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A despeito da importância econômica do pau-rosa, atualmente, existem poucas
informações científicas sobre essa espécie. No que concerne à fisiologia de suas sementes, os
conhecimentos são ainda mais escassos. Desta forma, com o objetivo de estudar algumas
características morfo-fisiológicas e as alterações nos teores dos metabólítos primários durante

a germinação, sementes de pau-rosa provenientes da Reserva Adolpho Ducke (Manaus - AM)
foram beneficiadas (retirada do tegumento I submetidas à assepsia com NaOCl, 0,5%) e

postas para germinar em bandejas plásticas utilizando-se vermiculita como substrato, em

câmara de germinação a 2YC. A morfologia das sementes foi estudada a partir de cortes

longitudinais e registrada por meio de fotografias em lupa. Analisou-se as seguintes variáveis
da germinação: percentagem de germinação, tempo inicial, médio e final e índice de
velocidade de emergência. Adicionalmente, determinou-se os teores dos óleos (A.O.A.C,
1984), das proteínas (Bradford, 1976) e dos carboidratos (Morris, 1948) nas sementes durante
a germinação (diferentes estádios de crescimento da radícula) e nas sementes quiescentes. Por

último, a atividade da enzima c- amilase (Doman et al, 1982) foi estudada em função do
tempo de germinação (6, 9, 12, 15, 18 e 21 dias). As sementes apresentam formato ovóide

com dois cotilédones grandes e amarelados, seu eixo embrionário é do tipo reto, central e
próximo à base. A germinação é do tipo hipógea criptocotiledonar. A percentagem de

germinação foi alta (87,5%), com início aos 16 dias e tempo médio e final de 21 e 30 dias,
respectivamente. No entanto, esses dados de germinação podem mudar em função da

variabilidade do material genético, dos tratamentos pré-germinativos e das condições
aplicadas no ensaio. Quanto às reservas orgânicas durante a germinação, observou-se
diminuição no teor dos óleos (Figura IA), correspondendo à reserva mais mobilizada, com
decréscimo de 35,5%. O teor das proteínas no estádio de 2 a 5cm aumentou cerca de 37,0 %

em relação ao estádio anterior (Figura 1B) e o teor do amido (46,5 %) foi o mais alto entre os

metabólitos estudados (Figura lC). A mobilização dos açúcares solúveis ocorreu

inversamente à mobilização do amido ao longo dos estádios analisados (Figura 1 C e D),
destacando-se o aumento da concentração dessa reserva de 81% no estádio de 5 a 7em, em

relação ao estádio anterior (2 a Sem). A atividade da enzima o-amilase foi mais intensa até o
décimo quinto dia de germinação, após este período percebeu-se maior acúmulo do substrato
no meio de reação (Figura 2), sugerindo diminuição na atividade da enzima. O fato
interessante é que, a maior mobilização do amido antecedeu a emissão da radícula (16 dias).
Portanto, nas condições estudadas, observou-se que a alta germinabilidade das sementes de
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pau-rosa pode estar relacionada ao elevado consumo e a alta mobilização das reservas

energéticas, especialmente, os óleos e o amido.
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Fig. 1. Teores de óleos (A), proteínas (B), amido (C) e açúcares solúveis (D), em diferentes
estádios de comprimento da radícula. 1- semente quieseente, 2- O em (5 dias), 3- 2 em, 4- 2 a
5 em e 5- 5 a 7 em,
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Fig. 2. Atividade da enzima a-amilase em função do tempo expresso em dias de germinação.
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