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DETERMINAÇÃO DA GERMINABILIDADE DAS SEMENTES DE
ACARIQUARA (Minquartia guianensis Aubl Olacaceae) APÓS
DESSECAMENTO E VISGUEIRO (Parkia pendula (Willd.) Benth. Ex
Walp. - Mimosoideae) APÓS RESFRIAMENTO E CONGELAMEMTO
PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE ESTRATÉGIAS MAIS
ADEQUADAS DE CONSERVAÇÃO.

Galati, Gelsomina Della Monica', Ferraz, Isolde Dorothea Kossmanrr.Varela, Vania Palmeira3 'Bolsista
CNPq/INPA, 2 e 3 Pesquisadoras da Coordenação de Pesquisas em Silvicultura Tropical, INPA.

As sementes no armazenamento podem ser classificadas conforme sua sensibilidade

ao dessecamento em: ortodoxas, recalcitrantes e intermediárias. As ortodoxas podem ser

desidratadas até um teor de água entre 2 a 5% e secas toleram temperaturas abaixo de O°c. Ao

contrário, as recalcitrantes são sementes que ao serem desidratadas abaixo de graus de

umidade ainda altos (12 a 30%) perdem a viabilidade não suportando temperaturas abaixo de

O°C (Roberts, 1973). As sementes intermediárias toleram dessecamento entre 10 a 8% e não

podem ser armazenadas sob temperaturas abaixo de O°C por longos períodos (Ellis et al.,

1990). Diante da necessidade de informações sobre o comportamento das sementes de

acariquara (Minquartia guianensis Aubl) ao dessecamento e visgueiro (Parkia pendula Benth.

ex Walp) ao resfriamento e congelamento, objetivou-se classificá-Ias em ortodoxa,

intermediária ou recalcitrante, para identificar a estratégia mais adequada para a conservação.

As sementes de Minquartia guianensis foram submetidas ao dessecamento por ventilador e

sílica gel até atingirem teores de água desejados que foram de 38,36,30,27,21, 15 e 8%. Os

testes de germinação foram realizados no viveiro, utilizando-se sementes com endocarpo e

sem endocarpo, semeadas sob areia lavada e cobertas com vermiculita com 4 repetições de 25

sementes. As sementes de Parkia pendula foram armazenadas em vidros hermeticamente

fechados à -18,5, 15 e 25°C, sendo o efeito do resfriamento e congelamento avaliado após 3 e

6 meses. Os testes de germinação foram realizados com sementes após desponte, em caixas

plásticas do tipo "gerbox", utilizando-se papel de filtro como substrato, com 5 repetições de

30 sementes, em câmara de 30°C com fotoperíodo de 12 horas. Foi utilizado o delineamento

inteiramente casualizado para ambas espécies estudadas. O grau de umidade das sementes foi

determinado quando a amostra atingiu peso constante, em estufa sob temperatura de 10SOC.

Os resultados foram expressos em porcentagem de base úmida. Sementes recém colhidas de

Minquartia guianensis, com alto teor de água (40%), apresentaram germinação de 57% e
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com teores de água abaixo de 27%, a germinação foi nula, tanto para sementes com e sem

endocarpo, indicando um comportamento recalcitrantes das mesmas (fig.O 1).
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Figura.Ol-Percentagem de germinação

das sementes de M. guianensis em

função do teor de água. Comparando a

semeadura com endocarpo (~) e

sem endocarpo ( ---,-- ).

As sementes de P. pendula foram armazenadas com teor de água de 10%, e após 3 e 6 meses

de armazenamento mantiveram alta a taxa de germinação com valores acima de 85% para

emissão da radícula e acima de 73% para formação de plântula normal (Tabela.02). Portanto

as sementes toleram resfriamento e congelamento, indicando um comportamento ortodoxo.

Tabela.02 - Percentagem de germinação das sementes de P. pendula ao longo do armazenamento por 3 e 6

meses.

Tratamento % Germinação Tempo médio IVE
Radícula I Plântula Radícula IPlântula Radícula I Plântula

Testemunha 85,A 79A 5,2A 6,5A 5,2C 3,7CD
Armazenamento-18°C 94A 8SA 2,6C 4,6C Il,SAB S,7A
Armazenamento 5°C 3 meses 89A 87A 2,7C 4,8C 12,IAB S,6B
Armazenamento ISoC 91A 74A 2,SC 4,SC 13,4A S,8A
Armazenamento 2SoC 91A 87A 2,7C 4,9C Il,6AB S,5ABC

Armazenamento -18°C 86A 79A 3,7B 6,IAB 7,2BC 4,2BCD
Armazcnamento 5°C 6 meses 86A 83A 3,8B 6,9A 7,OBC 3,6D
Armazenamento lSOC 90A 89A 3,8B 6,3A 7,4BC 4,OBCD
Armazenamento 2SOC 93A 90A 3,7B 6,8A 6,7BC 4,OBCD

*Médias seguidas das mesmas letras não diferem significativamente entre si, ao nível de 5%
de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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