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1. Introdução 

Na floresta de terra firme próximo de Manaus mais de 1000 espécies de árvores foram identificadas 
(Ribeiro et al. 1999). Para maioria destas espécies, as sementes e o processo de germinação são pouco 
conhecidos. Diferente da maioria das espécies de interesse agronômico os diásporos de espécies 
florestais muitas vezes não são sementes no sentido botânico (sementes stricto sensu), pois na unidade 
de semeadura há outros componentes, além do tegumento e do embrião envolvidos, que aumentam o 
peso e podem afetar o tempo de germinação (Ferraz e Calvi 2011). Baseado num levantamento de 60 
espécies de interesse madeireiro, somente 41% apresentou sementes stricto sensu como unidade de 
dispersão e semeadura, as demais tinham outras estruturas envolvidas (Ferraz et al. 2004). Portanto, 
para o manejo das sementes e elaboração de recomendações para a propagação das espécies, há 
necessidade de uma descrição adequada. 
O processo de germinação e o subsequente crescimento pós-germinativo podem ser observados por três 
fases na curva de embebição: I aumento do peso; II estagnação; III protrusão da raiz (Black et al. 2006 ). 
Entretanto, no viveiro as sementes são geralmente cobertas com substrato. Neste caso pode ser 
observado somente o primeiro sinal de emergência acima do substrato. 
As Regras de Análise de Sementes - RAS (Brasil 2009) consideram somente dois tipos de germinação: 
epígea e hipógea, definida pela posição dos cotilédones em relação à superfície do substrato como ponto 
de referência. Para sementes florestais há necessidade de maior diferenciamento e, recentemente, foi 
proposta uma classificação com nove tipos de germinação (Ferraz e Calvi 2011). 
Quanto à embriologia, as sementes podem ser dividas em dois grupos: um primeiro que sofre 
desidratação e redução do metabolismo antes da dispersão das sementes (ortodoxas) e outro que 
mantêm sempre o metabolismo alto (recalcitrantes) (Marcos Filho 2005). É possível que essa 
característica (de sofrer ou não desidratação) venha influenciar a velocidade do processo germinativo. 
O presente estudo visa caracterizar a germinação de sementes de 25 espécies florestais amazônicas 
encontradas no Município de Manaus. Os objetivos específicos são: 1. distinguir os tipos de diásporos em 
semente stricto sensu e lato sensu e tipificar as plântulas nas nove categorias propostas pelo Ferraz e 
Calvi (2011); 2. fornecer dados biométricos das sementes e/ou da unidade de semeadura; 3. determinar 
os tempos inicial, médio e final da germinação; e 4. correlacionar a velocidade de germinação com a 
tolerância ao dessecamento das sementes.  
 
2. Material e Métodos 

Os frutos e sementes foram coletados na época da dispersão natural de matrizes previamente 
identificadas. Além das espécies coletadas durante a vigência da bolsa, foram avaliados também dados 
pré-existentes do Laboratório de Sementes. A extração das sementes dos frutos foi manual, conforme o 
tipo de fruto. Antes da formação do lote, foram retiradas as sementes infestadas ou danificadas por 
insetos e fungos e eliminadas sementes sem embriões. Imediatamente após o beneficiamento das 
sementes, foi determinado o teor de água segundo as RAS (Brasil 2009). Do lote foram separadas 30 
diásporos para as medidas biométricas. Foi determinada a massa fresca com balança de precisão 
(0,001g) e tomadas, com paquímetro digital, as medidas de comprimento, largura e espessura, 
considerando como comprimento a medida entre a base e o ápice do fruto ou da semente; como largura, 
a medida mais larga em contraposição ao comprimento; e como espessura a medida mais larga em 
contraposição à largura.  
Os experimentos de germinação foram conduzidos no viveiro coberto com telhas transparentes do INPA-
V8, em Manaus. A semeadura ocorreu em bacias plásticas utilizando como substrato vermiculita de 
granulação média. A profundidade da semeadura teve relação com o tamanho da semente, sendo 
aproximadamente o dobro da espessura. O experimento foi acompanhado três vezes por semana e 
irrigado quando necessário para manter o substrato úmido. Geralmente foram semeadas quatro réplicas 
de 25 sementes de cada espécie, entretanto este número sofreu alterações dependendo da quantidade 
de sementes disponíveis.  
Durante o processo de germinação foi feita a documentação fotográfica das plântulas quando 
apresentaram 4 a 6 folhas. As plântulas foram então classificadas considerando três aspectos: Posição 
dos cotilédones relativa à posição da semeadura, exposição dos cotilédones da semente e forma e 
função dos cotilédones (Ferraz e Calvi 2011). Baseada na revisão de literatura e nas observações dos 
diásporos, os mesmos foram caracterizados como sementes stricto senso ou lato senso. A tolerância ao 
dessecamento das sementes de cada espécie foi consultada no banco de dados do Laboratório de 
Sementes.  
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3. Resultados e Discussão 

As medidas biométricas das sementes de 25 espécies florestais da Amazônia podem ser consultadas na 
Tabela 1. Desta lista, as sementes de menores dimensões e massa foram de Eugenia longiracemosa e as 
maiores de Couepia longipendula. Dimensões grandes de sementes, aliado a um alto teor de água no 
momento da dispersão, podem evidenciar o caráter recalcitrante das sementes. Desta forma, desde a 
coleta no campo até sua utilização, deve-se evitar a secagem destas sementes. Porém, estudos mais 
específicos devem ser realizados para a confirmação da sensibilidade ao dessecamento de cada espécie. 
Das espécies estudas, 18 (72%) apresentaram semente lato sensu e 7 (28%) espécies são stricto sensu. 
 
 
Tabela 1: Dados biométricos e teor de água de diásporos recém-beneficiados de 25 espécies florestais da 
Amazônia. 

Espécie Unidade de 
semeadura 

Massa 
fresca 
(g) 

Comprimento 
 
(mm) 

Largura 
 
(mm) 

Espessura 
 
(mm) 

Teor de 
água 
(%) 

Amanoa gracillima Stricto sensu 0,179 5,92 9,03 7,21 40,6 

Bombacopsis 
nervosa 

Stricto sensu 0,279 9,30 7,90 7,10 8,9 

Chrysophyllum 
sparsiflorum 

Stricto sensu 3,346 26,74 14,47 14,19 36,6 

Couepia 
longipendula 

Lato sensu 32,981 50,32 37,51 36,43 79,0 

Couma ultilis Stricto sensu 0,035 6,25 4,57 2,11 21,8 

Cynometra 
spruceanum 

Lato sensu 1,315 19,05 14,28 5,99 47,9 

Enterolobium 
schomburgkii (*) 

Stricto sensu 0,060 8,37 4,08 2,55 5,1 

Eschweilera romeu-
cardosoi 

Stricto sensu 3,219 21,23 17,31 13,54 58,2 

Eugenia 
longiracemosa 

Stricto sensu 0,202 5,12 7,70 6,97 43,0 

Geissospermum 
argenteum 

Stricto sensu 0,271 14,54 11,66 2,78 44,4 

Geissospermum 
urceolatum 

Stricto sensu 0,455 18,32 12,50 4,42 49,9 

Glycydendrum 
amazonicum 

Lato sensu 0,703 24,94 11,06 4,78 42,1 

Inga cinnamomea  Stricto sensu 3,595 31,01 12,85 11,70 51,5 

Maquira 
sclerophylla 

Lato sensu 3,943 17,22 20,69 16,68 85,5 

Matayba sp. 2 Stricto sensu 0,919 13,92 10,46 10,12 46,9 

Micropholis 
cylindrocarpa 

Stricto sensu 0,319 13,72 7,47 5,73 39,5 

Ocotea aff. 
cujumary 

Stricto sensu 1,454 17,20 11,52 10,78 35,7 

Ocotea cinera Stricto sensu 0,324 12,35 7,20 6,76 44,2 

Peltogyne sp.(*) Stricto sensu 2,223 27,51 18,84 6,92 19,9 

Pouteria minima Stricto sensu 1,283 19,67 11,97 9,85 65,8 

Pouteria torta Stricto sensu 4,618 32,54 16,72 13,29 37,4 

Protium gallosum Lato sensu 0,612 1,51 5,26 3,64 46,3 

Protium nitidifolium Lato sensu 0,391 12,99 8,20 7,11 59,9 

Protium 
pilosissimum 

Lato sensu 0,268 7,96 6,59 5,04 52,6 

Swartzia tessmannii Stricto sensu 1,126 15,29 10,44 8,25 47,0 

(*) sementes com dormência física, semeadas sem tratamento. 
 
 
Os dados de germinação foram obtidos para as 25 espécies conforme listadas na Tabela 2. As espécies 
Eugenia longiracemosa, Protium gallosum e Glycydendrum amazonicum apresentaram baixa 
germinabilidade,(3,5; 6,3 e 12,0 %, respectivamente). Observando as medidas do tempo de germinação, 
verificou-se grande variação. A espécie que apresentou a germinação mais rápida foi Couepia 
longipendula, iniciando o processo um dia após a semeadura e, finalizando aos 26 dias. Em contraste, as 
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sementes de Glycydendrum amazonicum precisaram de 73 dias para iniciar a germinação e, por volta de, 
133 para finalizar o processo germinativo, além disso, a espécie Swartzia tessmannii levou mais de 160 
dias para concluir a germinação, indicando que processos morfofisiológicos provavelmente retardaram o 
processo (Tabela 2). 
 
 
Tabela 2. Dados germinativos, tipos de plântulas e a tolerância ao dessecamento das sementes de 25 
espécies florestais da Amazônia recém dispersas e sem aplicação de tratamentos pré-germinativos (P= 
fanerocotiledonar, C= criptocotiledonar, E= epígea, H= hipógea, F= cotilédone foliáceo, R= cotilédone com 
reserva). 

Espécie Tempo 
mínimo 
(dias) 

Tempo 
médio 
(dias) 

Tempo 
máximo 
(dias) 

Germinação 
final 
(%) 

Tipo de 
plântula 

Tolerância 
ao desse-
camento 

Amanoa gracillima 5,6 9,0 14,4 81,0 PER Tolerante 

Bombacopsis nervosa 14,9 21,2 21,7 80,0 PEF Tolerante 

Chrysophyllum 
sparsiflorum 

29,5 50,6 62,3 78,8 PER Sensível 

Couepia longipendula 1,0 13,5 26,0 87,5 PER Sensível 

Couma ultilis 23,9 30,6 39,4 19,3 PEF Tolerante 

Cynometra 
spruceanum 

19,0 28,5 70,0 90,0 PER Sensível 

Enterolobium 
schomburgkii (*) 

4,4 19,4 63,2 34,0 PEF Tolerante 

Eschweilera romeu-
cardosoi 

20,0 27,8 48,0 40,0 Bipolar Sensível 

Eugenia longiracemosa 34,5 29,9 44,8 3,5 CHR Sensível 

Geissospermum 
argenteum 

26,3 32,2 41,0 53,8 PEF Sensível 

Geissospermum 
urceolatum 

21,0 49,1 63,0 52,5 PEF Sensível 

Glycydendrum 
amazonicum 

76,6 106,9 133,8 12,0 PEF Tolerante 

Inga cinnamomea  13,0 22,7 46,0 75,0 PHR Sensível 

Maquira sclerophylla 25,3 38,7 65,0 92,5 PHR Sensível 

Matayba sp. 2 15,0 27,1 40,6 53,0 PHR Sensível 

Micropholis 
cylindrocarpa 

12,1 21,3 52,0 89,3 PEF Sensível 

Ocotea aff. cujumary 30,0 55,5 104,0 67,5 CHR Sensível 

Ocotea cinera 57,2 77,3 112,0 77,0 CHR Sensível 

Peltogyne sp. (*) 10,6 21,8 43,4 43,0 PER Tolerante 

Pouteria minima 24,0 35,7 66,0 76,7 PER Sensível 

Pouteria torta 12,0 18,3 24,0 53,8 PHR Sensível 

Protium gallosum 16,3 12,3 16,3 6,3 CER Sensível 

Protium nitidifolium 8,3 15,7 21,2 26,3 CER Sensível 

Protium pilosissimum 20,0 26,1 30,0 30,0 CHR Sensível 

Swartzia tessmannii 63,0 120,8 161,9 61,4 CHR Sensível 

(*) sementes com dormência física – semeadas sem tratamento. 
 
 
Das 25 espécies selecionadas (Tabela 2), apenas uma exibiu germinação bipolar (Eschweira 
romeucardisoi). As demais espécies com germinação unipolar podem ser classificadas, observando a 
posição dos cotilédones relativa à posição da semeadura em 9 com germinação hipógea (sem 
alongamento do hipocótilo “H”) e 15 com germinação epígea (onde o crescimento do hipocótilo eleva os 
cotilédones acima do solo “E”); quanto a exposição dos cotilédones, 7 foram criptocotiledonar (os 
cotilédones permanecem no interior da semente “C”) e 17 fanerocotiledonar (os cotilédones emergem da 
semente “P”) e; em relação com a forma e a função dos cotilédones, em 7 os cotilédones foram foliar (não 
apresentam reservas “F”) e nas demais 19 espécies os cotilédones apresentavam reservas “R”. Sendo 
assim, foram agrupadas da seguinte forma: uma espécie bipolar; PHR: 4 espécies; CHR: 5 espécies; 
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PER: 6 espécies; PEF: 7 espécies; CER: 2 espécies; PHF, CHF e CEF não tiveram espécies 
representantes. 
As espécies tolerante ao dessecamento levaram de 4,4 à 76,6  dias para o inicio da germinação e de 14,4 
à 133,8 para finalizar o mesmo, enquanto, as sensíveis ao dessecamento precisaram de 1,0 à 63,0 dias 
para iniciar e de 16,3 à 161,9 dias para o término da germinação. Por outro lado, o período de germinação 
das tolerantes ao dessecamento durou em média 30 dias e das sensíveis ao dessecamento 35,9 dias. 
 
4. Conclusão  

Observou se uma grande diversidade nas sementes e no processo de germinação. Devido a pequena 
amostragem, de 6 tolerantes e 19 intolerantes ao dessecamento não foi possível relacionar esta 
característica a velocidade do processo germinativo. O longo tempo necessário para a emergência de 
algumas espécies indica a necessidade da aplicação de tratamentos que possam acelerar o processo, 
pois, considerando a avaliação da germinabilidade em um laboratório credenciado seguindo as normas 
das RAS, o tempo de germinação não deve exceder de 30 a 60 dias.  
Uma alternativa para avaliar a viabilidade das sementes destas espécies com longo período de 
germinação seria a aplicação de testes indiretos, como a coloração por tetrazólio, por exemplo. 
Entretanto, assim como esses tratamentos pré-germinativos, estes testes indiretos precisam ser testados 
paras as espécies em questão 
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