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Sinopse: Estudou-se as sementes recalcitrantes de Bertholletia excelsa Bonpl. quando 
submetidas a secagem, seguida de armazenamento a 15 ºC e a submersão em água, 
visando a manutenção da viabilidade para fins de propagação vegetativa. Testaram-se 
métodos para determinação do teor de água mais adequado para esta espécie florestal. 
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RESUMO 

Bertholletia excelsa Bonpl. é uma árvore nativa da região amazônica que possui importância 

econômica pelo uso das sementes na alimentação humana e para extração do óleo muito usado 

em cosméticos. A otimização da produção, com a implementação de plantios mais racionais 

para a extração das sementes, necessita de mudas de qualidade, obtidas com a utilização de 

sementes viáveis. O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade das sementes quando 

submetidas ao armazenamento sob refrigeração e submersão em água, além de determinar uma 

metodologia para determinação do teor de água das sementes. No capítulo 1, foram testados os 

métodos para determinação do teor de água utilizados para as sementes de B. excelsa. Verificou-

se que 24 horas em estufa a 105 ºC foram suficientes para a determinação do teor de água desta 

semente. Também foi apresentada uma proposta para a determinação do teor de água das 

sementes de B. excelsa com a utilização apenas do embrião, uma vez que a determinação com 

a utilização de semente inteira acaba superestimando o valor do teor de água do embrião. No 

capítulo 2 verificou-se o armazenamento das sementes, com diferentes teores de água, sob 

refrigeração a 15 ºC em embalagem impermeável, semipermeável e sacos duplos. A avaliação 

da viabilidade foi feita pelo teste de tetrazólio e determinado o teor de água dos embriões. Os 

resultados mostraram que as embalagens mantiveram o teor de água durante todo o 

armazenamento. A viabilidade das sementes foi mantida por 2 meses com a utilização de 

embalagem semipermeável, com teor de água das sementes de 19%. As sementes com teor de 

água de 7% morreram antes mesmo do armazenamento. A perda de viabilidade aumentou com 

o prolongamento do armazenamento independente da embalagem, podendo estar relacionada a 

temperatura de 15 ºC. O aparecimento de manchas brancas na parte central do embrião, não 

teve relação com a redução do teor de água, indicando a necessidade de estudos mais detalhados 

para entender a fisiologia das sementes. No terceiro capítulo foi testada a submersão das 

sementes para a remoção do tegumento sem que haja perda da viabilidade. As sementes foram 

submersas em água (25 ºC), por 9 períodos, entre 1 e 15 dias de submersão. Pelo teste de 

tetrazólio verificou-se que a submersão não afetou a viabilidade das sementes e que quanto mais 

tempo submersas menor foi o tempo para a retirada do tegumento. Observou-se que a 

submersão após 2, 5, 9 e 13 dias não apresentou efeito sobre a germinação, quando semeadas 

com tegumento, havendo uma alta porcentagem de plântulas normais formadas quando 

semeadas sem tegumento. Desta forma, indica-se como tratamento pré-germinativo a 

submersão em água por 13 dias.  
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ABSTRACT 

Bertholletia excelsa Bonpl. is a tree native to the Amazon region that is economically important 

for the use of seeds in human food and for the extraction of oil used in cosmetics. The 

optimization of production with the implementation of more rational plantations for the 

extraction of seeds requires quality seedlings obtained with the use of viable seeds. The 

objective of this study was to evaluate the viability of the seeds when submitted to storage under 

refrigeration and submersion in water, in addition to determining a methodology to determine 

the water content of the seeds. In Chapter 1, the methods for determining the water content used 

for B. excelsa seeds were tested. It was verified that 24 hours in an oven at 105 ºC were enough 

to determine the water content of this seed. A proposal was also made to determine the water 

content of B. excelsa seeds with the use of the embryo only, since the determination with the 

use of whole seed ends up overestimating the value of the water content of the embryo. In 

Chapter 2 the seeds were stored, with different water contents, under refrigeration at 15 ºC in 

waterproof, semipermeable packaging and double bags. The viability evaluation was done by 

the tetrazolium test and the water content of the embryos was determined. The results showed 

that the containers maintained the water content throughout the storage. The viability of the 

seeds was maintained for 2 months using semipermeable packaging, with seed water content of 

19%. Seeds with a water content of 7% died before storage. The loss of viability increased with 

the prolongation of the independent storage of the packaging, being able to be related to 

temperature of 15 ºC. The appearance of white spots in the central part of the embryo was not 

related to the reduction of water content, indicating the need for more detailed studies to 

understand the physiology of the seeds. In the third chapter the seed submersion was tested for 

tegument removal without loss of viability. The seeds were submerged in water (25 ºC), for 9 

periods, between 1 and 15 days of submersion. By the tetrazolium test it was verified that the 

submersion did not affect the viability and that the longer submersed the smaller the time for 

the tegument removal. It was observed that submersion after 2, 5, 9 and 13 days had no effect 

on germination when sown with tegument, with a high percentage of normal seedlings formed 

when sown without tegument.Being indicated as a pre-germinative treatment the immersion in 

water for 13 days. 
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INTRODUÇÃO 

Bertholletia excelsa Bonpl. (castanha-da-amazônia) é uma espécie nativa da região 

Amazônica pertencente à família Lecythidaceae. Esta família possui ao todo 25 gêneros e 310 

espécies (MOBOT, 2016), distribuição pantropical, sendo a terceira maior família em termos 

de abundancia na Amazônia (Steegel et al.,2006). No Brasil ocorrem 10 gêneros, dentre eles o 

gênero Bertholletia que possui uma única espécie, a B. excelsa (Flora do Brasil, 2016). Das 

árvores desta espécie são retirados produtos madeireiros e, principalmente, não madeireiros, 

sendo as sementes o produto mais comercializado nos mercados internos e de exportação 

(Ardaya, 2010; Guariguata e Rockwell 2015; Ribeiro et al., 2014).  

As árvores de Bertholletia excelsa podem chegar a 60 metros de altura e medir mais de 

1 metro de diâmetro. A floração ocorre nos meses de setembro a fevereiro e a dispersão dos 

frutos inicia entre os meses de janeiro e fevereiro (Souza et al.,2008). A coleta dos frutos ainda 

é realizada de maneira manual (extrativismo), principalmente, em florestas primárias (Souza et 

al., 2008; Tonini, 2010).  

A espécie tem grande potencial para ser utilizada em sistemas agroflorestais (SAF’s) 

(Tonini et al., 2006; Ferreira e Tonini, 2009), sendo a implementação deste tipo de plantio uma 

forma de otimizar a produção de sementes (Homma et al., 2014). Para tal é essencial a 

disponibilidade de sementes viáveis para a produção de mudas. Entretanto, a irregularidade na 

produção de frutos e sementes (Tonini e Pedrozo, 2014), por serem sementes recalcitrantes 

(Figueiredo et al., 1990) e de difícil manuseio, devido à perda de viabilidade pelo dessecamento, 

a aplicação de métodos convencionais de armazenamento se tornam pouco efetivos para 

manutenção da germinabilidade das sementes (Pammenter e Berjak, 1989). Desta forma, a 

temperatura, teor de água e a disponibilidade de oxigênio são fatores que devem definidos de 

maneira que sejam ideais para a espécie. Para espécies com sementes recalcitrantes há ainda a 

necessidade de manter o metabolismo ativo. 

Os métodos de armazenamento aplicados para as sementes de B. excelsa não foram 

capazes de manter a viabilidade das sementes por longos períodos. A utilização de temperatura 

fria a 12 ºC mantiveram as sementes com alta germinabilidade por 90 dias. A perda da 

viabilidade das sementes pode ser atribuída à redução do teor de água das sementes ao longo 

do tempo de armazenamento, uma vez que as embalagens onde as sementes foram colocadas 

(semipermeável) permitiram a troca gasosa e de umidade com o ambiente (Figueirêdo et al., 

1990). As sementes de B. excelsa embora sejam consideradas recalcitrantes (Figueirêdo et al., 
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1990a), foram também classificadas como intermediárias, pois com teor de água de 4,5% ainda 

houve germinação de 42,2% das sementes (Figueirêdo e Carvalho, 1994). Portanto, poderiam 

ser submetidas ao dessecamento antes do armazenamento e com a utilização de embalagens 

que mantenham o teor de água e limitem as trocas gasosas reduziriam o metabolismo das 

sementes. 

A germinação das sementes de B. excelsa sem a utilização de qualquer tratamento inicia 

em seis meses após a semeadura (Müller et al., 1980). A rigidez do tegumento oferece barreira 

mecânica ao crescimento do embrião, embora seja permeável a água (Moraes e Müller, 1978; 

Müller e Freire, 1979; Müller et al., 1980; Müller, 1982). A retirada do tegumento e o 

armazenamento em areia úmida são métodos que resultaram no aceleramento da germinação, 

iniciando aos 21 e 14 dias após semeadura, respectivamente (Müller e Freire, 1979; Reis, 1979; 

Kainer et al., 1999). O efeito do armazenamento úmido foi relacionado a uma possível 

dormência fisiológica das sementes, no entanto, mesmo com a pós-maturação as sementes 

semeadas com tegumento demoraram a germinar. 

A retirada do tegumento ainda é a melhor forma para semear as sementes de B. excelsa, 

no entanto, é necessária uma técnica que permita a retirada sem danos ao embrião. Foi 

recomendada a submersão em água para facilitar o descascamento (Müller,1982; Müller e 

Calzavara,1989). Por serem sementes recalcitrantes a baixa disponibilidade de oxigênio 

ocasionada pela submersão pode afetar a viabilidade das sementes. 

Os métodos para determinação do teor de água das sementes de B. excelsa propostos 

pela Regra para Análise de Sementes (RAS) foram comparados e os resultados são apresentados 

no capítulo 1. Verificou-se que 24 horas em estufa a 105 ºC são suficientes para a determinação 

do teor de água desta semente sem perda, por evaporação, dos óleos ou outras substancias que 

interferissem no valor final. Também foi apresentada uma proposta para a determinação do teor 

de água das sementes de B. excelsa com a utilização apenas do embrião, uma vez que a 

determinação com a utilização de semente inteira acaba superestimando o valor do teor de água 

do embrião. 

Verificou-se, no capítulo 2, se o armazenamento sob refrigeração manteve a viabilidade 

das sementes, com diferentes teores de água, quando alocadas em embalagens impermeável 

(com vácuo) e semipermeável. Devido ao tamanho grande das sementes e ao tempo de 

germinação foi avaliada a viabilidade com o teste de tetrazólio. Os resultados deste capítulo 
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mostraram que as sementes foram sensíveis ao dessecamento, a perda de viabilidade aumentou 

com o prolongamento do armazenamento independente da embalagem. Também se verificou 

que o aparecimento de manchas brancas na parte central do embrião, não teve relação com teor 

de água, indicando a necessidade de estudos mais detalhados para entender a fisiologia das 

sementes. 

O capítulo 3 irá abordar o método de submersão das sementes de B. excelsa para a 

remoção do tegumento sem que haja perda da viabilidade das sementes. Como resultados foram 

verificados que o aumento no tempo de submersão facilitou a reiterada do tegumento, a 

submersão em água não afetou a viabilidade e germinação das sementes semeadas sem 

tegumento, não tendo efeito sobre as sementes semeadas com tegumento.  
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Avaliar a viabilidade das sementes quando submetidas ao armazenamento sob refrigeração e 

submersão em água, além de determinar uma metodologia para determinação do teor de água 

das sementes. 

 

Objetivos específicos 

1. Comparar os métodos de determinação de teor de água para as sementes de B. excelsa 

e propor uma metodologia específica para esta espécie. 

2. Avaliar a viabilidade das sementes com diferentes teores de água quando armazenadas 

em embalagem impermeável e semipermeável sob refrigeração.  

3. Avaliar o período em que as sementes podem ser mantidas submersas em água para 

facilitar a remoção do tegumento, sem que haja perda da viabilidade e danos ao embrião. 
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Capítulo 1 

__________________________________________ 
Bentes, D. S., Calvi, G. P., Ferraz, I. D. K. 2016.  
Determinação do teor de água das sementes de 
Bertholletia excelsa Bonpl. Manuscrito formatado para 
publicação na revista Journal of Seed Science. 
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(Título resumido) Seed moisture content of Bertholletia excelsa 

 

Determination of seed moisture content of Bertholletia excelsa Bonpl.1 

Diana Soares Bentes2, Geângelo Petene Calvi3*, Isolde Dorothea Kossmann Ferraz2,3 

 

ABSTRACT - The Brazil-nut tree has large seeds (4-18 g) formed by an embryo (almond), 

specifically an embryonic axis with oily reserves, covered by a woody seed coat. The 

determination of seed moisture content (MC), which reflects the germinability is of utmost 

importance in the recalcitrant seeds of this species. This study evaluated seed preparation 

methods prior to MC determination and quantified the overestimation of the embryo MC when 

MC is determined with whole seeds. Three preparation methods were compared: intact seeds; 

chopped (<7 mm) and cut lengthwise, using 60 individual seeds per treatment.  The samples 

were dried at 105 ± 3 °C for seven days, with repeated weights every 24 hours. Embryo and 

seed coat MC were determined separately in 1723 individual seeds. Regardless of the manner 

of preparation, drying at 105 °C for 24 hours was suitable for free water remover. Seed coat 

MC was always higher than embryo MC and the difference increased in dry seeds. Using whole 

seeds, embryo MC can be overestimated up to 2.6 folds. A lengthwise cut to facilitate seed coat 

removal is recommended before the determination of seed MC. 

Index terms: Brazil-nut, seed water content, recalcitrant seeds, drying, seed testing 

 

                                                        
1 Submetido em_________________. Aceito para publicação em_____________.  
2 Programa de Pós-graduação em Ciências de Florestas Tropicais, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
– INPA, Cx Postal 2223, 69.080-971 - Manaus, Amazonas, Brasil. 
3 Coordenação de Biodiversidade, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Cx Postal 2223, 
69.080-971 - Manaus, Amazonas, Brasil. 
* Autor para correspondência <gpcalvi@inpa.gov.br> 
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Determinação do teor de água das sementes de Bertholletia excelsa Bonpl. 

RESUMO - A castanha-da-amazônia possui sementes grandes (4-18 g) formadas por um 

embrião (amêndoa), sendo um eixo embrionário com reservas oleaginosas, coberto por um 

tegumento lenhoso. O conhecimento do teor de água (TA), que reflete a germinabilidade das 

sementes é de extrema importância nas sementes recalcitrantes desta espécie. Este estudo 

avaliou métodos de preparo das sementes e quantificou a superestimação do TA do embrião 

quando o TA é determinado com sementes inteiras. Foram comparados três métodos de preparo: 

sementes inteiras; picadas (<7mm) e cortadas longitudinalmente, utilizando 60 sementes 

individuais por tratamento. As amostras foram secadas em estufa a 105 ±3 °C por sete dias, 

com pesagens repetidas a cada 24 horas. Também foi determinado o TA do embrião e do 

tegumento separadamente em 1723 sementes individuais. Independente da maneira de preparo, 

a secagem em estufa a 105 ºC por 24 horas foi adequada para a remoção da água livre. O TA 

do tegumento foi sempre maior que o do embrião e esta diferença aumenta em sementes mais 

secas. Utilizando sementes inteiras, pode-se superestimar o TA do embrião em até 2,6 vezes. 

Desta forma recomenda-se o corte longitudinal para facilitar a retirada do tegumento antes da 

determinação do TA. 

 

Termos para indexação: castanha-da-amazônia, grau de umidade das sementes, sementes 

recalcitrantes, secagem, tecnologia de sementes  
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Introdução 
Bertholletia excelsa Bonpl., conhecida popularmente como castanha-da-amazônia, ou 

anteriormente como castanha-do-brasil ou castanha-do-pará, é nativa da região Amazônica e 

pertencente à Lecythidaceae (REFLORA, 2016). As sementes têm formato triangular anguloso, 

medem de 4 a 7 cm, pesam entre 6,7 a 16,7 g (Ferreira et al., 2006) e apresentam tegumento 

lignificado, duro, rugoso e permeável a água (Müller et al., 1995). A germinação é lenta e 

desuniforme. O pré-tratamento mais eficiente é a retirada manual do tegumento (Müller e 

Freire, 1979), pois a escarificação química não reduziu o tempo de germinação (Frazão et al., 

1984). A amêndoa, denominada em seguida de embrião, tem formato elipsóide. 

Morfologicamente o embrião é o eixo embrionário e o grande hipocótilo armazena as reservas, 

não há distinção visível de cotilédones, sendo possível distinguir o pólo caulicular mais agudo, 

onde se localiza o meristema apical, e o pólo radicular na extremidade oposta, com o meristema 

radical (Prance e Mori, 1978; Müller, 1982). É uma das espécies de múltiplo uso com grande 

importância socioeconômica da Amazônia (Calvi e Ferraz, 2014), sendo as sementes seu 

principal produto. Em 2014 foram produzidas cerca de 37.500 toneladas de sementes, gerando 

R$ 79,5 milhões pela comercialização no mercado interno e externo (IBGE, 2014).  

O principal uso das sementes de B. excelsa é alimentício e sua produção está baseada 

no extrativismo (IBGE, 2014), o que reduziu até o momento a demanda por plantios. Desta 

forma, pouco se investiu em pesquisas sobre a tecnologia das sementes desta espécie, o que 

pode ser observado pela falta de publicações sobre o tema nos últimos anos. Os principais 

estudos foram publicados em teses, livros e comunicados técnicos nas décadas de 1980 e 1990. 

Desta forma há necessidade de preencher as lacunas do conhecimento que foram abertas com 

o avanço do conhecimento na área de tecnologia de sementes nos últimos anos. As sementes de 

B. excelsa foram classificadas como recalcitrantes por possuírem sensibilidade ao 

dessecamento, perdendo a germinabilidade em teores de água inferiores a 14% (Figueirêdo et 
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al., 1990; Cunha et al., 1996). Entretanto, Figueirêdo e Carvalho (1994) classificaram as 

sementes como intermediárias, pois obtiveram 42,2% de germinação após a secagem das 

sementes a um teor de água (TA) de 5%. Camargo et al. (1997) também observaram 16% de 

sementes ainda viáveis com TA de 4,5%. Sendo a classificação das sementes em ortodoxa, 

recalcitrante ou intermediária uma técnica baseada na tolerância das sementes em tolerar a 

secagem, o método da determinação do TA das sementes é de extrema importância e pode ser 

a razão destas divergências. 

Os trabalhos citados no parágrafo anterior podem ter subestimado o valor do TA das 

sementes, pois o TA das sementes foi determinado utilizando o método de estufa a 105 ± 3 ºC 

por 24 horas, com sementes inteiras, conforme prescreveram as Regras para Análises de 

Sementes (RAS) de 1976 e 1992. Devido ao tamanho grande das sementes, 24 horas podem 

não ser tempo suficiente para que haja a perda completa de água presente nas sementes.  

Uma comparação entre os diferentes métodos para determinação do TA recomendados 

pelas RAS vigente na década de 90 (Brasil, 1992) foi realizada por Camargo (1997) com 

sementes de B. excelsa. O autor testou a secagem das sementes em estufa com temperaturas de 

105 ºC por 24 horas, 103 ºC por 17 horas e a 130 ºC por 1 hora e a pré-secagem por 24 horas 

em estufa a 30 ºC, utilizando amostras individuais de sementes inteiras ou moídas. Não houve 

diferença no TA comparando os métodos em sementes inteiras ou nas moídas, porém, sementes 

moídas apresentaram TA significativamente menor que sementes inteiras. O autor relatou 

também que a realização da pré-secagem a 30 ºC por 24 h subestima o TA das sementes. 

Estes três métodos continuam a ser recomendados na atual edição das RAS (Brasil, 

2009). Porém, esta nova edição acrescenta que, para a determinação do teor de água das 

sementes grandes (peso de mil sementes > 200g) de espécies florestais, sementes com 

tegumento muito duro e/ou com alto teor de óleo, as sementes devem ser cortadas em pequenos 

pedaços menores do que 7,0 mm. 
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Em um estudo avaliando a manutenção da germinabilidade das sementes de B. excelsa 

armazenadas em areia úmida, Kainer et al. (1999) observaram que o TA do tegumento foi 

sempre maior que o TA dos embriões. Este resultado é contrário ao que normalmente acontece 

na maioria das espécies, onde as sementes contêm menos umidade no tegumento do que nas 

reservas e/ou no embrião (Schmidt, 2010). Desta forma, observando as peculiaridades das 

sementes desta espécie, a determinação do TA utilizando sementes inteiras e/ou picadas pode 

ocasionar uma superestimação do TA do embrião, uma vez que incluem o tegumento. A 

quantificação desta superestimação é de extrema importância, pois, a determinação do TA deve 

refletir o grau de umidade da parte viva das sementes (embrião) e não dos seus envoltórios, pois 

estes não apoiam na predição da qualidade e/ou viabilidade das sementes recalcitrantes. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar três preparos das sementes de B. 

excelsa para a determinação do TA: sementes inteiras como prescrito nas RAS de 1992 (Brasil, 

1992); sementes cortadas em pedaços segundo as RAS de 2009 (Brasil, 2009) e sementes 

cortadas longitudinalmente o que facilita a retirada do tegumento, além de verificar se 24h de 

secagem a 105°C são adequadas e fornecem resultados satisfatórios. 

A contribuição do tegumento para o peso da semente e o seu efeito sobre a determinação 

do TA quando se utiliza sementes inteiras será avaliada e quantificada a possível 

superestimação do TA dos embriões. Espera-se assim, um aperfeiçoamento no método para a 

determinação do teor de água das sementes de B. excelsa levando em consideração a avaliação 

da qualidade das sementes. 

 

Material e métodos 
Os frutos de Bertholletia excelsa foram coletados nos municípios de Itacoatiara e 

Autazes - AM, distantes cerca de 176 e 108 km de Manaus, respectivamente. A região possui 

clima tropical úmido, tipo Am segundo a classificação de Köppen, sendo a temperatura média 
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anual de 28,2 °C, umidade relativa média de 82,7% e precipitação de 2.239,9 mm (INMET, 

2016). Os frutos de Itacoatiara foram coletados nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 e os 

de Autazes na mesma época em 2015. No Laboratório de Sementes do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia – INPA os ouriços foram abertos com auxílio de um facão. As sementes 

foram lavadas em água corrente para retirada de impurezas e eliminação das sementes vazias 

(chochas). Em seguida foram secadas superficialmente sob ventilação em temperatura ambiente 

a 27 ± 3 °C e umidade relativa de 70 ± 3%, por 40 minutos. Até o início dos experimentos as 

sementes foram mantidas por 30 dias em sacos duplos de polietileno (130 µm de espessura), 

em câmara-fria a 15 ± 1 ºC com umidade relativa de 96 ± 3,5%. 

A coleta de Itacoatiara foi utilizada para comparar três métodos de preparo das sementes 

antes da determinação do teor de água: i) o corte em pedaços menores que 7,0 mm, seguindo 

as recomendações da RAS atuais (Brasil, 2009), ii) uso de sementes inteiras conforme as RAS 

de 1992 (Brasil, 1992) e, iii) sementes cortadas longitudinalmente, com auxílio de uma faca. 

Para cada tratamento foram utilizadas 60 sementes, considerando cada semente como repetição. 

Seguindo as recomendações das RAS (Brasil, 1992; 2009), utilizou se balança de precisão de 

0,001 g e secagem em estufa a 105 ± 3 ºC por 24 h, entretanto, para verificar se este período de 

secagem foi suficiente para evaporação de toda água, pesagens em intervalos de 24 horas foram 

realizadas por sete dias.  

A coleta de Autazes foi utilizada para a avaliação do teor de água do tegumento e do 

embrião em comparação da semente inteira. O lote de sementes foi dividido em três subloques 

que foram secados por 0, 4 e 24 horas a 25 ± 3ºC e umidade relativa de 68 ± 3% e 

acondicionados em sacos plásticos por pelo menos um mês para que o teor de água estivesse 

em equilíbrio e homogeneizado entre as sementes de cada sublote. O TA foi determinado, em 

um total de 1723 sementes, individualmente, separando o tegumento do embrião após um corte 

longitudinal. A determinação do TA, seguiu os procedimentos descritos acima.  
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O TA foi calculado e expresso em porcentagem da base úmida. As diferenças entre os 

preparos das amostras e entre os valores determinados ao longo dos sete dias de secagem foram 

avaliadas, levando em consideração o nível de tolerância permitido, segundo a RAS (Brasil, 

2009). Com o TA do embrião e do tegumento com diferentes graus de umidade foi elaborado 

um modelo estatístico, visando determinar as diferenças entre as partes e a superestimação do 

TA do embrião em comparação com o da semente inteira, determinado pelo somatório dos 

pesos frescos e secos do tegumento com os do embrião. 

 

Resultados e discussão 
As sementes de B. excelsa são grandes com peso médio individual de 10,5 g. A coleta 

de Itacoatiara variou de 4,4 a 18,5 g da menor a maior semente, sendo a maioria (58,7%) com 

massa fresca entre 7,6 e 12,0 g (Figura 1). Valores similares foram relatados com sementes 

procedentes do estado do Pará, com peso médio de 11,9g (Müller et al., 1995) e de 10,5g 

(Ferreira et al., 2006), variando entre 6,7 a 16,7g (Ferreira et al., 2006). 

A participação do tegumento lenhoso no peso da semente é alta. Nas sementes recém-

beneficiadas deste estudo, o tegumento representou 42,1% e o embrião 57,9%. Esta proporção 

foi pouco alterada pela secagem por 24 h (25ºC e 68% UR) para 43% tegumento e 57% embrião 

e após secagem em estufa para 39,4% tegumento e 60,6 % embrião. Os estudos com sementes 

do Pará, relataram uma participação do tegumento ainda maior com 52% (Ferreira et al., 2006) 

e 51% (Müller et al., 1995). A alta percentagem do tegumento lenhoso no peso da semente pode 

afetar a determinação do TA e variações entre procedências podem dificultar ainda mais 

resultados comparativos entre estudos com sementes desta espécie.    

As RAS (Brasil, 2009) permitem na determinação do TA de sementes grandes (peso de 

mil sementes maior do que 200 g) e com teor de água inicial maior ou igual a 25%, uma 

tolerância de 2,5%. Os teores de água obtidos com as sementes inteiras apresentaram valores 
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entre 28,0 e 29,7% (erro padrão de 0,23) ao longo dos sete dias de secagem. A diferença de 

1,7% entre estes valores não excedeu o nível de tolerância admitido pelas RAS (Brasil, 2009). 

A diferença entre os valores foi ainda menor (0,3%), quando as sementes foram picadas 

conforme as RAS (Brasil, 2009), com este preparo o TA médio situou entre 28,9 e 29,2% (erro 

padrão de 0,04). O corte longitudinal forneceu resultados similares com diferença máxima de 

0,4% e valores do TA entre 28,6 e 29,0% (erro padrão de 0,06).  

Quando se avalia a distribuição dos dados do TA das sementes determinados após 24 h 

de secagem, percebe-se que o TA obtido com sementes inteiras e/ou cortadas longitudinalmente 

apresentou dados com distribuição mais simétrica entre si (Figura 2) em comparação com o das 

sementes picadas, que apresentaram mediana menor (linha contínua) do que a média (linha 

pontilhada) e distribuição mais assimétrica (Figura 2). Embora não significativa, a maior 

assimetria dos dados pode causar uma subestimação no TA, provocada, possivelmente, pela 

perda de água durante o corte e preparo do material.  

Para sementes ricas em óleos ou outras substâncias voláteis, como é o caso de B. excelsa, 

deve-se tomar o cuidado na seleção da temperatura e do tempo de secagem para que a 

evaporação da água seja garantida e a evaporação de compostos voláteis e óleos seja evitada ou 

minimizada. Embora as sementes de B. excelsa sejam compostas por cerca de 67% de lipídeos 

(Ferreira et al., 2006; Balbi et al., 2014), a temperatura de 105 ºC por até sete dias manteve o 

TA constante em todos os três tratamentos de preparo e dentro do limite de tolerância permitido 

pelas RAS (Brasil, 2009). Desta forma, pode-se deduzir que a perda de substâncias voláteis ou 

óleos durante a secagem das sementes não foi significativa a ponto de interferir no TA, 

independentemente do método testado. 

Camargo (1997) havia mostrado anteriormente que o uso das três temperaturas 

propostas pelas RAS (105 ºC por 24 horas, 103 ºC por 17 horas ou a 130 ºC por 1 hora; Brasil, 

1992, 2009) não afetou significativamente os resultados do TA das sementes de B. excelsa 
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determinados com sementes inteiras. Entretanto observou valores significativamente menores 

para sementes moídas. Neste estudo foi mostrado que os resultados do TA determinados com 

sementes intactas e picadas são iguais em termos da tolerância permitida pelas RAS. Além 

disso, independente do preparo da amostra, a secagem em estufa a 105 ºC por 24 h, conforme 

prescrito nas RAS, foi suficiente para obter resultados nos limites de tolerância permitidos 

(Brasil, 2009). 

No segundo experimento, quando o teor de água foi determinado separadamente para o 

tegumento e o embrião, o do tegumento foi sempre mais elevado do que o do embrião (Figura 

3). Em sementes com maior grau de umidade o TA dos tegumentos foi 1,3 vezes maior que o 

dos embriões e 1,1 vezes maior que o determinado com sementes inteiras. A diferença entre o 

TA do tegumento e do embrião se tornou ainda maior em sementes mais secas, pois a perda de 

água do embrião é mais pronunciada, chegando a ser 2,5 vezes menor do que o TA do 

tegumento (Figura 3).  

A diferença do TA entre o tegumento e o embrião foi relatado anteriormente por Kainer 

et al. (1999), quando os autores compararam sementes antes e após o armazenamento em areia 

úmida. Após seis meses de armazenamento o TA do tegumento aumentou de 29 para 40%, 

enquanto o TA do embrião foi aumentado apenas de 22 para 28%. Desta forma, quando se 

determina o TA de B. excelsa com sementes inteiras, o teor de água do embrião pode ser 

significativamente menor e, como pode ser visto na Figura 4, a superestimação do TA do 

embrião aumenta em sementes mais secas.  

Devido a sensibilidade das sementes desta espécie ao dessecamento (Figueirêdo et al., 

1990) a manutenção da germinabilidade pode ser apenas garantida, quando o TA da sementes 

seja mantida em níveis toleráveis do embrião. Sendo assim, recomenda-se que a determinação 

do TA de água das sementes de B. excelsa seja realizada sem tegumento, após um corte 

longitudinal, o que facilita a retirada do tegumento. 
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Embora as sementes de B. excelsa sejam muito grandes e ricas em óleos, a secagem em 

estufa a 105 ± 3 ºC por até sete dias não provoca a evaporação dos óleos e/ou substâncias 

voláteis em proporções que interferissem no valor do TA determinado. O período de 24 horas 

é suficiente para a remoção da água. O tegumento lenhoso pode representar entre 40 e até mais 

do que 50% do peso da semente e, devido a diferente composição química, contêm sempre mais 

água do que embrião oleaginoso. A superestimação no TA do embrião não é constante e 

aumenta em sementes mais secas. Os três procedimentos de preparo das sementes antes da 

determinação do TA resultam em valores similares, entretanto recomenda-se o corte 

longitudinal por facilitar a retirada do tegumento. Desta forma, para fins de avaliação da 

qualidade das sementes de B. excelsa e para a manutenção da germinabilidade de suas sementes 

recalcitrantes é necessário que a determinação do TA  seja realizada após a retirada do 

tegumento, utilizando apenas o embrião. 
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Figura 1.Frequência da massa fresca (g) das sementes de Bertholletia excelsa coletadas em 

Itacoatiara (n = 180) 
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Figura 2.Teor de água determinado em sementes individuais de B. excelsa utilizando 

sementes inteiras, picadas em pedaços menores que 7,0 mm e cortadas 

longitudinalmente após 24 h de secagem em estufa a 105 °C ± 3 ºC (n = 60 sementes 

para cada tratamento). Mediana (linha contínua) e média (linha pontilhada). 
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Figura 3. Relação entre o teor de água do embrião (círculo aberto) e do tegumento (triângulo 

fechado) em relação ao teor de água determinado com a semente inteira de B. 

excelsa.  
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Figura 4.Superestimação do teor de água do embrião em relação ao teor de água determinado 

com a semente inteira de B. excelsa. 
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Viabilidade das sementes de Bertholletia excelsa Bonpl. após 
armazenamento sob refrigeração 

Diana Soares Bentes e Isolde Dorothea Kossmann Ferraz 

RESUMO 

As sementes de Bertholletia excelsa Bonpl. (castanha-da-amazônia) são o principal produto de 

comercialização desta espécie de ocorrência Amazônica. Para atender a crescente demanda 

pelas sementes é necessária a implementação de plantios racionais, para tal são necessárias 

sementes viáveis para a produção de mudas. Este trabalho avaliou a viabilidade das sementes 

de B. excelsa, com diferentes teores de água, após armazenamento por 1, 2, 4 e 6 meses em 

embalagens semipermeáveis e impermeáveis com vácuo, sob refrigeração de 15 °C. Os 

diferentes teores de água foram obtidos pela secagem das sementes sob ventilação por 4 e 24 

horas. Após cada período de armazenamento foram realizados os testes de tetrazólio e a 

determinação do teor de água das sementes. As embalagens onde as sementes foram colocadas 

mantiveram o TA durante todo o armazenamento. A viabilidade inicial das sementes foi de 

85%, sendo mantida quando armazenadas em embalagem semipermeável com TA de 19% por 

2 meses, no entanto, não toleraram o vácuo. As sementes com TA de 7% perderam a viabilidade 

antes mesmo do armazenamento, evidenciando as características recalcitrantes da espécie. A 

utilização do tetrazólio e a avaliação individual das sementes permitiu a comparação do TA das 

sementes viáveis com as inviáveis, não havendo diferença entre os valores e, portanto, não 

sendo o TA a causa da morte das sementes. As sementes de B. excelsa foram sensíveis ao 

dessecamento, não toleraram o vácuo e, provavelmente, a refrigeração a 15 ºC.  

 

 
PALAVRAS-CHAVE: armazenamento a vácuo; dessecamento; teste de tetrazólio. 
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INTRODUÇÃO 

A Bertholletia excelsa Bonpl., nativa da região Amazônica e pertencente à família 

Lecythidaceae (MOBOT, 2016), tem grande importância econômica para toda essa região. As 

sementes são o principal produto de comercialização na Bolívia (Ardaya, 2010), Peru 

(Guariguata e Rockwell, 2015) e no Brasil (Ribeiro et al., 2014). O levantamento do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou uma produção de 37.500 toneladas 

(consumo interno e exportação) de sementes, apenas para o Brasil, comercializadas em 2014 o 

que gerou um valor em torno de R$ 79,9 milhões (IBGE, 2015). A produção de sementes é 

voltada principalmente à alimentação humana para consumo in natura e, nos últimos anos se 

observa uma demanda crescente do óleo das sementes para a indústria cosmética (Bayma et al., 

2014).  

A produção de sementes vem principalmente da coleta dos frutos de árvores em florestas 

naturais, pelo extrativismo. O emprego desta atividade nas comunidades da região amazônica 

tem grande influência no aumento da renda dos produtores (Maciel e Reydon 2008). A demanda 

das sementes tem sido maior do que a produção atual, desta forma, a implementação de plantios 

de produção ou em sistemas agroflorestais (SAF’s), além de ser uma alternativa para a 

recuperação de áreas degradadas, otimizaria a produção de forma mais racional (Homma et al., 

2014). Por serem recalcitrantes (Figueirêdo et al.,1990a), métodos normalmente empregados 

ao armazenamento de sementes não são aplicáveis às sementes de B. excelsa, pois não mantém 

a germinabilidade devido ao dessecamento durante o armazenamento. 

As sementes recalcitrantes não toleram a redução do metabolismo pelo dessecamento e 

devem ser mantidas com alto TA para fins de armazenamento (Pammenter e Berjak, 1999). O 

TA de água recomendado depende das características das espécies, sendo geralmente o TA das 

sementes no momento da dispersão ou TA de segurança (redução do TA acima do valor que 

causa perda viabilidade) (Berjak et al.,1989; Tompsett, 1992; Schmidt 2000; Silva e Ferraz, 

2015). 

Figueirêdo et al. (1990a) sugeriram manter as sementes com um teor de água acima de 

14%. Entretanto, devido à alta germinação (42,2%) após armazenamento em ambiente frio (12 

ºC e UR 30%) e com teor de água das sementes baixo (5%), foram também classificadas como 

intermediárias (Figueirêdo e Carvalho, 1994). Camargo et al. (1997), também, observaram 

sementes ainda viáveis (16%) com TA de 4,5%, sendo, portanto, necessários estudos mais 

aprofundados quanto ao comportamento das sementes durante o armazenamento. 
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Os fatores preponderantes que afetam a longevidade das sementes, durante o 

armazenamento, são a temperatura, o teor de água e a disponibilidade de oxigênio. Para as 

sementes recalcitrantes há ainda a necessidade de manter o metabolismo ativo. A redução da 

atividade metabólica das sementes pode aumentar a longevidade, o que pode ser alcançada com 

a redução da temperatura. 

As sementes de muitas espécies tropicais toleram o resfriamento, durante o 

armazenamento, em temperaturas entre 5 ºC e 15 ºC, são exemplos a Eugenia brasiliensis 

(Kohama et al.,2006), Eugenia stipitata (Calvi, 2015), Euterpe espiritosantensis (Martins et 

al.,2007), Euterpe oleracea (Nascimento et al.,2010) e Magnolia ovata (Pupim et al.,2009). 

Diferentes temperaturas (12 °C, 15 °C e temperatura ambiente) foram testadas para 

aumentar a longevidade das sementes de B. excelsa. O melhor resultado alcançado a 12 ºC foi 

após 90 dias, com germinação final de 50% e TA das sementes de 14% (Figueirêdo et 

al.,1990b). A 15 ºC a melhor porcentagem de germinação foi de 51%, com TA das sementes 

de 16%, no entanto, o armazenamento foi por um período de apenas 5 dias (Figueiredo e 

Carvalho, 2002). Em condições ambientais (temperatura média de 26,2 ºC), foi possível o 

armazenamento por 90 dias, com germinação final de 36,2% e TA das sementes de 9% 

(Figueiredo e Carvalho, 1994). Nestes estudos foram testadas embalagens permeáveis e 

semipermeáveis que possibilitaram o dessecamento das sementes. Desta forma não é possível 

separar o efeito da temperatura do efeito do dessecamento sobre a longevidade das sementes. 

O maior período (6 meses) para o armazenamento das sementes de B. excelsa foi 

alcançado por Kainer et al. (1999) em temperatura ambiente (entre 22,5 °C e 25,6 °C), em areia 

úmida, com teor de água das sementes mantido em torno de 25%. Houve uma germinação de 

74,8% após o armazenamento e o tempo para o início da germinação foi acelerado para 14 dias, 

enquanto aquelas não armazenadas haviam germinado apenas 53,5% com início da germinação 

após 60 dias. Durante o armazenamento úmido os autores relataram que não houve germinação. 

Outra possibilidade para redução do metabolismo é reduzir o teor de água das sementes 

até acima do limite tolerado pela espécie. Esse limite é menor para as sementes altamente 

recalcitrantes do que para as moderadamente ou minimamente recalcitrantes (Farrant et al., 

1988) e maior para as sementes intermediárias (Ellis et al.,1990). Portanto, a secagem antes do 

armazenamento para aumentar a longevidade das sementes de B. excelsa é uma alternativa 

possível. Como visto nos trabalhos citados anteriormente, houve germinação com sementes que 
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tiveram o TA reduzido para 12% (Figueirêdo e Carvalho, 1990; 2002), 5% (Figueirêdo e 

Carvalho, 1994), 4,5%(Camargo et al.,1997) e 4,2% (Figueirêdo et al., 1990c). 

A redução de troca gasosa pode ser mais uma possibilidade para reduzir o metabolismo 

das sementes. Esta técnica é utilizada geralmente em sementes tolerantes ao dessecamento, e 

há alguns estudos com sementes sensíveis ao dessecamento que também obtiveram sucesso, 

como sementes de Inga uruguensis (Bilia et al.,1998), Eugenia involucrata (Alegretti et al., 

2015) e Plinia cauliflora (Danner et al., 2011). Para as sementes de B. excelsa a limitação de 

trocas gasosas juntamente com a redução do TA pode ser uma opção para aumentar a 

longevidade. 

Mesmo após o armazenamento sob temperatura e teor de água adequados há ainda, para 

as sementes de B. excelsa, a dificuldade para uma germinação rápida e homogênea. Devido a 

dormência mecânica, causada pelo tegumento, as sementes de B. excelsa demoram cerca de 

seis meses para iniciarem o processo de germinação em sementeira (Müller et al., 1980).A 

retirada do tegumento, antes da semeadura, causa muitas perdas devido aos danos no embrião 

e predação, o que acarretaria na demora para a avaliação da viabilidade das sementes após o 

armazenamento (Müller et al.,1980; Figueirêdo et al.,1990a; Figueirêdo et al.,1990b).Desta 

forma, a utilização de um método rápido para a avaliação da viabilidade das sementes faz-se 

necessário. A utilização da coloração por tetrazólio já foi testado anteriormente, relacionando a 

perda da viabilidade dos embriões com o dessecamento (Camargo et al.,1997), obtendo-se o 

resultado em algumas horas.  

Baseado no exposto, este trabalho tem o objetivo de avaliar a viabilidade das sementes 

de B. excelsa, com diferentes teores de água, após armazenamento em embalagens 

semipermeáveis e impermeáveis com vácuo, sob refrigeração de 15 °C. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

As sementes foram procedentes do município de Autazes – AM, que possui clima 

tropical úmido, tipo Am segundo a classificação de Köppen,com temperatura média anual de 

28,2 °C, umidade relativa (UR) média de 82,7% e precipitação de 2239,9 mm (INMET, 2016). 

Os frutos foram coletados nos meses de janeiro e fevereiro de 2015. As sementes foram 
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retiradas dos ouriços no campo, em seguida colocadas em sacos de ráfia e encaminhadas até 

Manaus- AM, em barcos, com duração de viagem de 12 horas, aproximadamente. 

As sementes foram trazidas imediatamente para a Casa de Sementes - INPA, as quais 

foram lavadas em água corrente para retirada de impurezas e de sementes vazias (chochas). 

Foram colocadas sob ventilação em temperatura ambiente a 27 ± 3 °C e UR de 70 ± 3%, por 

40 minutos para secagem superficial. Em seguida, foram colocadas em sacos duplos de 

polietileno (2 x 130 µm de espessura) e colocados em câmara a 15 ± 1 ºC com UR de 96 ± 

3,5%, até o início dos experimentos. 

O teste de tetrazólio (2,3,5- trifenil cloreto de tetrazólio) foi realizado após corte 

longitudinal das sementes, seguindo a metodologia proposta por Reis et al. (1979), com 

tetrazólio na concentração de 0,1%. As amostras foram colocadas em recipientes individuais, 

para cada semente, com tampa e capacidade para aproximadamente 20 ml de solução de 

tetrazólio. Os recipientes foram mantidos em câmara (Fanem®), no escuro, na temperatura de 

30 ± 1 ºC, por quatro horas. Foi utilizada a metade da semente para a coloração com tetrazólio 

e a outra metade para determinação do teor de água.  

O tegumento foi separado do embrião, manualmente, as vezes com auxílio de uma faca. 

O teor de água foi determinado gravimetricamente com balança de precisão de 0,001 g, após 

secagem em estufa a 105 ± 3 ºC (Brasil, 2009), para cada embrião. A partir de testes 

preliminares foi verificado que as amostras necessitaram 72 horas de secagem até atingir massa 

constante.  

O experimento foi composto de dois tempos de secagem x dois tipos de embalagem x 

quatro tempos de armazenamento com quatro repetições a cada avaliação. Desta forma, foram 

retiradas aleatoriamente do lote repetições de 30 sementes mantidas em 64 sacos de nylon (tipo 

laranja), permitindo a secagem homogênea. A secagem ocorreu em temperatura ambiente a 25 

± 3 °C e 68 ±3% de umidade relativa do ar, acima de circuladores de ar, por quatro horas ou 24 

horas.   

 Em seguida, as sementes foram acondicionadas em sacos de polietileno: 1) em 

embalagem impermeável (250 µm de espessura), fechada em máquina seladora (TecMac®) 

retirando o ar (à vácuo); 2) em embalagem semipermeável (125 µm de espessura) por 1, 2, 4 e 

6 meses; 3) também foram mantidas e avaliadas sementes, sem secagem, que permaneceram 

em sacos duplos (2 x 130 µm de espessura), nos quais foram acondicionadas após o 
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beneficiamento no laboratório por 7, 8 e 9 meses. As embalagens foram mantidas sob 

refrigeração a 15 ± 1 ºC e UR de 96 ± 3,5%. Após cada período de armazenamento foram 

realizados os testes de tetrazólio e a determinação do teor de água das sementes.  

Sementes armazenadas em embalagem impermeável com vácuo e sacos duplos de 

polietileno foram submetidas ao teste de sanidade. Amostras de 20 sementes, compostas de 

quatro repetições e cinco semente por tratamento, foram imersas em hipoclorito de sódio 

(0,6%), durante cinco minutos, para desinfestação superficial. Em seguida, foram lavadas com 

água destilada esterilizada e as amostras foram mantidas em caixas tipo gerbox, previamente 

descontaminadas com álcool 70%, até a retirada do tegumento das sementes com faca 

descontaminada após o manuseio de cada semente. Os embriões foram distribuídos em caixa 

gerbox contendo 3 folhas de papel toalha autoclavado e umedecido até saturação com 20ml de 

água destilada esterilizada, totalizando 4 gerbox com 5 sementes cada. A incubação foi 

realizada por 8 dias no Laboratório de Fitopatologia (25 ± 3 °C com luz branca de lâmpadas 

inflorescentes). Os embriões foram avaliados, individualmente. Os fungos foram identificados 

ao nível de gênero, com a utilização de lupa, microscópio (Leica®) e auxílio de especialista. Os 

resultados do teste de sanidade foram expressos em porcentagem de semente infectada por 

tratamento.   

O delineamento amostral foi inteiramente casualizado. Os dados das porcentagens de 

teor de água e viabilidade foram submetidos ao teste de normalidade por meio do teste de 

Shapiro-Wilk e a homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene a 0,01% de significância. 

Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), as médias de cada tratamento 

foram comparadas pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. Dados não normais 

foram transformados pelo Arco seno. 

 

RESULTADOS  

A viabilidade inicial das sementes foi de 85% com 24,2 ± 0,6% de teor de água dos 

embriões. Quando armazenadas em sacos duplos, as sementes mantiveram o teor de água alto 

(25,8 ± 1,8%) até o final dos nove meses de observação, entretanto reduziram a viabilidade para 

9% (Figura 5). O TA manteve as sementes com o metabolismo ativo e, provavelmente, a 

limitação de trocas gasosas prejudicou a longevidade das sementes. 
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Figura 5.Viabilidade do embrião de B. excelsa armazenados sem secagem (quadrado verde) 
com teor de água de 25%; após quatro horas de secagem (círculo azul) com teor de água de 
19%; e após 24 horas de secagem (triângulo vermelho) com teor de água de 7%, armazenados 
em embalagens impermeáveis (linha contínua) e semipermeáveis (linha pontilhada), em câmara 
(15 ºC/ UR 96%). Médias seguidas por letras minúsculas distintas diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 0,05 de significância. 

 

A secagem por 24 horas sob ventilação reduziu o TA dos embriões para 7,0 ± 1,6%, e 

concomitantemente a viabilidade para 10% (Figura 5). O armazenamento destas sementes a 

vácuo abaixou a viabilidade após um mês para 2% e em embalagem semipermeável para 5% e, 

independente da embalagem, a viabilidade foi perdida completamente após dois meses. O TA 

dos embriões permaneceu no valor inicialmente estabelecido (Figura 5).  

A secagem por quatro horas reduziu o teor de água dos embriões para 19,3 ± 1,8% e 

não afetou a viabilidade (88%). O armazenamento em embalagem semipermeável permitiu a 

manutenção da viabilidade acima de 80% por até dois meses, apenas após este período a 

viabilidade foi reduzida, significativamente, para 20% após quatro meses e para 7% após 6 

meses. Entretanto, o armazenamento à vácuo causou uma redução contínua da viabilidade, 

visível desde o primeiro mês, diminuindo de 88% para 69% (um mês), 30% (dois meses), 2% 

(quatro meses) e no sexto mês houve perda total da viabilidade (Figura 5). 
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A avaliação individual das sementes permitiu associar o TA dos embriões com a 

viabilidade. Na figura 6, foram separados os teores de água das sementes viáveis e das inviáveis. 

Dentro de cada tipo de armazenamento foi observada semelhança entre o TA das sementes 

viáveis e das inviáveis, portanto, a perda da viabilidade durante o armazenamento não teve 

relação com o TA. Pela avaliação individual também foram observadas manchas brancas na 

porção interna dos embriões independente do TA e da embalagem nas quais as sementes foram 

acondicionadas (Figura 7). 

A diferença significativa entre 80% de viabilidade em embalagem semipermeável em 

comparação a 30% à vácuo, após dois meses de armazenamento, indica que as sementes 

necessitaram de trocas gasosas. A redução do TA para 19% pode não ter sido suficiente para 

diminuir o metabolismo das sementes em tolerar o vácuo. 

 Há também uma perda acentuada da viabilidade nas sementes mantidas em 

embalagem semipermeável, após dois meses, desta forma a infestação por fungos poderia ser a 

causa da morte. Na avaliação da sanidade das sementes foram encontrados fungos do gênero 

Fusarium em todas as amostras, independente da embalagem. Nos embriões de sementes 

armazenadas à vácuo foram identificados fungos do gênero Penicillium em 10% das amostras 

e nos armazenados em sacos duplos, fungos do gênero Penicillium (25%), Rhizoctonia (10%) 

e um fungo não identificado (10%). Não foram encontrados fungos do gênero Aspergillus, que 

são comumente relacionados a perda de qualidade das sementes de B. excelsa. Desta forma, as 

sementes deste experimento não apresentaram elevada infestação por fungos que pudesse 

justificar a perda da viabilidade após dois meses.   

A refrigeração a 15 ºC foi outro fator que poderia ser a causa da morte das sementes 

de B. excelsa. Foi observado que tanto para as sementes armazenadas em embalagem 

semipermeável quanto para as em sacos duplos, houve perda significativa da viabilidade após 

seis e sete meses de armazenamento (Figura 5). 
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Figura 6. Teor de água do embrião das sementes viáveis e inviáveis de B. excelsa após 
armazenamento em cinco condições: A) sem secagem, em sacos duplos de polietileno (2 x 130 
µm, viáveis n= 90, inviáveis n= 201 ); B) após quatro horas de secagem, em sacos de polietileno 
(125 µm, viáveis n= 156, inviáveis n= 147); C) após quatro horas de secagem, embaladas a 
vácuo, em sacos de polietileno (250 µm, viáveis n= 74, inviáveis n= 287); D) após 24 horas de 
secagem, em sacos de polietileno (125 µm, viáveis n= 15, inviáveis n= 279); E) após 24 horas 
de secagem, embaladas a vácuo, em sacos de polietileno impermeáveis (250 µm, viáveis n= 74, 
inviáveis n= 287). A linha pontilhada representa o valor médio da amostra. Médias seguidas 
por letras minúsculas distintas diferem entre si pelo teste de Tukey a 0,05 de significância. As 
letras maiúsculas distintas representam as condições de armazenamento. 
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Figura 7. Coloração da seção interna dos embriões de B. excelsa, obtida pelo teste de tetrazólio, 
classificados como viáveis e inviáveis. 

 

 

DISCUSSÃO 

A necessidade de manter o grau de umidade das sementes e permitir trocas gasosas 

torna difícil o armazenamento de sementes recalcitrantes. As embalagens permeáveis e 

semipermeáveis utilizadas na década de 90 nos estudos de armazenamento com sementes de B. 

excelsa, não foram capazes de manter o TA das sementes e a germinabilidade foi perdida nos 

primeiros meses (Figueirêdo et al., 1990b; Figueirêdo et al.,1990c; Figueirêdo e Carvalho, 

1994; Camargo et al.,1997). O melhor resultado encontrado, na época, para o armazenamento 

das sementes foi a utilização de embalagem semipermeável (polipropileno de 150 µm de 

espessura), após três meses de armazenamento a germinabilidade das sementes foi mantida em 

torno de 60%, enquanto o TA foi reduzido de 19% para 13% (Figueirêdo e Carvalho, 1994). 

No presente estudo, com a utilização de uma embalagem semipermeável, menos espessa (125 

µm), foi possível manter o teor de água do embrião em torno de 19%, devido da temperatura 

de 15 ºC e alta umidade relativa (96 ± 3,5%) do ambiente, entretanto, a viabilidade das sementes 

foi mantida por até dois meses. 
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O armazenamento à vácuo já foi testado anteriormente com sementes recalcitrantes de 

espécies tropicais. Em Eugenia involucrata, as sementes foram armazenadas imediatamente 

após extração dos frutos e mantidas a 5 ºC, a germinação inicial de 91,2% alcançou 82,8% após 

30 dias (Alegretti et al., 2010) e em Plinia cauliflora as sementes foram armazenadas com TA 

de 46,6% a 12 ºC, houve redução da germinação de 92% para 8,3%, após 65 dias (Danner et 

al., 2011). Diferente do presente trabalho, os autores não reduziram o TA e armazenaram as 

sementes a temperaturas mais baixas. O resultado mais satisfatório foi para Eugenia 

involucrata, provavelmente, devido a temperatura de 5 ºC, que conseguiu reduzir o 

metabolismo suficientemente para tolerar o vácuo. A secagem antes do armazenamento e o uso 

de embalagens à vácuo para sementes de B. excelsa, visando a redução do metabolismo, não 

haviam sido testadas, até o momento. Entretanto, a leve redução do TA para 19% não foi 

suficiente para a redução do metabolismo e a secagem para 7% prejudicou a viabilidade pelo 

dessecamento. Futuros estudos com teores de água entre 7% e 19% poderão indicar se há 

possibilidade de reduzir o metabolismo pela secagem e desta forma aumentar a tolerância ao 

vácuo. 

A comparação dos dados de TA deste trabalho com os de Figueirêdo e colaboradores 

(Figueirêdo e Carvalho, 1990; Figueirêdo et al.,1990a; Figueirêdo et al.,1990b; Figueirêdo et 

al.,1990c; Figueirêdo e Carvalho, 1994) torna-se difícil devido as diferenças na metodologia.  

Nas sementes de B. excelsa, o tegumento apresenta TA mais alto do que embrião (Kainer et al., 

1999). Após 24 h de secagem, sob ventilação, as sementes inteiras de B. excelsa, deste trabalho, 

apresentaram TA de 12,2 ± 0,2% e TA do embrião de 7,0 ± 1,6% e a viabilidade foi de 10%. 

Nos trabalhos realizados na década de 90, o valor do TA das sementes de 12,2% e 12,6% que 

tiveram germinação final de 42% provavelmente subestimam o TA. Desta forma, os valores de 

Figueirêdo e colaboradores devem indicar um valor de TA mais baixo do que no presente 

trabalho. 

Neste trabalho, o TA foi determinado para sementes inteiras e para o embrião após 

corte longitudinal e secagem (105 ºC) até atingir massa constante em pesagens repetidas a cada 

24 horas, o que necessitou geralmente de 72 horas. Diferente de Figuêiredo e colaboradores que 

determinaram o TA com sementes inteiras e secadas por 24 h na mesma temperatura 

(Figueirêdo e Carvalho, 1990; Figueirêdo et al.,1990a; Figueirêdo et al.,1990b; Figueirêdo et 

al.,1990c; Figueirêdo e Carvalho, 1994). 
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As características intermediárias das sementes de B. excelsa relatadas por Figuêiredo 

e Carvalho (1994), não foram observadas neste trabalho. Os autores relataram germinação 

(42,2%) das sementes após armazenamento em ambiente frio (12 ºC) com TA de 5% após 3 

meses. No presente estudo, o comportamento recalcitrante da B. excelsa foi evidente, pois a 

leve redução do TA (19%) e o armazenamento sob refrigeração a 15 ºC reduziu a viabilidade 

das sementes após quatro meses para 20%. Segundo Berjak et al. (1989), algumas sementes 

recalcitrantes toleram o dessecamento, mas não o armazenamento. 

O armazenamento com TA de sementes recém beneficiadas foi recomendado para 

Mirciaria dubia (46%) (Ferreira e Gentil, 2003) e Eugenia brasiliensis (48,9%) (Kohama et 

al.,2006). Para estas espécies foi possível manter a germinabilidade a 20 ºC por 5 meses e a 7 

ºC por 6 meses, respectivamente. Outras espécies com sementes recalcitrantes, por outro lado, 

foram beneficiadas com a redução do TA, prolongando o armazenamento e aumentando a 

germinação. As sementes de Inga uruguensis, por exemplo, mantiveram a qualidade fisiológica 

(germinação de 81%), após 2 meses, quando armazenadas a 10 ºC após a redução do TA de 

58% para 49%, em comparação às sementes que foram armazenadas sem secagem cuja 

germinabilidade foi reduzida de 99% para 29%, após 15 dias e em dois meses houve perda total 

(Bilia et al., 1998). 

Camargo et al. (1997) associaram a perda da viabilidade das sementes, causada pelo 

dessecamento, ao aparecimento de manchas brancas na porção central dos embriões das 

sementes de B. excelsa. Os autores observaram que tanto o número de sementes com manchas 

brancas como a área da mancha aumentaram com a redução do TA e concluíram que os danos 

causados pelo dessecamento se iniciam na parte central. No presente estudo, foram observadas 

também manchas brancas na área central (10% da área do embrião), em alta porcentagem 

mesmo nas sementes do tratamento controle. Entretanto, um aumento gradativo da mancha com 

a perda da viabilidade não foi observado. Não houve, também, relação com o TA das sementes, 

pois o mesmo se manteve estável durante todo o armazenamento. Sendo assim necessários 

estudos mais detalhados que possam explicar a falta de coloração pelo tetrazólio no centro das 

sementes. 

Outras espécies tropicais com sementes recalcitrantes conseguem manter a viabilidade 

por vários meses sob condições úmidas a 15 °C, o melhor resultado foi alcançado para Euterpe 

oleracea (10 meses) (Nascimento et al.,2010), Euterpe espiritosantensis (7 meses) (Martins et 

al.,2007) e Magnolia ovata (2 meses) (Pupim et al.,2009). 
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As sementes de B. excelsa também já foram avaliadas na temperatura de 15 ºC, 

entretanto, apenas durante 60 dias. Figueirêdo e Carvalho (2002) verificaram que a respiração 

das sementes foi reduzida durante o resfriamento, o que era o objetivo desse trabalho. Após este 

período a germinação foi reduzida de 43% (controle) para 11%, mas o TA das sementes também 

foi reduzido de 22% para 3,7% durante os 60 dias. Desta forma, não é possível avaliar se o 

resfriamento ou a perda de água causaram a redução da germinabilidade. Com a manutenção 

do TA das sementes durante o armazenamento, não pode ser excluído, no presente experimento, 

o resfriamento a 15 °C como causa da perda gradativa de viabilidade das sementes. No entanto, 

a perda de viabilidade das sementes armazenadas em embalagem semipermeável, após dois 

meses, ocorreu muito rápido em comparação ao armazenamento realizado por Kainer et al. 

(1999) em condições de temperatura ambiente (entre 22,5 °C e 25,6 °C) durante seis meses. 

O controle do ambiente de armazenamento é essencial para aumentar o período de 

viabilidade das sementes, além de prevenir a infestação por microrganismos (Bonner, 2008).  

A época de chuva e a alta temperatura da floresta em que os frutos de B. excelsa são dispersos, 

proporcionam ótimas condições para a proliferação dos fungos e outros microrganismos 

capazes de deteriorar as sementes. Desta forma, a contaminação das sementes por fungos pode 

ocorrer ainda na floresta e/ou pelas condições de beneficiamento e armazenamento (Scussel e 

Savi, 2015).  

Para várias espécies de fungos, as temperaturas de 30 ºC e UR acima de65% são ideais 

para o crescimento, considerando também, o tempo de armazenamento e a disponibilidade de 

oxigênio no meio (Savi, 2015). 

Neste estudo, o armazenamento das sementes de B. excelsa com UR do ar de 96% e o 

TA das sementes suficientemente alto, mesmo após secagem (19%), poderia ter favorecido a 

proliferação de fungos nestas condições. O armazenamento sob refrigeração de 15 ºC e a 

utilização de embalagens que limitaram a troca gasosa teriam minimizado a infestação por 

fungos nas sementes, sendo comprovado pela ocorrência de apenas quatro tipos de fungos 

(Fusarium, Penicillium, Rhizoctonia e um não identificado) e nenhuma ocorrência do fungo do 

gênero Aspergillus. 

Os fungos do gênero Aspergillus, além dos fungos do gênero Fusarium e Penicillium, 

são muito comuns nas sementes de B. excelsa armazenadas para fins de consumo humano (Silva 
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e Venancio, 2011), seja in natura (com tegumento) ou após processo de secagem (com ou sem 

tegumento) (Kluczkovski e Scussel, 2015). 

Na conservação das sementes de B. excelsa em embalagem com vácuo, com 9% de 

TA, para fins de consumo humano, não foi observado crescimento fúngico ao final de dois 

meses (Scussel et al.,2011; Giordano et al., 2012). Desta forma, caso as sementes tolerassem a 

falta de troca gasosa, sem perda de germinabilidade, a embalagem com vácuo teria o benefício 

de inibir a ação de patógenos. 

 

 

CONCLUSÕES 

As embalagens semipermeáveis (125 µm de espessura), impermeáveis (250 µm de 

espessura) e sacos duplos (2 x 130 µm de espessura) foram adequadas para manter o TA das 

sementes de B. excelsa a 15 °C e UR 96%.  

A viabilidade das sementes foi mantida por até dois meses com TA dos embriões de 

19% e com a utilização de embalagem semipermeável.  

A secagem antes do armazenamento e o uso de embalagem à vácuo para sementes de 

B. excelsa, propiciaram a perda da viabilidade das sementes. 

A perda da viabilidade por ação fúngica não pode ser excluída, mas a infestação nas 

condições testadas foi reduzida.  

A refrigeração a 15 ºC pode ter sido outro fator que afetou a viabilidade, sendo 

necessários estudos mais detalhados verificando a temperatura mínima tolerável para o 

armazenamento de B. excelsa. 
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Benefícios da submersão como tratamento pré-germinativo das sementes de 
Bertholletia excelsa Bonpl. 

Diana Soares Bentes e Isolde Dorothea Kossmann Ferraz 

RESUMO 

As sementes de Bertholletia excelsa Bonpl. demoram cerca de seis meses para iniciarem o 

processo de germinação em sementeira. Esta demora foi atribuída a dormência mecânica 

causada pelo tegumento duro das sementes, pois a remoção do mesmo reduz o início da 

germinação para 21 dias após a semeadura. A submersão das sementes em água por 48 horas 

foi sugerida para facilitar a retirada do tegumento. Este trabalho buscou avaliar o período em 

que as sementes podem ser mantidas submersas em água para facilitar a retirada do tegumento 

sem que haja perda da viabilidade e danos ao embrião, assim como avalias o efeito da 

submersão como tratamento pré-germinativo para as sementes de B. excelsa. As sementes 

foram mantidas submersas por 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15 dias em temperatura ambiente a 25 

°C. Após cada período de submersão o tempo necessário para o descascamento manual das 

sementes, com faca, foi cronometrado e também, os ferimentos causados pelo processo 

contabilizados. A germinação e formação de plântulas normais, das sementes após 2, 5, 9 e 13 

dias de submersão, foi conferida, comparando sementes com e sem tegumento semeadas em 

vermiculita de granulação média no viveiro com temperatura variando de 28 a 39 °C. O 

aumento do período de submersão facilitou a retirada do tegumento e reduziu os danos aos 

embriões, sendo indicado como tratamento pré-germinativo a submersão em água por 13 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: descascamento, hipoxia, germinação 
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INTRODUÇÃO 

Bertholletia excelsa Bonpl., conhecida popularmente como castanha-da-amazônia, ou 

anteriormente como castanha-do-brasil ou castanha-do-pará, é nativa da região Amazônica e 

pertencente à Lecythidaceae. Esta família pantropical, possui 25 gêneros e 310 espécies 

(MOBOT, 2016). No Brasil ocorrem 10 gêneros, dentre eles o gênero Bertholletia que possui 

uma única espécie, a B. excelsa (Flora do Brasil 2016). 

A exploração de B. excelsa tem grande importância econômica para toda a região 

amazônica. As sementes são o principal produto florestal não madeireiro de comercialização 

na Bolívia (Ardaya 2010), Peru (Guariguata e Rockwell 2015) e no Brasil (Ribeiro et al. 2014). 

O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou uma 

produção de 37.500 toneladas de sementes (consumo interno e exportação), apenas para o 

Brasil, comercializadas em 2014 o que gerou um valor em torno de R$ 79,9 milhões (IBGE 

2015). A produção de sementes é voltada principalmente à alimentação humana para consumo 

in natura. Entretanto, uma demanda crescente do óleo das sementes, para a indústria cosmética 

é observada nos últimos anos (Bayma et al. 2014).  

A produção vem principalmente da coleta de árvores em florestas naturais 

(extrativismo).  A demanda das sementes é maior do que a produção atual, desta forma a 

implementação de plantios de produção ou em SAF’s otimizaria a produção de forma mais 

racional (Homma et al. 2014). Para tal é essencial a disponibilidade de sementes viáveis para a 

produção de mudas. 

As sementes de B. excelsa demoram cerca de seis meses para iniciarem o processo de 

germinação em sementeira, sem a aplicação de qualquer tratamento (Müller et al., 1980). O 

retardamento do processo germinativo foi diretamente relacionado com o tegumento que, 

embora seja permeável à água, oferece barreira mecânica ao crescimento do embrião (Moraes 

e Müller, 1978; Müller e Freire, 1979; Müller et al., 1980; Müller, 1982). A remoção do 

tegumento reduz o tempo para o início da germinação para 21 dias após a semeadura, no entanto 

os autores não informaram a porcentagem final e o tempo médio de germinação (TMG) (Müller 

e Freire 1979; Reis 1979). A germinação foi acelerada, também, após seis meses de 

armazenamento em areia úmida iniciando após 14 dias de semeadura com porcentagem final 

de germinação de 74,8%, o que indica a necessidade de uma pós-maturação das sementes 

(Kainer et al., 1999a). Desta forma, a demora para o início da germinação é mais complexa e 

indica efeitos mecânicos e fisiológicos.  
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Técnicas para quebra da dormência mecânica como choque térmico, escarificação 

(mecânica e química) e submersão em água foram testadas na década de 80 sem muito sucesso 

(Figueirêdo et al., 1980; Pereira et al., 1980; Frazão et al., 1984). O melhor resultado alcançado 

com 53% de germinação, após 18 meses de semeadura, foi com a aplicação do tratamento de 

escarificação mecânica nos pólos germinativos (Pereira et al., 1980).  

O eixo embrionário compõe todo o embrião das sementes, não possuindo distinção dos 

cotilédones que são rudimentares, além disso, as reservas são presentes no hipocótilo. O 

embrião tem formato elipsoide sendo possível distinguir o pólo caulicular como a ponta mais 

fina e o pólo radicular na extremidade oposta (Prance e Mori, 1978; Müller, 1982). Os pólos 

são as partes mais sensíveis da semente, uma vez que a germinação é bipolar, portanto, qualquer 

ferimento pode afetar a germinação. 

Desta forma, a retirada manual do tegumento ainda é o tratamento pré-germinativo 

mais eficiente, entretanto, é demorado e exige grande habilidade do operador. Müller (1981) 

desenvolveu instrumentos específicos (prensa e alicate) para facilitar a retirada do tegumento e 

recomendou a submersão prévia das sementes em água por 24 horas. Estes procedimentos 

aumentaram o rendimento de 35 para 150 sementes descascadas por hora. Posteriormente, foi 

sugerido um tempo maior de submersão das sementes com 48 horas, sendo este período 

utilizado até o momento (Müller, 1982; Müller e Calzavara, 1989). Entretanto, não existem 

estudos sobre o período que as sementes toleram submersas e que facilite a retirada do 

tegumento.  

A baixa disponibilidade de oxigênio ocasionada pela submersão em água pode afetar 

a viabilidade das sementes. No entanto, em algumas sementes recalcitrantes isto não ocorre 

como, por exemplo, Genipa americana L. que permaneceu com as sementes viáveis após 32 

dias (Santos, 2013) e Eugenia stipitata McVaugh após 12 meses de submersão em água (Calvi, 

2015). 

A submersão das sementes de B. excelsa já havia sido testada como tratamento para 

quebra da dormência mecânica das sementes. As sementes intactas submersas em água por 7 

dias, semeadas com tegumento, não apresentaram efeito sobre a germinação ao final de 18 

meses. Quando colocadas em água a temperaturas de 5-10 ºC por 7, 14 e 21 dias, semeadas com 

tegumento, a porcentagem de germinação ao final de 18 meses foi de apenas 26% (Pereira et 

al.,1980; Figueirêdo et al., 1980). No entanto, os efeitos da embebição não haviam sido 
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relacionados a germinação das sementes. Kainer et al. (1999b) fizeram essa relação com 

sementes submersas em água por 0, 24, 36, 48 e 72 horas. As sementes semeadas sem 

tegumento iniciaram a germinação após 60 dias de semeadura com porcentagem média de 55% 

de germinação, ao final 274 dias, com TMG de 118 dias. Os autores sugeriram que há uma 

dormência endógena, uma vez que a germinação das sementes continuou lenta e com 

porcentagem final de germinação baixa quando submersas em água e semeadas sem tegumento.  

Baseado no exposto, este trabalho tem o objetivo de avaliar o período em que as 

sementes de B. excelsa podem ser mantidas submersas em água para facilitar a retirada do 

tegumento sem que haja perda da viabilidade e avaliar o efeito da submersão como tratamento 

pré-germinativo para as sementes de B. excelsa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As sementes foram procedentes do município de Autazes - AM que possui clima 

tropical úmido, tipo Am segundo a classificação de Köppen, com a temperatura média anual de 

28,2 °C, umidade relativa média (UR) de 82,7% e precipitação de 2239,9 mm (INMET, 2016). 

Os frutos foram coletados nos meses de janeiro e fevereiro de 2015. As sementes foram 

retiradas dos ouriços no campo, em seguida colocadas em sacos de ráfia e encaminhadas até 

Manaus-AM, por barcos, com duração de viagem de 12 horas, aproximadamente. 

As sementes foram trazidas imediatamente para a Casa de Sementes-INPA, foram 

lavadas em água corrente para retirada de impurezas e de sementes sem embrião (chochas). 

Foram colocadas sob ventilação em temperatura ambiente a 27 ± 3 °C e UR de 70 ± 3%, por 

40 minutos para secagem superficial. Em seguida foram colocadas em sacos duplos de 

polietileno (2 x 130 µm de espessura) e colocados em câmara a 15 ± 1 ºC com UR de 96 ± 

3,5%. 

As sementes foram submersas em água por nove períodos (1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15 

dias). Foram mantidas 10 sementes em 45 sacos de nylon (tipo laranja). Os sacos foram 

colocados em bandejas individuais contendo água suficiente para cobrir todas as sementes. A 

temperatura da água foi de 25 ± 3 °C. Foram utilizadas 10 sementes para a avaliação do tempo 

de descascamento e avaliação dos danos, assim como, para a determinação do TA e avaliação 

pelo teste de tetrazólio.  
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O planejamento para submersão das sementes foi feito de maneira que a retirada do 

tegumento fosse realizada no mesmo dia para todos os períodos, sendo uma repetição para cada 

tratamento. A sequência de avaliação dos tratamentos foi realizada de maneira aleatória para 

garantir que fatores como o cansaço, não influenciassem nos resultados. O experimento foi 

repetido 5 vezes. 

Foi utilizada uma faca com lâmina lisa de 25 cm e o tempo necessário para o 

descascamento de cada tratamento foi cronometrado. Os danos causados à integridade das 

sementes foram avaliados visualmente e todas as sementes que tiveram os pólos germinativos 

apical e/ou radical danificados foram contabilizadas.  

O teste de tetrazólio (2,3,5- trifenil cloreto de tetrazólio) foi realizado após corte 

longitudinal das sementes, seguindo a metodologia proposta por Reis et al. (1979). As amostras 

foram colocadas em recipientes individuais para cada semente, com tampa e capacidade para 

aproximadamente 20 ml de solução de tetrazólio na concentração de 0,1%. Os recipientes foram 

mantidos em câmara (Fanem®), no escuro, na temperatura de 30 ± 1 ºC, por 4 horas. As 

sementes foram classificadas como viáveis (coloração rosa) ou inviáveis (sem coloração). 

Foram também consideradas inviáveis sementes com manchas brancas maiores que 30% da 

área do embrião. Foi utilizada a metade da semente para a coloração com tetrazólio e a outra 

metade para determinação do teor de água. 

Para avaliar a germinação das sementes após submersão, foram mantidas 30 sementes em 32 

sacos de nylon (tipo laranja) por 2, 5, 9 e 13 dias. Os sacos foram colocados em baldes de 50 litros. A 

temperatura da água foi de 25 ± 3 °C. O escoamento da água contínuo foi promovido com mangueiras 

fixadas no fundo dos baldes. Foram utilizadas 4 repetições de 25 sementes para semeadura com e sem 

tegumento e 5 sementes por repetição para a determinação do teor de água, por tratamento. 

A semeadura ocorreu em bandejas de plástico (55 x 25 x 15 cm) com vermiculita de granulação 

média, umedecida com água. As sementes foram semeadas, com e sem tegumento, com cerca de 2 cm 

de profundidade na posição horizontal. Os experimentos foram conduzidos em viveiro com temperatura 

média mínima de 27,6 ± 2,5 ºC e máxima de 37,9 ± 2,6 °C e UR média de 75 ± 5%. Foram realizadas 

regas a cada dois dias ou quando necessárias. A avaliação da germinação foi acompanhada a cada três 

dias, durante 200 dias. Adotou-se como critério de germinação a protrusão da raiz primária (>2 mm) ou 

epicótilo (>5mm) e, foram também contabilizadas a formação de plântulas normais. Foram avaliadas a 

porcentagem de germinação final e tempo inicial e médio de germinação. 
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O teor de água foi determinado gravimetricamente com balança de precisão de 0,001 g, 

após secagem em estufa a 105 ± 3 ºC (Brasil 2009), separando embrião e tegumento, após cada 

período de submersão. As amostras permaneceram em estufa por 72 horas até atingir massa 

constante. 

O delineamento amostral foi inteiramente casualizado. Os dados do tempo para a 

retirada do tegumento, porcentagem de sementes danificadas foram submetidos ao teste de 

normalidade por meio do teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade das variâncias pelo teste de 

Levene a 0,01% de significância. Os resultados foram submetidos a análise de variância 

(ANOVA), as médias do teor de água, de cada tratamento, foram comparadas pelo teste de 

Tukey a nível de 1% de probabilidade. Dados não normais foram transformados pelo Arco seno.  

RESULTADOS 

A submersão reduziu a rigidez do tegumento e facilitou a sua retirada. O tempo 

necessário para descascar 10 sementes do tratamento controle foi de 12 min. Com a submersão 

o tempo para remoção do tegumento reduziu para 7 min (Figura 8) e o número de sementes sem 

ferimentos aumentou de 22% para 88% após a submersão (Figura 9). 

As sementes de B. excelsa toleraram a submersão em água durante os períodos testados 

com porcentagem de sementes viáveis entre 74 e 94% (Tabela 1). O teor de água das sementes 

de B. excelsa sem submersão (controle) foi de 24,5 ± 1,3%. Após submersão em água os valores 

aumentaram em relação ao controle, ficando o TA da semente inteira entre 29,9 e 33,1% (Tabela 

1). Este aumento foi ocasionado principalmente pela absorção de água do tegumento que 

aumentou cerca de 11,7% em relação ao controle enquanto o TA do embrião teve aumento de 

5,3%. Foram observadas manchas brancas na parte central do embrião em todos os tratamentos. 

As sementes com manchas brancas ocupando mais de 30% da área do embrião foi menor que 

10% do número total de sementes avaliadas por tratamento (Figura 10). 

O TA das sementes submersas em água corrente, manteve-se semelhante àquelas 

submersas em água parada, estando entre 26,0 e 28,3% o TA do embrião (Tabela 2). O efeito 

da submersão sobre a germinação, independente do período (2 a 13 dias), foi positivo para a 

porcentagem de germinação final de todos os critérios avaliados das sementes semeadas sem 

tegumento. A porcentagem de germinação após submersão alcançou 84 a 94% utilizando como 

critério a raiz (Tabela 3; Figura 11) e 71 a 81% para formação de plântula normal (Tabela 3).  
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O TMG para raiz foi entre 28 e 31 dias, para emissão do epicótilo (>5mm) entre 21 a 39 

dias a mais e para a formação de plântula normal o TMG foi de 73 a 87 dias. O início da 

protrusão da raiz foi mais rápido para os tratamentos de 2 e 13 dias de submersão, sendo 

verificado entre 7 e 9 dias após semeadura. A emissão do epicótilo foi sempre mais tardia 

quando as sementes foram submersas a partir de 5 dias, iniciando após 17 dias de semeadura, 

enquanto que para o tratamento de 2 dias de submersão ocorreu após 23 dias (Tabela 3). A 

formação de plântulas normais foi beneficiada pela submersão, com mais de 70% de 

germinação ao final de 2 meses e meio. 

 

 

Tabela 1. Efeito da submersão em água (25 ºC) sobre a viabilidade (%) e o teor de água (%) 
do embrião, tegumento e semente inteira de Bertholletia excelsa Bonpl. 

 

 
Médias seguidas por letra distintas (linha) diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Embrião 21,6 ±0,5a 21,9 ±1,7a 23,7 ±1,8a 25,1 ±1,2a 25,7 ±1,5a 25,6 ±1,5a 26,9 ±0,9a 25,5 ±5,3a 26,6 ±1,5a 24,3 ±5,4a
Tegumento 29,4 ±6,7b 36,8 ±3,4a 37,4 ±2,2a 38,6 ±1,6a 39,6 ±2,0a 39,6 ±1,7a 39,8 ±1,7a 40,6 ±1,5a 41,1 ±1,9a 38,4 ±3,9a

Semente 
inteira 24,5 ±1,3b 29,9 ±2,5a 28,7 ±3,6a 32,5 ±1,4a 32,7 ±1,1a 33,0 ±0,5a 34,1 ±1,6a 35,2 ±2,6a 34,5 ±1,9a 33,1 ±2,0a

Viabilidade 
(%) 74 ±13,4a 86 ±16,7a 78 ±14,8a 84 ±16,7a 82 ±8,4a 86 ±16,7a 88 ±13,0a 90 ±10,0a 84 ±15,2a 94 ±8,9a

13 d 15d 2 d 3d 5 d 7d 9 d 11d
Sem 

submersão

dp

1d

dp dpdp dp dp dpdp dp dp
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Figura 8.Tempo médio para descascamento de 10 sementes de B. excelsa, após submersão em 
água (25 ºC). 

 

y = 11,5797 – 0,3003x + 0,0073x2 

R2= 0,70 
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Figura 9. Efeito da submersão em água (25 ºC) sobre a porcentagem de sementes intactas (sem 
ferimentos nos pólos), após descascamento das sementes de B. excelsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 45,9227 + 2,7238x 

R2= 0,79 
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Figura 10.Efeito da submersão em água (25 ºC) sobre a viabilidade das sementes de B. excelsa. 
Coloração das sementes viáveis e inviáveis. 

 

Tabela 2. Teor de água do embrião, tegumento e semente inteira de B. excelsa, após submersão 
em água corrente (25 ºC) semeadas com e sem tegumento. 

  
Sem 

submersão    2 d   5 d   9 d   13 d 

   dp   dp   dp   dp   dp 

Embrião 24,2 ±0,6 a 26,3 ±3,1 a 26,0 ±4,8a 27,0 ±2,2 a 28,3 ±2,9 a 

Tegumento 31,2 ±0,8a 39,3 ±1,9a 41,0 ±1,7a 40,0 ±1,4a 43,3 ±4,6a 

Semente inteira 27,3 ±0,7a 32,4 ±2,3a 33,5 ±2,5a 33,4 ±1,8a 35,6 ±3,2a 

Médias seguidas por letra distintas (linha) diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Tabela 3. Germinação final, tempo inicial e médio de germinação da raiz primária, epicótilo e 
plântula normal das sementes de B. excelsa, após submersão em água corrente (25 ºC). 

Médias seguidas por letra distintas (coluna) diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

Figura 11. Protrusão da raiz das sementes de B. excelsa semeadas sem tegumento (linha 
pontilhada) e com tegumento (linha contínua), após submersão em água corrente (25 ºC). 

Submersão 
(dias) Raiz Epicótilo Plântula 

normal Raiz Epicótilo Raiz Epicótilo Plântula 
normal

dp dp dp dp dp dp dp dp
0 55 ±19,1 41 ±17,4 32 ±5,7 83 ±8,7 87 ±8,0 140,5 ±9,0 146,6 ±6,2 172,0 ±12,0
2 94 ±5,2 84 ±3,3 81 ±6,8 7 ±1,3 23 ±0,0 28,3 ±3,0 67,4 ±7,9 81,6 ±3,9
5 89 ±3,8 80 ±15,7 73 ±12,4 13 ±0,0 17 ±2,5 29,8 ±4,6 51,5 ±9,5 72,9 ±13,0
9 84 ±8,6 78 ±9,5 71 ±6,8 12 ±1,6 17 ±1,7 31,1 ±6,4 57,6 ±13,6 87,3 ±10,6
13 87 ±6,0 75 ±6,8 73 ±5,7 9 ±1,4 17 ±2,5 27,9 ±2,4 57,3 ±12,8 80,4 ±8,8
2 11 ±6,8 0 ±4,5 0 0,0 147 ±30,0        
5 8 ±5,7 1 ±3,0 0 0,0 128 ±50,2        
9 6 ±4,0 1 ±1,5 0 0,0 142 ±44,8        
13 14 ±6,9 1 ±0,0 0 0,0 96 ±40,5        

TMG (dias)

Com 
Tegumento

Tempo inicial (dias)

Sem 
Tegumento

Germinação (%)
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DISCUSSÃO 

A absorção de água pelas sementes de B. excelsa com tegumento inicia-se após 4 horas 

e estabiliza-se a partir de 40 horas de submersão (Reis, 1979). Os resultados dos teores de água 

encontrados neste trabalho corroboram com os descritos na literatura, pois não houve diferenças 

entre os TA das sementes após 24horas de submersão (Tabela 1). O tegumento é permeável à 

água (Moraes e Müller, 1978), no entanto, a absorção de água pelas sementes ocorreu de 

maneira distinta, sendo o TA do tegumento sempre maior que o TA do embrião. Kainer et al. 

(1999b) mencionou o aumento de 20% no TA do embrião, valor similar do que neste estudo 

que correspondeu ao aumento de 25% do TA do embrião. Kainer e colaboradores mostraram 

também que o TA do tegumento aumentou 44%, neste estudo o aumento foi de 40%.  

Embora seja lignificado, duro e rugoso (Müller et al., 1995) o enfraquecimento do 

tegumento após a submersão das sementes em água foi mencionado no estudo realizado por 

Reis (1979). Neste trabalho, o aumento do tempo de submersão facilitou a retirada manual do 

tegumento e aumentou o número de sementes sem ferimentos (Figura 8; 9). O tempo para 

descascamento, no entanto, depende da habilidade do operador, sendo que os valores 

alcançados neste trabalho com tempo médio de 90 minutos, extrapolado para o número de 100 

sementes, pouco diferem dos observados por Müller et al. (1982), que obtiveram em 60 minutos 

a média de 150 sementes descascadas.  

Estudos anteriores não conseguiram verificar o efeito da submersão sobre a 

germinação de sementes com tegumento. A submersão das sementes de B. excelsa em água por 

sete (Pereira et al.,1980), 14 e 21 dias (Figueirêdo et al., 1980) como tratamento para quebra 

da dormência mecânica das sementes ao final de 18 meses (540 dias) não apresentou efeito no 

processo de germinação das sementes com 32% das sementes germinadas após submersão por 

sete dias. Kainer et al. (1999a) avaliaram a submersão 24 horas com posterior retirada do 

tegumento e relacionaram o efeito da submersão com a germinação final das sementes. Os 

autores relataram o início da germinação após 60 dias de semeadura e porcentagem média final 

de 55% após 274 dias de observação. Os autores sugeriram a existência de uma dormência 

endógena, uma vez que a germinação das sementes continuou lenta e com porcentagem final 

baixa, mesmo após a retirada do tegumento. No entanto, maiores períodos de observação são 

necessários para verificar o efeito da submersão sobre o TMG das sementes semeadas com e 

sem tegumento.  
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O tempo em que as sementes toleram submersas, não havia sido testado. Neste trabalho 

as sementes mantiveram a viabilidade mesmo após 15 dias de submersão. A coloração das 

sementes pelo teste de tetrazólio mostrou que mesmo com a submersão há a ocorrência de 

sementes com manchas brancas. Camargo et al. (1997) associaram a perda da viabilidade das 

sementes, causada pelo dessecamento, ao aparecimento de manchas brancas na porção central 

dos embriões das sementes de B. excelsa. Bentes et al. (2016) observaram que não há relação 

do aparecimento das manchas com o teor de água, assim como pôde ser observado neste 

trabalho. O tamanho das manchas, quando ocorriam, ocupava 30% da área do embrião, houve 

também o aparecimento de manchas bem pequenas (Figura 6), no entanto, não foi possível 

associar a ocorrência de manchas brancas ao TA das sementes, pois neste trabalho as sementes 

túrgidas apresentaram este fenômeno, porém em escala reduzida. Sendo assim necessários 

estudos mais detalhados que possam explicar a falta de coloração pelo tetrazólio no centro das 

sementes. 

Mesmo após 13 dias de submersão as sementes semeadas sem tegumento mantiveram 

a germinabilidade. O benefício da manutenção das sementes de B. excelsa em ambiente úmido 

induzindo a pós maturação das sementes foi relatado por Kainer et al. (1999b). O 

armazenamento em areia úmida realizado pelos autores aumentou o TA das sementes após 175 

dias e o início da germinação foi reduzido para 14 dias após a semeadura. Silva et al. (2009) 

também realizaram o armazenamento úmido, no entanto, os autores observaram o início da 

germinação após 7 dias de semeadura e em 28 dias já haviam germinado 69,7% das sementes. 

As sementes armazenadas sob refrigeração submetidas a submersão, neste trabalho, tiveram 

porcentagens de germinação variando entre 84 e 94% de protrusão de raiz e 75 a 84% de 

emissão de epicótilo ao final de 200 dias, com início sete dias após a semeadura e após 1 mês 

já haviam germinado 50% das sementes, independente do período de submersão. 

 

CONCLUSÃO 

As sementes de B. excelsa toleraram a submersão em água (25 ºC), o que facilitou a 

retirada do tegumento e reduziu o número de sementes com ferimentos causados pela 

manipulação. A submersão por até 13 dias é recomendada como tratamento pré-germinativo 

para as sementes de B. excelsa. 
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SÍNTESE 

Os resultados apresentados neste estudo propõem novas metodologias para o manejo 

adequado das sementes de Bertholletia excelsa Bonpl., de maneira que possa garantir a 

viabilidade das sementes, visando a produção de mudas. No capítulo 1, foi verificado que 24 

horas em estufa a 105 ºC são suficientes para a determinação do teor de água (TA) das sementes 

de B. excelsa. O preparo das sementes efetuando o corte longitudinal é indicado por facilitar a 

separação das partes, embrião e tegumento, sendo fortemente recomendado a determinação do 

TA utilizando apenas o embrião, uma vez que há uma superestimação quando determinado com 

o tegumento.  

O armazenamento, mostrado no Capítulo 2, em embalagens impermeável ou 

semipermeável mantiveram o TA das sementes de B. excelsa, reduzindo a contaminação por 

fungos. No entanto, o armazenamento a 15 ºC só foi possível por 2 meses. A secagem por 24 

horas, antes do armazenamento, reduziu significativamente o TA das sementes, ocorrendo a 

morte dos embriões, evidenciando as características recalcitrantes desta espécie. Estudos 

futuros devem ser realizados a fim de se determinar o teor de água crítico das sementes e a 

temperatura ideal para o armazenamento. Além disso, neste capítulo, a avaliação individual 

pelo teste de tetrazólio possibilitou relacionar o teor de água das sementes com a viabilidade, 

não havendo diferença entre os TA de sementes viáveis e inviáveis. Também foi observado pela 

avaliação individual que ainda não se tem o conhecimento mais aprofundado sobre as manchas 

brancas, das sementes de B. excelsa, na porção interna do embrião, desta forma, precisa ser 

estudada mais detalhadamente a fisiologia das sementes. 

A submersão das sementes, abordada no Capítulo 3, por 15 dias em água (25 ºC) reduziu 

o tempo para descascamento manual e o número de embriões danificados pelo processo. As 

sementes de B. excelsa toleraram a submersão e apresentaram bons resultados de germinação, 

portanto, este método pré-germinativo é indicado para essa espécie.  
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Apêndice 01 - Cópia da ata de defesa pública da dissertação de mestrado. 

 


