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SINOPSE;

Estudou-se o condicionamento hídrico (água) e osmótico (polietilenoglicol) de sementes
armazenadas e recém colhidas de três espécies florestais da Amazônia com dormência
física: Parkia pêndula, Parkia nítida e Parkia multijuga. Baseado na curva de embebição
foram estabelecidas diferentes tratamentos de embebição parcial (\0%, 20%, 40%, 60%,
80% e 90%) seguido por um dessecamento de 7 dias. O maior efeito apresentou ohidrocondicionamento das sementes recém colhidas, com embebição parcial de 20% das
sementes de Parkia pêndula e Parkia nítida e de 10% de Parkia multijuga. Com a mesma
hidratação o osmocondicionamento aumentou também a germinação, porém não superou
os valores alcançados com hidrocondicionamento. O presente trabalho mostrou, para as
três espécies selecionadas, que o hidrocondicionamento pode ser uma ferramenta
econômica para aumentar a taxa, a velocidade e a sincronização da germinação,
apresentando aplicabilidade na produção de mudas no viveiro, e na semeadura direta para a
reabilitação de áreas degradadas.

palavras-chaves: Hidrocondicionamento, Osmocondicionamento; Sementes florestais;
Tamanho de sementes, Dormência, Germinação; Floresta Tropical; Amazônia.
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RESUMO

Técnicas de condicionamento das sementes são conhecidas e aplicadas com sucesso em

sementes agrícolas e hortaliças, porém raramente utilizadas em sementes florestais. As

diversas técnicas baseiam-se em uma hidratação parcial das sementes que provoca a

ativação do metabolismo, sem contudo, permitir a germinação e a protrusão da raiz

primária. Em seguida as sementes são desidratadas e podem ser guardadas por curto

tempo. O condicionamento das sementes pode aumentar o resultado da germinação e a

velocidade do processo e ainda melhorar a resistência contra estresse ambiental na fase

inicial do estabelecimento. O objetivo deste trabalho foi aplicar técnicas de

hidrocondicioqgmento e osmocondicionamento em combinação com um tratamento de

quebra de dormência em sementes de três espécies madeireiias da Amazônia. Três espécies

do gênero Parkia com tamanhos distintos das sementes e todas com impermeabilidade do

tegumento foram selecionadas: P. pêndula com sementes pequenas de 0.06-0.1 Ig, P. nítida

com sementes de tamanho médio de 0,6 a l,Og e P. multijuga com sementes grandes de

4,01-5,50g, sendo a última a que apresentou bom desempenho com semeadura direta em

anterior. Utilizou-se material de matrizes localizadas na região de Manaus e os

resultados de sementes recém colhidas foram comparados com os de armazenadas por 2

anos. Após desponte ao lado oposto da emissão da raiz primária a embebição foi executada

a temperatura de 15°C com as sementes submersas e seguido de um dessecamento, em

ambiente ventilado com ar-condicionado (24± 2°C e 68%±3% de UR) por 7 dias. Baseado

no alcance do peso constante da curva de embebição o hidrocondicionamento foi testado

com 10, 20, 40, 60, 80 e 90% de embebição parcial. A semeadura ocorreu no viveiro em

areia lavada sob condições naturais variou entre 26°C mínimo e 36°C máximo com UR

85±10% em média e irrigação diária. Os resultados demonstraram que o tempo de
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embebição e a velocidade de germinação foi diretamente proporcional com o tamanho das

sementes. Todas as espécies responderam positivamente ao condicionamento hídrico. Os

melhores resultados foram atingidas com sementes recém coletadas, nestas tanto a

porcentagem de germinação como a velocidade e a sincronia foram significativamente

elevadas em relação à testemunha. Em sementes armazenadas por 2 anos, registrou-se um

aumento na velocidade de germinação. Os resultados indicam para o

hidrocondicionamento 20% de embebição para as sementes de P. pêndula correspondendo

4 horas de embebição e teores de água na base úmida de 25,8% para sementes recém

coletadas e 30,9% para sementes armazenadas por 2 anos; 20% de embebição para P.

nítida correspondendo 29 horas de embebição e teores de água na base úmida de 40% para

sementes recém coletadas e 38,8% para sementes armazenadas por 2 anos, e somente 10%

de embebição para P. multijuga correspondendo 36 horas de embebição e teor de água na

base úmida de yiJVo, Com este nível de embebição as sementes encontram-se no início da

fase I da curva de embebição e, demonstraram-se, em comparação com outras espécies,

extremamente sensível à submersão em água. O osmocondicionamento com

polietilenoglicol, em concentrações que causaram embebições parciais correspondentes aos

melhores resultados do hidrocondicionamento, foi apropriada para as três espécies,

contudo os resultados não superaram os alcançados com o hidrocondicionamento e

envolveram custos especialmente quando o tamanho das sementes foi maior. O presente

trabalho demonstrou, para as três espécies, que a germinação das sementes, a velocidade

do processo e a sua sincronização podem ser elevadas com hidrocondicionamento das

sementes. A técnica pode ser de grande aplicabilidade tanto nos viveiros florestais como na

semeadura direta para a reabilitação de áreas degradadas.
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ABSTRACT

Seed priming techniques are well known and applied with success in agricultural and

horticultural seeds, but the use in forest seeds is rare. The different techniques are based on

a partial hydration of the seeds, which activates metabolism but without aliowing the

protrusion of the primary root. Subsequently the seeds a dried and may be stored for a

short period. Priming may improve the germination result, the velocity of the process and

even the resistance against environmental stress at the beginning of plant establishment.

The objectives of this study was to apply hydro- and osmo-priming in combination with a

dormancy treatment, in timber species of the Amazon region. Three species of the genus

Parkia with distinct seed size and ali with impermeable seed coat were selected: P.

pêndula with small seeds de 0.06-0.11g, P. nítida with médium size seeds de 0,6 a l,Og

and P. multijuga with extreme large seeds de 4,01-5,50g, species with good performance in

direct seeding in a previous study .The seeds were collected in forests nearby Manaus and

the results with fresh seeds were compared with seeds stored for 2 years. The seeds were

clipped at the opposite site of root protrusion and imbibition of the submersed seeds was

done at 15 ®C, the following 7 days desiccation occurred in a ventilated air-conditioned

room (24± 2°C e 68%±3% de UR). Based on the stable weight of the imbibition curve,

hydro-priming was tested with 10, 20,40, 60, 80, and 90% of imbibition. The germination

tests were done in washed sand under natural conditions in the nurseiy varied between

26°C minimum and 36°C maximum with UR 85±10% in mean with daily irrigation.

The results revealed that imbibition time and germination velocity was directly related to

seed size. Hydro-priming had positive impact on ali three species. Best results were

achieved with non stored seeds, in comparison with the control, germination percentage,

velocity and synchronization increased significantly. In seeds stored for 2 years an increase
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in germinatíon velocity was observed. The results indicate an imbibition of 20% for hydro-

priming of P. pêndula corresponding 4 hours of imbibition and seed moisture contents of

25,8% for non stored seeds and 30,9% for stored seeds for 2 years; 20% of imbibition for

P. nítida seeds corresponding 29 hours of imbibition and seed moisture contents of 40%

for non stored seeds and 38,8% for stored seeds for 2 years; and only 10% for P. multijuga

corresponding 36 hours of imbibition and a seed moisture content of 32,7%. With this

levei of imbibition the seeds were still at the beginning of Phase 1 of the imbibition curve

and , in comparison with other species, were extremely sensitive to submersion in water.

Osmopriming with polyethylenglycol in concentrations which caused similar imbibition

leveis as the best results of hydro-priming, was appropriate for the three species, however

the results were not better than hydro-priming and involved cost, especially due to the

larger sized seeds.

The present study showed that germinatíon percentage, velocity and synchronization of the

three spçcies under study can be improved by hydro-priming. The technique may be of

great use in the nursery as well as in direct sowing for the rehabilitation of degraded areas.

XX



L INTRODUÇÃO

A propagação comercial de grande ou pequena escala necessita de sementes de

qualidade que apresentam características como uma alta porcentagem de germinação,

sincronia e rapidez no desenvolvimento e alta sobrevivência para que a produção seja

economicamente viável. Porém nem sempre é possível obter sementes que apresentam as

características desejadas, principalmente espécies florestais nativas, apresentam

normalmente uma germinação baixa e heterogênea, além de necessitar tempo prolongado.

Além disso, a germinação e o desenvolvimento inicial das plantulas são as etapas mais

críticas do estabelecimento, e como conseqüência, observa-se a maior mortalidade nesta

fase do desenvolvimento (Bradford, 1986). Conseqüentemente, existe uma grande

demanda em melhorar as técnicas de produção de mudas, principalmente em relação à

uniformidade, velocidade e taxa de germinação. Uma das possibilidades de afetar a

qualidade das sementes é o condicionamento. As diversas técnicas podem reduzir o tempo

de germinação, aumentar a germinabilidade além de aumentar a resistência contra estresse

ambiental (Bewley & Black, 1994; Bradford, 1994; Ferreira & Borghetti, 2004).

O condicionamento hídrico compreende a hidratação parcial das sementes com a

utilização exclusiva da água, promovendo a ativação dos processos metabólicos

necessários para a germinação, porém sem permitir a protrusão da raiz primária e a

continuação do processo germinativo. Em seguida as sementes são desidratadas e podem

ser guardadas por curto tempo antes da semeadura (Khan et ai., 1979; Heydecker &

Coolbear, 1973).

O osmocondicionamento tem o mesmo principio do hidrocondicionamento,

porém são utilizadas soluções osmóticas para a embebição parcial das sementes como

polietilenoglicol (PEG); ortofosfato dihidrogênio de potássio (KH2PO4); cloreto de



magnésio (MgCl); cloreto de sódio (NaCl), manitol, glicerol. A solução de PEG tem se

mostrado mais inerte que as outras soluções e geralmente não causa reações fisiológicas

adversas nas sementes, pois as moléculas grandes desta substância não conseguem

atravessar as membranas celulares (Bradford, 1995; Parera, 1994). O

osmocondicionamento envolve custo maior do que o hidrocondicionamento, porém facilita

o controle do processo de embebição.

Outras técnicas como o matricondicionamento, que envolve uso de material úmido

como argila, vermiculita, areia e turfa e a exposição das sementes à atmosfera úmida

também foram desenvolvidas para algumas espécies (McDonald & Copeland, 1995,

Anwar et ai, 1978; Heydecker & Coolbear, 1977; Khan, 1992).

O condicionamento das sementes está sendo aplicado com sucesso em sementes de

culturas agrícolas e principalmente em hortaliças e flores (Brocklehurst & Dearman, 1984,

Eira et ai, 2000). As sementes destas espécies são de tamanho pequeno, não possuem

dormência e apresentam características ortodoxas para fins de armazenamento.

Experiências com espécies florestais são limitadas e se restringem a algumas árvores de

regiões temperadas como, por exemplo, Eucalyptus citriodora Hook, E. grandis W. Hill,

E. camaldulensis Dehnh., Pinus halepensi Mill., Pinus silvestris L.(Torres et al, 1995a).

As sementes florestais da Amazônia central, mesmo quando coletadas de uma única

matriz; apresentam normalmente uma alta heterogeneidade fisiológica, como diferenças no

grau de dormência, no tamanho das sementes e na maturidade fisiológica (Garwood, 1989;

Brown & Lugo, 1956; Catalan et al, 1994). Muitas espécies apresentam ciclos produtivos

com longos períodos de fhitificação, e a coleta destas espécies é trabalhosa e onerosa

(Popinigis, 1985; Carvalho & Nakagawa, 2000). Devido à alta diversidade florística,

poucas espécies são conhecidas suficientemente para a propagação comercial e mesmo

conhecimentos básicos como a velocidade de germinação e a superação de dormência são



escassas (FAO, 1971). A revisão da literatura não detectou nenhum estudo sobre

condicionamento das sementes desta região.

A técnica de condicionamento tem sua aplicação em espécies agrícolas e hortaliças,

que são produzidas geralmente pela semeadura direta no local definido. Diferente das

espécies florestais que normalmente são produzidas no viveiro e, após ter alcançado uma

certa altura, transplantadas para o local definitivo. Em casos específicos, há bons

resultados na semeadura direta de espécies florestais, por exemplo, na recuperação de

matas ciliares (Sun et al.^ 1995, Whitmore, 1983; Barbosa et ai., 1992) ou em áreas

degradadas (Camargo et al., 2002). Com a vantagem, que esta técnica reduz

substancialmente os custos do plantio.

Na semeadura direta em área degradada o tamanho das sementes pode ter um papel

importante no sucesso de germinação e sobrevivência. Camargo et ah, (2002) mostraram

que, de doze espécies nativas florestais da Amazônia central, somente Parkia multijuga e

Caryocar villosum, espécies com sementes grandes, apresentaram alta sobrevivência, após

semeadura direta sob condições climáticas extremas e baixa fertilidade do solo nos sítios

degradados. Em outros estudos também foi mostrado que a sobrevivência pode estar

relacionado com o tamanho das sementes, e conseqüentemente a maior quantidade de

reservas (Zhang & Maun, 1993).

O objetivo prioritário deste trabalho foi aplicar e desenvolver técnicas de

condicionamento para sementes de espécies florestais da Amazônia, com intuito de

melhorar o desempenho no viveiro e com possibilidade de aplicação futura na semeadura

direta em áreas degradadas. Foram selecionadas para este estudo três árvores de interesse

econômico do gênero Parkia com tamanhos distintos nas sementes: P. multijuga com

sementes grandes de 4,01-5,50g, espécie que apresentou maior sucesso na semeadura

direta em estudo anterior, P. nítida com sementes de tamanho médio de 0,6 a l,Og e P.
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pêndula com sementes pequenas de 0.06-0.1 Ig. Todas as três espécies apresentam

tegumento impermeável nas sementes, portanto, dormência física (Oliveira & Ferraz,

2003; Bianchetti, 1998). O trabalho se propôs comparar hidrocondicionamento e

osmocondicionamento e verificar se o tamanho das sementes deve ser levado em

consideração no desenvolvimento das técnicas.



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral:

Desenvolver tratamentos pré-germinativos para tres especies florestais do

gênero Parida'. P. pêndula, P. nítida e P. multijuga, combinando a superação de

dormência tegumentar com o condicionamento hídrico ou osmótico para fins de

aumentar a produção das mudas no viveiro e com possibilidade de aplicação na

semeadura direta.

2.2. Objetivos específicos:

-  Determinar a curva de embebição em água a 15 °C, após desponte ao lado oposto

da emissão da raiz primária para as sementes das três espécies.

-  Comparar diferentes períodos de embebição em água a 15 "C, para o

hidrocondicionamento e determinar a embebição adequada para o

hidrocondicionamento a

Testar o osmocondicionamento, com concentrações de PEG 6000 e PEG 8000 que

resultam na mesma embebição parcial que os melhores tratamentos do

hidrocondicionamento.

Comparar as técnicas desenvolvidas para sementes recem colhidas e armazenadas.

-  Verificar se o tratamento adequado para hidro e osmocondicionamento depende do

tamanho das sementes, comparando sementes de tamanho pequeno (P. pêndula),

médio {P. nítida) e grande (?. multíjuga).

-  Avaliar os resultados do hidro e osmocondicionamento em termos econômicos e de

facilidade na execução.



3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. Família Leguminosae

A família Leguminosae representa um papel importante na composição das matas

amazônicas e ocupa o primeiro lugar entre os vegetais lenhosos, tanto pelo número

de indivíduos como em diversidade de espécies e gêneros botânicos (Hopkins,

1986).

Segue uma pequena revisão sobre esta família, pois esta subdividido em três

subfamílias:

. Mimosoideae com folhas bipinadas, com glândulas (exceção Ingas) e flores

actinomórficas.

• Caesalpinioideae com folhas paripinadas, sem glândulas e flores variáveis.

•  Papilionoideae com folhas imparipinadas e flores zigomórficas.

A subfamília Mimosoideae; tem mais ou menos 60 gêneros e 3000 espécies

em 5 tribos, sua distribuição é principalmente pantropical e subtropical, com a

maior diversidade nos gêneros Acacia, Mimosa e Inga. Na Reserva Ducke, nas

proximidades de Manaus, ocorrem representantes de 4 tribos, com 16 gêneros e 66

espécies, sendo o gênero Ingá a maior, com 32 espécies (Ribeuo et al., 1999)

A Subfamília Caesalpinioideae; compreende cerca de 180 gêneros e 2500 a

3000 espécies, principalmente, árvores e arbustos, tropicais e subtropicais, com

distribuição cosmopolita. A maioria dos gêneros encontra-se nos trópicos, na

África, América e Sudeste da Ásia. A subfamília esta bem representada no Brasil,

na Reserva Ducke são encontrados os representantes de 16 gêneros e

aproximadamente 53 espécies entre árvores, arbustos e lianas (Ribeiro et al, 1999)

A Subfamília Papilionoideae; é a maior das três Subfamílias de

Leguminosae, com aproximadamente 500 gêneros e mais de 10.000 espécies



divididas em 31 tribos. Tem distribuição bastante ampla nas zonas tropicais,

subtropicais, estendendo-se às regiões temperadas, encontrando-se com maior

diversidade nos trópicos americanos e africanos. Na Reserva Ducke ocorrem 68

espécies, tendo maior representação o gênero Swartzia (Ribeiro et ai., 1999)

3.1.1, Gênero Parkia

É um gênero da Subfamíüa Mimosoideae com uma distribuição pantropical de

30 ou mais espécies, distribuída em três regiões; na Ásia, do nordeste da índia até

Fiji; na Áfiica e no neotropico, desde Honduras até a bacia Amazônica e a

floresta litoral brasileira, sendo diversificada principalmente na Floresta Tropical

da Amazônia. Das 17 espécies reconhecidas, 9 são confinados na Amazônia, e 7

ocorrem na reserva Ducke (Manaus) (Ribeiro et al., 1999) e só uma {P. bahiae)

ocorre exclusivamente fora da região.

Todas as espécies do gênero são árvores de dossel e a altura varia entre 30 — 50

m, quando madura. P. pêndula é a única espécie que se estende até a Floresta

Atlântica do nordeste do Brasil; P. nítida e P. pêndula ocorrem na Floresta

Tropical oriental da Colombia e na América Central. P. nítida foi observada a

800 m nos Andes Peruanos aos 1200 m nas terras altas da Venezuela. A maioria

das espécies Parkia são polinizadas por morcegos, com duas espécies na reserva

Ducke (P. multijuga e P. velutina) polinizadas por abelhas noturnas {Megalopta)

(Ribeiro e/fl/., 1999).

Quase todas as espécies de Mimosoideae têm relações com formigas através das

glândulas extraflorais que produzem uma secreção adocicada utilizada como uma

fonte de energia. Por outro lado a presença das formigas nas folhas protege a

planta contra herbívoros (Ribeiro et ai, 1999). Do caule de algumas espécies

como P. pêndula e P. paraensis exsuda uma goma de cor âmbar, a qual pode



permanecer gelatinosa ou se solidificar. As espécies Parkia multijuga, P.

panurensis e P. nítida podem regenerar dos caules cortados. Galhos e pedúnculos

jovens possuem freqüentemente lenticelas proeminentes. A disposição das folhas

bipinadas, opostas, alternas ou verticiladas podem ser características para as

diversas espécies. As inflorescências de algumas espécies são espetaculares e por

tanto as árvores são usadas para arborização e como plantas ornamentais. Os

fhitos de algumas das espécies de Parkia são deiscentes como, por exemplo,

Parkia pêndula, outros indeiscentes como P. nítida e P. multijuga. As sementes

geralmente não têm endosperma, porém pequenas quantidades estão algumas

vezes presentes. O eixo embrionário é reto (anatropous), característica da

Mimosoideae e em algumas vezes a plúmula é bem desenvolvida. As maiorias

das espécies possuem germinação faneroepígea, com os cotilédones expostos e

elevados sobre o solo por um hipocótilo desenvolvido. A germinação hipógea

criptocotiledonar com os cotilédones mantidos dentro da testa embaixo do nível

do solo, ocorre em Parkia multijuga. As espécies Parkia são de valor econômico,

usadas na construção e carpintaria, a cortiça conte taninos e varias espécies são

adstringentes, usadas na medicina popular contra hemorragia e ulceras.

3.1.1.1. Parkia pêndula Benth. Ex Walp

No Brasil é conhecida popularmente como: Visgueiro, faveira, feveirão, feveira

de chorão, fava, bolota; Perú: Pashoco colorado; Bolívia: toco-paragua; Costa

Rica: ardillo; Colombia: rayo; Venezuela: warada-kuma-taré, karo, zarcillo,

cascarón; Guyana: Ipanni, arawak, hipanai; Suriname: Ipana, kwatakama,

koejali, lialiadan; Guiana Francesa: male-bois-macaque, acácia-mâle. Espécie

com maior distribuição nos neotropicos, ocorre em Floresta Tropical de terra

firme desde Honduras (embora ainda não observada na Nicaragua ou no



Panamá) até as Guianas» no Brasil é distribuída até o sudeste da costa em áreas

com altitudes acima de 500m, e nos países vizinhos na Colombia, Venezuela,

Peru e Bolívia.

Árvores até 40 (-50m) de altura com caule de Im de diâmetro, cortiça

escamosa retangular, cinza ou avermelhada especialmente quando frescas.

Folhagem verde escuro. Folhas alternas, folíolos 45-96 (-112) pares, opostas,

linear, algumas vezes curvadas, 3-6 (-11) x 0.5-1 (-1.5) mm. A inflorescência

usualmente próxima às folhas, raramente ramificadas, pedúnculos até 15 (-20)

por inflorescência.

Após a dispersão das sementes as vagens começam cair ainda aderidas ao

receptáculo e pedúnculos. Na Amazônia Brasileira floresce de julho até

setembro e a fhitificação ocorre de agosto até dezembro. Próximo a Manaus o

florescimento vai desde maio até julho.

A germinação da Parkia pêndula é epígea-fanerocotiledonar, o peso das

sementes varia entre 0.06-0. Ig. A madeira é própia para carpintaria e

marcenaria, para obras internas, para caixotes, etc e é útil para o plantio em

áreas degradadas de preservação permanente, graças ao seu rápido crescimento.

3.1.1.2. Parkia nítida Miquel, Strip.:

No Brasil é conhecida como: faveira, faveira-grande, faveira-benguê, faveira-

pé de arara, fava-esponja, arara-tucupi, japacanim, visgueiro, coré, paricá,

arapaiy-branco, faveira-branca; Perú: goma-pashaca, brea-huayo, bellaco-

caspi; Equador: Meu-Ka-he, Colombia: guarango, gan-he; Venezuela:

makumik, caro-montanero, caro-blanco; Panamá: ajo; Guiana: black-

manariballi; Suriname: oja, oeja, or-ajoewa; Guiana Francesa: dodomissinga,

acácia-mâle; Bolivia: toco colorado.



É amplamente distribuída desde o sul do Panamá até a Amazônia. As Árvores

são de tamanho médio para grande (até 40m), com cortiça cinza no tronco, e

algumas vezes emitem odor de salicilato metilo ou alho. As folhas são opostas

ou subopostas, até 28cm de comprimento. A Parkia nítida possui capítulo

pêndulo até 8cm de comprimento. A inflorescência é composta com eixos

horizontais ou ± ascendentes, as flores são hermafroditas: com calix de 6 - 10

mm e corola de 6.5 - 1 Imm de comprimento. As vagens têm textura conacea-

subligneas, e possuem goma interna. Perto de Manaus há dois períodos de

floração, um primeiro entre abril - junho, e um segundo entre dezembro e

janeiro; novas folhas são produzidas em setembro e outubro, não observando-

se informação sobre a frutificação. A germinação é epígea-fanerocotiledonar e

o peso das sementes varia entre 0.6-l,0g

A cortiça é adstringente, provavelmente anti-hemorrágica, usado popularmente

contra ulceras, dores de cabeça e reumatismo.

3.1.1.3. Parkia multijuga Benth:

Os nomes populares mais usados no Brasil: faveira, faveira-parkia, faveira

branca, faveira da folha miúda, fava ou faveira-arara-tucupi, pariçá grande de

terra firme, arapary-branco, yurae-paschacu, tambury; Perú: tankám, Colombia.

Guarango. Distribuída na Amazônia central brasileira e nos países vizinhos

como Colombia, Equador e Peru em florestas de terra firmes e inundáveis. As

populações de Parkia multijuga na Amazônia central ocorrem em Floresta de

terra firme. São arvores até 40m de altura, com diâmetro entre 0.4 - Im, fuste

com forma cilíndrica, cortiça de cor cinza ou raramente vermelha, com folhas

de 18 - 37cm e folíolos de 6 - 8.5mm de comprimento, a inflorescência é

composta, pedúnculos 2.0 - B.Ocm de comprimento, pedúnculo até 30 por
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inflorescência ou galho, flores hermafroditas. O florescimento na Amazônia

central ocorre entre fevereiro e abril.

A germinação é hipógea — criptocotiledonar e o peso das sementes varia entre

4,01-5,50g. A madeira é usada na fabricação de armários e compensados. As

sementes são usadas na preparação de sabão em Matto Grosso (Brasil).

3.2. Curva de embebição

A curva de embebição da semente, compreende três fases, a fase I, também

denominada "física" onde o potencial hídrico do redor da semente esta mais

alto do cjue da semente, forçando as moléculas da água a atravessar o tegumento da

semente e aumentar o volume das células. Na fase II o volume das células começa

a se estabilizar, pois o potencial hídrico da semente entra em equilíbrio com o

ambiente de seu entorno, mantendo o volume e peso mais ou menos estável. Nesta

fase observa-se uma alta atividade metabólica pela ação de enzimas e estimulação

por hormônios. Na fase 111, o peso da semente aumenta novamente com o

crescimento do eixo embrionário, visualizado pelo aparecimento da raiz primaria

(Bradford, 1995).

3.3. Nível crítico

Na fase inicial de embebição as sementes podem tolerar um dessecamento, sem

perder a germinabilidade. Com o avanço da embebição as sementes perdem esta

capacidade, e necessitam continuar o processo de germinação em ambiente úmido.

Caso contrario as sementes morem. Assim, na curva de embebição, a perda de

tolerância ao dessecamento pode ser identificada e este é chamado "nível critico ,

encontra-se na fase I ou II da curva de embebição (Bewley & Black, 1994).
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3.4. Condicionamento de sementes

Conhecido também, em inglês, como "Priming", é um tratamento que consiste em

embeber as sementes até o *'nivel critico" possibilitando a iniciação de atividades

metabólicas, reparos de D.N.A., etc. Em seguida as sementes são dessecadas

novamente e armazenadas por tempo determinado até a semeadura. Com este

condicionamento a velocidade de germinação pode ser aumentada e também a

porcentagem de germinação garantindo o maior sucesso no estabelecimento no

campo (Bewley & Black, 1994). Existem varias técnicas de condicionamento os

mais conhecidos são:

3.4.L Hidrocondicionamento

Consiste na pré-embebição das sementes em água, por um determinado período

de tempo para que o desenvolvimento das etapas iniciais do processo de

germinação, iniciam, porém sem ultrapassar o "nível critico , em seguida é feita

uma secagem lenta à temperatura ambiente para o grau original de umidade

(Nascimento, 1998).

3.4.1.1. Vantagens

-  Aumenta a velocidade de germinação (Bradford, 1995), favorecendo inclusive a

germinação de sementes menos vigorosas (Nascimento, 1998);

-  O custo do hidrocondicionamento é baixo, requerendo apenas água para a

embebição das sementes (Torres, 1995b);

Em horticultura mecanizadas, é rentável empregar esta técnica pelo fato que a

germinação mais uniforme facilita a colheita e oferta de produtos de alta

qualidade no mercado (Nascimento, 1998);
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-  Contribui para aumentar a emergência das plântulas em solos com alta

concentração salina (Cano et al.^ 1991).

-  Em condições de estresse, como déficit hídrico ou temperaturas inadequadas, a

emergência de sementes condicionadas é maior (Eira, 1988).

-  O efeito de microorganismos (fungos dos gêneros Pythium, Rhizoctonia e

Fusaríum), que atacam a semente, pode ser minimizado pois o estabelecimento

das plântulas no campo definitivo será rápido e uniforme (Agrios, 1988).

3.4.1.2. Desvantagens

- O processo de embebição na água é contínuo, sendo difícil retirar as sementes
antes

de passar o "nível critico", podendo a embebição traspassar a fase III, chegando

até germinar (Heydecker et ai., 1973)

Falta pesquisa com sementes florestais, de espécies nativas com potencial para

reflorestamento e cultivo em sistemas agroflorestais, ou agrosilvopastoril

(Torres, 1995a).

3.4.13. Aplicação usual

A técnica de hidrocondicionamento tem sido utilizada atualmente em sementes

de hortaliças e flores (ortodoxas) de tamanhos pequenos (Caseiro, 2003).

3.4,2, Osmocondicionamenio

Consiste na pré-embebição, no qual as sementes são imersas em solução

osmótica, como por exemplo: polietileno glicol (PEG); ortofosfato dihidrogênio

de potássio (KH2PO4); cloreto de magnésio (MgCl); cloreto de sódio (NaCl),

manitol, glicerol. A embebição, sob tempo e temperatura determinados, é
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efetuada para promover atividades pré-metabólicas, sem contudo permitir a

emissão da radícula (Anwar et al., 1978). O poiietilenoglicoi (PEG) é a

substância mais utilizada porque é de fácil aquisição e geralmente não causa

reação fisiológica negativa nas sementes, pois as moléculas grandes desta

substância não conseguem atravessar as membranas celulares das sementes. Em

solução tem se mostrado mais inerte que outras (Bradford, 1986; Khan, 1992;

Parera, 1994). É importante também considerar outros fatores que podem afetar o

sucesso desta técnica como a aeração durante a embebição e a necessidade de

lavagem após o tratamento e finalmente a secagem das sementes após o período

de embebição; todos estes fatores devem ser determinados para cada espécie

(Khan et al, 1979; Brocklehurst, 1984; Furutani et a/., 1986; Dearman et ai,

1987; Murray, 1989; Smith, 1991; Bujalski et al, 1993; Bradford, 1994; Perez-

Garciae/a/., 1995).

3.4.2.1.Vantagens

-  O osmocondicionamento tem as mesmas vantagens mencionadas para o

hidrocondicionamento, no entanto, o osmocondicionamento supera o

hidrocondicionamento no controle da embebição, pois o potencial osmótico

OPtc) da solução osmótica regula a quantidade de água a ser absorvida

(Bradford, 1986).

3.4.2.2. Desvantagens

- Maior custo do que hidrocondicionamento; pelo uso de soluções osmóticas

como polietileno glicol (PEG), ortofosfato dihidrogênio de potássio (KH2PO4),

cloreto de magnésio (MgCl), cloreto de sódio (NaCl), manitol, glicerol, e

outros.
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-  Necessidade de mais pesquisa antes da aplicação, pois as exigências variam

entre espécies e variedades, incluindo o tipo de solução osmótica mais

adequado (Bewley & Black, 1994).

3.4.2.3. Aplicação usual

-  É mais estudada em sementes de culturas agrícolas de tamanho pequeno,

ortodoxas e sem dormência (legumes, hortaliças, flores, etc) (Bradford, 1986;

Khan, 1992; Parera, 1994) Das sementes florestais, poucos estudos foram

realizados, sendo algumas espécies como, por exemplo, Pinus halepemi Mill.,

Pinus silvestris L., Dalbergia nigra e Cedrelafissílis (Torres et ah, 1995a).
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Obtenção das sementes

As sementes das três espécies foram oriundas das proximidades de Manaus. A região

possui as seguintes características climatológicas: tipo «afi" na classificação de Kõppen,

sendo um clima tropical chuvoso. A precipitação anual é de aproximadamente 2.325 nun e

a temperatura média é de 26,6^C, com umidade relativa do ar variando de 84 a 90% ao

longo do ano (INPE, 2003). As sementes foram coletadas nas localidades descritas na

Tabela 1. A Reserva Ducke está localizada nas coordenadas 59° 52' 40" a 59° 58' 00" de

longitude Oeste e 03° 00' 00" a 03° 08' 00" de latitude Sul, com acesso no km 26 da
estrada AM 010, e possui uma área de 100 km' de floresta tropical úmida primária de terra

firme. A área do Campus I do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) está

localizada na Av. André Araújo, 2936, no bairro de Petrópolis, em Manaus-AM

(coordenadas 03°08'S e 60°02'W).

Tabela 1. Ano de coleta, local e armazenamento das sementes de Parkia pêndula, P. nítida,
P. multijuga.

Espécie "Jeí Lo-Ileoolet» arm^S^ento Ambiente de armazenamento
Parkia pêndula Benth 2002 Taruma

2004 Taruma, INPA

2 anos

1 semana

Parkia nítida 2002 Reserva Ducke 2 anos

2004 Taruma, Reserva 1 semana
Ducke

Parkia multijuga Benth 2004 Reserva Ducke, 1 semana
Balbina

sala com ar condicionado (24±
2°C e 68%±3% de UR)
ambiente natural protegida da
chuva com 31±5°C com
85±10% UR

sala com ar condicionado (24±
2®C e 68%±3% de UR)
ambiente natural protegida da
chuva com 31±5°C com
85±10% UR
ambiente natural protegida da
chuva com 31±5®C com
85±10% UR

INPA

Reserva Ducke

Balbina

Tarumã

Campos I do INPA em Manaus

Reserva Florestal Adolfo Ducke, km 26 da AM 010 ao norte de Manaus,

km 9 da estrada para Balvina que cruza a BR 174 no km 100.

: Remanescente florestal próximo de Manaus.
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4.2. Extração das sementes dos frutos

As sementes de P. pêndula ficam retidas nos frutos deiscentes por uma resina. Para

dissolver a resina e liberar as sementes, os frutos foram mergulhadas por 24 horas em água

(Oliveira & Ferraz, 2003). Os frutos de P. nítida foram abertos manualmente para extração

das sementes. Em seguida, as sementes, naturalmente envoltas por uma resina, foram

também mergulhadas em água por 24 horas para a eliminação da resina. No caso de P.

multijuga as sementes foram liberadas das vagens com facão.

Todas as sementes passaram por um período de secagem em ambiente arejado e

sombreado. Sementes com infestação visível por insetos foram eliminadas. As sementes

aparentemente boas, não infestadas, foram homogeneizadas, acondicionadas em potes

hermeticamente fechados, e colocadas em congelador a -18 C por 24 horas. Após este

tempo, as embalagens foram retiradas e mantidas fechadas até que atingissem

temperatura ambiente. Este procedimento rotineiro de laboratório elimina, por

congelamento, eventuais insetos que se encontram na semente.

4.3. Quebra de dormêucia

A impermeabilidade do tegumento das sementes; das três espécies foi superada
mecanicamente, levando-se em consideração o tamanho das sementes. As pequenas como

de P. pêndula foram submetidas ao desponte com cortador de unha. As de tamanho médio

P. nítida e as grandes P. multijuga, foram lixadas com esmeril elétrico. O tegumento

escuro foi sempre retirado no lado oposto da emissão da radícula até o aparecimento da cor

clara dos cotilédones, que aparece a aproximadamente Imm de profundidade.
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4.4. Fluxograma da Metodologia

O fluxograma (Figura 1) representa a seqüência esquemática da metodologia adotada com

vistas ao desenvolvimento das técnicas de hidrocondicionamento e osmocondicionamento

para as três espécies do gênero Parkia {Parkia pêndula; Parkia nítida; Parkia multijuga).
Hidrocondicionamento

quebra de dormência

Osmocondicionamento

quebra de dormência

determinação do teor de água

I
embebição parcial em água a 15®C

10%

•  20%

•  40%

•  60%

80%

90%

determinação do teor de água

sem

dessecamento

apos

dessecamento

determinação do teor de água

teste de
germinação

teste de

germinação

seleção do protocolo adequado de
hidrocondicionamento

teste preliminar para a determinação do efeito de PEG
sobre a embebição a 15°C

PEG-6000 PEG-8000

1. 200g/l 1.67g/l

2. 400g/l 2. 135g/l

3. 600g/l 3. I84g/1
4. 800g/l 4. 200g/l

5. 273g/l
6. 330g/l
7. 600g/l

determinação do teor de água

*

embebição parcial, conforme protocolo do
hidrocondicionamento nas concentrações de PEG,

determinadas no teste preliminar a 15°C
PEG-6000 PEG-8000

70g/l
300g/l
360g/l
490g/l
600g/l
700g/l
790g/l
890a/l

330g/l
400g/l
4IOg/l
440g/l
600g/l
740g/l
lOOOg/1

determinação do teor de água

sem

dessecamento

após
dessecamento

determinação do teor de água

teste de teste de

germinação germinação

seleção do protocolo adequado de
osmocondicionamento

Figura 1. Fluxograma da metodologia adotada para o desenvolvimento das técnicas de
hidrocondicionamento e osmocondicionamento com polietilenoglicol para as três espécies;
Parkia pêndula, Parkia nítida e Parkia multijuga.
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4.5. Btidrocondicionamento

4,5,1, Embebição das sementes

Após a superação da dormência, as sementes de P. pêndula, P. nítida e P. multijuga foram

embebidas em água a 15°C, considerando-se que nessas condições a embebição é lenta e

homogênea, além disso a atividade metabólica das sementes é reduzida, diminuindo

possíveis danos por falta de oxigênio (Nascimento, 2004). A curva de embebição foi

elaborada com 12 sementes para cada espécie. Para tal, as sementes foram pesadas

individualmente a cada 12h (P. pêndula) ou 24h {P. nítida e P. multijuga) durante a

submersão em água até que estivessem completamente embebidas, caracterizada como

"estado de turgidez". A curva de embebição foi elaborada mediante um cálculo porcentual

da regra de três simples, considerando o peso túrgido das sementes como 100%.

Posteriormente, foram determinados nas curvas os períodos necessários, para atingir as

seguintes porcentagens de embebição 10%, 20%, 40%, 60%, 80% e 90% para P. pêndula

(Figura 2), P. nítida (Figura 3), P. multijuga (Figura 4).

Parkia pen<i{i{a

2  4 tempo (horas)

Figura 2. Curva de embebição em água a 15°C das sementes de P. pêndula q
determinação do tempo necess^o para alcançar a embebição parcial de 10%; 20%; 40
60%; 80% e 90%.
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Parkia nítida

O  10 èo èo 4(1 5(í 60 70 IsO 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 180 200 210 220 230 240
19 28 42 55 66 76

tempo (horas)

Figura 3. Curva de embebição em água a 15°C das sementes
H^t^nninayan do tcmpo necessário para alcançar a embebiçao parcial de lO/o, 20/o, 40/o,
60%; 80%e90%.

Parkia maitijuga

100 1
80 -

O

O  10 20 30
70 180 180 200 210 220 230 24050 160120 130 14080 100 11040 50 60 70

112

tempo (horas)

Figura 4. Curva de embebição em água a 15°C das
determinação do tempo necessário para alcançar a embebição parcial de 10/o, o, o,
60%: 80% e 90%.

Baseado nestas figuras foi elaborada a tabela 2, indicando o período de embebição

necessário para a embebição parcial desejada. Para os experimentos de embebição parcial

seguidos do teste de germinação (hidrocondicionamento), as sementes dos diversos

tratamentos foram colocadas em sacos de nylon tipo filó (10 x 13cm), separado por
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repetição. Cada saco continha 25 sementes para o teste de germinação, além das sementes

determinadas para a avaliação do teor de água conforme 4.6.

Tabela 2. Períodos necessários para alcançar determinadas porcentagens de embebição
díis sementes em água a 15°C.

Tempo de embebição (horas)
Grau de embebição

(%)
Parkia pêndula Parida nítida Parida multijuga

10 2 19 36

20 4 29 71

40 8 42 88

60 13 55 112

80 20 66 148

90 28 76 168

4,5,2, Dessecamento das sementes

As sementes foram dessecadas, após os períodos de embebições, depositando-as sobre

peneiras de forma que permitisse a ventilação por todos os lados, durante um período de

sete dias em sala com ar condicionado e com um ventilador instalado no centro do teto da

sala. As condições ambientais da sala foram de 24°C ± 2 e 68±3% de umidade relativa,

conforme leitura diária.

4.6. Osmocondicionamento

Após a determinação do protocolo adequado para o hidrocondicionamento das sementes,

procurou-se alcançar a mesma embebição parcial com osmocondicionamento sendo 20 e

40% para P. pêndula e P. nítida, e 10, 20 e 40% para P. multijuga com PEG 8000 (Figura

5) e PEG 6000 (Figura 6). Realizou-se um pré-teste onde foram testadas aleatoriamente

sete concentrações de PEG-8000 (67g; 135g; 184g; 200g; 273g; 330g e 600g) e quatro

concentrações de PEG-6000 (200g; 400g; 600g e 800g) a 15°C. O processo de embebição
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foi acompanhado pela pesagem individual de 12 sementes em intervalos regalares até o

estabelecimento do peso, determinando-se também o período de embebição

correspondendo às porcentagem de embebição. Em seguida foi elaborada uma curva, onde

no eixo Y colocaram-se as porcentagens de embebição das sementes e no eixo X, em

escala logarítmica, as concentrações da solução osmótica. Com regressão linear foram

determinadas as concentrações de PEG (6000 e 8000) que resultaram no mesmo nível de

embebição que foi selecionado para o hidrocondicionamento das tres espécies conforme

Tabela 3.

Tabela 3. Concentrações de PEG-6000 e PEG-8000, conferindo as porcentagens de
embebição parcial desejada para cada um das espécies em estudo.

Embebição parcial

(%)

PEG-6000 (g/l) PEG-8000 (g/l)

P. pêndula P. nítida P. multijuga P. pêndula P. nítida P. multijuga

10 890 790 600 1,000 740 600

20 700 600 300 600 600 440

40 490 360 70 330 400 410
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Parkia penduia

Parkia mida

Parkia muttijuga

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

tempo (horas)

Figura 5. Determinação das concentrações de PEG-8000/ 1 H2O necessárias a
embebiçâo parcial desejada com o respectivo período de embebição para as três espécies
de Par/àa.
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Parkia perxiuta

Parkia n^da

Parkia muitíjiiga

50
■ Og

• 6C0g

10 20 30 40 50 60 70 80 30 100 110 120 130 140 150 160 170 180 13^ 200 210 220

tempo (horas)

Figura 6. Determinação das concentrações de PEG-6000/ 1 H2O necessárias para a embebição
parcial desejada com o respectivo período de embebição para as três espécies de Parkia.
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4.7. DetermiDaçâo do teor de água das sementes

O teor de água foi determinado em três etapas do experimento: antes da embebição, após a

embebição e após o dessecamento das sementes. Imediatamente antes da pesagem do

material fresco as sementes foram cortadas transversalmente no meio. As sementes

pequenas de P. pêndula com cortador de unha e as de tamanho médio {P. nítida) e grande

{P. multijuga), com tesoura de poda. A quantidade de sementes para determinação do teor

de água foi baseada nas recomendações da ISTA (1998). Seguindo esta recomendação

utilizaram-se para sementes de tamanho pequeno com peso < 0,167g como P. pêndula,

duas amostras de 30 sementes, as de tamanho médio com peso entre 0,34 - l,00g como P.

nítida, duas amostras com 15 sementes e para sementes grandes com peso entre 4,01 -

5,50g como as de P. multíjuga, duas amostras de 10 sementes. O teor de água foi calculada

em porcentagem da base úmida após as amostras atingiram peso constante, em estufa à

105°C ± 2°C segundo a seguinte fórmula:

TAbu

TAbs

[T>f-Ps'

Pf

Pf-Ps

Ps

X 100 (Brasil, 1992)

X 100 (Laboriou, 1983)

onde, TAbu = teor de água da semente na base úmida (%)
TAbs teor de água da semente na base seca (%)
Pf = peso da semente fresca (g)

Ps = peso da semente seca (g).
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4.8. Germinação

Os testes de germinação foram conduzidos no viveiro do INPA em Manaus, em uma área

coberta com telha de fibra de vidro transparente, sobre bancadas de concreto. A

temperatura diária durante o experimento variou entre 26°C mínimo e 36°C máximo com

UR 85±10% em média. Os experimentos foram realizados entre os meses de novembro de

2003 e fevereiro de 2005.

As sementes de todos os tratamentos foram semeadas com 4 repetições de 25 unidades em

caixas plásticas (36 x 55 x 18 cm) utilizando-se areia lavada como substrato. Foram

realizadas irrigações diárias. A profundidade de semeadura foi realizada de acordo com o

tamanho das sementes. As de P. pêndula foram apenas cobertas com areia para facilitar a

emergência, as de P. nítida foram semeadas a Icm e as de P. multijuga a 2cm. Os critérios

de germinação foram os seguintes:

1  Primeiro sinal de emergência, na superfície da areia com o

aparecimento do gancho epi - ou hipo - cotiledonar.

2 Estádio de plântula normal. Foi considerada plântula normal quando a

primeira folha composta iniciou a abertura dos folíolos e as demais

partes da planta encontravam - se sadias, perfeitas e vigorosas,

indicando alta probabilidade de estabelecimento no campo.

26



4.9. Avaliação dos dados

4,9.1, Variáveis observadas

Para todos os experimentos de germinação no viveiro calcularam-se as seguintes variáveis:

4.9.1.1. Porcentagem de emergência e de plântula normal (%):
G(%)= ü X 100

A

Onde

N : número de sementes emergidas e plântulas normais;
A: número total de sementes colocadas para germinar;

G : emergência e plântulas normais em porcentagem (Labouriau, 1983).

4.9.1.2. Tempo médio de emergência e de plântula normal (t):

t(dias)= Zn; t;
Zni

Onde,

ni: número de sementes emergidas e plântulas normais por dia;
ti : tempo necessário para a emergência e plântulas normais (dias)

(Santana & Ranal, 2004).

4.9.13. Sincronização de emergência e de plântula normal (Ê ):

k

Ê(bit) Y, fi Sendo: fi = Uj
k

Zn.
i=l

Onde:

fi : freqüência relativa de emergência e plântula normal;

log2 : logaritmo de base 2;

n  : número de sementes emergidas e plântulas normais no dia i;

k  : último dia de observação (Santana & Ranal, 2004).
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4.9.2, Análise Estatística

Para avaliar os resultados das variáveis descritas em 4.9.1. para cada um das espécies,

determinou-se no programa Prophet versão 5, a distribuição normal dos dados mediante o

teste de Shapiro - Wilk e a homogeneidade através do teste de Levene. Após afirmação

da normalidade e homogeneidade, as diferenças entre as variáveis foram analisadas com a

análise de variância (ANOVA) a 5% e pelo teste de Tukey.

Os valores que não apresentaram distribuição normal foram transformados em valores de

logaritmo natural In (x + 0,05) para normalizá-los, e com estes valores transformados se

realizou a ANOVA. Quando as transformações não normalizaram os dados, aplicou-se

teste estatístico não paramétrico (Kruskal-Wallis).

Consideram-se tratamentos as diversas porcentagens de embebição em agua com e sem

dessecamento e em PEG, descritos em 4.5.1.; 4.5.2. e 4.6. Para cada tratamento foram

utilizadas 4 repetições de 25 unidades.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Parkia pêndula

5.1,1. Germinação

As sementes armazenadas (coleta 2002) alcançaram 76% (± 11,3 do desvio padrão)

de emergência e as sementes recém coletadas (coleta 2004) tiveram 59 ± 8,9% de

emergência (Figura 7 A). O teor de água imediatamente após a dispersão pode ser bastante

heterogêneo entre 9 e 18% como foi mostrado no estudo de Oliveira & Ferraz (2003).

Neste estudo as sementes foram armazenadas por 2 anos (coleta 2002) ou 7 dias (coleta

2004) , este período de armazenamento aproximou os valores com 10,4% e 8,8% do teor

de água respectivamente (Tabela 4)

Tabela 4. Teores de água (TA) baseado na base úmida (bu) c seca (bs), após embebição
parcial em água a 15°C, após embebição e secagem por 7 dias, aplicada a sementes
armazenadas (2002) e recém coletadas (2004) de Parkia pêndula.

após embebição parcial e dessecamento
2002 2004

após embebição parcial
embebição

parcial
(%)

tempo
embebição
(horas)

2002 2004

TAbu
(%)

TAb,

(%)

TAbu
(%)

TAb,

(%)
0 0 10,4 11,6 8,8 9,7

20 4 30,9 44,7 25,8 34,9

40 8 53,6 116,0 47,8 91,5

60 13 64,4 180,0 60,8 155,0

80 20 68,7 219,1 - -

90 28 70,4 237,8 - -

TAbu
(%)

TAb,
(%)

TAbu
(%)

TAbs

(%)
9,7

19,1
18.5
17.6

10,4

9,8
9,3
10,9
10,9

11,1

11,6
10,8
10,3
12,2
12,2
12,5

8,8
16,0
15,6
14,9
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Germinação da Parida pêndula
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Figura 7. Germinação de sementes de Parkia pêndula após embebição parcial e ̂ jós emt^bição
parcial seguida de um dessecamento por 7 dias comparando-se sementes recém colhidas (coleta
2004), com sementes armazenadas por 2 anos (coleta 2002). Observando 2 critérios de geimm^ão.
(A) emergência acima do substrato (B) formação de plântulas normais. Letras diferentes significam
diferença estatística a 5%. A linha ponteada demonstra o grau de diferença dos resultados em
relação ao controle.

Os efeitos dos diversos períodos de embebição das sementes de P. pêndula sobre a

emergência e a formação de plântulas apresentou uma curva "parabólica" (Figura 7).

Observou-se, para ambas as coletas, que um curto período de embebição antes da

semeadura pode favorecer a emergência. Entretanto, quando este período de embebição foi

prolongado, a emergência foi reduzida em comparação com a testemunha (Figura 7).
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Especificamente, para as sementes armazenadas por 2 anos (coleta de 2002), quando a

embebição de 20% resultou num TAbu de 30,9% (Tabela 4), a emergência foi aumentada

de 76 ± 11,3% para 81 ± 3,8%. Com tempo maior de embebição em água (13 horas), o TA

aumentou para 64,4% e a emergência subseqüente foi reduzida para 63 ± 10% (Figura 7 A-

2002).

No caso das sementes recém colhidas, a germinação aumentou de 59 ± 8,9% para 72 ±

7,3% após embebição de 20% (TAbu 25,8%). Após 13 horas na água com TAbu 60,8%, a

emergência foi reduzida para 40 ± 18,2% (Figura 7 A-2004).

A fase inicial de embebição é principalmente fisica e dirigida pelo potencial mátrico,

ligado a componentes de parede celular, organelas, etc. Durante esta fase inicial o

metabolismo das sementes não é muito ativo (Bewley & Black, 1994). Porém, em períodos

mais prolongados, há ativação do metabolismo. Apesar das sementes de P. pêndula

encontrarem-se na fase I de embebição (Figura 2). A relação diretamente proporcional

observada entre a redução da emergência e aumento do período de embebição pode indicar

uma crescente demanda de oxigênio das sementes, visível após 13 horas correspondendo a

60% de embebição. O que indica alta susceptibilidade de P. pêndula à falta de oxigênio,

uma vez que outros autores relataram tempos de embebição maior do que 13 horas, sem

afetar a germinabilidade como, por exemplo, sementes de Bidens pilosa (Asteraceae)

toleraram uma submersão em água até 100% de embebição num período de 48 horas, sem

diminuição da porcentagem de germinação (Adegas & Frete, 2003). Após 24 horas de

embebição em água, sementes de Tabebuia rosea (Bignoniaceae) alcançaram entre 70 a

90% de germinação (Salazar, 1997a); sementes de Leucaena salvadorensi (Mimosoidae)

requerem 24 horas submersas na água para que uma germinação uniforme ocorra (Salazar,

1998). Por outro lado, existem espécies nas quais os tempos de embebição recomendados

são curtos, como, Albizia guachapele (Mimosoidae) com até 4 minutos de embebição
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(Salazar, 1997b) e sementes de Gliricidia sepium (Papiiionoidae) com 3 a 4 horas (Salazar,

1997c). Portanto, o período que favorece e estimula a germinação depende da espécie e,

conseqüentemente, também do tempo que as sementes toleram submersão sem perder a

germinabilidade.

O efeito positivo de uma hidratação parcial das sementes seguida de uma secagem e

re-hidratação foi observado em varias espécies (Bewley & Black, 1994). Também em P.

pêndula foi possível verificar que o efeito da pré-embebição seguida por um dessecamento

aumentou a germinação. Observando-se os valores absolutos na Figura 7, verifica-se que o

efeito do condicionamento foi maior em sementes recém colhidas (2004). A emergência

foi elevada de 59 ± 8,9% para 84 ± 8,6% e a formação de plântulas normais de 52 ± 12,6%

para 84 ± 8,6%. Quando a semente atinge a maturidade fisiológica, ela apresenta o máximo

de germinação e vigor, (Popinigis, 1985; Carvalho & Nakagawa, 2000). Em espécies

florestais nem sempre é possível realizar a coleta no ponto de maturidade fisiológica da

semente, porque muitas espécies apresentam períodos longos de fhitificação e algumas

espécies necessitam uma fase de pós-maturação após coleta (Schmidt, 2000; Copeland &

McDonald, 1995). A baixa porcentagem de germinação das sementes recém coletadas e o

efeito positivo do condicionamento podem indicar que as sementes do ano 2004 foram

imaturas. Em comparação as sementes armazenadas por 2 anos, apresentaram germinação

de 76 ± 11,3% e o efeito positivo do condicionamento foi menos pronunciado. Segundo

Nascimento (2004) o condicionamento hídrico pode reduzir o tempo de pós-maturação.

Porém o condicionamento é normalmente aplicado para sementes armazenadas e nestes, o

vigor perdido pelo armazenamento pode ser restaurado por um período curto pelo

condicionamento como, por exemplo, em sementes de hortaliças como pimenta, cebola,

alho, cenoura, alface, beterraba, espinafre, melancia, aipo, melão, milho-doce (Nascimento,

1998) e num reduzido grupo de espécies florestais conhecidas até hoje em dia, tais como.
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Kucülyptus citriodofQ Hook, E. grcmdis W. Hill, E. ccntioldulctisis, E. closzicnto, Pinus

halepensi, Pinus silvestris, Dalbergia nigra e Cedrelafissilis, Chorisia specíosa (Borges et

ai, 1994). Prolongando o período de embebição as sementes não toleram mais o

dessecamento, indicando que o nível crítico de embebição foi ultrapassado (Bewley &

Black, 1994). Normalmente este nível crítico é localizado no final da fase D de embebição

ou no início da fase III (Bradford, 1995). Comparando-se os resultados na Figura 7,

verificou-se que até 40% de embebição o nível crítico não foi alcançado, pois observou-se

efeito positivo do dessecamento sobre a germinação. Com pré-embebição ̂  60% (13

horas) a germinação tende a ser menor após dessecamento. O fato indica aproximação ao

"nível crítico", onde as sementes se tomam intolerantes ao dessecamento. Em outro estudo,

sementes de cebola não apresentaram intolerância à submersão, e a intolerância ao

dessecamento se manifestou somente após de cerca de 48 horas (Caseiro, 2003).

Comparando a germinação após embebição com e sem dessecamento é possível separar o

efeito do condicionamento do estresse da anoxia. Apesar de não ter sempre uma diferença

estatística, pode-se verificar que em sementes da coleta 2004, com 40% de embebição,

houve efeito positivo do condicionamento e a anoxia não afetou a germinação, pois ambos

os valores foram iguais ou superior do controle. Porém, com embebição de 60% verificou-

se, além do efeito negativo da anoxia, que as sementes estão perdendo a tolerância ao

dessecamento. As sementes da coleta de 2002 apresentaram germinação inicial mais alta

do que as de 2004, e foram aparentemente mais vigorosas; e o efeito positivo do

condicionamento foi menos pronunciado. Verificou-se de novo que a intolerância à anoxia

manifestou-se paralelo à intolerância ao dessecamento, com diferenças estatísticas a partir

de 80% de embebição.

O condicionamento de sementes com soluções osmóticas como, polietileno glicol

(PEG), ortofosfato dihidrogênio de potássio (KH2PO4), cloreto de magnésio (MgCI),
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cloreto de sódio (NaCl), manitol ou gücerol, podem apresentar o mesmo efeito quando

comparado ao hidrocondicionamento, onde uma embebição parcial pode promover

atividade metabólica, sem contudo permitir a emissão da radícula (Heydecker et a/., 1973).

Em comparação com o hidrocondicionamento, a necessidade de cronometrar

rigorosamente o tempo de embebição se toma menos importante no osmocondicionamento

e facilita sua aplicação. O polietileno glicol (PEG) é a substância mais utilizada porque é

de fácil aquisição e geralmente não causa reação fisiológica negativa às sementes, pois as

moléculas grandes desta sustância não conseguem atravessar as membranas celulares das

sementes (Bradford, 1986; Khan, 1992; Parera, 1994).

Baseado nos resultados positivos alcançados no hidrocondicionamento sobre a

germinação e formação de plântulas de P. pêndula, com embebição parcial de 20% e 40%,

foram selecionados graus de embebições similares para o osmocondicionamento de P.

pêndula com polietileno glicol. Além disso, foram comparados o PEG-6000 e o PEG-

8000.

A pré-embebição e o condicionamento com PEG-6000 causou redução da

porcentagem de emergência e formação de plântulas com 20% (42,3% TAbu) e 40%

(48,9% TAbu) de pré-embebição (Tabelas 5 e 6).

Tabela 5. Teores de água baseado (base úmida e seca), após embebição parcial a 15°C e
após embebição e secagem por 7 dias, em PEG-6000 e 8000, aplicada às sementes recém
coletadas (2004) de Parkia pêndula.

embebição
parcial
(%)

PEG

6000

(g/l)

PEG

8000

(g/l)

após embebição oarcial
PEG-6000 PEG-8000

TAbu TAbs TAbu TAb5
(%) (%) (%) (%)

após embebição oarcial e dessecamento
PEG-6000 PEG-8000

TAbu TAbs TAbu TAbs
(%) (%) (%) (%)

0

20

40

0

700

490

0

600

200

9,5 10,5 9,5 10,5
42,3 73,5 26,9 36,8
48,9 95,6 45,3 82,9

9,5 10,5
15,4 18,2
15,7 18,6

9,5 10,5
20,7 26,2
20,3 25,4
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Tabela 6. Germinação (G) conforme a emergência (A) e formação de plântulas (B), tempo
médio de emergência e plântulas normais (t), e sincronização de emergência e plântulas
normais (^) de sementes recém coletadas de Parkia pêndula, após embebição parcial a
15°C e após embebição parcial seguida de um dessecamento por 7 dias, em PEG-6000 e
8000. Letras diferentes significam diferença estatística a 5%.

PEG -6000 PEG-8000

embebição PEG PEG aoós embebição oarcial Osmocondicionamento aoós embebição narcial Osmocondicionamento

parcial 6000 8000 G t Ê G t E G t E G t E

(%) (g/l) (g/l) (%) (dias) (%) (dias) (%) (dias) (%) (dias)

0 0 0 67a 5,7a 1,7a 67a 5,7a 1,7b 67a 5,7a 1.7a 67b 5,7a 1,7a

A  20 700 600 25b 6,6a 0,7a 4b 4,0a 0,0a 65a 5,2a 1,4a 80a 5,1a 1,7a

40 490 200 9c 5.4a 0,4a 2b 6,5a 0,0a 53a 5,7a 1,7a 15c 6,9a 0,6a

0 0 0 63A 9,3A 0,8A 63A 9,3A 0,8B 63A 9,3A 0,8A 63B 9,3A 0,8A

20 700 600 20B IIA 0,4A 3B 9,0A 0,0A 60A 8.1A 1,2 A 76A 7,3A 1.3A

40 490 200 4C lOA 0,2A IC 9,0A 0,0A 51A 9,2A 1,9 A lOC 8,5» 0,8A

Nos resultados com polietileno glicol 8000, observou-se que a pré-embebição não

alterou a emergência e formação de plântulas em relação à testemunha. Por outro lado, o

osmocondicionamento causou efeito significativo na emergência a 20% de embebição

parcial (72 horas) com relação à testemunha (67 ± 6%), tanto na emergência alcançando 80

± 3,3%, quanto na formação plântulas normais, que aumentou de 63 ± 5% para 76 ± 3,3%

(Tabela 6). Estes valores foram similares quando comparados aos do

hidrocondicionamento (Figura 7).

As diferenças encontradas entre as soluções de polietileno glicol -6000 e 8000

podem ser parcialmente explicadas pelas diferenças no tempo de submersão das sementes

nas soluções, uma vez que em PEG-8000 este tempo foi de 72 horas e em PEG-6000 de

144 horas, para alcançar embebições parciais de 20% e 40%. Estes resultados indicam

tolerância das sementes até 72 horas na solução de polietileno glicol-8000 e intolerância a

144 horas em PEG-6000. Ao mesmo tempo, estes resultados podem indicar a complexa

interação entre temperatura, período de embebição, areação e potencial osmótico da

solução, e a inconsistência dos resultados, às vezes obtidas pelos mesmos tratamentos entre

lotes de uma mesma espécie (Nascimento, 1998).
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Comparando resultados do osmocondicionamento e hidrocondicionamento verificou-

se que as sementes toleram submersão de 72 horas em PEG e não 20 horas em água

(Figura 7 e Tabela 6). Nestes resultados as sementes alcançaram 80% de embebição em

água e em PEG a embebição não ultrapassou 20%. A embebição em água é mais rápida,

estimula o metabolismo, alcança etapas críticas e se não houver germinação (protrusão da

radícula), há danos ao embrião. Por outro lado alcançando-se somente 20% o tal nível

crítico não foi atingido, e o estádio metabólico continua reduzido, consequentemente, não

há danos ao eixo embrionário. Dessa forma, sugere-se que o tempo em que as sementes

permanecem submersas na água é menos importante que o seu grau de embebição. Estudos

de osmo- e hidrocondicionamento com sementes de cebola demonstraram que o

hidrocondicionamento entre folhas de papel toalha, foi mais adequado para esta espécie,

beneficiando principalmente a velocidade de germinação (Caseiro, 2003).

Baseado nos resultados similares alcançados com sementes de P. pêndula no osmo-

e hidrocondicionamento, o último apresentou-se como a opção mais econômica,

favorecendo a germinação das sementes sem a necessidade de produtos químicos.

5,1.2, Tempo médio

Sementes recém dispersas apresentaram tempo médio de emergência de 6,4 ±1,6

dias (Figura 8 A-2004) enquanto que as armazenadas por 2 anos (coleta 2002)

necessitaram tempo médio sobre a emergência de 5,6 ± 0,7 dias (Figura 8 A-2002).
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embebidas em água durante 6 horas, necessitaram em média de 12 dias (Oliveira, 2003).

Assim, pode-se observar que, o tipo de quebra de dormência demonstrou ter influência

sobre o tempo médio de germinação, em sementes de P. pêndula. Todos os resultados

indicaram que com aumento da velocidade de embebição a germinação é acelerada.

A pré-embebição em água mostrou-se pouco eficiente em reduzir o tempo médio de

germinação das sementes coletadas em 2002, tanto na emergência, como na formação de

plântulas normais (Figura 8 A e B-2002). Para sementes coletadas em 2004, o tempo de

germinação foi reduzido, porém, não estatisticamente. Também se verificou que, a

germinação ocorreu de maneira mais uniforme; principalmente a formação de plântulas

normais, foi acelerada significativamente com embebição parcial de 20%. Por outro lado

com maior embebição ̂  50% (TAbu 47,8% - 2004 e TAbu53,6% - 2002) (Tabela 4)

aumentou-se o tempo médio. Esse fato indicou estresse pela falta de oxigênio. No trabalho

de Barbosa et al., (1984) a embebição em água por 24 horas a temperatura de 25,3 ± 1,7°C,

reduziu também significativamente a velocidade de germinação, além de afetar sua

porcentagem final (70 — 29%).

O hidrocondicionamento apresentou valores similares ao da pré-embebição, com

exceção da formação de plântulas normais após 20% de pré-embebição. Esta reduziu o

tempo de 12 ± 0,4 dias para 9,1 ± 0,5 dias (Figura 8 B-2002) e de 11,4 ± 0,9 dias para 8,5 ±

0,9 dias (Figura 8 B-2004). A pré-embebição parcial com cerca de 20% e o

osmocondicionamento em PEG — 6000 e PEG — 8000, quando comparando ao

hidrocondicionamento, não afetaram o tempo médio de germinação (Tabela 6).

Dessa forma, o tempo médio foi significativamente reduzido na formação de

plântulas normais somente com hidrocondicionamento após 20% de pré-embebição, em

ambas as coletas. Conseqüentemente, estes resultados também confirmam que o
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condicionamento pode anular as diferenças entre lotes de sementes e pode aumentar a

velocidade (Bewley & Black, 1994).

O tempo médio das sementes na pré-embebição com solução de polietileno glicol-

6000 e 8000 não afetou significativamente a emergência e a formação de plântulas em

relação à testemunha. De forma similar, no osmocondicionamento com PEG-6000 e 8000

não se observou diferença significativa na emergência e formação de plântulas com relação

à testemunha (Tabela 6). Estes resultados concordam com aqueles obtidos por Caseiro

(2003), que mostraram a superioridade do hidrocondicionamento sobre o

osmocondicionamento, representado pelo aumento da velocidade de germinação em

sementes de cebola.

5.Í.5. Sincronização

A sincronização detecta o número de vezes em que as sementes germinam,

concomitantemente, independentemente de quando isso ocorre. Daí se afirmar que a

sincronia {Ê) não é influenciado pelo número total de sementes que germinam, nem pelo

tempo médio ou pela velocidade média de germinação. Na sincronização os valores altos

são menos sincronizados e valores menores os mais sincronizados, sendo que valores mais

próximos a zero apresentam sincronia perfeita (Santana & Ranal, 2004). Por conseguinte,

avaliando a sincronização com pré-embebição sobre a emergência e formação de plântulas

normais de Parida pêndula não se verificou aumento da sincronia com relação à

testemunha em ambas as coletas e critérios de germinação (Figura 9).
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SincronÍTação de germinação da Parkia pêndula
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Figura 9. Sincronização da germinação das sementes de Parkia pêndula após embebição parcial e
após embebição parcial seguida de um dessecamenio de 7 dias comparando sementes recém
colhidas (coleta 2004), e após armazenamento de 2 anos (coleta 2002). Observando 2 critérios de
germinação: (A) emergência acima do substrato (B) formação de plântulas normais. Letras
diferentes significam diferença estatística a 5%. A linha ponteada demonstra o grau de diferença
dos resultados em relação ao controle.

Ao contrário, o hidrocondicionamento afetou significativamente a sincronia das

sementes após pré-embebiçâo de 20% e 40%, tanto para emergência como para plântulas

normais, porém somente em sementes armazenadas (Figura 9 A e B-2002).
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Na pré-embebição com polietíleno glicol 6000 não detectou-se diferença

significativa na sincronia em relação à testemunha sobre a emergência e formação de

plântulas (Tabela 6). Contrariamente, do osmocondicionamento que detectou diferença

significativa sobre estas mesmas variáveis em relação à testemunha para as embebições

parciais de 20% e 40% (Tabela 6). Contudo, a germinação, nestes graus de embebições, foi

muito baixa. No entanto, a literatura afirma que a sincronia não esta influenciada pelo

número total de sementes que germinam, nem pelo tempo médio ou pela velocidade média

de germinação (Santana & Ranal, 2004).

Tanto na pré-embebição em solução osmótica e osmocondicionamento com PEG-8000 não

se detectou diferença significativa baseado na emergência e formação de plântulas em

relação à testemunha (Tabela 6). Este resultado é similar ao observado em

hidrocondicionamento (Figura 9 A e B-2004). Não encontrando-se literatura que explique

o observado neste trabalho com relação à sincronização com sementes imaturas, a

explicação poderia ser que em sementes que não completaram sua maturidade fisiológica,

como as da coleta de 2004, a sincronização é menor, assim, a sincronia poderia ser mais

um indicador do estado de maturação fisiológica.
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5.2. Parkia nítida

5.2.1. Germinação

Os diferentes períodos de embebição parcial das sementes de Parkia nitida com 2

anos de armazenamento (coleta 2002) sobre a emergência e formação de plântulas

normais, apresentaram uma curva em declive (Figura 10). Nesta análise a testemunha

atingiu a 67 ± 10%, O aumento da embebição antes da semeadura resultou em na redução

da emergência em relação à testemunha, porém somente com diferença significativa após

60% de embebição parcial. Observou-se também o ataque de fungos, que provavelmente

influenciou nos resultados. Portanto, o experimento foi repetido, e novamente observaram-

se ataques de fungos. Não foi possível detectar se os fungos causaram a redução na

germinação das sementes ou se estabeleceram devido ao baixo vigor das sementes, sendo

aproveitadores.

Na coleta recente de 2004 os diversos períodos de embebição parcial das sementes

de P. nitida sobre a emergência e formação de plântulas resultaram em uma curva

"parabólica" (Figura 10 A e B-2004). Porém, no tratamento a testemunha da coleta 2004

alcançou somente 42 ± 11% de emergência em comparação de 67 ± 10% da coleta 2002.

Visto que a pré-embebição e o condicionamento podem aumentar a germinação, as

diferençeis entre as duas testemunhas (2002 e 2004), pode ser explicada por possíveis

diferenças na maturidade fisiológica das sementes. Como relatado para várias espécies,

após o período de pós-maturação a porcentagem de germinação pode aumentar (Popinigis,

1985; Carvalho & Nakagawa, 2000).
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Tabela 7. Teores de água (TA) baseado na base úmida (bu) e seca (bs), após embebição
parcial em água a 15°C, após embebição e secagem por 7 dias, aplicada a sementes
armazenadas (2002) e recém coletadas (2004) de Parkia nítida.

embebição tempo
após embebição pafcial
2002 2004

após embebição parcial e dessecamento
2002 2004

í  ■

parcial
(%)

embebição
(horas)

TAbu
(%)

TAbs

(%)
TAbu
(%)

TAbs
(%)

TAbu
(%)

TAbs
(%)

TAbu

(%)

TAbs
(%)

0 0 9,2 10,1 9,4 10,4 9,2 10,1 9,4 10,4

20 4 38,8 63,3 40,0 66,7 13,6 15,8 14,1 16,5

40 8 56,0 127,3 50,4 102,2 14,4 16,9 15,1 17,8

60 13 61,8 162,0 51,8 107,9 14,4 16,8 15,7 18,6

80 20 65,6 190,5 - - 13,2 15,1 - -

90 28 67,9 211,2 - - 12,8 14,7 - -
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Germinação da Parkia nitida
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Figura 10. Germinação de sementes de Parkia nitida £çtós embebição parcial e após embebição
parcial seguida de um dessecamento por 7 dias comparando sementes recém colhidas (coleta 2004),
com sementes armazenamento por 2 anos (coleta 2002). Observando 2 critérios de germinação: (A)
emergência acima do substrato (B) formação de plântulas normais. Letras diferentes significam
diferença estatística a 5%. A linha ponteia demonstra o grau de diferença dos resultados com
relação ao controle.

A pré-embebição de 20% aumentou a germinação de 42 ± 11% para 64 ± 6%,

porém períodos de embebição maiores reduziram a emergência (Figura 10 A-2004). Este

mesmo comportamento foi observado na formação de plântulas normais (Figura 10 B-

2004).
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No hidrocondicionamento, observou-se que a emergência após embebição parcial

de 20% e dessecamento apresentou 75 ± 13% com diferença significativa com relação à

testemunha (Figura 10 A-2004) Este mesmo comportamento também foi observado na

formação de plântulas normais (Figura 10 B-2004).

A aproximação ao "nível crítico" foi observado após 60% de pré-embebição, pois o

dessecamento reduziu a emergência para 27 ± 16% com 15,7% (TAbu) (Figura 10 A-2004

e Tabela 7).

Baseados nestes dados foram selecionados os níveis de embebições de 20% e 40% para

serem testados no osmocondicionamento (Tabela 8 e 9).

Tabela 8. Teores de água baseado na base úmida e seca, após embebição parcial a 15°C e
após embebição e secagem por 7 dias, em PEG-6000 e 8000, aplicada a sementes recém
coletadas (2004) de Parkia nitida.

embebição
parcial
(%)

PEG

6000

m

PEG

8000

(R/l)

após embebição oarcial
PEn-6000 PEG-8000

aoós embebição oarcial e dessecamento
PEG-6000 PEG-8000

3

5^

TAbs

(%)
TAbu
(%)

TAb.
(%)

TAbu
(%)

TAb,
(%)

TAbu
(%)

TAb,

(%)

0 0 0 9,0 9,9 9,0 9,9 9,0 9,9 9,0 9,9

20 600 600 27,4 37,7 29,8 42,4 15,8 18,8 19,6 24,4

40 360 400 36,4 57,2 41,1 69,7 17,2 20,7 20,3 25,5

Tabela 9. (A) Emergência e (B) formação de plântulas (G), tempo médio (t), e
sincronização (Ê ) de sementes recém coletadas de Parida nitida^ após embebição parcial a
15°C e após embebição parcial seguida de um dessecamento jwr 7 dias, em PEG-6000 e
8000. Observando 2 critérios de germinação: (A) emergência acima do substrato (B)
formação de plântulas normais. Letras diferentes significam diferença estatística a 5%.

PEG - 6000 PEG - 8000
embebição PEG PEG ayWSs «mbebican parcial rtemocondicionamento após embebição parcial Osmocondicionamento

G  t E G t E
(%) (horas) (%) (horas)
50b 7,0a 1,9a 50b 7,0a 1,9a
64a 5,2a 1,3a 70a 6,7a 2,2a
61a 6,8a 1,8a 52b 6,3a 2,1a

48B 10,6A 1,5A 48B 10,6A 1,5A
63A 10,3 A 1,7A 69A 9,7A 1,7A
59A 9,6A 1,8A 51B 10,8A 2,0A

parcial 6000 8000 G t É G t Ê

í%) (R/l) m í%) (horas) (%) (horas)

0 0 0 50a 7,0a 1,9a 50a 7,0a 1,9b

20 600 600 45a 6,3a 1,7a 50a 5,1a l,5ab

40 360 400 35ab 6,4a 1,3a 18b 4,8a 0,6a

0 0 0 48A 10,6A 1,5A 48A 10,6A 1,5B

20 600 600 44A 10,IA 1,6A 48A 10,4A I,6B

40 360 400 31AB 9,8A 1,1A 6B 9,0A 0,0A
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No experimento com solução de polietileno glicoi-6000, as embebições parciais

não tiveram efeito positivo sobre a emergência e formação de plântulas em relação à

testemunha (Tabela 9). Entretanto, a pré-embebição com solução de polietileno glicol-

8000 a emergência foi elevada de 50 ± 2,3% na testemunha para 64 ± 3,3% com

embebição de 20% e para 61 ± 2% após embebição parcial de 40% (Tabela 8 e 9).

Comportamento similar foi observado na formação de plântulas (Tabela 9).

A emergência após osmocondicionamento com PEG 8000 aumentou também a

porcentagem de emergência em relação à testemunha de 50 ± 2,3% para 70 ± 4% na

embebição parcial de 20%. Com 40% de embebição parcial, o resultado foi de 52 ± 4,6%

não diferindo da testemunha. Os resultados foram similares para a formação de plântulas

(Tabela 9).

Comparando-se a emergência e a formação de plântulas de osmocondicionamento

com o hidrocondicionamento, os valores foram similares, apesar de que o tempo de

embebição na solução osmótica foram maiores (144 horas com PEG-8000 e 168 com PEG-

6000) para alcançar 20% de embebição do que a submersão em água (29 horas). Isto indica

que a porcentagem de embebição é mais determinante do que o tempo de embebição,

confirmando observações para varias espécies que no início da embebição o metabolismo é

pouco ativo e tolera deficiência de oxigênio. Com o aumento da embebição, a necessidade

de trocas gasosas aumenta (Bewley & Black, 1994; Bradford, 1986; Khan, 1992; Parera,

1994).

5,2,2, Tempo médio

O tempo médio para a emergência das sementes na testemunha foi de 7,4 ±0,6 dias

para a coleta 2002 (Figura 11 A-2002) e 7,2 ± 0,7 dias para as sementes recém colhidas

(Figura 11 A-2004).
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Tempo médio de germinação da Parkia nítida

2002 2004

ft
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2002

!♦ sem dessecamento |_
'a com dessecamenlo j

20

18

16

14

2004

a a

embebição (%)

20 40 60

embebição (%)

80

Figura 11. Tempo médio de germinação das sementes de Parkia nítida após embebição parcial e
após embebição parcial seguida de um dessecamento por 7 dias comparando sementes rwém
colhidas (coleta 2004), com sementes eirmazenamento por 2 anos (coleta 2002). Observando 2
critérios de germinação: (A) emergência acima do substrato (B) formação de plântulas normais.
Letras diferentes significam diferença estatística a 5%. A linha ponteada demonstra o grau de
diferença dos resultados com relação ao controle.

A pré-embebição em água diminuiu o tempo médio em tomo de 5 dias para

embebições de 20%; 40% e 60%; e de 3 dias para 80% e 90% de embebição; em

comparação com a testemunha na qual as sementes gastaram 7,4 ± 0,6 dias. Os

tratamentos com 80 e 90% apresentaram porcentagens de emergência baixa e o tempo

médio pode ser influenciado pela quantidade de sementes germinadas, como foi também
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observado na espécie de Parida pêndula (Figura 11 A-2002). Na formação de plântulas

observou-se o mesmo comportamento da emergência (Figura 11 B-2002). O tempo médio

de emergência e formação de plântulas da coleta 2004 não foram influenciados

significativamente pela pré-embebição (Figura 11 A e B - 2004).

O hidrocondicionamento causou diferença significativa em relação à testemunha na

coleta de 2002, reduzindo o tempo de emergência, porém não na formação de plântulas

normais (Figura 11 A e B - 2002). Na coleta 2004 (Figura 11 A e B - 2004), o tempo

médio foi reduzido significativamente em relação à testemunha, em tomo de 3 dias.

Novamente não houve efeito sobre a formação de plântulas.

A pré-embebição em PEG-6000 e 8000 e o osmocondicionamento não causaram

efeito sobre o tempo de emergência e formação de plântulas normais (Tabela 9).

5.2,3, Sincronização

Os tratamentos não afetaram a sincronização da emergência (1,4 ± 0,1) com

exceção de 80% (66 horas) e 90% (76 horas) de embebição parcial com diferença

significativa tanto na emergência como na formação de plântulas para a coleta 2002

(Figura 12 A e B — 2002).
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Sincronização de germinação da Parkia nitida

2002 2004
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IA sem dessecamento
com dessecamento

. ab
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aa a a

emtrabição (%)

a ik

a  a

a a
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Figura 12. Sincronização da germinação das sementes de Parkia nitida após embebição parcial e
após embebição parcial seguida de um dessecamento por 7 dias comparando sementes recém
colhidas (coleta 2004), com sementes armazenamento por 2 anos (coleta 2002). Observando 2
critérios de germinação: (A) emergência acima do substrato (B) formação de plântulas normais.
Letras diferentes significam diferença estatística a 5%. A linha ponteada demonstra o grau de
diferença dos resultados com relação ao controle.

Cabe ressaltar que nas embebições de 80 e 90% a germinação foi baixa (4% ± 3 e

2% ± 2). Segundo a teoria, a sincronização não é influenciada pelo número total de

sementes que germinam, nem pelo tempo médio ou pela velocidade média de germinação

(Santana & Ranal, 2004). Porém na prática, quando somente poucas sementes germinam, o

mais provável que elas germinem no mesmo dia do que por exemplo 100 sementes. O que
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se espera é, com aumento do número de sementes a germinação é mais distribuída.

Portanto, os resultados indicam que a sincronia alta foi provavelmente causada pelo

número reduzido de sementes que germinaram.

Na coleta de 2004 a pré-embebição em água e o hidrocondicionamento não

afetaram a sincronia tanto em relação à emergência como na formação de plântulas (Figura

12 A e B - 2004). Este fato confirma a indicação anterior, que sementes desta coleta

apresentaram certa imaturidade fisiológica, que foi possível ser superada pelo

condicionamento. Assim, sementes imaturas geminariam com menos sincronia do que

sementes maturas, fato que foi observado também com a espécie de Parida pêndula.

A pré-embebição em PEG e o osmocondicionamento (PEG-6000 e 8000) não

afetou a sincronia com relação à testemunha, tanto na emergência como na formação de

plântulas (Tabela 9).
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5.3. Parkia multíjuga

5.3.1. Germinação

As sementes recém coletadas (coleta 2004) com teor de água de 10,9% (TAbu)

(Tabela 10) tiveram 70 ± 8,3% de emergência e formação de plântulas normais (Figura 13

A e B). Somente um trabalho foi encontrado sobre a germinação de Parkia multijuga.

Bianchetti (1998) estudou a superação da impermeabilidade do tegumento de Parkia

multijuga com vários períodos de submersão em H2SO4 fazendo uma única contagem de

germinação após 35 dias. Neste estudo entre os períodos de submersão, foi indicado o

tratamento com 16 minutos de submersão que resultou em 86% de formação de plântulas

normais. Portanto, o método de superação de dormência, lixando as sementes com esmeril

do lado oposto da radícula, resultou em dados similares das do Bianchetti (1998) e além de

ser de fácil aplicabilidade, econômico, menos perigoso, não possui efeito negativo ao

ambiente.

Tabela 10. Teores de água (TA) baseado na base úmida (bu) e seca (bs), após embebição
parcial em água a 15°C, após embebição e secagem por 7 dias, aplicada a sementes
armazenadas (2002) e recém coletadas (2004) de Parkia multijuga.

embebição
parcial

(%)

tempo

embebição
(horas)

aoós embebição oarciai

2004

após embebição parcial e dessecamento
2004

TAbu
(%)

TAbs
(%)

TAbu
(%)

TAbs
(%)

0 0 10,9 12,3 10,9 12,3

10 36 32,7 48,5 14,7 17,3
20 71 44,7 81,1 16,9 20,3
40 88 49,0 96,1 17,1 20,6
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Germinação de Parkia multüusa
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Figura 13. Germinação de sementes de Parkia multijuga após embebição parcial e após embebição
parcial seguida de um dessecamento por 7 dias com sementes recém colhidas (coleta 2004),
observando 2 critérios de germinação: (A) emergência acima do substrato (B) formação de
plântulas normais. Letras diferentes significam diferença estatística a 5%. A linha ponteada
demonstra o grau de diferença dos resultados com relação ao controle.

A submersão durante 36 horas resultou em embebição parcial de 10% e as sementes

alcançaram 32,7% (TAbu). Esta pré-embebição aumentou a emergência para 81 ± 7,6%

com relação à testemunha (70% ± 8,3), porém sem diferença significativa. Períodos

superiores, com pré-embebição parcial maior (20 e 40%), não aumentaram a germinação

(Figura 13 A-B e Tabela 10).

A pré-embebição parcial de 10%, seguido pelo dessecamento por 7 dias

(hidrocondicionamento) abaixou o teor de água para 14,7% (TAbu) (Tabela 10). A

germinação subsequente não foi afetada pelo dessecamento e as sementes alcançaram 84 ±

10,3% de emergência e formação de plântulas normais.

Com maior tempo de embebição (20 e 40%), o dessecamento reduziu a

porcentagem de germinação em relação das sementes não dessecadas, indicando que acima

de 10% de embebição, o nível crítico está se aproximando. Porém, mesmo com 40% de
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embebição observa-se ainda germinação de 40 ± 13,9%, portanto, o nível crítico não foi

ainda ultrapassado.

Baseado nos dados do hidrocondicionamento foi selecionada a embebição parcial

de 10% para ser testada no osmocondicionamento com polietileno glicol-6000. Na

concentração adequada, a embebição necessitou 192 horas e as sementes alcançaram

25,4% (TAbu) (Tabela 11). Após a embebição em PEG, a emergência e a formação de

plântulas normais foi reduzida em comparação à testemunha de 70 ± 8,3% para 42 ±

16,3% (Tabela 12).

Tabela 11 Teores de água baseado na base úmida e seca, após embebição parcial a 15°C e
após embebição e secagem por 7 dias, em PEG-6000 e 8000, aplicada a sementes recém
coletadas (2004) de Parkia multijuga.

embebição
parcial
(%)

PEG

após embebição oarcial
PEG-6000

após embebição parcial e dessecamento
PEG-6000

6000

m

TAbu
(%)

TAbs
(%)

TAbu
(%)

TAb,
(%)

0

10

0

600

10,9
25,4

12,3
34,2

10,9
17,6

12.3
21.4

Tabela 12. (A) Emergência e (B) formação de plântulas (G), tempo médio (t), e
sincronização (Ê) de sementes recém coletadas de Parkia multijuga, após embebição
parcial a 15°C e após embebição parcial seguida de um dessecamento por 7 dias, em PEG-
6000 e 8000. Observando 2 critérios de germinação: (A) emergência acima do^ substrato
(B) formação de plântulas normais. Letras diferentes significam diferença estatística a 5%.

embebição

parcial
(%)

PEG

6000

(g/1)

PEG - 6000

aoós embebição oarcial

G  t Ê
(%) (dias)

Osmocondicionamento

G  t Ê
(%) (dias)

0

A  10

0

600

70a

42b

19,1a
20,5a

2,7a
1,6a

70a

68a

19,1a 2,7a
18,2a 2,0a

 oo

CQ

0

600

70A

42B

24,8A
29,9B

2,1A
1,8A

70A

68A

24,8 A 2. IA
26,7A 1,9A
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Com dessecamento após a embebição parcial de 10% (TAbu) das sementes a

emergência foi reduzida para 17,6% (Tabela 11). A germinação após este condicionamento

osmótico não foi reduzida, atingiu de novo alto valor de 68 ± 11,8%, embora,

estatisticamente semelhante à testemunha (Tabela 12).

Os resultados indicam mais uma vez a complexa interação entre o tempo de

submersão, o nível de embebição e a crescente necessidade de oxigênio para o

metabolismo que esta sendo ativado, como discutido anteriormente para as outras duas

espécies neste trabalho (5.1. e 5.2.). Para P. pêndula as sementes toleraram maior tempo de

submersão quando a embebição parcial de 20% não foi ultrapassada, sendo 144 horas em

PEG, porém somente 36 horas em água, sementes de P. nítida toleraram 168 horas para

20% de embebição parcial em PEG e 29 horas na água e P. multijuga, houve necessidade

de 192 horas de submersão em PEG e 36 horas para somente 10% de embebição parcial.

Portanto, apesar da menor embebição parcial, o período de submersão aumentou devido ao

grande tamanho das sementes. Conseqüentemente, a redução da germinação após

embebição em PEG pode ser explicada pela falta de oxigênio que causou danos às

sementes. Aparentemente, o dessecamento após embebição recuperou possíveis danos ao

nível celular e a germinação voltou aos valores similares do controle.

5.3.2, Tempo médio

Os diversos períodos de embebição reduziram, com relação à testemunha,

significativamente o tempo médio de emergência em tomo de 6 dias. Porém, entre as

embebições (10; 20; 40%) não houve diferença significativa (Figura 14 A).
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Tempo médio de germinação da Parkia multimsa
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Figura 14. Tempo médio de germinação das sementes de Parkia multijuga após embebição
e após embebição parcial seguida de um dessecamento por 7 dias corn sementes recém colhi^
(coleta 2004), observando 2 critérios de germinação: (A) einergência acima do substrato (B)
formação de plântulas normais. Letras diferentes significam diferença estatística a 5%. A Imha
ponteada demonstra o grau de diferença dos resultados com relação ao controle.

Na formação de plântulas, a pré-embebição reduziu o tempo por 2 a 4 dias, sendo

de 24,8 dias para 18,2 - 22,3 dias, porém; sem diferença significativa a 5% (Figura 14 B).

O hidrocondicionamento reduziu o tempo da emergência e formação de plântulas

normais, com diferenças significativas e para todos os tempos de embebição testados em

relação à testemunha (Figura 14 A). Sendo que para a formação de plântulas, o tempo

médio foi reduzido de 24,8 ± 1,8 dias da testemunha, para 19,1 ± 0,6 dias com embebição

parcial de 10% e com embebição parcial de 20% para 18,2 ±1,3 dias, reduzindo o tempo

médio em tomo de 6 dias, similar a emergência (Figura 14 B). Outros estudos mostraram

que a velocidade da germinação pode ser acelerada pelo hidrocondicionamento (Bewley &

Black, 1994), o que foi mostrado para Parkia multijuga.
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A pré-embebição com polietileno glicol 6000 não favoreceu o tempo médio em

relação à testemunha pois aumentou o tempo médio da emergencia para 20,5 ± 3,4 dias e

para 29,9 ± 2,7 dias na formação de plântulas (Tabela 12).

A embebição seguida do dessecamento (osmocondicionamento) também não

mostrou diferença significativa sobre o tempo médio tanto na emergência como na

formação de plântulas (Tabela 12).

5,3.3. Sincronização

Não houve efeito da pré-embebição sobre a sincronização da germinação (Figura

15 A e B). Porém, a pré-embebição seguida do dessecamento mostrou, que com o aumento

do tempo de pré-embebição houve aumento da sincronização com relação à testemunha de

2,73 ± 0,2 para 1,87 ± 0,4, resultando em diferença significativa após 20% de pré-

embebição. Este valor não é diferenciado após 40% (1,79 ± 0,3) visando a emergência, e se

reduz de novo visando a formação de plântula entorno de 20% de pré-embebição para 1,17

± 0,2; indicando desta forma, que a sincronia é favorecida após 10% de pré-embebição

(Figura 15 A e B)
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5.4. Comparação dos resultados entre as espécie de Parkia pêndula, Parkia nítida e
Parkia multijuga

5,4,L Aspectos morfológicos

Nos resultados, das três espécies estudadas, sementes maiores da espécie de Parkia

multijuga com peso individual cerca de 4,01-5,50g. foi interessante observar, que a

sobrevivência, representada pela porcentagem de formação de plântulas normais em todos

os tratamentos (testemunha, pré-embebição em água e hidrocondicionamento, pré-

embebição em solução osmótica e osmocondicionamento) foi igual à porcentagem de

emergência, comportamento, que as outras espécies não apresentaram. Segundo Zhang &

Maun (1993), a maior porcentagem de sobrevivência pode estar relacionada com o

tamanho da semente e, conseqüentemente, com a maior quantidade de reservas. Um estudo

realizado por Camargo et al. (2002) mostraram alta sobrevivência da espécie Parkia

multijuga em área degradada após semeadura direta, em comparação da Parkia pêndula

que apresentou alta germinação, porém baixa sobrevivência.

Comparando a morfologia de germinação constata-se que: Parkia multijuga é

hipógea criptocotiledonar e sua emergência inicia-se com emissão do gancho

epicotiledonar e os cotilédones ficam embaixo do solo, o epicótilo é liso, reto;

aparentemente de consistência forte com aproximadamente 0,3 - 0,4cm de diâmetro

(Figura 18) (Ferraz et al.^ 2004). Possivelmente a germinação criptocotiledonar pode

facilitar a emergência, tomando a plântula desta espécie mais adaptada à germinação na

areia que as de Parkia nitida. Nesta espécie a germinação é epígea fanerocotiledonar e a

emergência se inicia com a saída do gancho hipocotiledonar de textura lisa, fina com

aproximadamente 0,27cm de diâmetro, seus cotilédones são levantados pelo alongamento

do hipocótilo acima do solo, assim a areia pode dificultar a emergência (Figura 17) (Ferraz

et al, no prelo,a). Em Parkia pêndula a germinação é semi-hipógea fanerocotiledonar,

sendo o hipocótilo muito curto com diâmetro de 0,18cm e o epicótilo com diâmetro
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aproximadamente de 0,21 cm; os cotilédones se abrem ao nível do solo, e quando enterrada

completamente ou parcialmente, o substrato também pode dificultar o processo e causar

danos no alongamento do epicótilo (Figura 16) (Ferraz et aL, no prelo,b). Apesar de que, as

sementes de Parkia pêndula foram somente cobertas por alguns mm de areia, verificou-se

a sensibilidade desta espécie ao enterramento. Sugere-se por tanto, que a germinação de

Parkia multijuga é adaptada a um substrato mais pesado e esta espécie tolera uma

profundidade de semeadura maior do que P. nítida e P. pêndula. As diferenças

morfológicas da germinação epígea, semihipógea e hipógea podem ter causado as

diferenças observadas entre os resultados do primeiro sinal de emergência em comparação

de plântula normal.
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epicótilo

hipocótilo

alongamento do epicótilo

4 folíolos fechados

cotilédones abertos

tegumento

raiz cotilédones abertos

abertura dos 4 folíolos

Figura 16. Germinação semihipógea fanerocotiledonar de Parkia pêndula Benth. Ex Walp. O
último estádio indica uma plântula normal como considerado neste trabalho.
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abertura dos folíolos

folíolos fechados

cotilédones abertos

desprendimento do tegumento

gancho hipocotiledonar

cotilédones fechados dentro do tegumento

alongamento do hipocótilo

Figura 17. Germinação epígea fanerocotiledonar de Parkia nítida Miquel, Strip. O último estádio
indica uma plântula normal.
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folíolos separados, ainda fechados

folíolos

alongamento do epicótilo

epicótUo ou gancho epicotiledonar

cotilédones fechados dentro do tegumento

Figura 18. Germinação hipógea criptocotiledonar de Parkia multijuga Benth.
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5,4,2. O processo de embebiçõo

Comparando visualmente o processo de embebição das 3 espécies, verificou-se que

a zona de embebição foi bem visível em Parkia pêndula e pode ser acompanhada até 40%

de embebição, ela se mantém também após o dessecamento. Também é possível visualizar

no tegumento uma camada exterior brilhosa e outra camada interior fosca e elástica

(Figuras 19 e 20).

Durante o processo de embebição nas sementes de Parkia nítida, observaram-se,

fora e dentro do pleurograma, o desprendimento de uma camada exterior brilhosa do

tegumento. Também nesta espécie a camada interna foi mais clara, fosca e elástica. Porém,

nem todas as sementes apresentam este processo. Em alguns casos observaram-se

rachaduras ao longo do pleurograma, o que permitiu uma embebição mais rápida. Portanto,

nesta espécie não foi sempre possível observar a zona de embebição após dessecamento

(Figuras 21 e 22).

Em sementes de Parkia multijuga a zona de embebição não foi visível. E após o

dessecamento a camada externa do tegumento de cor marrom escura e brilhosa,

desaprendeu-se facilmente ao longo de toda a semente. No dessecamento a camada interior

do tegumento adquiriu cor marrom mais clara e fosca e a consistência também foi mais

elástica. Com apenas 10% de embebição, o processo de embebição já tinha avançado em

todo o comprimento da semente (Figuras 23 e 24).
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divisão do avanço da água, um lado de cor brilhosa, outro lado de

cor fosca

^ -oò ^ 10% de erabebição parcial
► testemunha

O)-

divisão do avanço da água, um lado de cor brilhosa, outro lado de
cor fosca

20% de embebição parcial
^ testemunha

to-

divisão do avanço da água, com a mesma cor fosca o longo do
pleurograma

40% de embebição parcial
^ testemunha

testemunha

60% de embebição parcial
sem divisão de avanço da água, com a mesma cor fosca
ao longo do pleurograma

to

sem divisão de avanço da água, com a mesma cor fosca
ao longo do pleurograma
80% de embebição parcial

testemunha

testemunha

90% de embebição parcial

sem divisão de avanço da água, com a mesma cor fosca
ao longo do pleurograma

Figura 19. Sementes de Parkia pêndula após os diversos períodos de embebição parcial na água a
15°C
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- 10% de embebição parcial
-  divisão do avanço da água, cor fosca ao longo do pleurograma

testemunha

testemunha

20% de embebição parcial

divisão do avanço da água, cor fosca ao longo do pleurograma

testemunha

40% de embebição parcial
sem divisão de avanço da água, com a mesma cor fosca ao longo do
pleurograma

testemunha

60% de embebição parcial
sem divisão de avanço da água, com a mesma cor fosca ao longo do
pleurograma

testemunha

80% de embebição parcial

sem divisão de avanço da água, com a mesma cor fosca ao longo do
pleurograma e abertura da testa ao lado oposto da radícula

testemunha

90% de embebição parcial
sem divisão de avanço da água, com a mesma cor fosca ao longo do
pleurograma e abertura da testa mais pronunciada ao lado oposto
da radícula

90% de embebição parcial
cotilédones descascados, apresentando deformação

Figura 20. Sementes de Parkia pêndula após os diversos períodos de embebição parcial na água a
15°C e dessecamento de 7 dias.
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testemunha

10% de embebição parcial

divisão do avanço da água, um lado de cor fosca, outro lado de cor
clara conforme o avanço da água

testemunha

20% de embebição parcial

divisão do avanço da água, um lado de cor fosca, outro lado de cor
clara conforme o avanço da água

testemunha

40% de embebição parcial

sem divisão de avanço da água, com a mesma cor fosca ao longo do

pleurograma

' 60% de embebição parcial
sem divisão de avanço da água, com a mesma cor fosca e com
raxadura ao longo do pleurograma.

testemunha

■— I to —=

80% de embebição parcial
sem divisão de avanço da água, com a mesma cor fosca e com
raxadura ao longo do pleurograma.

testemunha

testemunha

90% de embebição parcial
sem divisão de avanço da água, com cor fosca

Figura 21. Sementes de Parkia nitida após os diversos períodos de embebição parcial na água a
15°C
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10% de embebição parcial

divisão do avanço da água, cor brilhosa e fosca ao longo do

pleurograma

testemunha de cor brilhosa

20% de embebição parcial

sem divisão de avanço da água, com a mesma cor fosca e rachadura
ao longo do pleurograma, com cotilédones divididos

40% de embebição parcial

cor fosca e rachadura ao longo do pleurograma

testemunha de cor brilhosa

60% de embebição parcial
cor fosca e rachadura ao longo do pleurograma

testemunha de cor brilhosa

80% de embebição parcial
cor fosca e rachadura mais evidente ao longo do pleurograma

testemunha de cor brilhosa

90% de embebição parcial
cor fosca e rachadura aberta ao longo do pleurograma

-► 90% de embebição parcial
—• cotilédones descascados, apresentando deformação

iiiiiiiiiiriTirrmirníirriiiiiinii'

Figura 22. Sementes de Parkia nitida após os diversos períodos de embebição parcial na água a
15°C e dessecamento de 7 dias.
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testemunha

10% de embebição parcial

sem divisão do avanço da água, com desprendimento da testa
ao longo do pleurograma

testemunha

20% de embebição parcial

sem divisão do avanço da água, com desprendimento da testa
ao longo do pleurograma

testemunha

40% de embebição parcial

sem divisão do avanço da água, com desprendimento da testa
e cor clara ao longo do centro do pleurograma

testemunha

60% de embebição parcial

sem divisão do avanço da água, com maior desprendimento da testa
e cor clara ao longo do centro do pleurograma

testemunha

80% de embebição parcial

sem divisão do avanço da água, com abertura da testa
e cor fosca ao longo do pleurograma

testemunha

90% de embebição parcial

sem divisão do avanço da água, com maior abertura da testa
e cor clara ao longo do pleurograma

Figura 23. Sementes de Parkia multijuga após os diversos períodos de embebição parcial na água a
15°C
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10% de embebição parcial
cor ciara ao longo do pleurograma, com uma pequena parte de cor fosca

testemunha

20% de embebição parcial

clara ao longo do pleurograma, com uma pequena parte de cor fosca

testemunha

40% de embebição parcial
cor clara ao longo do pleurograma

testemunha

60% de embebição parcial

cor clara ao longo do pleurograma

testemunha

80% de embebição parcial
cor clara e abertura ao longo do pleurograma

90% de embebição parcial
cor clara e com maior abertura ao longo do pleurograma

testemunha

90% de embebição parcial
■4"!— cotilédones descascados, sem apresentar deformação

• camada externa de cor clara

-camada interna de cor escura

Figura 24. Sementes de Parkia multijuga após os diversos períodos de embebição parcial na água a
15°C e dessecamento de 7 dias.
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Nas três espécies observou-se que com 80% de embebição a testa se rompeu

permitindo a visualização dos cotilédones (Figuras 19 - 24). A pesar do tamanho maior, o

processo de embebição das sementes de Parkia multíjuga foi em geral mais rápido. A

partir de 40% de embebição a camada externa foi quase completamente desprendida em

comparação de P. pêndula e P. nítida, onde o desprendimento ocorreu somente após 60%

de embebição (Figuras 19 - 24).

Observando a embebição final verificou-se que sementes de tamanho pequeno

{Parkia pêndula) alcançaram maior conteúdo hídrico, do que sementes de tamanho grande

{Parkia multíjuga). O que pode ser influenciado pela composição química das reservas e a

relação entre os carboidratos e óleos (Tabelas 4, 7 e 10).

O tamanho da semente pode-se refletir também no tempo médio de germinação o que

indica a Figura 25.

Parkia pêndula, Parkia nítida e Parkia multíjuga

u 4.0

CO 3.0

2$ 2.0

o  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

tenpo médio de germinação (dias)

Figura 25. Efeito do tamanho das sementes de Parkia pêndula ( • ), Parkia nítida ( a ) e
Parkia multíjuga (♦ ) e o tempo médio de germinação.

Com aumento de tamanho das reservas há um aumento no tempo de germinação.

Necessitam-se mais estudos com maior número de espécies para constatar a observação

com as três Parkias.
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5.4.3. O condicionamento

Em todas as espécies, o condicionamento estimulou a germinação das sementes

recém coletadas (Figura 7, 10 e 13). A hipótese discutida em que as três espécies

apresentaram imaturidade fisiológica e que esta foi superada pelo hidrocondicionamento,

necessita ser mais bem estudada. Porém, sem muita convicção da causa, foi possível

mostrar que a técnica funciona para as três espécies. Somente em P. pêndula foi possível

ver um efeito sobre sementes armazenadas (Figura 7). Apesar de que o

hidrocondicionamento não afetou significativamente a germinação em sementes

armazenadas de Parkia nitida (Figura 10), houve efeito significativo sobre a velocidade do

processo de germinação e a sincronização para todas as espécies (Figura 8; 9 ; 11; 14 e 15).

A maior velocidade de germinação após hidrocondicionamento pode ser

parcialmente explicada pelo aumento da área de absorção causada pela pré-embebição ou

em outras palavras pela redução da área com impermeabilidade (Figuras 19 - 24). Em P.

multijuga foi possível mostrar que após 10% de embebição a maior parte da camada

exterior do tegumento foi eliminada (Figuras 23 e 24). Em P. nitida, houve provavelmente

superação da impermeabilidade ao longo do pleurograma.

Observou-se também que, as sementes após o dessecamento não voltaram ao tamanho

original apesar de que o TAbu foi novamente reduzido para valores embaixo de 20 ̂

(Tabelas 4, 7 e 10). Isto pode indicar que a pré-embebição reduziu a compactação das

células e assim uma segunda embebição poderá ser mais rápida e desta forma acelera a

velocidade de germinação (Figura 25).

71



6. CONCLUSÕES

✓ O tempo de embebiçâo até o peso completamente túrgido (100% de embebiçao)
aimientou proporcionalmente com o tamanho das sementes, assim como o tempo de
germinação. Em estado túrgido sementes pequenas possuíram maior teor de água
que sementes grandes. Porém, independente ao tamanho das sementes, o teor de
água das sementes, determinado pelo método de estufe, apresentou valores
similares em percentagens de embebiçâo parcial até cerca de 60%.

✓ O hidrocondicionamento em água a 15*C, após superação da dormencia com

desponte, se revelou como técnica adequada para aumentar a germinação e sua

sincronização além de acelerar o processo em sementes de Parkia pêndula, Parha

nítida e Parkia multijuga

✓ Levando em consideração que sementes completamente embebidas possuem 100%

de embebiçâo, o hidrocondicionamento com embebiçâo parcial de 20 ̂  apresentou

melhor resultado nas sementes de tamanho pequeno {Parkia pendida) e médio

{Parkia nítida) porém, este nível de embebiçâo foi alto demais para as sementes

grandes de Parkia multijuga^ para a qual, recomenda-se 10^ de embebiçâo.

✓ O osmocondicionamento em PEG 6000 e PEG 8000 apresentou valores iguais ou

inferiores do que o hidrocondicionamento, portanto recomenda-se o

hidrocondicionamento como uma técnica econômica, rápida e de fácil aplicação.
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^ o efeito positivo do hidrocondicionamento no desempenho das sementes recém

colhidas pode indicar que o período de uma maturação pós-colheita pode ser

diminuído com condicionamento.
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