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INTRODUÇÃO

A "castanha curupira" é uma árvore

muito freq.uente no centro-oeste e sudoeste da

Amazônia, principalmente nas regiões de Tefé,
Japurá, Porto Velho, Juruá e, possivelmente,
até o rio Purus. O seu centro de distribuição

+  Trabalho do^Instituto Nacional de Pesqui
sas da Amazônia, Diretor: Dr, Djalma Ba
tista. Apresentado à XII Reuniao^Anual da.
Sociedade Botânica do Brasil (sEo Paulo,
janeiro de 1961),

++ Pesquisador do I.N.P.A, (Centro de Pesqui
sas Florestais),
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é, provavelmente, a região âe Tefé o

É uma espécie áe Olacaceae descri
ta por Black (2) como Curupira tefeensis

Black nogen. e n«spo

Devido ao seu grande valor econômi

co, conforme estudos químicos recentemente

realizados por Altman e seus colaboradores

(1),resolvemos empreender alguns estudos com

essa interessante olacácea, dentre os quais

o de germinação, cujos resultados prelimina

res apresentamos neste trabalhoo A primei

ra parte dessas experiências foi realizada pe

lo Engenheiro Agrônomo Roberto 0.Soares,quan

do trabalhava no INPA,

MATERIAL E MÉTODOS DE ESTUDOS ^

Em abril de 1958 trouxemos de Tefé

50 sementes novas de "castanha curupira".

Posteriormente, trouxemos maior

quantidade, que coletamos em novembro de

1959, ao pé de uma árvore, dentro da mata.
Wão sabíamos a idade das mesmas. Imaginamos
que a maioria tivesse sido da safra desse

mesmo ano. Muitas dessas sementes já- se en

contravam estragadas; algumas, com evidente
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ainal de brocao A "castanha curupira", quando

guardada, pode permanecer intacta, indefini

damente, possivelmente devido ao antioxidan-

te contido na amêndoa (l)o

Plantamos, em abril de 1958, sem

tratamento especial, as primeiras 50 semen=

tes, numa sementeira improvisada, dentro de

nosso laboratório, em Manaus, ainda envolvi

da, em sua maioria, pelo pericarpo.

Em fevereiro de 1960, resolvemos

plantar mais 105 sementes, que havíamos tra

zido em novembro do ano passadOo Desta vez,

tentamos fazer uma experiência, embora con

tássemos com pequeno numero de sementes^

Selecionamos 105 sementes envoltas pelo en-

docarpo, livres da polpa camosa, que pesas —

sem de 40 a 55 gr e cuja aparência externa

demonstrasse estarem sadias» Essas 105 se

mentes foram divididas em 3 grupos, sendo que

um grupo continha apenas sementes com endo-

carpo inteiro; no segundo grupo, o endocar-

po havia sido cortado do lado do embrião; e

no terceiro grupo, o endocarpo tinha sido

tirado inteiramente, restando, apenas, a a-

mêndoa nua»
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RESULTADOS

Da primeira experiência, com 50 se

mentes ainda envolvidas pelo pericarpo intei

ro, foram obtidos os seguintes resultados: O

poder germinativo foi de 32 Ío\ as primeiras

germinaçoes deram-se após 134 dias de planta

das e as ultimas, 273 dias depois; o tempo

médio de germinação foi de 186; as sementes

enterradas e as gue foram colocadas de pé ti

veram germinação muito retardada ou não ger
minaram, em sua maio??ia; as sementes deita

das germinaram melhoro

Da segunda experiência, com 105 se

mentes, o resultado foiogue apresentamos no
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q^uadro abaixo s

QUADRO I

Poder germinativo e tempo mínimo,

médio e máximo de germinação de 105 sementes

de "castanha curupira" plantadas, sem tra-
I

tamento especial.

Sementes

de "cas

tanha cu

rupira"
s/polpa

Poder ger
mina tivo -

Tempo
mínimo

Tempo
médio

Tempo máxi
mo-

Número de
dias

Endoc ar
po in
teiro

22 80 159 264

Endocar-

po cor

tado do
lado _do
embrião

30 76 98 131

Sementes

nuas
15 66 96 134



- 8 -

Vi

COMENTÁRIOS E OONCLÜSgES

Dos resultados acima, notamos que

as sementes nuas, isto é, sem endocarpo le

nhoso, germinam mais rapidamente, porém a

perda, por apodrecimento,é muito grande, dan

do, como resultado, baixo poder germinativOo

Das experiências acima, a que deu resultado

mais significativo foi a ̂ o grupo de semen

tes cortadas lateralmente* O tempo mínimo,

médio e máximo de germinação foi quase igual

ao das sementes nuas e, o que é mais impor—

tante, o ppder germinativo foi muito mais sa

tisfatório. Sementes plantadas com endocarpo

cortado, além das vantagens acima, oferecem
maior proteção das amêndoas, não só quanto ao

apodrecimento como ao ataque dos insetos, do

que as que são plantadas nuas.

O baixo poder germinativo que obti-

vemos, nessa segunda experiência, talvez seja
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devido à idade das sementes, já relativamen

te velhas, q.uando as coUieinos.

Na primeira experiência, com 50 se

mentes plantadas, ainda envolvidas pela pol

pa, o tempo de germinação foi "bastante retar
dado, possivelmente devido à presença do pe-

ricarpo, que dificultava a penetração da luni-
dade na semente. O pequeno aumento do poder

germinativo, neste caso, deve-se, provavel

mente, à idade das sementes, que eram relati

vamente novas. O poder germinativo não foi
maior, possivelmente, porque parte destas se

mentes havia sido enterrada profundamente, e

parte, emborcada.

No decorrer das experiências acima,

observamos que a planta é epígea« Durante a

germinação, os cotilédones permanecem dentro
da semente, envolta pelo endosperma, despren

dendo—se da planta germinada, após- alguns

dias, o que não pudemos precisar, exatamente.
Ao se desprender da planta, deixam, no caule,

no entanto, 3 a 4 pecíolos cotiledonares de

4-6 cm de comprimento por 0,2-0,3 cm de lar

gura, que continuam, no caule, durante longo

tempo. Pelo numero desses pecíolos remanes

centes, podemos determinar o número de coti

lédones que continha a planta.
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o crescimento da muda é rápido nos

primeiros dias. A altura média de crescimen

to, apos 190 dias, foi de 82 cm® A muda, ao se
desprender, totalmente, do resto da semente,

atinge a altura média de 30 cm® O hipocétilo

tem cor roxo-escuro, quase preto, e o épico-

tilo, c3r avermelhada, nos primeiros dias,

passando a verde, depois®

Os resultados que apresentamos,nes

te trabalho, sobre geiminaçao, são ainda ini

ciais, devido, especialmente, à pequena quan
tidade de sementes de que nos servimos para

esta experiência® Repetiremos, mais tarde, os

ensaios, contando com maior niímero de semen

tes.

Parece-nos que a "castanha curupi-.

ra" perde, cedo, seu poder de germinação, co
mo ocorre com outras sementes oleaginosas da

Amazônia® Como exemplo deste caso, temos a

euforbiácea conhecida por "castanha de porco"

(Garyodendron amazonicum Ducke), do alto So-

limões, cujas sementes comestíveis e forte
mente oleosas, segundo Ducke (3), perdem, ce

do, o seu poder geiminativo® A baixa percen-

tagem de germinação, que obtivemos, talvez
confirme essa observação® Convém que se faça
experiência nesse sentido®
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RESTMO

O Autor expõe os resultados preli

minares sobre geminação, em laboratório^ com
sementes de "castanha curupira" (Ourupira te-

feensis Black)^

105 sementes sem polpa camosa e,

aparentemente, sadias, externamente, foram

divididas em 3 grupos e plantadas separada

mente. Nuragiupo, todas as sementes foram plan

tadas com o endocarpo lenhoso inteiro; nos

grupos restantes, num, o endocarpo foi elimi

nado inteiramente e, no outro grupo, o endo

carpo foi cortado, lateralmente, do lado do

embrião.
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O A. encontrou resultado significa

tivo na primeira experiência, com o grupo de

endocarpo cortado lateralmente» O poder ger

mina tivo foi de 30fo e o tempo médio de germi

nação foi de 98 dias. Sementes nuas ou sem o

endocarpo tiveram poder germinativo muito

significativo (96 dias)o
Sementes plantadas, ainda envoltas

pelo pericarpo, custam a germinar (tempo mé
dio de geminação: 186 dias), possivelmente
pela dificuldade de penetração da umidade a-
través do pericarpo#

Sementes profundamente enterradase

as q.ue foram colocadas de pé, ou emborcadas,
no germinador, germinaram com muita dificul

dade ou não vingaram.

A semente é epígea e apresenta 3 ou

4 cotilédones, q,ue continuam dentro do endos-

perma, nunca saido da casca da semente, mesmo

depois da germinação, deixando, apenas como
testemunhos, na muda, 3 ou 4 pecíolos cotile-
donares, que correspondem ao mesmo número de
cotilédones.

Embora dependendo de outros ensaios,

o A. observa que a "castanha curupira" pare

ce perder, cedo, o seu poder germinativo, co

mo ocorre com outras oleaginosas da Amazônia,
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SUIMARY

The author exposes tlie prelimina-

ry results about germination in lalDoratory

with seeds of the tree known for "castanha cu

rupira" (Curupira tefeensis Black).

105 seeds without fleshy pulp and.

extemally healthy apparently were divided in

3 groups and planted.separately. In one group

ali seeds were planted with whole woody endo-

carp; in others remaiher groups, in the one

the endocarp were totally removed and in the

other the endocarp. were laterally cut off the

side of the enhryOo
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lhe A. found significant result in

that first experiment with a group of seeds

of endocarp laterally cut. The germination

porcentage was 30 ̂  and tiie middle time of

germination was 98 days. Bare seeds or with.

the endocarp removed had very low germination

porcentage (15 Ío) and the middle time of ger
mination was not very significant (96 days)»

Seeds planted yet involved for the

pericarp delay to germinati (middle time: 186

days), possible hecause of difficult of pene-
tration of moisture through the pericarp»

Seeds desply "buried and seeds Ihat were pla-

ced standing in geiminator geiminated very

difficulty or not geiminated»

That seed is epigeal and present 3

or 4 cotyledons that ramin emhedded in the

endospeim and never escape from the seed coat

even after the geimination, leaving only as

remaings in the seedling 3 or 4 cotyledon pe-

tioles that correspond to the seme numher of

cotyledonso

Though dependig of other experi

mente, the A» ohserver that the "castanha cu

rupira" seed seeme loge soon its vitality as

ocurres with other oleaginous planta of Ama

zônia»
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ZÜSAMMMPASSimG

Der Verfasser erlaeutert die vor-

laeufigen Ergebnisse der Versuche ueber Kei-

mung im Laboratorium mit Samen von dem Baum,

bekannt ais "castanha curupira" (Curupira te-

feensis Black)»

105 Samen ohne dem fleischigen Mark

und aeusserlich anscheinend gesund wurden in

3 Gruppen geteilt und gesondert gepflanzt. In

einer Gruppe wurden alie Samen mit dem ganzen

holzigen Endokarp gepflanzt; in den restli—

chen Gruppen wurde in einer das Endokarp vol-

Istaendig beseitigt und in der anderen wurde

das Endokarp seitlich vom Embryo abgeschnit-

ten.

Der Verfasser stellte bezeichnende

Ergebnisse.fest in diesem ersten Versuch mit

einer Gruppe von Samen von welchçn das Endo

karp seitlich abgeschnitten war® Der Prozent-

satz der Keimung betrug 30 ̂  und die durch-
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schnittliche Zei der Keimung 98 Tage<, Kah-

le Samen oder solciie mit beseitigtem Endokarp

hatten einen sehr niedrigen Keimungsprozen-

satz (15 fo) und die durch-schnittlioh Zeit

der Keimung war nicht sehr bedeutend (96 Ta-

ge)o

Samen, welche noch vom EndoKarp uia-

huelli waren dauexn "bis zur Keimung (durch —

schnittlich 186 Tage), moeglicherweise infol-

ge Schwierigkeit des Eindringens von Peuch-

tigkeit durch den Perikarp. Samen, welche

tief eingepflanzt waren und solche, welche

atehend im Keimer gestellt waren, keimten

sehr schwierig oder ueherhaupt nicht.

Jener Samen ist oherirdisch und hat

3 oder 4 Kotyledone welche dm Endosperm ein-

gebettet bleiben und niemals vom Ueberzug des

Samens entweichen selbst nach der Keimung und

lassen nur ais Rest im Saemling 3 oder 4 "co-

tyledone petioles", was derselben Anzahl von

Kotyledonen entspricht.

Obgleich noch von weiteren Versu-

chen abhaengig,beobactete der Verfasser, dass

der Samen der "castanha curupira" scheinbar

bald seine Lebenskraft verliert, wie es auch

bei anderen oeligen Pflanzen der Amazônia

vorkommt.
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Pig, 1

Deseniio de "um corte longitudinal de

semente de "castanha curupira" mostrando p

albume (A), ó endocarpo (B) e o embrião (C),

... .L ..._i
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Fig. 2

Primeiras fases de germinação em

laboratório, de "castanha curupira".
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f. • •

Figo 3

Castanha curupira nas últimas fases
de germinação^ Os pecíolos cotiledonares

aparecem, devendo—se libertar dos cotilédo—
nes, q.v.e permanecerão dentro da semente ger~
minada.
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i  Z cm

Pig. 4

Pruto inteiro de "castanha curupi.

ra" em estado germinativo»

Ml" f I rfiílMftni Ék
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Pig. 5

Planta jovem de "castanha curupira"

germinada em laboratório.
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