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 RESUMO   

  

Grande parte das espécies nativas da Amazônia apresenta baixa longevidade natural para 

suas sementes, restringindo seu aproveitamento em plantações, pois perdem rapidamente sua 

viabilidade, requerendo utilização imediata na semeadura. Estudos sobre teores de água de 

sementes tem sido bastante explorado pelos pesquisadores, visto que a água apresenta-se como o 

seu principal componente para os processos de desenvolvimento e de germinação. A sensibilidade 

das sementes para a dessecação tem implicações importantes no armazenamento das mesmas, com 

isso afirma-se que a umidade é um fator decisivo para manter a qualidade das sementes durante o 

armazenamento. 

Os testes relacionados ao dessecamento de sementes é fundamental no sistema de 

produção, pois, além de reduzir o teor de água, para permitir a preservação de sua qualidade 

fisiológica durante o armazenamento, possibilita a antecipação da colheita evitando perdas diversas. 

Durante a formação das sementes ocorre uma série de transformações morfofisiológicas e 

funcionais, finalizando ao atingirem o máximo acúmulo de matéria seca e se desligarem 

fisiologicamente da planta-mãe. Esse estádio geralmente coincide com a máxima qualidade 

fisiológica, pois as sementes frequentemente exibem germinação e vigor máximos.  

Pelos testes realizados foi analisado o comportamento das sementes selecionadas a partir 

dos diferentes níveis de dessecamento tomando como ponto de observação o teor de água e a 

germinação das espécies de Syagrus inajai, OrmosiexcelsaSpruceexBenth. (tento-amarelo) e 

Aparisthmium cordatum (pau-de-facho). Sementes de Syagrus inajai (pupunha-brava) com teor de  

água inicial de 19,05% foram colocadas para secar em laboratório, a temperatura e umidade relativa 

ambientes por períodos de 0, 10, 20, 30 e 40 dias, enquanto as sementes de Ormosia excelsa (tento-

amarelo) e Aparisthmium cordatum (espoca-espoca) foram colocadas pra secar por períodos de 0, 2, 

4, 6, 8 e 10 dias. As avaliações do teste mostraram que apesar da perda de água da sementes pelo 

dessecamento elas não perdem totalmente sua capacidade germinativa. 

PALAVRAS-CHAVE: vigor, dessecamento, germinação, umidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A longevidade natural das sementes varia entre as espécies, sendo um fator de bastante 

importância a ser considerado na tecnologia de sementes florestais. Grande parte das 

espécies nativas da Amazônia apresenta baixa longevidade natural para suas sementes, 

restringindo seu aproveitamento em plantações, pois perdem rapidamente sua viabilidade, 

requerendo utilização imediata na semeadura.  

 Primeiros estudos procurando entender à longevidade natural das sementes foram 

apresentados por Elliott em 1912; sementes de espécies de regiões temperadas foram 

categorizadas em: (1) as que podem ser desidratadas; (2) as que podem sobreviver com 

desidratação parcial; (3) as que raramente podem ser desidratadas (ELLIOTT apud HONG e 

ELLIS, 2003). 

 Em 1973, Roberts classificou as sementes para fins de armazenamento em 

“sementes ortodoxas”, as tolerantes a redução do grau de umidade e ao resfriamento, e 

“sementes recalcitrantes”, as sensíveis a redução do grau de umidade (FERREIRA et al., 

2008). Em 1990, foi proposta a terceira categoria “sementes intermediárias”, são as 

sementes tolerantes a redução do grau de umidade, mas não ao resfriamento (ELLIS et al. 

apud HONG e ELLIS, 2003).  

 Estudos sobre teor de água da semente têm sido bastante explorados pelos 

pesquisadores, visto que a água apresenta-se como o seu principal componente para os 

processos de desenvolvimento (maturação) e de germinação. Cumprindo assim o papel de 

garantir a perpetuação da espécie vegetal por possuir diversidade de atuação tais como, a 

manutenção da organização do sistema de membranas celulares, a cadeia de processos 

bioquímicos anabólicos, essencial como carreador de nutrientes, além de interferir em 

diferentes processos fisiológicos que determinam o nível de desempenho de sementes de 

plantas cultivadas (MARCOS FILHO et al., 1987). A avaliação da germinação de espécies 

florestais responderam de forma positiva ao teste, apenas uma espécie das três 

selecionadas não obteve êxito. Entretanto, vale ressaltar, que no período de realização do 

presente estudo não foram encontrados registros de outros estudos que seguissem a 

mesma linha de pesquisa e utilizassem as mesmas espécies. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Teste de Dessecamento 

 

O teor de água é fator mais importante para definir a qualidade de sementes no 

armazenamento, pelo fato de interferir em sua atividade biológica, atividade dos 

microrganismos e suscetibilidade à danificação mecânica. Assim, a secagem de sementes 

constitui-se em ferramenta fundamental na produção de sementes de alta qualidade e visa 

manter o teor de água adequado para as operações de beneficiamento, transporte e 

armazenamento, reduzindo ao mínimo os impactos que a qualidade das sementes possa 

sofrer durante essas etapas. 

Segundo Medeiros e Eira (2006), a capacidade de tolerar a secagem é uma das mais 

importantes características que uma semente pode apresentar, pois é considerada uma 

estratégia adaptativa que permite a sobrevivência da semente em condições ambientais 

desfavoráveis podendo assegurar a disseminação da espécie. Corroborando, Barbedo e 

Marcos Filho (1998) destacam que a habilidade das sementes de sobreviver a desidratação 

é o resultado das adaptações que previnem a destruição celular durante a perda de água. 

 

2.2. Espécies Selecionadas para o Estudo 

 

As sementes utilizadas para o estudo são espécies florestais nativas da Amazônia. 

Foram selecionadas sementes de importância econômica e ecológica, a quantidade de 

sementes disponíveis para a iniciação dos estudos foi um fator importante para a escolha 

das mesmas. Em seguida, as características gerais individuais de cada espécie. 

 

2.2.1. Syagrus inajai (Spruce) Becc. 

 

A pupunha-brava é uma palmeira nativa da Amazônia, muito encontrada vegetando 

em estado selvagem nas matas do norte. Esta planta apresenta um monocaule (solitário) 

liso, que pode atingir mais de 8 metros de altura, tendo como média de diâmetro de tronco 

10 cm. Os frutos que são drupas ovoides, medem aproximadamente 3 cm de diâmetro, 

estão  cobertos de casca coriácea, lisa e verde, que fica amarelada quando maduros. Sua 

polpa fina e fibrosa na cor amarela alaranjada, em conjunto com um endocarpo duro, 

envolve uma única semente branca, doce e oleosa. A propagação do pupunharana é feita 

por sementes. As folhas desta palmeira são muito utilizadas para cobertura de casas, devido 
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sua alta duração: se bem conservadas mais de 10 anos. Suas sementes tem sabor 

agradável de coco e podem ser consumidas secas ou “in natura”. Elas também servem de 

matéria prima para um tipo de óleo comestível. 

 

2.2.2. Ormosia excelsa Spruce ex Benth. 

 

Conhecida popularmente como itaubarana, e tento amarelo (SILVA et al., 2003), é 

uma espécie arbórea de médio a grande porte, conhecida popularmente como tento amarelo 

(Amazonas), tentuarana, jatobá do igapó, habita as margens inundadas dos rios e 

cabeceiras de lagos. Apresenta flores violáceas, frutos com sementes amarelo-alaranjado 

pálido e madeira castanho-avermelhado (SILVA, 1977).  É uma espécie florestal nativa e 

endêmica do Brasil, pertencente à família Fabaceae, subfamília PapilionoideaeAs sementes 

apresentam em média, comprimento de 16,74 mm, largura 13,82 mm e espessura de 7,58 

mm. O peso de mil sementes é de 2458,7 g e o número de sementes por quilo é de 407 

sementes. As sementes apresentam-se com forma oblonga, estenospérmicas, com ápice e 

base achatada. O hilo é saliente, distinto, de forma elíptica, apresentando coloração laranja, 

semelhante à parte basal da semente. As sementes são obcampilótropas, exalbuminosas, 

com cotilédones crassos, de coloração amarelada. O embrião possui forma invaginada, 

globosa e apresenta posição axial, o eixo embrionário indiferenciado com meristema 

radicular visível, radícula ínfera. Destaca-se pelo uso de sua madeira e tamém é utilizada 

para ornamentação. 

 

 

2.2.3. Aparisthmium cordatum 

 

Espécie heliófita ou de luz difusa, xerófila, ocorre nas Guianas, Equador, Peru, 

Colômbia, Bolívia, Venezuela, região amazônica e de floresta atlântica do Brasil, 

encontrando em Santa Catarina seu limite austral, por volta da região da Serra do Tabuleiro. 

É uma espécie que com frequência ocorre da metade para cima em encostas, 

especialmente em florestas primárias, não encontrada nas planícies. Aparentemente possui 

propriedades gastroprotetoras. 

Aparisthmium cordatum é uma espécie de fácil reconhecimento por apresentar 

estipelas lanceoladas no ápice do pecíolo, a inflorescência estaminada em racemo 

especiforme ou espiga, com glomérulos multiflorais, a inflorescência pistilada em racemo 
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ereto, as flores pestiladas com pedicelos de 1,5-3 mm de comprimento, os frutos com 3 

mericarpos acentuadamente dilatados e as sementes eranculadas. 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram selecionadas três espécies florestais nativas com base no interesse 

econômico, ecológico e disponibilidade de sementes durante o período da pesquisa. 

Os frutos e/ou sementes foram coletados de matrizes das espécies selecionadas nas 

Áreas de Coletas de Sementes – ACS do Centro de Sementes Nativas da Amazônia – 

CSNAM/UFAM. Quando necessário foi realizado o beneficiamento das sementes. 

As sementes foram colocadas para secar (dessecamento) em diferentes tempos: 0, 

2, 4, 6, 8 e 10 dias, em ambiente de laboratório. Em cada período de dessecamento foi 

determinado o teor de água das sementes e realizado o teste de germinação das sementes.  

O teor de água será obtido pelo método da estufa a 105 ± 3ºC por 24 h (BRASIL, 

2009) com duas repetições de 10 sementes.  

O teste de germinação das sementes foi realizado em câmara de germinação com 

temperatura constante (25 ± 3ºC); as sementes foram semeadas sob o substrato, 

dependendo do tamanho das mesmas, foi utilizado vermiculita e papel de germinação 

paraos testes. Inicialmente, o substrato foi umedecido com água destilada na proporção 1:2 

v:v, e posteriormente quando necessário. 

Foram utilizados os critérios fisiológicos (protrusão da raiz) e o critério tecnológico 

(formação de plântula normal – BRASIL, 2009) para análise dos experimentos. Foram 

calculadas as variáveis para protrusão da raiz e formação de plântulas: porcentagem final; 

tempos inicial, médio e final; índices de velocidade de germinação e emergência. 

O delineamento foi inteiramente casualizado, com seis tratamentos e quatro 

repetições com 25 sementes. Será feita a ANOVA a 5% de probabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Teor de água por espécie  

 

4.1.1. Syagrus inajai Spruce Becc. 

 

A partir dos resultados do teor de umidade das sementes da espécie Syagrus inajai 

Spruce Becc. (Pupunha-brava), o nível descrescente de água baixou significativamente, 

mas esta perda de umidade não implicou significativamente na viabilidade da semente, esta 

espécie tolera os altos níveis de dessecamento, este fator também não influenciou na sua 

longevidade e as sementes responderam de forma positiva ao experimento. Assim, a 

espécie Syagrus inajai Spruce Becc. (Pupunha-brava) foi classificada como ortodoxa. 

 

 

 

 

Período de dessecamento 
(dias) 

 
Teor de 

umidade (%) 

0 dias  19,05 
 

10 dias           10,00 

20 dias  8,79 

30 dias 

40 dias 

          8,76 

         8,49 

Tabela 1 – Teor de água das sementes (%) de Syagrus inajai Spruce Becc. 
(pupunha-brava), submetidas à diferentes períodos de dessecamento 

 

 

4.1.2. Ormosia excelsa Spruce ex Benth. 

 

O teor de umidade da espécie OrmosiaexcelsaSpruceeBenth. (Tento-amarelo) 

apresentou uma enorme discrepância em seus resultados,  isto pode ser decorrente por 

fatores externos, mas as sementes não mostraram nenhuma perda de viabilidade 

decorrente disto. Esta espécie é classificada como ortodoxa.  
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Período de dessecamento 
(dias) 

 
Teor de 

umidade (%) 

0 dias  6,65 
 

2 dias           8,02 

4 dias  7,63 

6 dias 

8 dias 

10 dias 

          8,93 

         8,45 

         7,61 

Tabela 2 – Teor de água das sementes (%) de 
OrmosiaexcelsaSpruceeBenth. (Tento-amarelo), submetidas à diferentes 
períodos de dessecamento 
 

 

4.1.3. Aparisthmium cordatum 

 

O teste de teor de umidade realizado nas sementes da espécie Aparisthmium 

cordatum também apresenta um valor discrepante em seus valores, contudo, o resultado 

apresentado não pôde determinar com clareza se a semente é inviável. 

 

Período de dessecamento 
(dias) 

 
Teor de 

umidade (%) 

0 dias  9,94 
2 dias           9,56 

4 dias  9,44 

6 dias 

8 dias 

10 dias 

          8,5 

         10,88 

         15,81 

Tabela 3 – Teor de água das sementes (%) de Aparisthmium cordatum (Pau-de-facho), 

submetidas à diferentes níveis de dessecamento 
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4.2. Viabilidade das Sementes pelo Teste Germinação  

 

4.2.1. Syagrus inajai Spruce Becc. 

 

De acordo com as observações, o pior tratamento foi o dessecamento de 40 dias, 

contudo ele se assemelha estatisticamente com o tratamento de 10 dias, porém não é tão 

pior quanto o mesmo. Os tratamentos que apresentaram melhor desempenho foram os de 

0, 20 e 30 dias, que deram melhor condições as sementes e os mesmo são semelhantes 

estatisticamente pelo teste. Em todos os testes realizados foi observado a protusão de 

radícula, mesmo quando as sementes apresentavam pirênio. 

 

Período de dessecamento 
(dias) 

Germinação 
Final (%)* 

0 dias 37,5 A 
 

10 dias 25 AB 

20 dias 40 A 

 

30 dias 

40 dias 

40 A 

7,5 B 

CV (%) 34,96 

Tabela 4 –  Viabilidade das sementes Syagrus inajai Spruce Becc. (Pupunha-brava), 

submetidas à diferentes períodos de dessecamento 
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Figura 1 – Viabilidade das sementes (%) de Syagrus inajai Spruce Becc. (Pupunha-brava), 

submetidas à diferentes períodos de dessecamento A: Fruto, pirênio e sementes de Syagrus 

inajai Spruce Becc.. B: Sementes postas em vermiculura para o teste. C: Semente 

germinada. 

 

 

 

4.2.2. Ormosia excelsa Spruce ex Benth. 

 

De acordo com o teste de Tukey, os tratamento de 0 e 2 dias possuem um melhor 

desempenho, pois são estatisticamente iguais. Os testes de 4, 6, e 8 dias também foram 

estatisticamente bons, mas não apresentaram alto desempenho como o teste anterior. O 

teste de 10 dias de dessecamento apresentou o pior desempenho, pois as sementes 

germinadas neste dia foram em números mais reduzidos em comparação aos dias 

anteriores. Em todos os dias de análise de germinação foi perceptível a protusão de 

radícula. Este teste ainda estava em andamento, mas pode-se concluir é que as sementes 

estão totalmente viáveis e possuem uma alta tolerância ao dessecamento. 

 

 

 

 

A B 

C 
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Período de dessecamento 
(dias) 

 
Germinação 

final (%)* 

0 dias  57 A 
2 dias  60 A 

4 dias  49 AB 

6 dias 

8 dias 

10 dias 

 44 AB 

49 AB 

34 B 

CV (%)  19,23 

Tabela 5 –  Viabilidade das sementes Ormosia excelsa Spruce ex Benth.(Tento-

amarelo), submetidas à diferentes períodos de dessecamento 

 

 
Figura 2 – Sementes de Ormosia excelsa Spruce ex Benth.(Tento-amarelo) 

germinadas. 

 

 

4.2.3. Aparisthmium cordatum 

 

A espécie Aparisthmium cordatum foi coletada no Setor Sul do campus, em seguida foi 

encaminhada para o laboratório de sementes II onde recebeu o beneficiamento. O método 

escolhido para o teste e germinação foi em papeis de germinação onde as sementes foram 

lavadas em água corrente e os papeis foram esterilizados no autoclave. Foram feitas 4 

repetições com 25 sementes cada. O experimento não obteve êxito por motivos de 

infestação por fungos em todas as amostras, que pode ter sido ocasionado por diversos 

motivos como: excesso de umidade, alteração na temperatura, manuseio com falta de 

limpeza adequada, etc. O teste foi feito novamente com um novo método de assepsia, as 

sementes foram imersas em hipoclorito de sódio por 2 minutos e em seguida foram lavadas 
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em água corrente por mais 2 minutos com auxílio de uma peneira e foram postas em papeis 

de germinação autoclavados. Esse método de assepsia foi escolhido pelo fato das 

sementes serem pequenas e de difícil manuseio. Após o segundo método de assepsia, 

houve novamente infestação por fungos. Assim, a etapa do teste de germinação em 

Aparisthmium cordatum não foi realizada. Em relação à infestação de fungos, esta pode ter-

se dado por vários fatores, entre eles, a semente ter ganhado umidade durante os dias de 

secagem. 
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5. CONCLUSÃO 

 

As sementes analisadas mostraram comportamento de ortodoxas, aquelas que 

sobrevivem a secagem e congelamento durante sua conservação. Na avaliação de teor de 

umidade, duas espécies mostraram discrepâncias em seus resultados, o que pode ser 

decorrente de injúrias mecânicas ou mau condicionamento do ambiente de laboratório. 

Entretanto, a perda de umidade não afetou diretamente sua viabilidade e nem na sua 

capacidade germinativa. 

Desse modo, pode-se afirmar que o teor de água é um fator determinante para a 

manutenção e viabilidade de sementes ortodoxas ao longo do período de dessecamento, 

uma vez que exerce influências sobre os fatores biológicos. 

O teste de  germinação realizado em ambas espécies mostrou um descréscimo de 

sementes germinadas, mas isso não implica dizer que a mesma perdeu sua viabilidade, mas 

sim diminuição do seu poder germinativo e no seu vigor. Isto está ligado diretamente a 

umidade da semente, quanto mais seca, menor será seu vigor. Sabe-se que a longevidade 

das sementes é uma característica geneticamente determinada. Para evitar perdas, 

preservar e aumentar a qualidade e longevidade das sementes não deve-se apenas manter 

o teor de umidade ideal para cada espécie, mas também fatores como condições de 

armazenamento e maturidade fisíológica e integridade da semente podem influenciar o 

período de conservação da sua qualidade fisiológica.  
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