçâo, 

mas também das condições em são colocadas para germinar, como o substrato e a 

temperatura. Portanto, os dados obtidos entre os tratamentos, indicam que para 

alcançar o melhor índice de velocidade de germinação para as sementes de O. 

brasiliensis, as mesmas devem ser estratificadas por um período de 60 dias e 

submetidas à temperatura de 17° C, e como substratos recomenda-se o ágar, a 

areia e o papel filtro. 

4.7.1 Freqüência acumulada da germinação 

As taxas acumuladas de germinação sob temperatura de 17° C, realizadas 

nas diversas combinações de substrato, para as sementes estratificadas com 30 e 

60 dias, estão representadas nas Figuras 10 e 11, respectivamente. 
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FIGURA 10-FREQÜÊNCIA ACUMULADA DE SEMENTES DE Drimys brasiliensis GERMINADAS 
SOB TEMPERATURA DE 17° C, EM DIFERENTES SUBSTRATOS, ESTRATIFICADAS 
DURANTE 30 DIAS 

Dias após a semeadura 

AREIA * SP X AGAR — m — VERM ICULITA 

Nota-se pela Figura 10, que no substrato areia, não houve germinação até 

aos 43 dias de semeadura, enquanto que nos substratos ágar, papel filtro e 

vermiculita, com o mesmo período de semeadura, ocorre a germinação, porém a 

quantidade de sementes germinadas é baixa. Já aos 81 dias, quando o teste de 

germinação foi encerrado, observou-se que a germinação em substrato areia atingiu 

a média de 68,73%, igualando-se estatisticamente aos substratos ágar, papel filtro e 

vermiculita com valores de 68,24%, 68,85% e 61,92% de germinação. 

Observou que após 30 dias de estratificação, a germinação foi lenta, 

indicando que as sementes necessitam de um tempo maior de exposição na 

estratificação antes de serem capazes de germinar. 
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FIGURA 11 - FREQÜÊNCIA ACUMULADA DE SEMENTES DE Drímys brasiliensis GERMINADAS 
SOB TEMPERATURA DE 17° C, EM DIFERENTES SUBSTRATOS ESTRATIFICADAS 
DURANTE 60 DIAS 

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 

Dias após a semeaduna 

—M—AREIA — S P — • — A G A R • VERM ICULITA 

Na Figura 11, nota-se que é necessário estratificar as sementes por 60 

dias, para que sementes germinem mais rápido. 

A baixa porcentagem de germinação inicial, indica que nas sementes que 

germinaram primeiro os embriões estavam mais desenvolvidos, no estágio de 

maduro, no início da curva, os embriões estavam no estágio de torpedo e em 

seguida, quando a curva ganha um incremento acentuado, correspondendo aos 

embriões na fase de coração. Mesmo que os embriões estejam completamente 

maduros, o substrato também é um fator importante, na velocidade e na 

porcentagem de germinação, pois verificou-se que a germinação é lenta e mais 

baixa quando colocadas em vermiculita. 

Embora tenha havido maior porcentagem de sementes germinadas aos 30 

dias de estratificaçâo em relação ao tratamento de 60 dias, observa-se que houve 

redução no tempo entre a semeadura e o início da germinação com 60 dias de 

estratificaçâo, pois com 30 dias, a curva somente passou a ganhar um incremento 

acentuado a partir dos 43 dias após a semeadura, finalizando aos 81 dias (Figura 

10). No tratamento com 60 dias de estratificaçâo, a curva ganha um suave 

incremento aos 6 dias, finalizando aos 51 dias após a semeadura (Figura 11). 
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4.7.2 Quantificação de sementes deterioradas e das forma dos embriões após o 

encerramento da germinação 

Nas Figuras 12 e 13, estão representadas as porcentagens de sementes 

deterioradas, embriões nos estágios de coração, torpedo e maduro, após o 

encerramento do teste de germinação sob temperatura de 170 C, nos diferentes 

substratos e períodos de estratificação. 

FIGURA 12 - PORCENTAGEM DE SEMENTES DETERIORADAS, EMBRiÕES EM FORMA DE 
CORAÇÃO, TORPEDO E MADURO DE Drimys brasiliensis, APÓS O 
ENCERRAMENTO DO TESTE DE GERMINAÇÃO SOB TEMPERATURA DE 170 C , 
EM DIFERENTES SUBSTRATOS, COM 30 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 
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FIGURA 13 - PORCENTAGEM DE SEMENTES DETERIORADAS, EMBRiÕES EM FORMA DE 
CORAÇÃO, TORPEDO E MADURO DE Drimys brasiliensis, APÓS O 
ENCERRAMENTO DO TESTE DE GERMINAÇÃO SOB TEMPERATURA DE 17" C. 
EM DIFERENTES SUBSTRATOS, COM 60 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 
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Observa-se nas Figuras 12 e 13 que havia poucas sementes em condições 

de germinar, sendo que a restante estavam deterioradas. A baixa porcentagem de 

embriões em condições de germinar, encontrados nos tratamentos com temperatura 

constante de 17° C, é devido principalmente á alta porcentagem de germinação, pois 

a maioria das sementes germinaram nessas condições. Os dados permitem afirmar 

que para superar a dormência e completar o desenvolvimento dos embriões de 

Drimys brasi/iensis, são necessários 60 dias de estratificação. Dessa forma , o teste 

de germinação pode ser instalado em substratos ágar, areia ou papel filtro sob 

temperatura de 17° C. Nessas condições a germinação tem início aos 6 dias e pode 

ser encerrada aos 51 días de semeadura. 

Nas Figuras 14, 15, 16, 17, 18 e 19, estão representadas as porcentagens de 

sementes deterioradas, embriões nos estágios de coração, torpedo e maduro, após 

o encerramento do teste de germinação sob temperaturas de 250 C, 30° C e 

20-30° C nos diferentes substratos e nos períodos de 30 e 60 dias de estratificação. 

FIGURA 14 - PORCENTAGEM DE SEMENTES DETERIORADAS, EMBRiÕES EM FORMA DE 
CORAÇÃO, TORPEDO E MADURO DE Drimys brasiliensis, APÓS O 
ENCERRAMENTO DO TESTE DE GERMINAÇÃO SOB TEMPERATURA DE 25° C, 
EM DIFERENTES SUBSTRATOS, COM 30 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 
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FIGURA 15 - PORCENTAGEM DE SEMENTES DETERIORADAS, EMBRiÕES EM FORMA DE 
CORAÇÃO, TORPEDO E MADURO DE Drimys brasilíensis, APÓS O 
ENCERRAMENTO DO TESTE DE GERMINAÇÃO SOB TEMPERATURA DE 250 C, 
EM DIFERENTES SUBSTRATOS, COM 60 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 
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FIGURA 16 - PORCENTAGEM DE SEMENTES DETERIORADAS, EMBRiÕES EM FORMA DE 
CORAÇÃO, TORPEDO E MADURO DE Drimys brasiliensis, APÓS O 
ENCERRAMENTO DO TESTE DE GERMINAÇÃO SOB TEMPERATURA DE 300 C, 
EM DIFERENTES SUBSTRATOS, COM 30 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 
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FIGURA 17 - PORCENTAGEM DE SEMENTES DETERIORADAS, EMBRiÕES EM FORMA DE 
CORAÇÃO, TORPEDO E MADURO DE Drimys brasíliensis, APÓS O 
ENCERRAMENTO DO TESTE DE GERMINAÇÃO SOB TEMPERATURA DE 30" C, 
EM DIFERENTES SUBSTRATOS, COM 60 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 
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FIGURA 18 - PORCENTAGEM DE SEMENTES DETERIORADAS, EMBRiÕES EM FORMA DE 
CORAÇÃO, TORPEDO E MADURO DE Drimys brasíliensis, APÓS O 
ENCERRAMENTO DO TESTE DE GERMINAÇÃO SOB TEMPERATURA DE 
20-30" C, EM DIFERENTES SUBSTRATOS, COM 30 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 
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FIGURA 19 - PORCENTAGEM DE SEMENTES DETERIORADAS, EMBRIÓES EM FORMA DE 
CORAÇÃO, TORPEDO E MADURO DE Drimys brasi/iensis, APÓS O 
ENCERRAMENTO DO TESTE DE GERMINAÇÃO SOB TEMPERATURA DE 
20-30" C, EM DIFERENTES SUBSTRATOS, COM 60 DIAS DE ESTRATIFICAÇÃO 
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Pode-se observar pelas Figuras 14, 15, 16, 17, 18 e 19 que houve alta 

porcentagem de sementes deterioradas nos tratamentos com temperaturas de 

25° C, 30° C e 20-30° C, independente do período de estratificação. 

Em algumas espécies florestais , a estratificação em baixas temperaturas, 

pode reduzir a sensibilidade das sementes às condições externas, ampliando a faixa 

de temperatura sob a qual germinação poderà ocorrer. As sementes de Pinus 

lambertina somente germinam a temperaturas acima de 25° C, mas, após a 

estratificação elas são capazes de germinar em temperaturas mais baixas 

(MALAVASI, 1988). No caso de Drimys brasiliensis, mesmo após a estratificação, as 

sementes necessitam de temperaturas mais baixas para a germinação, pois quando 

submetidas à temperaturas mais altas, perderam a viabilidade. 
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5 CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que: 

s Os frutos de Allophylus edulis têm forma de coca, globosa, são indeiscentes e 

monospermos; 

•S As sementes de Allophylus edulis são ovoide e sem endosperma; 

A germinação das sementes de A. edulis é do tipo fanerocotiledonar, tem 

início ao oitavo dia e pode ser encerrada no décimo quinto dia após a semeadura; 

</ A. edulis com teor de umidade de 30,8%, têm 18.436 sementes por 

quilograma; 

V As melhores porcentagens e velocidade de germinação para as sementes de 

Allophylus edulis foram obtidas nas temperaturas constantes de 25° C e 30° C, 

sendo os substratos ágar e areia que proporcionaram as melhores condições de 

germinação; 

s As sementes de A. edulis são fotoblástica neutra; 

S Sementes de A. edulis têm boa capacidade germinativa em habitats pouco 

úmido, úmido e muito úmido; 

s Os frutos de Drimys brasiliensis são múltiplos, livres, constituídos por cinco 

frutíolos, são indeiscentes e polispérmicos; 

s As sementes de Drimys brasiliensis são reniformes e apresentam grande 

quantidade de endosperma; 

S D. brasiliensis com teor de umidade de 7,14%, têm 237.353 sementes por 

quilograma; 

s Sementes de Drimys brasiliensis têm dormência por imaturidade embrionária; 

s A maior porcentagem de embriões de D. brasiliensis foi em forma de coração, 

em sementes sem estratificação; 

s Após a estratificação houve aumento na porcentagem de embriões de D. 

brasiliensis na forma de maduro; 
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s A estratificaçâo em areia por 60 dias é um método eficiente para superar a 

dormência das sementes de D. brasiliensis; 

s A melhor porcentagem e velocidade de germinação para as sementes de D. 

brasiliensis foi obtida na temperatura constante de 17° C e os substratos ágar, areia 

e papel filtro foram os mais adequados; 

v Sementes de D. brasiliensis estratificadas por 60 dias, a germinação tem 

início ao quinto dia e pode ser encerrada com cinqüenta e um dias após a 

semeadura e 

v Temperaturas acima de 25° C são inadequadas para as sementes de D. 

brasiliensis, pois proporcionam alta porcentagem de deterioração, durante a 

germinação; 
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ANEXO 1 - DADOS METEOROLÓGICOS DA CASA DE VEGETAÇÃO 
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MEDIAS MENSAIS DAS TEMPERATURAS MÁXIMA, MEDIA E MíNIMA DA CASA DE VEGETAÇÃO 

DURANTE A ESTRAnFICAçÃO DE SEMENTES DE Drimys brasiliensis NO PERíoDO DE JUNHO, 

JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2001. 
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FONTE: EMBRAPA - CNPF - Empresa Brasileira de Pesquisa Florestal - Centro Nacional de 
Pesquisa Florestal. 



ANEXO 2 - ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS TESTES DE GERMINAÇÃO DE 

SEMENTES DE Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk. EM DIFERENTES 

TEMPERATURAS E SUBSTRATOS 
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SANEST - SISTEMA DE ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Autores: Bio Paulo Zorrta - Amauri Almeida Machado 

Centro Nacional de Pesquisa de Florestas - CNPF 

OBSERVAÇÕES NÃO TRANSFORMADAS 

NOME DOS FATORES 

Fator Nome 

A Substrato 
B Repetição 
C Temperatura 

QUADRO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

CAUSAS DA VARIAÇÃO G.L. S.Q. Q.M. VALOR F PROB>F 

SUBSTRATO 4 988.5714286 247.1428571 6.8075 0.00016 
TEMPERATURA 3 1293.1428571 431.0476190 11.8730 0.00001 
SUBTEM 12 2206.8571429 183.9047619 5.0656 0.00001 
RESIDUO 120 4356.5714286 36.3047619 

TOTAL 139 845.1428571 

Média geral = 89.857140 
Coeficiente de variação = 6.705 % 



ANEXO 3 - ANÁLISE ESTATÍSTICA DO ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 

GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk. EM 

DIFERENTES TEMPERATURAS E SUBSTRATOS 



83 

SANEST - SISTEMA DE ANALISE ESTATÍSTICA 
Autores: Elio Paulo Zonta - Amauri Almeida Machado 

Centro Nacional de Pesquisa de Florestas - CNPF 

TRANSFORMAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES SEGUNDO ARCO SENO DA RAIZ DE X/ 100 

NOME DOS FATORES 

Fator Nome 

A Substrato 
B Repetição 
C Temperatura 

QUADRO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

CAUSAS DA VARIAÇÃO G.L. S.O. Q.M. VALOR F PROB.>F 

SUBST 4 12.9907190 3.2476798 14.2067 0.00001 
TEMP 3 132.7969148 44.2656383 193.6362 0.00001 
SUB*TEM 12 8.8734803 0.7394567 3.2347 0.00068 
RESIDUO 120 27.4322530 0.2286021 

TOTAL 139 182.0933671 

Media geral = 7.602774 
Coeficiente de variação = 6.289 % 
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ANEXO 4 - ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS TESTES DE GERMINAÇÃO DE 

SEMENTES DE Allophylus edulis ( St. Hil.) Radlk. NA AUSÊNCIA E PRESENÇA DE 

LUZ 
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SANEST - SISTEMA DE ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Autores: Bio Paulo Zonta - Amauri Almeida Machado 

Centro Nacional de Pesquisa de Florestas - CNPF 

OBSERVAÇÕES NÃO TRANSFORMADAS 

NOME DOS FATORES 

Fator Nome 

A Luz 
B Repetição 

QUADRO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

CAUSAS DA VARIAÇÃO G.L. S.Q. Q.M. VALOR F PROB.>F 

LUZ 1 0.0000000 0.0000000 0.0000 1.00000 
RESIDUO 12 16.0000000 34.6666667 

TOTAL 13 416.0000000 

Média geral = 92.000000 
Coeficiente de variação = 6.400 % 
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ANEXO 5 - ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS TESTES DE GERMINAÇÃO DE 

SEMENTES DE Allophylus edulis (St. Hil) Radlk. EM DIFERENTES QUANTIDADE 

DE ÁGUA NO SUBSTRATO 
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SANEST - SISTEMA DE ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Autores: Bio Paulo Zonta - Amauri Almeida Machado 

Centro Nacional de Pesquisa de Florestas - CNPF 

TRANSFORMAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES SEGUNDO ARCO SENO DA RAIZ DE X/100 

NOME DOS FATORES 

Fator Nome 

A Água 
B Repetição 

QUADRO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

CAUSAS DA VARIAÇÃO G.L. S.Q. Q.M. VALOR F PROB>F 

ÁGUA 3 11150.4139146 3716.8046382 35.4863 0.00001 
RESÍDUO 24 2513.7424439 104.7392685 

TOTAL 27 13664.1563585 

Média geral = 52.791828 
Coeficiente de variação = 19.386 % 



ANEXO 6 - ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS TESTES DE GERMINAÇÃO DE 

SEMENTES DE Drímys brasiliensis Miers EM DIFERENTES ÉPOCAS, 

SUBSTRATOS E TEMPERATURAS 
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SANEST - SISTEMA DE ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Autores: Bio Paulo Zonta - Amauri Almeida Machado 

Centro Nacional de Pesquisa de Florestas - CNPF 

TRANSFORMAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES SEGUNDO ARCO SENO DA RAIZ DE X/ 100 

NOME DOS FATORES 

Fator Nome 

A Época 
B Substrato 
C Temperatura 
D Repetição 

QUADRO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

CAUSAS DA VARIAÇÃO G.L S.Q. Q.M. VALOR F PROB.>F 

ÉPOCA 1 455.0225079 455.0225079 7.1297 0.00816 
SUBSTRATO 3 914.2242786 304.7414262 4.7750 0.00349 
TEMPERATURA 3 27303.0638607 9101.0212869 142.6029 0.00001 
EPO*SUB 3 62.3694117 20.7898039 0.3258 0.80912 
EPO*TEM 3 6772.7504340 2257.5834780 35.3738 0.00001 
SUB*TEM 9 1527.3641372 169.7071264 2.6591 0.00651 
EPO*SUB*TEM 9 197.7805691 21.9756188 0.3443 0.95855 
RESÍDUO 192 12253.5794139 63.8207261 

TOTAL 223 49486.1546133 

Média geral = 32.290112 
Coeficiente de variação = 24.741 % 



ANEXO 7 - ANÁLISE ESTATÍSTICA DO ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 

GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Drímys brasiliensis Miers. EM DIFERENTES 

ÉPOCAS, TEMPERATURAS E SUBSTRATOS 
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SANEST - SISTEMA DE ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Autores: Elio Paulo Zonta - Amauri Almeida Machado 

Centro Nacional de Pesquisa de Florestas - CNPF 

TRANSFORMAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES SEGUNDO ARCO SENO DA RAIZ DE X/ 100 

NOME DOS FATORES 

Fator Nome 

A Época 
B Substrato 

C Temperatura 
D Repetição 

QUADRO DA ANÁUSE DE VARIÂNCIA 

CAUSAS DA VARIAÇÃO G.L S.Q. Q.M. VALOR F PROB.>F 

ÉPOCA 1 306.5998506 306.5998506 265.0328 0.00001 
SUBSTRATO 3 32.6154241 10.8718080 9.3979 0.00005 
TEMPERATURA 3 82.8781819 27.6260606 23.8807 0.00001 
EPO*SUB 3 16.1793077 5.3931026 4.6619 0.00398 
EPO*TEM 3 54.7121661 18.2373887 15.7649 0.00001 
SUB*TEM 9 18.5294383 2.0588265 1.7797 0.07386 
EPO*SUB*TEM 9 12.4413255 1.3823695 1.1950 0.29960 
RESÍDUO 192 222.1127518 1.1568372 

TOTAL 223 746.0684460 

Média geral = 2.937926 
Coeficiente de variação = 36.610 % 


