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RESUMO 

 

 
Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento sobre a classificação de sementes 

florestais nativas da Amazônia quanta a capacidade de armazenamento. Foram estudas 5 

espécies florestais presentes na Floresta Amazônica localizada na cidade de Autazes, e beira 

do rio Mamuri, Maués, AM. Após a coleta e beneficiamento dos frutos, as sementes foram 

determinadas quanto ao seu conteúdo de água, através do método de estufa (105 3C, por 24 

horas). Em seguida, foi feita a classificação fisiológica das sementes quanto ao 

comportamento durante a secagem e o armazenamento. Para isso foi realizado a secagem com 

sílica gel. Após a secagem, as sementes foram armazenadas em câmara fria e em seguida 

foram testadas a viabilidade das sementes pelo teste de germinação. Dentre as espécies 

estudas, podemos concluir que  Stryphnodendron microstachyum pode ser classificada  como 

espécie ortodoxa. Duroia genipapoide possivelmente deve ser uma espécie recalcitrante, pois 

baixou a níveis praticamente zero de germinação quando submetidas a processos de 

dessecamento e congelamento com teor de umidade a 11,66%. Duroia genipapoide, Annona e 

Isertia Hypoleuca  apresentaram germinação próximas de zero em todos os 3 níveis de 

tratamento, o que nos leva a propor estudos futuros de métodos ou protocolos de germinação, 

para estas espécies, pois em função das mesma continuaram com aparência de viáveis,“ 

duras” e “ firmes”,  porem não apresentaram resultados de germinação.  

 

 

PALAVRAS CHAVES: sementes, armazenamento, classificação. 

 

 

 



 5 

 ABSTRACT 

 

This study aimed to conduct a survey on the classification of forest seeds native to the 

Amazon how much storage capacity. 5 were studied forest species present in the Amazon 

Rainforest located in Autazes, and the river Mamuri, Maués, AM. After collection and 

processing of fruits, seeds were determined as to their water content by the method gases (105 

  3  C for 24 hours). Was then carried out the classification on the seed physiological 

behavior during drying and storage. to this was accomplished with silica gel drying. After 

drying, the seeds were stored in cold and then tested the viability of the seed germination test. 

Among the species studied, we conclude that Stryphnodendron microstachyum species can be 

classified as orthodox. 

Duroia genipapoide possibly be a recalcitrant species, it fell to levels near zero germination 

when subjected to desiccation and freezing processes with a moisture content of 11.66%. 

Duroia genipapoide, Annona and Isertia hypoleuca germinated near zero in all three 

treatment levels, which leads us to propose future studies of methods or protocols of 

germination for these species as a function of the same continued with the appearance of 

viable "hard" and "firm", but they did not show germination. 

 

 

KEY WORDS: seeds, storage, classification. 
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1.Introdução 

 

A classificação do comportamento das sementes no armazenamento é essencial para 

que se determine o melhor ambiente e condições ideais para o armazenamento das sementes 

e o tempo de duração no ambiente (HONG & ELLIS, 1996). 

A longevidade natural das sementes varia grandemente entre espécies, sendo um 

fator de bastante importância a ser considerado na tecnologia de sementes florestais. Grande 

parte de espécies nativas da Amazônia apresentam uma baixa longevidade natural para suas 

sementes, restringindo seu aproveitamento em plantações, já que perdem rapidamente sua 

viabilidade, requerendo utilização imediata na semeadura.  

As pesquisas sobre tecnologia de sementes de espécies florestais nativas, na 

Amazônia são insuficientes, principalmente no que se refere às condições de 

armazenamento para manter a viabilidade por um período prolongado. Dessa forma, a uma 

necessidade de utilização das sementes imediatamente após a colheita, visto que muitas 

espécies apresentam características recalcitrantes e estas dificuldades impedem o suprimento 

de sementes para a semeadura em época apropriada (VARELA & BARBOSA, 1986/87). 

A estratégia de conservação da biodiversidade envolve os métodos in situ e ex situ.  

A conservação in situ refere-se à manutenção das espécies no seu habitat por meio de 

unidades de conservação, como os parques nacionais (Brasil, 2000). O método de 

conservação ex situ consiste na conservação das espécies fora do seu habitat e deve ser 

realizado de forma complementar a conservação in situ (Brasil, 2000). A conservação ex situ 

pode ser realizada por meio do armazenamento de sementes (FAO, 1993). Todavia, o 

sucesso do armazenamento de sementes depende do conhecimento sobre o comportamento 

destas durante este processo, o que possibilita a utilização de condições adequadas para a 

manutenção da viabilidade (HONG & ELLIS, 1996). 
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Três fatores são de fundamental importância na conservação de sementes no 

armazenamento: grau de umidade, oxigênio e temperatura. Após a classificação de Roberts 

(1973), em sementes “ortodoxas” e “recalcitrantes” segundo a capacidade fisiológica de 

responder a sobrevivência, com relação ao conteúdo de água e temperatura no 

armazenamento, outra categoria, “intermediária”, surgiu subseqüentemente na classificação 

de sementes quanto à capacidade de tolerância ao dessecamento (ELLIS et al, 1990). 

Segundo Roberts (1973), as sementes que se mantêm viáveis nessas condições são 

chamadas “ortodoxas”, que são relativamente pequenas, com taxas metabólicas e respiração 

menores, as quais podem ser armazenadas com baixa temperatura e teor de água entre 5 e 

7% por um longo período de tempo e armazenamento sob baixas temperaturas por 100 anos 

ou mais sem perda significativa da viabilidade. Em contraste com as “recalcitrantes”, que 

não toleram dessecamento devendo manter umidade da mesma entre 12 a 30%, em 

temperatura abaixo de zero e perdem a viabilidade rapidamente, mesmo armazenada por 

alguns meses. 

 Há ainda um terceiro grupo de espécies relatado na literatura (ELLIS et al., 1990; 

ELLIS et al., 1981), cujas sementes são classificadas como “intermediárias”, situam-se entre 

os limites das categorias de comportamento ortodoxo e recalcitrante. Essas podem ter seu teor 

de água reduzido entre 7 a 10% e não toleram temperaturas abaixo de zero por tempo 

prolongado (ELLIS & ROBERTS 1980). 

A classificação das sementes de uma espécie em ortodoxa, recalcitrante ou 

intermediária é, portanto, de extrema importância na conservação, já que somente as 

ortodoxas podem ser armazenadas em longo prazo. O planejamento para o armazenamento 

das sementes deve levar em conta a longevidade. 

  A temperatura de armazenamento e o teor de água da semente afetam a porcentagem, 

velocidade e uniformidade da germinação, e que está relacionada com os processos 
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bioquímicos (CARVALHO & NAKAGAW 1980). Os limites de temperatura de germinação 

fornecem informações de interesse biológico e ecológico (DAU & LABORIAU, 1974). 

 Assim, surge a preocupação em se estabelecer procedimentos para a conservação de 

uma espécie. O armazenamento adequado permite a conservação dos recursos genéticos das 

populações naturais através das sementes. No entanto, a preservação da viabilidade depende 

do conhecimento do comportamento das sementes em relação às condições de 

armazenamento a que são submetidas.  
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1.1 Objetivos 

 Geral:  

Classificar 5 espécies de sementes florestais nativas da Amazônia quanto a capacidade de 

armazenamento. 

  

Específicos:  

 Caracterizar morfométricamente frutos e sementes e determinações adicionais; 

  Determinar o teor de água das sementes recém-beneficiadas e após o dessecamento; 

  Verificar a tolerância ao dessecamento;  

  Resistência ao armazenamento em temperaturas abaixo de 0°C.  
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2. Revisão de Literatura 

  

2.1 Características gerais e descrição botânica das 5 espécies  

 

          Família: Malpighiaceae 

          Nome Vulgar: Muruci de Várzea 

          Espécie: Byrsonim japurensis A. Juss 

 

É uma espécie arbórea endêmica de países amazônicos, sendo especialmente 

encontrada em regiões de várzea. No Estado do Amazonas (Brasil), possui árvore de 

aproximadamente de 10 m, flores cor de rosa. O chá da casca do caule desta espécie tem uso 

medicinal amplamente difundido entre a população tanto capital quanto do interior, sendo 

indicado contra diversos distúrbios inflamatórios, principalmente no útero e na próstata. 

 

 

  Família: Fabaceae-Mimosoideae 

  Nome Vulgar: Tamarina fava 

  Espécie: Stryphnodendron microstachyum Poepp. & Endl 

 

 É uma leguminosa heliófila de rápido crescimento, podendo ser utilizada com sucesso 

na recuperação de áreas degradadas, apresentar potencial energético, além de algumas 

espécies serem exploradas, tradicionalmente pelas propriedades medicinais e para o 

aproveitamento de tanino (FELFILI & BORGES FILHO, 2004). Essa espécie possui árvore 

de ramos cilíndricos, subcomprimidos ou irregularmente angulosos no ápice e com 

pontuações branca – centas ; folhas pecioladas ( pecíolo ferrugineo – pubescentes ), pinnadas, 

5-7 jugas ; foliolo0s alternos , 8-10-jugos, obliquo- oblongo, rhombeos, luzidios na pagina 

superior, sendo o ultimo obovado; flores cor de laranja dispostas em espigas de 5-8 cts. de 

comprimento. – É também uma espécie belíssima quando em flor, muito encontrada na 

Amazônia. é uma leguminosa heliófila de rápido crescimento, podendo ser utilizada com 

sucesso na recuperação de áreas degradadas, apresentar potencial energético, além de algumas 

espécies serem exploradas, tradicionalmente pelas propriedades medicinais e para o 

aproveitamento de tanino (FELFILI & BORGES FILHO, 2004). 
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Família: Rubiaceae 

Nomes Vulgares: Jenipapinho, apuruí, puruí, puruí do iguapó. 

Espécie: Duroia genipapoide Hoop. F   

 

Arvoreta pequena a mediana, comum nos igapós; frutos pequenos semelhantes ao 

jenipapo. 

 

 

Família: Rubiaceae 

Nomes Vulgares: Caferana, Rabo- de –arara. 

Espécie: Isertia Hypoleuca Benth. 

 

Essa espécie é comum nas áreas de formação tropicais, capoeiras, e próximos a 

núcleos populacionais. Apresenta difícil germinação e o crescimento é lento. Pode alcançar 

até 20metros de altura. Frutos amadurecem no mês de maio. O mesocarpo é aromático e 

comestível, os folíolos fornecem fibras resistentes e finas, aproveitadas na confecção de rede. 

Servindo também de alimento para a fauna (LORENZI, H. et al, 1996). Apresenta 

inflorescências cimosas com flores hermafroditas, tubulares, de cor vermelha, sem cheiro 

evidente, com néctar adocicado e antese diurna.  

 

Família: Annonaceae 

Nomes Vulgares: Biribarana 

Gênero: Annona 

 

Nesta família, os três gêneros mais importantes são: Annona, Rollinia eAberonoa, 

onde se encontram espécies silvestres como espécies cultivadas. Dentro do gênero Annona 

encontram-se outras frutíferas de importância econômica, tais como a cherimóia (Annona 

cherimola Mill.), a condessa (Annona reticulata L.), a graviola (Annona muricata L.), a 

atemóia (híbrido de Annona cherimola x Annona squamosa), o araticum-do campo (Annona 

dióica), o araticum-do-brejo (Annona paludosa), a cabeça-denegro (Annona coriacea) e a 

ilama (Annona diversifolia) (MANICA, 1997). 

Até o presente momento ainda não foi identificado essa espécie, mais se encontra em 

andamento as pesquisas no herbário da Universidade Federal do Amazonas. 

 



 13 

Figura 1 - Câmara de armazenamento a 

15
 F
i

 F
i
°C. 

FONTE: Lopes, 2010. 

3. Material e Métodos 

 

3.1 Coleta das sementes 

 

     As sementes foram coletadas em duas áreas distintas, na Comunidade Boas Esperança, 

Fazenda Campo Verde Lago do Cururu, localizada na cidade de Autazes, e beira do rio 

Mamuri, Maués. A coleta foi realizada pelo coletor Francisco de Assis. As sementes foram 

embaladas em sacos plásticos, acondicionadas em uma caixa de isopor e transportadas até 

chegarem ao Laboratório de Sementes 2, localizado na Universidade Federal do Amazonas. 

Após chegarem ao laboratório, as sementes foram beneficiadas e armazenadas em 

câmara a 15°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Características físicas das sementes:  

 Peso de mil sementes (g) 

Foi calculado a partir da extrapolação da média aritmética do peso de dez amostras de 

100 retiradas aleatoriamente do lote em estudo de acordo com a fórmula prescritta pelas 

Figura 2 - Laboratório de Sementes 

2. 

FONTE: Lopes, 2010. 
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Regras de Análise de Sementes – RAS (Brasil, 2006). Para determinação do peso foi utilizada 

balança digital com precisão de 0,001g. 

 

3.3 Determinações do grau de umidade inicial  

 

Foram feitas 4 repetições de 0,4g sementes, para as 5 espécies trabalhadas. As quais 

foram colocadas em recipientes de alumínio, pesadas na balança de precisão 0,001g para 

obtenção da massa fresca e em seguida foram submetidas à secagem em estufa sob 

temperatura de 105±3°C, conforme as Regras para Análise de Sementes (Brasil, 2009), a 

pesagem foi repetida após 24 horas para obtenção da massa seca. O grau de umidade foi 

calculado em percentagem com base na massa fresca das sementes, a partir da equação:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA= [(massa fresca-massa seca/ massa fresca) x 100] 

 

Figura 3 - Balança de precisão 0,001g 

FONTE: Lopes, 2010 
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3.4 Germinação 

      Os experimentos foram realizados no Laboratório de Sementes 2, em câmaras de 

germinação à 30C0 , com fotoperíodo de 12 h luz/escuro alternadas, providas de lâmpada 

fluorescentes de cada luza branca fria e fluxo luminoso de aproximadamente 70 par ( radiação 

fotossinteticamente ativa). O substrato utilizado foi o papel de filtro contendo 4 repetições de 

25, para cada uma das 5 espécies.  A contagem das sementes germinadas foi feita diariamente. 

As sementes foram consideradas germinadas quando apresentaram 2 mm de emissão da 

radícula, conforme (CARNEIRO et at. 1997). As sementes foram umedecidas, quando 

necessário, usando-se borrifador até o encerramento do experimento. O experimento foi 

considerado encerrado quando não houve mais sementes viáveis para germinar ( observando- 

se através do teste indireto de esmagamento da semente) expressando- se o resultado em 

porcentagem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Teste de germinação. 

FONTE: Lopes, 2010 

Figura 5: Semente de 

Stryphnodendron microstachyum. 

FONTE: Lopes, 2010 

Lopes, 2011 
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3.5 Biometria 

            As medições biométricas foram obtidas de 100 sementes de cada espécie 

trabalhada. Os seguintes dados foram levantados: peso da matéria fresca, a pesagem foi 

realizada na balança analítica de precisão 0,001g e as dimensões de comprimento, largura e 

espessura que foram obtidas com paquímetro digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  Determinação do teor de água (Método de dessecamento e procedimentos 

realizados) 

Foi feita para cada espécie, 2  amostras  com 400 sementes no total, colocados em 

sacos de fíló, onde o peso inicial foi determinado. Após isso o experimento foi instalado pelo 

método de dessecamento em embalagens plásticas devidamente vedadas com fita plástica, 

contendo sílica-gel suficiente para formar uma camada de aproximadamente de 2 cm abaixo 

das sementes e outra acima das mesmas e secadas em ambiente de laboratório. Posteriormente 

Lopes, 2011 

Figura 6 - Balança analítica de precisão - 

massa seca. 

FONTE: Lopes, 2010 

Figura 7 - Medição do comprimento da 

semente. 

FONTE: Lopes, 2010 
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essas amostras foram pesadas em balança digital com precisão de 0,001g. A seguir foi 

calculado o conteúdo inicial de água com a fórmula: 

 

TA2 = ( PR x TA1) - 100 ( PR -PD) 

PD 

 

Onde: TA2 = Teor de água desejado; 

           PR= Peso Real; 

           TA1 =Teor de água atual; 

           PD= Peso desejado; 

 

As amostras após alcançarem à umidade de 8 %, precisaram ganhar umidade e foram 

homogeneizadas. Essa homogeneização foi realizada pela reumidificação em recipiente 

saturado de água até que fosse atingida a umidade desejada. Após esse processo, foi retirada 

uma amostra para 2 repetições de 100 sementes de cada espécie para obter teor de umidade 

pós dessecamento, e colocadas em estufa 105 3C por 24h e pesadas em balança analítica 

de precisão.  

Uma amostra de 100 sementes foram separadas para fazer novamente o teste de 

germinação pos dessecamento, foi conduzido com 4 repetições de 25 sementes por tratamento 

de cada espécie. Outra amostra de 100 sementes das 5 espécies trabalhadas foram 

devidamente embaladas em sacos plásticos, e colocadas em recipiente plástico para então 

serem levadas para uma câmara com temperatura abaixo de 0 %. 
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 Classificação das sementes quanto â capacidade de armazenamento 

 

A metodologia para a determinação da tolerância ao dessecamento será baseada na 

metodologia proposta por Hong & Ellis (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Esquema simplificado do protocolo para determinar o comportamento de sementes no 

armazenamento (Hong & Ellis, 1996). 
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4. Resultados 

 

As características biométricas das cinco espécies presentes neste estudo, estão 

descritas na tabela 1. 

Foi observado entre as espécies que as sementes de  Byrsonima   japurensis  A. Juss 

apresentou maior comprimento com 9,65 mm, em média e o menor em sementes de Duroia 

genipapoide Hoop. F com 6,24mm. Os menores pesos foram observados nas sementes de 

Annona, com 0,01g, e em sementes de Duroia genipapoide Hoop. F com 0.04g. 

  

 

 

ESPÉCIE Comprimento 

(mm) 

Largura  

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Peso 

(g) 

Byrsonima 

japurensis   
 

9,65 7,69     7,70 0,33 

Stryphnodendron 

microstachyum  
 

9,23 5,27 2,98 0,10 

Duroia 

genipapoide  
 

6,24 3,95 0,82 0,01 

Isertia Hypoleuca   
 

8,08 4,34 2,39 0,06 

Annona 
 

7,95 4,28 2,27 0,04 

 

            Tabela 1. Média das dimensões e do peso de sementes de cinco espécies trabalhadas (N=100). 

 

 

 

De acordo com o monitoramento do teor de umidade, dentre as cinco espécies apresentadas a 

variação no teor de umidade foi de 20,42 % da Stryphnodendron microstachyuma, e de 8,67%  Annona 

(Figura 9). Portanto, podemos observar que as espécies na sua grande maioria apresentaram teor de água 

no momento da dispersão relativamente baixo, logo, podemos sugerir que essas espécies podem ser 

classificadas como ortodoxas. 
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Podemos observar que a umidade atingida variou de 11,66 % a 2,42% de no, teor de 

água, dentre os resultados observados, podemos dizer que Stryphnodendron microstachyum, 

Annona e Byrsonima  japurensis que tiveram teor de água em torno de 5 %, se permanecerem 

viáveis poderão serem classificadas como ortodoxas. E devido ao alto valor de teor de água 

ainda observados em Duroia genipapoide e Isertia Hypoleuca o resultado de germinação a ser 

apresentado ainda poderiam classificá- las como recalcitrantes. 

 

 

 

Figura 9 – Gráfico referente ao teor de água inicial das espécies estuda. 

Figura 10 – Gráfico referente ao teor de água do dessecamento das espécies estuda. 



 21 

 Na germinação das espécies, nos podemos observar que independente do 

dessecamento, mesmo com as sementes apresentando tegumento duro e visível características 

de sementes dormentes, após as sementes terem sido submetidas a tratamentos pré-

germinativos, apenas a Stryphnodendron microstachyum e Duroia genipapoide apresentaram 

resultados de viabilidade com valores aceitáveis no padrão de germinabilidade inicial bastante 

aceitável para o nível observado com espécies nativas(Figura 10). 

 Após o dessecamento apenas Stryphnodendron microstachyum mostrou resultado 

satisfatório o que confirmou a sua alta capacidade ao dessecamento e congelamento, se 

confirmando a sua característica de ortodoxa. 

 As demais espécies após o dessecamento apresentaram porcentagem de germinação 

praticamente zero, entretanto esses resultados levam a as seguintes hipótese que o método de 

tratamento pré-germinativo e as condições para analise das sementes podem não ter sido 

adequadas para determinação da viabilidade dos lotes, pois muito se pode constatar que as 

sementes continuavam duras e firmes ao final no encerramento do experimento. Subentende-

se que além do método, o tempo de observação podem não ter sido adequados para 

conclusões quanto a características das espécies em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Gráfico referente à germinação das espécies estuda no período 

inicial, pós-dessecamento e pós-congelamento. 
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5. Conclusão 

 Dentre as espécies estudas, podemos concluir que Stryphnodendron 

microstachyum pode ser classificada como espécie ortodoxa. 

  Duroia genipapoide possivelmente deve ser uma espécie recalcitrante, pois 

baixou os níveis praticamente zero de germinação quando submetidas a processos de 

dessecamento e congelamento com teor de umidade a 11,66%. 

  Duroia genipapoide, Annona e Isertia Hypoleuca apresentaram germinações 

próximas de zero em todos os três níveis de tratamento, o que nos leva a propor 

estudos futuros de métodos ou protocolos de germinação, para estas espécies, pois em 

função das mesmas continuaram com aparência de viáveis,“ duras” e “firmes”, porém 

não apresentaram resultados de germinação. 
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