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RESUMO
A dormência é uma característica ecológica das sementes, que tem o objetivo de permitir
que a germinação ocorra naturalmente na época ideal, para aumentar o sucesso de
estabelecimento da nova planta. Um tipo de dormência muito comum é a dormência física.
Nesta, tecidos específicos do tegumento da semente impedem a absorção de água e
consequentemente a germinação e formação de plântula. Sabendo que a dormência física
só ocorre em sementes ortodoxas e que o processo de secagem superou, em alguns
casos, a dormência física das sementes, este trabalho avaliou a liofilização das sementes
visando a superação da dormência física, avaliando a protrusão da raiz primaria e
formação de plântulas normais. Foram utilizadas sementes das seguintes espécies: Dinizia
excelsa Ducke, Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb., Parkia multijuga Benth.,
Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr. e Schizolobium parahyba var. amazonicum
(Vell.) Blake. Um teste preliminar mostrou que o congelamento das sementes antes da
liofilização não influencia no processo de secagem das sementes, desta forma a liofilização
foi realizada sem o pré-congelamento das sementes à vácuo por 24 horas, em
temperaturas abaixo de -50 °C a uma pressão menor que 10-1 atm. Na avaliação do efeito
da liofilização foram utilizados tratamentos pré-germinativos como comparativo, de acordo
com o método convencional proposto para cada espécie. Adicionalmente foi avaliado, em
sementes de Schizolobium, o efeito do calor (40 °C) em ambiente com baixa e alta
umidade relativa na superação de dormência. A liofilização teve sucesso na superação de
dormência das sementes de Stryphnodendron e Ochroma, sendo estatisticamente superior
ao controle. Já para as sementes de Parkia e Dinizia, a liofilização não superou a
impermeabilidade do tegumento, porém, as sementes liofilizadas emitiram a raiz primária e
desenvolveram plântulas normais após tratamento convencional de superação de
dormência. Isto mostra que o processo de liofilização não afetou a capacidade germinativa
das sementes. Sementes liofilizadas de Schizolobium apresentaram elevado número de
plântulas anormais (70%) devido a danos mecânicos causados pela liofilização. Entretanto
a exposição das sementes desta espécie ao calor úmido por 120 horas foi eficaz na
superação da dormência física das sementes, sendo mais efetivo do que água quente. Este
estudo indica uma alternativa para a quebra de dormência em sementes de Schizolobium e
revela, pela primeira vez, o uso da liofilização como método alternativo para a superação
de dormência física de sementes de Stryphnodendron e de Ochroma.
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ABSTRACT
Freeze-Drying as an alternative to overcome dormancy in seeds of five Amazonian
forest species
Dormancy is an ecological characteristic of seeds, which aims to allow germination to
occur naturally at the ideal time to increase success of establishment of the new plant. A
very common type of dormancy is physical dormancy. Here specialized tissues of the
seed coat prevent the absorption of water, which hampers imbibition and consequently
germination and the formation of seedlings. Knowing that physical dormancy only occurs
in orthodox seeds and that in some species, drying could overcome physical dormancy of
the seeds this work evaluated seed lyophilization with the aim to overcome physical
dormancy, evaluating the protrusion of the primary root and formation of normal
seedlings. Seeds of the following species were used in this study: Dinizia excelsa Ducke,
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb., Parkia multijuga Benth., Stryphnodendron
pulcherrimum (Willd.) Hochr. and Schizolobium parahyba var. amazonicum (Vell.) Blake.
A preliminary study revealed that additional freezing before lyophilization is not
necessary. Lyophilization was vacuumed for 24 hours at temperatures below -50 ° C at a
pressure of 10-1 atm. For the evaluation of the dormancy breaking by lyophilisation,
conventional methods were used as proposed earlier for each species. Additionally, was
tested the use of 40°C in a dry and humid environment for dormancy breaking of
Schizolobium seeds. Lyophilization was successful in overcoming seed dormancy of two
species, Stryphnodendron with 60% and Ochroma with 90% germination. Lyophilization
did not overcome seed dormancy of Parkia and Dinizia. Lyophilizied seeds of the four
species emitted the primary root and developed normal seedlings when treated with
conventional methods. Thus, lyophilisation did not reduce germinability. Lyophilization
caused mechanical damage in Schizolobium seeds and, in relation to normal seedlings,
the formation of abnormal or dead seedlings was high (> 70%). However, exposure to
elevated temperature under humid conditions for 120 hours, was more effective than the
hot water treatment and resulted in 62% germination. This study showed an alternative
method for dormancy breaking of Schizolobium seeds; and revealed for the first time the
use of lyophilization as an alternative method to overcome physical dormancy of
Stryphnodendron and Ochroma seeds.
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1. Introdução
Sementes viáveis encontram-se em estado de dormência quando não
germinam sob condições favoráveis de ambiente, principalmente de água e
temperatura (Bewley et al., 2013). A dormência é uma característica ecológica das
sementes que tem como princípio evitar que a germinação ocorra sob condições
desfavoráveis (Hilhorst, 2011).
A dormência pode ser dividida de duas formas gerais: primária, onde as
sementes são dispersas da planta mãe já com a condição instalada, ou seja, é
característico da espécie; e secundária, à qual as sementes maduras, que
inicialmente estavam prontas para germinar, são induzidas à dormência (Harada,
1997). A dormência pode ainda ser classificada de acordo com a maneira como
ocorre o impedimento da germinação e, neste caso, pode ser dividida em cinco
tipos: fisiológica (presença de substâncias que inibem as reações fisiológicas
necessárias para desencadear a germinação), morfológica (sementes dispersas com
o embrião ainda imaturo ou não totalmente formado), morfofisiológica (embrião
imaturo combinado com a presença de inibidores), física (tegumento das sementes é
impermeável a água) e física mais fisiológica (sementes com tegumento
impermeável combinado com a presença de inibidores) (Baskin e Baskin, 2014).
As espécies selecionadas para esta pesquisa apresentam impermeabilidade
do tegumento, desta forma, este trabalho se restringe apenas a este tipo de
dormência. Sementes com dormência física ocorrem em todos os ambientes, desde
os trópicos até os árticos, sendo o tipo de dormência mais frequente nas regiões
tropicais (Baskin e Baskin, 2014). O tegumento destas sementes é geralmente duro,
e possui tecidos específicos que impedem a entrada de água para o interior das
sementes, inibindo a embebição e, com isso, o início do processo germinativo
(Bewley et al., 2013).
A dormência física é encontrada em sementes de várias famílias, como
Fabaceae e Malvaceae. Dentre as espécies de Fabaceae que possuem este tipo de
dormência foram selecionadas quatro com ocorrência natural na bacia Amazônica
para a realização deste trabalho, a saber: Schizolobium parahyba var. amazonicum
que apresenta crescimento rápido, sendo recomendada para reflorestamentos e
para a produção de laminados (Souza et al., 2003);

Dinizia excelsa, que é
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conhecida pelo seu grande porte, sendo uma das maiores árvores da floresta de
terra firme e sua madeira é muito explorada (Mesquita et al., 2009), Parkia multijuga,
que possui sementes grandes e é utilizada na fabricação de compensados,
brinquedos e possui alto potencial para produção de celulose e papel e
Stryphnodendron pulcherrimum utilizada para recuperação de áreas degradadas e
sua madeira é utilizada na fabricação de cabos de ferramentas. Da família
Malvaceae foi selecionada Ochroma pyramidale que apresenta ocorrência na zona
neotropical, de crescimento rápido e madeira leve (Leão et al., 2008).
Tendo em vista a produção de mudas, seja para reflorestamento ou para
plantios de produção, a dormência das sementes se torna uma desvantagem, pois
requer longos períodos para germinação e não favorece uma sincronia na formação
das mudas. Existem vários tratamentos recomendados na literatura para superação
de dormência das sementes e a escolha deles deve ser baseada no tipo de
dormência que a semente possui (Popinigis, 1985).
Um dos métodos mais empregados na quebra da impermeabilidade do
tegumento a água é a escarificação mecânica, que consiste em esfregar as
sementes em uma superfície abrasiva até que se faça um pequeno orifício na
superfície do tegumento, favorecendo a absorção de água pelo embrião (Fowler e
Bianchetti, 2000). Assim como o corte de uma pequena porção da semente
(desponte) na região oposta ao eixo embrionário (Bianchetti et al., 1997). Outro
método utilizado é a imersão das sementes em ácido sulfúrico (H2SO4), deixando-as
em contato com o ácido por um tempo pré-determinado (Brasil, 2013). A água
quente é outro método empregado na superação de dormência física de sementes
de algumas espécies (Santos et al., 2016). Entretanto, todos estes métodos podem
causar danos às estruturas essenciais das sementes e ainda, riscos à saúde e
problemas ambientais, como no descarte dos resíduos do ácido sulfúrico. A
impermeabilidade tegumentar de algumas sementes pode ser também superada
através do congelamento (nitrogênio, oxigênio líquido, ambiente à -190 °C) ou sob
condições de pressões elevadas (500 a 2000 atm) (Rolston, 1978).
Um método que utiliza temperatura e pressão baixa é a liofilização, que tem
como princípio a sublimação da água congelada do material a ser desidratado sob
condição de reduzida pressão atmosférica (Harper e Tappel, 1957; Orrego-Alzate,
2008). O processo não ocasiona alterações na composição química, além de reduzir
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o teor de água à níveis muito baixos (≤ 5%) (Harper e Tappel, 1957). Em várias
espécies florestais, a liofilização das sementes foi eficaz na redução do teor de água
sem reduzir a germinabilidade, favorecendo assim o armazenamento em ambientes
sem refrigeração, porém em embalagens impermeáveis, pois as sementes testadas
até agora não apresentaram dormência física (Natale e Carvalho, 1983; Figliolia et
al., 1986; 1988).
A dormência física é um fenômeno que ocorre apenas em sementes
ortodoxas. Sementes ortodoxas são àquelas que toleram o dessecamento a baixos
teores de água (entre 5 e 15%) sem que percam sua viabilidade, que podem ser
desidratadas e armazenadas por longos períodos (Baskin e Baskin, 2014). Sabendo
disso o objetivo inicial deste trabalho foi avaliar o uso da liofilização para secagem
com foco no armazenamento das sementes com dormência física, uma vez que, por
ser impermeável à água, não haveria necessidade de armazenamento em
embalagens herméticas. Entretanto, durante os pré-testes, as sementes liofilizadas
apresentaram rachaduras no tegumento, indicando que o processo de liofilização
poderia superar a impermeabilidade do tegumento das sementes.
Diante do pressuposto, não foram encontrados na literatura estudos que
avaliaram o efeito do processo de liofilização sobre a estrutura do tegumento das
sementes com dormência física. Desta forma, neste trabalho foi proposto a avaliação
do uso da liofilização como alternativa de tratamento pré-germinativo para superação
de dormência de sementes de espécies florestais com impermeabilidade
tegumentar.
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2. Objetivos
2.1. Objetivo geral
Avaliar o uso da liofilização como tratamento pré-germinativo, para superação de
dormência de sementes de espécies florestais com impermeabilidade tegumentar.

2.2. Objetivos específicos
➢ Identificar a necessidade do congelamento das sementes antes da liofilização, em
relação à redução do teor de água;

➢ Verificar o efeito da liofilização na superação da dormência física, capacidade
germinativa e formação de plântulas normais em sementes com impermeabilidade
tegumentar de quatro espécies florestais (Dinizia excelsa, Ochroma pyramidale,
Parkia multijuga e Stryphnodendron pulcherrimum);

➢ Avaliar o uso da liofilização, do calor úmido e do calor seco na superação de
dormência de sementes de Schizolobium parahyba var. amazonicum.
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3. Material e Métodos
3.1. Caracterização dos lotes de sementes
Neste estudo foram selecionadas cinco espécies florestais nativas da
Amazônia: Dinizia excelsa, Ochroma pyramidale, Parkia multijuga, Stryphnodendron
pulcherrimum e Schizolobium parahyba var. amazonicum. Os frutos e sementes
foram coletados durante a época de dispersão natural, tendo local e data de coleta
distintos para cada espécie, conforme indicado na Tabela 1. Após o beneficiamento
manual dos frutos, as sementes foram encaminhadas para o Laboratório de
Sementes do INPA e mantidas em sacos de polietileno (espessura de 0,08 mm) em
câmara fria até o início dos experimentos. As sementes de Schizolobium,
Stryphnodendron e Parkia foram mantidas à 10 ± 1 ºC e 86 ± 2,5% Umidade
Relativa (UR), já as sementes de Dinizia e Ochroma foram mantidas à 15 ± 1 ºC e
96,7 ± 3,7% UR.
Tabela 1. Informações sobre coleta, características biométricas, teor de água inicial e métodos de
superação de dormência das sementes das cinco espécies florestais utilizadas neste estudo. Dados
representam médias ± desvio padrão.
Unidade

Dinizia
excelsa
Ducke.

Ochroma
pyramidale
(Cav. ex. Lam.) Urb.

Parkia
multijuga
Benth.

Schizolobium parahyba
var. amazonicum ( Huber ex
Ducke) Barneby.

Stryphnodendron
pulcherrimum
Hochr.

Família

-

Fabaceae 1

Malvaceae 2

Fabaceae 1

Fabaceae 1

Fabaceae 1

Subfamília

-

Mimosoideae

-

Mimosoideae

Caesalpinioideae

Mimosoideae

Local de coleta

-

Manaus - AM

Manaus - AM

Apuí - AM

Cuiabá - MT

Apuí - AM

Data de coleta
Número de
sementes
Peso individual

-

10/08/2017

27/07/2016

10/08/2012

01/10/2007

01/10/2012

(L )
(g)

0.171 ± 0.028

Comprimento

(cm)

1.3 ± 0.10

Largura

(cm)

0.7 ± 0.05

Espessura
Teor de água
inicial
Método de
superação de
dormência

(cm)
(% )
-

Lixamento no
lado distal 3

1

-1

4.800

66.000
0.007

± 0.001

120

920

9.800

6.384 ± 1.010

0.944 ± 0.125

0.106 ± 0.021

0.3 ± 0.01

4.8 ± 0.48

2.1 ± 0.14

0.9 ± 0.09

0.1 ± 0.01

1.3 ± 0.15

1.3 ± 0.07

0.4 ± 0.09

0.1 ± 0.01

0.1 ± 0.00

1.1 ± 0.07

0.3 ± 0.03

0.3 ± 0.02

11.3 ± 1.98

7.1 ± 0.62

9.1 ± 1.68

4.8 ± 1.16

12.0 ± 2.36

Lixamento na
superficie 4

Desponte no
lado distal 5

Água quente 90 °C

6

Lixamento no lado
distal e água por 6h 7

LPWG (2017); 2 APG (2016); 3 Cruz, (2009); 4 Martins Netto, (1994); 5 BRASIL, (2013); 6 Dapont et al.,

(2014); 7 Varela et al., (1991).

Nos experimentos foram utilizadas apenas sementes puras, seguindo as
definições da Regras para Análise de Sementes (RAS; Brasil 2009b). Os dados
biométricos foram obtidos de 30 sementes retiradas aleatoriamente do lote. O
número de sementes por litro foi determinado com o auxílio de um Becker graduado.
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3.2. Determinação do teor de água inicial das sementes
O teor de água (TA) inicial das sementes foi determinado pelo método
gravimétrico após secagem em estufa a 105 ± 3 ºC por 24 horas e expresso em
porcentagem do peso úmido (Brasil, 2009b). De cada lote, das diferentes espécies,
foi determinado o TA de 20 sementes individualmente, exceto para Ochroma, na
qual foram utilizadas quatro repetições de 20 sementes, devido ao tamanho diminuto
das sementes.

3.3. Experimento 1 - Avaliação da necessidade do pré-congelamento das
sementes antes da liofilização
O efeito do congelamento prévio das amostras antes da liofilização e sua
influência no processo de secagem e no TA final das sementes foi determinado em
um teste preliminar, no qual as sementes das cinco espécies foram colocadas em
congelador (-18 ºC) por 24 horas antes da liofilização. O processo de secagem, no
liofilizador ocorreu à vácuo por 24h, em temperaturas abaixo de -50 °C à uma
pressão menor que10-1 atm. O TA final das sementes liofilizadas com o précongelamento foi comparado com as sementes liofilizadas sem o pré-congelamento
e com o das sementes de controle. A determinação do TA foi realizada conforme
descrito no item 3.2.

3.4 Experimento 2 - Efeito da liofilização sobre a dormência tegumentar de
sementes de quatro espécies florestais
Para testar o efeito da liofilização na superação da dormência física das
sementes de Stryphnodendron pulcherrimum, Ochroma pyramidale, Parkia multijuga
e Dinizia excelsa, foram testados quatro tratamentos, sendo: Liofilização (L),
Superação de dormência pelo método convencional (S), Liofilização seguida da
superação de dormência pelo método convencional (LS) e Controle (C).
A seguir são apresentados os detalhes de cada um dos tratamentos
testados neste experimento:
Liofilização (L) – as sementes foram colocadas em camada única nas
bandejas do liofilizador (Modulyod-115, Thermo Fisher®, USA). O processo de
secagem ocorreu à vácuo por 24 h, em temperaturas abaixo de -50 °C sob
condições de pressão inferior a 10-1 atm.
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Superação da dormência pelos métodos convencionais (S) - foi baseada
em métodos recomendados na literatura para cada espécie, conforme especificados
na Tabela 1. Na escarificação mecânica foi utilizada lixa de papel para madeira
número 120 (3M®). As sementes de Dinizia e Stryphnodendron foram desgastadas
na região distal (lado oposto da saída da raiz primária) até que fosse possível
visualizar a superfície dos cotilédones (Cruz, 2009). Após lixamento, as sementes de
Stryphnodendron foram imersas em água destilada (25 ºC) por 6 horas, conforme
recomendação de Varela et al., (1991). As sementes de Ochroma foram lixadas
entre duas folhas de lixa (Martins Netto, 1994). O desponte de Parkia foi realizado
com um alicate de corte (Global Mil®), também no lado distal da semente (Brasil,
2013).
Liofilização + superação de dormência pelo método convencional (LS) –
Para verificar possíveis efeitos negativos da liofilização sobre a germinabilidade das
sementes, procedeu-se a combinação dos dois tratamentos. Para tal, as sementes
foram submetidas primeiramente à liofilização e, em seguida, submetidas ao prétratamento recomendado para cada espécie, conforme descrito na Tabela 1.
Controle (C) – sementes semeadas sem quaisquer tratamentos para
superação da dormência.
Foi realizada uma avaliação visual e documentação fotográfica dos
tegumentos das sementes em todos os tratamentos com auxílio de uma lupa (Leica
S8AP0, Leica Microsystems Ltda®, Germany) acoplada a uma câmera fotográfica
digital.
Os efeitos dos diversos tratamentos de superação da dormência foram
avaliados pela capacidade germinativa das sementes. Antes da semeadura, as
sementes de cada uma das espécies passaram por um processo de assepsia, para
eliminação de possíveis fungos, seguindo as Instruções para Análise de Sementes
de Espécies Florestais (Brasil, 2013).
No teste de germinação, as sementes de Ochroma foram semeadas acima
de uma folha de papel germitest (J Prolab®; 10,5 x 10,5 cm; 250 mg), umedecida
com água destilada (proporção 1:3 g), em caixas gerbox (J Prolab®; 11 x 11 x 3,5
cm). As sementes das demais espécies foram semeadas acima do substrato em
bandejas plásticas transparentes (Galvanotek ®; 35 x 18 x 12 cm). Utilizou-se, para
cada bandeja, 500 g de vermiculita de granulação média (Terramater®), umedecida
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com água destilada (proporção 1:3 g). Para evitar dessecamento excessivo, as
bandejas e as caixas gerbox foram envoltas em sacos de polietileno transparentes
(0,08 mm de espessura). Os recipientes foram dispostos em sala de germinação,
com temperatura constante de 25 ± 1°C, programadas com fotoperíodo de 12 h,
utilizando lâmpadas fluorescentes de luz branca (P.A.R: 34 µmol m -2 s-1). A
germinação foi acompanhada por um período de 60 dias, com avaliação diária e
reumedecimento do substrato quando necessário.
Foram adotados como critérios de germinação: a protrusão da raiz primária
(≥ 2 mm) com curvatura geotrópica positiva e a formação de uma plântula normal de
acordo com os critérios definidos pela ISTA (2006). Após os 60 dias de análise foram
determinados à porcentagem de germinação e o tempo médio de germinação
(Labouriau, 1983), para ambos os critérios. Também foi determinada a porcentagem
de sementes duras (sem sinais de embebição), sementes mortas (deterioradas) e de
plântulas anormais baseadas em ISTA (2006).
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro
tratamentos compostos por quatro repetições de 50 sementes, totalizando 800
sementes por espécie. Na análise estatística, os efeitos dos diferentes tratamentos
foram analisados por meio de uma ANOVA. As pressuposições foram testadas por
meio do teste de Shapiro-Wilk para a normalidade dos resíduos e de Levene para a
homogeneidade entre as variâncias (SPSS Statistics®), ambos à 0,01 de
significância. Atendidas essas pressuposições, aplicou-se a ANOVA e, quando
houve diferença significativa entre os tratamentos testados, utilizou-se o teste de
Tukey à 0,05 de significância para a comparação entre as médias (SISVAR®).

3.5 Experimento 3 - Efeito da liofilização na superação de dormência e vigor
de sementes de Schizolobium parahyba var. amazonicum
Para avaliar o efeito da liofilização na superação da dormência e no vigor
das sementes de Schizolobium parahyba var. amazonicum foram testados oito
tratamentos: liofilização (L), água quente (S), envelhecimento (E), liofilização seguida
de água quente (LS), envelhecimento seguido de água quente (ES), liofilização
seguida de envelhecimento (LE), liofilização seguida de envelhecimento e de água
quente (LES) e, controle (C).
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Nos tratamentos em que a liofilização foi aplicada, as sementes foram
colocadas em liofilizador (Modulyod-115, Thermo Fisher®, USA). O processo
ocorreu à vácuo por 24h, em temperaturas abaixo de -50 °C sob condições de
pressão inferior a 10-1 atm.
O

método

de

superação

convencional

aplicado

às

sementes

de

Schizolobium foi a água quente, sendo utilizado um litro de água a 90 ºC para cada
repetição de 50 sementes. Após a água atingir a temperatura desejada, a fonte de
calor foi desligada e as sementes foram mantidas submersas por 4 horas (Dapont et
al., 2014).
No envelhecimento acelerado as sementes foram divididas em quatro
repetições de 50 sementes e alocadas sobre telas de alumínio em caixas gerbox
transparentes (J Prolab®; 11 x 11 x 3,5) contendo 40 ml de água destilada, evitando
que as sementes tivessem contato direto com a água. As caixas foram colocadas em
câmaras a 40 °C por 24 horas.
Quando foi testada a combinação de métodos (LS, LE, ES e LES), os
tratamentos aos quais as sementes foram submetidas seguiram a seguinte ordem:
Primeiro as sementes passaram pela liofilização (quando se aplica), depois pelo
envelhecimento acelerado e, por último, pelo método de superação convencional
(água quente).
Os efeitos dos diversos tratamentos de superação da dormência e no vigor
das sementes foram avaliados pela capacidade germinativa testada conforme
mencionado anteriormente no item 3.4.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com oito
tratamentos, compostos por quatro repetições de 50 sementes, cada. Na análise
estatística, os efeitos dos diferentes tratamentos foram analisados conforme
mencionado no item 3.4.

3.6 Experimento 4 - Efeito do calor úmido e seco na superação de dormência
de sementes de Schizolobium parahyba var. amazonicum
A aplicação do calor úmido (CaU) e do calor seco (CaS) ambos à 40 °C, foi
testada na superação da dormência das sementes de Schizolobium. Para promover
o ambiente úmido, as sementes foram alocadas sobre telas de alumínio em caixas
gerbox transparentes (J Prolab®; 11 x 11 x 3,5) contendo 40 ml de água destilada,
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evitando que as sementes não tivessem contato direto com a água. No calor seco,
as sementes foram colocadas nas mesmas condições, porém sem adição de água
no gerbox. Com o objetivo de manter o ambiente mais homogêneo, cada caixa
gerbox foi envolta em saco de polietileno transparente (0,08 mm de espessura). As
sementes foram expostas às condições de CaU e CaS por diferentes períodos
conforme mostrado na
Tabela 2.
Tabela 2. Tratamentos utilizados para superação de dormência das
sementes de Schizolobium utilizando calor úmido e seco.

Descrição

UR Temperatura Tempo
Código
(% )
(°C)
(h)

Controle

-

-

0

C

Calor úmido

> 97

40

24

CaU-24

Calor úmido

> 97

40

48

CaU-48

Calor úmido

> 97

40

72

CaU-72

Calor úmido

> 97

40

96

CaU-96

Calor úmido

> 97

40

120

CaU-120

Calor úmido

> 97

40

144

CaU-144

Calor seco

< 30

40

24

CaS-24

Calor seco

< 30

40

48

CaS-48

Calor seco

< 30

40

72

CaS-72

Calor seco

< 30

40

96

CaS-96

Após a aplicação de cada um dos tratamentos foi avaliada a capacidade
germinativa das sementes. Sendo os testes de germinação conduzidos conforme
descrito no item 3.4.
O

delineamento experimental foi inteiramente casualizado

com 13

tratamentos, compostos por quatro repetições de 50 sementes, cada. Na análise
estatística, os efeitos dos diferentes tratamentos foram analisados conforme
mencionado no item 3.4.
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4. Resultados e Discussão
4.1. Experimento 1 - Avaliação da necessidade do pré-congelamento das
sementes antes da liofilização
O TA inicial das sementes entre as espécies teve uma grande variação,
sendo o menor para Schizolobium (4,8%) e o maior para Stryphnodendron (12,3%;
Figura 1). Esta diferença pode estar ligada a vários fatores, pois o TA em equilíbrio
das sementes depende, por exemplo, da composição química das reservas das
sementes, uma vez que a maior quantidade de carboidratos pode representar em
valores maiores de TA das sementes em equilíbrio com o ambiente (Bonner,
2008).As sementes de Stryphnodendron apresentaram 68,74% de carboidratos, ao
passo que as de Schizolobium apresentaram apenas 33,49% (dados não
publicados), o que pode justificar as diferenças no TA encontradas.
Além da composição química, as sementes que apresentam tegumento
impermeável à água mantêm o teor de água do ambiente mais seco à qual foram
expostas (Copeland e McDonald, 1995). Desta forma, o manejo pós-coleta
diferenciado dos lotes de sementes das cinco espécies utilizadas neste trabalho
pode também justificar as diferenças encontradas no TA inicial das sementes.
O processo de liofilização foi eficiente em reduzir o TA das sementes, sendo
que, após 24 horas, o menor valor encontrado foi de 2,1% para Parkia e o maior foi
8,4% para Stryphnodendron (Figura 1). Nos estudos pioneiros que testaram a
liofilização como método para prolongar a longevidade das sementes durante o
armazenamento, as amostras foram sempre congeladas previamente (Natale e
Carvalho, 1983; Figliolia et al., 1986/88; Degan et al., 2001). Para este estudo, as
sementes que passaram pelo congelamento prévio tiveram o TA reduzido a níveis
semelhantes às amostras que não passaram pelo pré-congelamento, sendo as
diferenças entre os tratamentos menor que 0,7% dentro das espécies. Desta forma,
o congelamento prévio das sementes antes da liofilização para fins de secagem se
mostrou desnecessário. Resultado semelhante foi obtido por Marques (2007) em
estudo sobre o armazenamento de sementes de Anadenanthera peregrina. Em
função destes resultados, nos experimentos subsequentes a liofilização foi realizada
sem o congelamento prévio das sementes.
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Figura 1. Teor de água das sementes antes da liofilização (■), após a
liofilização sem congelamento (■) e com o congelamento prévio das
amostras (■).

Durante a liofilização, as sementes de todas as espécies foram submetidas ao
mesmo ambiente com baixa UR, desta forma, as diferenças obtidas nos valores de
TA entre as espécies pode estar sendo influenciado pela estrutura dos tegumentos.
Porém, estudos mais aprofundados devem ser realizados para verificar se essas
diferenças podem ser explicadas por esse fator ou se há ainda outros fatores que
influenciam o processo de secagem das sementes com impermeabilidade no
tegumento.
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4.2. Experimento 2- Efeito da liofilização sobre a dormência tegumentar de
sementes de quatro espécies
4.2.1. Quebra de dormência e protrusão da raiz primaria
Sementes de Stryphnodendron apresentaram tamanho médio de 0,9 × 0,4 ×
0,3 cm, forma ovalada e achatada, com tegumento rígido de consistência óssea e,
após embebição, o tegumento adquiriu textura coriácea. Pode se distinguir na testa,
com coloração marrom, um pleurograma totalmente fechado, caracterizado por uma
linha amarelada e área interna com coloração marrom mais clara (Figura 2A).
Após a liofilização (L), as sementes apresentaram, na superfície do
tegumento, rachaduras na área interna do pleurograma (Figura 2B) e/ou o
desprendimento parcial do pleurograma (Figura 2C), o que possibilitou a embebição
da semente e início do processo germinativo.

Figura 2. Sementes de Stryphnodendron pulcherrimum com tegumento
impermeável antes da liofilização (A) e, após a liofilização por 24 horas, as
sementes apresentaram rachaduras na região interna do pleurograma (B)
e/ou o desprendimento parcial do pleurograma (C). Barra = 1 mm

A estrutura e composição do tegumento das sementes podem variar de
acordo com a espécie, sendo a lignina um componente essencial para estrutura das
paredes celulares, auxiliando na resistência mecânica das sementes (Bewley e
Black, 1994). O pleurograma é uma linha visível na superfície de algumas sementes,
principalmente de Mimosoideae (Brasil, 2009a), onde a camada paliçádica é mais
fina, tendo indícios de que pode ser uma válvula higroscópica (Camargo et al.,
2008). Acredita-se que no momento da retirada da água, a pressão imposta pela

14

liofilização rompeu as camadas do tegumento nas regiões mais fracas, como no
pleurograma ou nas áreas de maior tensão.
Essas rachaduras no tegumento causadas pela liofilização (L) favoreceram a
germinação das sementes de Stryphnodendron, que apresentou 60% de protrusão
de raiz primária já no sexto dia após a semeadura (Erro! Fonte de referência não e
ncontrada.). A porcentagem final de germinação e o TMG das sementes apenas
liofilizadas foram estatisticamente similares àquelas submetidas apenas ao
tratamento convencional para superação da dormência (S) e aquelas liofilizadas
seguidas da superação de dormência convencional (LS) (Erro! Fonte de referência n
ão encontrada.; Tabela 3). Sementes desta mesma espécie, escarificadas e
imersas em água por seis horas atingiram 75% de germinação (Varela et al.,1991). A
baixa germinabilidade das sementes mesmo com métodos eficazes para a
superação da dormência, pode estar relacionada às características intrínsecas das
espécies (Figliolia, 2015). Sendo Stryphnodendron uma árvore nativa e que ainda
não passou por trabalhos de melhoramento genético, pode ser esta uma das razões
Controle

Superação
convencional
da baixa porcentagem de germinação
obtida
neste estudo e nos encontrados na
Liofilização
Liofilização + Superação convencional

literatura.

Stryphnodendron pulcherrimum

Protrusão da raiz primária (%)
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Figura 3. Porcentagem de germinação avaliada pela protrusão
de raiz primária de sementes de Stryphnodendron
pulcherrimum, submetidas a quatro tratamentos: controle (●),
liofilização ( ), superação de dormência pelo método
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convencional ( ) e liofilização seguida de superação de
dormência convencional ( ).

Sementes de Stryphnodendron sem quaisquer tratamentos para superação
de dormência (controle) apresentaram apenas 4% de protrusão da raiz primária com
um TMG de 39 dias, sendo estatisticamente inferior aos demais tratamentos (Erro! F
onte de referência não encontrada.; Tabela 3).

Stryphnodendron
pulcherrimum

Tabela 3. Análise de variância da germinação final (GF) e tempo médio de germinação (TMG) da
protrusão da raiz primária; percentagens de plântulas normais e anormais; sementes mortas e
intactas (dormência mantida) de quatro espécies florestais, 60 dias após semeadura, após quatro
tratamentos: Controle (C); Liofilização (L); Superação de dormência convencional (S); e Liofilização
seguida de Superação de dormência convencional (LS). Dados representam média de 4 repetições
de 50 sementes.
Radícula
Plântula
Semente
Espécie Tratamento
GF
TMG
Normal
Anormal
Morta
Intacta
(%)
(dias)
(%)
(%)
(%)
(%)

C
L
S
LS

4.0 b
59.5 a

39.2 b
7.5 a

1.0 c
56.5 b

3.0 a
3.0 a

68.0 a
69.0 a
W = 0.271

6.6 a
8.2 a
W = 0.047

66.5 ab
1.5 a
a
69.0
0.0 a
W = 0.813 W = 0.091

25.5 a
31.0 a

70.5 c
9.5 b

32.0 a
31.0 a
W = 0.050

0.0 a
0.0 a
W = 0.175

Dinizia
excelsa

Parkia
multijuga

Ochroma
pyramidale

F = 0.192
F = 0.036
F = 0.026 F = 0.045
F = 0.354 F = 0.026
C
21.0 b
13.1 b
20.0 b
1.0 a
0.0 a
79.0 b
L
97.5 a
4.1 a
97.0 a
0.5 a
0.0 a
2.5 a
S
24.5 b
12.1 b
24.5 b
0.0 a
0.0 a
75.5 b
LS
98.0 a
4.3 a
98.0 a
0.5 a
0.0 a
2.0 a
n.a.
W = 0.569
W = 0.345
W = 0.157 W = 0.011
W = 0 .212
F = 0.170
F = 0.021
F = 0.156 F = 0.010
F = 0.113
n.a.
C
5.0 b
33.1 a
2.5 b
2.5 a
5.0 a
90.0 b
L
3.5 b
19.1 a
3.0 b
0.5 a
6.0 a
90.5 b
S
89.0 a
17.4 a
88.0 a
1.0 a
11.0 a
0.0 a
LS
83.5 a
22.1 a
80.5 a
3.0 a
16.5 a
0.0 a
W = 0.811
W = 0.319
W = 0.315 W = 0.117 W = 0.644 W = 0.053
F = 0.225
F = 0.050
F = 0.134 F = 0.035
F = 0.611 F = 0.037
C
2.0 b
26.1 b
1.5 b
0.5 a
2.0 a
96.0 b
L
8.0 b
27.7 b
7.0 b
1.0 a
3.0 a
89.0 b
S
71.0 a
5.1 a
68.5 a
2.5 a
29.0 b
0.0 a
LS
62.0 a
4.4 a
61.5 a
0.5 a
38.0 b
0.0 a
W = 0.876
W = 0.038
W = 0.622 W = 0.366 W = 0.175 W = 0.232
F = 0.192
F = 0.036
F = 0.026 F = 0.052
F = 0.041 F = 0.017
Médias seguidas por letras distintas nas colunas, dentro da mesma espécie, diferem entre si pelo
teste de Tukey a 0,05 de significância; W = teste de Shapiro-Wilk; F = teste de Levene.

Sementes de Ochroma são pequenas com tamanho de 0,3 × 0,1 × 0,1 cm,
forma obovada, com base aguda e ápice arredondado. O tegumento é duro e
rugoso, de coloração marrom (Figura 4A), no qual se distingue a calaza pela
coloração mais clara, circundada por uma rugosidade diferenciada do tegumento.
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Após a liofilização (L), as sementes de Ochroma apresentaram uma abertura
em torno da calaza (Figura 4B e C) o que permitiu a embebição e o início do
processo germinativo.

Figura 4. Sementes de Ochroma pyramidale com tegumento
impermeável (A) e com abertura em forma de U em torno da calaza (B
e C) após liofilização por 24 horas. Barra = 1 mm.

A liofilização (L) favoreceu a germinação das sementes, que, no quarto dia
após a semeadura, já apresentavam 90% de protrusão da raiz primária, e
estabilizando o processo de germinação aos 14 dias (Figura 5). Estes resultados
indicam que as rupturas do tegumento das sementes pelo processo de liofilização
aceleraram e uniformizaram a germinação.
O uso da lixa para escarificação do tegumento de sementes de Ochroma é um
método eficaz na superação da impermeabilidade do tegumento e por acelerar o
processo germinativo (Martins Netto 1994; Ferraz et al., 2013). Porém, os resultados
de germinação encontrados na literatura com a aplicação desta técnica para esta
espécie foram bastante diferentes como, por exemplo, 71% (Varela et al., 1991),
40% (Ferraz et al., 2013), 31% (Martins Netto 1994) e 24,5% neste estudo. A causa
dessa variação pode ser atribuída à falha na escarificação, pois, devido ao tamanho
pequeno das sementes, há dificuldade em visualizar se o tegumento havia sido
rompido, principalmente quando se usa a escarificação das sementes entre duas
folhas de lixa.
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O tratamento LS teve germinação e TMG similar às sementes liofilizadas (L),
com 98% de protrusão da raiz primária no quarto dia. O que indica que a dormência
foi superada através da liofilização e não da escarificação.
A germinação de 21% das sementes no controle (C) sugere que, dentro do
mesmo lote, podem existir sementes com diferentes níveis de impermeabilidade
tegumentar. Resultados semelhante foi obtido por Prado-Oliveira (2003) o qual
relatou que 15% do lote apresentou sementes sem dormência, 40% com dormência
fraca e 45% dormência profunda. A impermeabilidade do tegumento das sementes
de Ochroma pode estar relacionada com o manejo pós-coleta, pois sementes recém
colhidas apresentam 80% de germinação sem qualquer tratamento pré-germinativo
(Barbosa et al., 2004).
Ochroma pyramidale
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Figura 5. Porcentagem de germinação, avaliada pela protrusão
de raiz primária, de sementes de Ochroma pyramidale,
submetidas a quatro tratamentos: controle (●), liofilização ( ),
superação de dormência pelo método convencional ( ) e
liofilização seguida de superação de dormência convencional
( ).

As sementes de Parkia são grandes com tamanho médio de 4,8 × 1,3 × 1,1
cm, forma oblonga, com superfície lisa e coloração variando de marrom escuro a
preto lustroso. O pleurograma é pouco visível e, parcialmente fechado, em formato
de U (Figura 6A).
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Após a liofilização (L), poucas sementes apresentaram rachaduras no
tegumento e, quando ocorreram, foi na região interna do pleurograma (Figura 6B e C),
corroborando com a discussão anterior sobre esta ser uma área mais fraca do
tegumento. Por esta razão, poucas conseguiram embeber (3,5%) e emitir raiz primária
Parkia multijuga
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com TMG de 19 dias (
Figura 7), sendo a porcentagem de germinação estatisticamente semelhante
ao controle (C), germinando apenas 5% com TMG lento de 33 dias (Tabela 3).
Sementes submetidas à liofilização seguida pelo desponte (LS) tiveram
porcentagem de protrusão de raiz primária de 83,5% e TMG de 22 dias, valor similar às
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sementes submetidas apenas ao desponte (S) que germinaram 89% com TMG de 17
Parkia multijuga
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dias (
Figura 7; Tabela 3). Esses resultados indicam que, embora a liofilização não
tenha superado a dormência, ela não afetou a germinabilidade das sementes.

Figura 6. Sementes de Parkia multijuga com tegumento intacto (A) e com rachadura
na área interna do pleurograma após liofilização por 24 horas (B) e detalhe da
rachadura no tegumento (C). Barra = 1 mm

A alta porcentagem de sementes germinadas após o desponte (S; 89%)
corrobora com os resultados obtidos por Melo et al., (2011), em que o desponte em
sementes de Parkia resultou em cerca de 90% de germinação. Porém, deve-se
atentar que o desponte das sementes é uma metodologia trabalhosa, pois deve ser
feita individualmente para cada semente e requer habilidades e cuidados para que o
corte não danifique as estruturas essenciais das sementes.
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Parkia multijuga
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Figura 7. Porcentagem de germinação, avaliada pela protrusão
de raiz primária, de sementes de Parkia multijuga, submetidas
a quatro tratamentos: controle (●), liofilização ( ), superação de
dormência pelo método convencional ( ) e liofilização seguida
de superação de dormência convencional ( ).

Sementes de Dinizia apresentaram tamanho de 1,3 × 0,7 × 0,1 cm, forma
oblonga, achatada. A superfície da testa é áspera, com estrias superficiais e de
coloração marrom escuro a preto opaco.
A porcentagem de germinação após liofilização (L) foi baixa (8%) e TMG de
28 dias. No controle (C) apenas 2% das sementes germinaram, com TMG de 26
dias, valores que não se diferiram estatisticamente das sementes apenas liofilizadas
(
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Dinizia excelsa
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Figura 8;

Sementes

Tabela 3).
que

foram

liofilizadas

e

em

seguida

escarificadas

(LS)

apresentaram germinabilidade superior a 60% com TMG de 4 dias, sendo
estatisticamente similar às sementes que foram apenas escarificadas (S) com 71% e
TMG de 5 dias (
Dinizia excelsa
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Figura 8;

Tabela 3). Estes resultados mostram que, assim como já relatado

para Parkia, a liofilização não prejudicou a germinação. Entretanto, o tempo de
duração da liofilização pode ter sido insuficiente na superação da dormência
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tegumentar. Sendo assim, recomenda-se estudos com maiores períodos de
liofilização para superação da dormência tegumentar das sementes de Parkia e
Dinizia.
Dinizia excelsa
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Figura 8. Porcentagem de germinação, avaliada pela protrusão
de raiz primária, de sementes de Dinizia excelsa, submetidas a
quatro tratamentos: controle (●), liofilização ( ), superação de
dormência pelo método convencional ( ) e liofilização seguida
de superação de dormência convencional ( ).

4.2.2. Formação de Plântula
Segundo a classificação da ISTA (2006), as plântulas de Stryphnodendron,
Ochroma e Dinizia podem ser enquadradas e avaliadas pelo tipo B-2-1-1-1 (árvore,
dicotiledônea, com germinação epígea, sem considerar o alongamento do epicótilo e
com raiz primária essencial). Já as plântulas de Parkia podem ser enquadradas no
tipo B-2-2-2-1 (árvore, dicotiledônea, com germinação hipógea, no qual o
alongamento do epicótilo e raiz primaria essencial são avaliadas).
As sementes de todas as quatro espécies que emitiram a raiz primária se
desenvolveram em plântulas normais e a porcentagem de plântulas anormais não
apresentaram diferença estatística entre os tratamentos (Erro! Fonte de referência n
ão encontrada.; Tabela 3). Esses resultados indicam que o processo de liofilização
não causou danos às estruturas internas das sementes, permitindo que sementes
liofilizadas se desenvolvessem e formassem alta porcentagem de plântulas normais.
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4.2.3. Manutenção da impermeabilidade tegumentar e mortalidade das
sementes
Sementes sem quaisquer tratamentos para superação de dormência (controle)
apresentaram alta porcentagem de sementes duras: Ochroma com 79% e nenhuma
semente morta, Dinizia com 96% e 2% de mortalidade e Parkia com 90% e 5% de
sementes mortas. Sementes de Stryphnodendron apresentaram elevada taxa de
mortalidade (entre 25,5 e 31,0%) independente do tratamento aplicado (Erro! Fonte d
e referência não encontrada.; Tabela 3). Esses resultados indicam que o lote de
sementes utilizado não apresentava alta qualidade fisiológica, pois sementes do
controle resultaram em 25% de mortalidade. Resultado semelhante foi obtido por
Varela et al., (1991) que ao escarificar e imergir as sementes desta espécie em água
por 6 horas, obtiveram 25% de mortalidade (germinação de 75%). Como já
mencionado anteriormente, esses resultados podem ter sido influenciados por
características intrínsecas da espécie.
O processo de liofilização superou a impermeabilidade tegumentar das
sementes de duas espécies, sendo que no final da avaliação (60 dias) apenas 2,5%
das sementes de Ochroma e 9,5 % de Stryphnodendron estavam duras (Figura 9).
Sementes de Dinizia e Parkia, após liofilização (L), permaneceram com cerca de
90% de sementes duras. Porém, vale salientar que o processo de liofilização não
provocou a morte das sementes, sendo que, ao final dos 60 dias de
acompanhamento, a mortalidade das sementes liofilizadas foi de 6% para Parkia e
de 3% para Dinizia.
Os tratamentos de superação da dormência recomendado pela literatura (S),
aplicados nas sementes de Parkia, Dinizia e Stryphnodendron não apresentaram
sementes duras ao final do experimento. Nestes casos, ou as sementes germinaram
ou estavam mortas após 60 dias. Em Ochroma, mesmo após a escarificação, 75,5%
de sementes continuaram duras, não se diferenciando do controle (C) com 79% das
sementes ainda com o tegumento impermeável à água (Figura 9). Aparentemente,
houve variação de dormência nos lotes de Ochroma, como discutido acima.
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Figura 9. Manutenção da impermeabilidade tegumentar (■) e mortalidade (■) das sementes
de quatro espécies florestais, após submissão a quatro tratamentos 1. Controle (C); 2.
Liofilização (L); 3. Superação de dormência convencional (S); e 4. Liofilização seguida de
Superação de dormência convencional (LS), ao final do teste de germinação de 60 dias.

Quando as sementes foram escarificadas após liofilização (LS), não foram
observadas sementes duras para Stryphnodendron, Parkia e Dinizia.
Durante os 60 dias de avaliação foi observada em Dinizia elevada mortalidade
das sementes nos tratamentos que envolveram a escarificação (S 29%; LS 38%;
Figura 9). A escarificação com lixa pode ter favorecido o ataque de patógenos.
Esses resultados corroboram com Cruz et al., (2009), em que sementes da mesma
espécie quando cortadas na região da micrópila resultaram em 46% de mortalidade
das sementes. Segundo os autores, o corte ou a escarificação favorecem a
proliferação de fungos, resultando em alto índice de sementes mortas.
Sementes de Ochroma, quando submetidas a combinação de liofilização e
escarificação (LS) apresentaram apenas 2% de sementes duras no final do
experimento (Figura 9). Não houve mortalidade das sementes submetidas à
combinação de métodos, como também não houve nas sementes submetidas
apenas à escarificação (Tabela 3).
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4.3. Experimento 3- Efeito da liofilização sobre a superação de dormência e
vigor de sementes de Schizolobium parahyba var. amazonicum
Sementes de Schizolobium apresentaram tamanho de 2,1 × 1,3 × 0,3 cm,
forma ovada e achatada, com superfície lisa e coloração de marrom amarelado,
sendo mais escura nas laterais.
A liofilização (L) superou parcialmente a dormência tegumentar das
sementes, com 11% de protrusão da raiz primária e TMG de 13 dias (Figura 10;
Tabela 4). Entretanto, a germinação das sementes liofilizadas foi estatisticamente
similar às do controle (C), que não apresentaram protrusão da radícula no período
avaliado.
Quando submetidas à superação de dormência convencional (S) a
germinação foi de 30% com TMG de 12 dias, sendo estatisticamente superior à
liofilização e ao controle. Na aplicação de liofilização seguida da superação de
dormência convencional (LS), houve um aumento significativo para protrusão de
radícula, com TMG de 7 dias. Estes resultados indicam que apenas a liofilização não
foi capaz em quebrar a dormência tegumentar, entretanto, em combinação com a
água quente (LS) apresentou efeito positivo na germinação e no TMG (Tabela 4).
Avaliando o efeito de diferentes métodos para superação da dormência de
sementes de Schizolobium coletadas no estado do Acre, os melhores resultados
foram obtidos utilizando água quente (91%), escarificação mecânica (95%) e ácido
sulfúrico (25%), sendo os dois primeiros os mais eficientes para promover alta
germinação, além de aumentar a velocidade do processo (Dapont et al., 2014).
Porém, em sementes de uma outra variedade desta espécie (Schizolobium parahyba
var. parahyba) coletadas em Patos de Minas (MG), a escarificação mecânica foi o
método mais eficiente e recomendado pelos autores, promovendo 40% de
germinação, ao passo que o tratamento com água quente superou a dormência de
apenas 28% das sementes (Silva et al., 2015b). Uma das causas dessa variação na
aplicação da água quente para a superação da dormência pode estar ligada às
diferenças na espessura do tegumento das sementes (Shimizu et al., 2011). Quando
houve a combinação de métodos no LS, provavelmente a secagem pela liofilização
causou um enfraquecimento nas estruturas do tegumento e, quando imersas na
água quente, favoreceu a entrada de água e, consequentemente, a embebição.
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Tabela 4. Análise de variância da germinação final (G) e tempo médio de germinação
(TMG) da protrusão da raiz primária de Schizolobium parahyba var. amazonicum após
60 dias do teste de germinação, após oito tratamentos: controle (C); liofilização (L); água
quente (S); envelhecimento (E); envelhecimento seguido de água quente (ES);
liofilização seguida de água quente (LS), liofilização seguida de envelhecimento e
liofilização seguida de envelhecimento e água quente (LES). Dados representam média
de 4 repetições de 50 sementes.

Raiz Primária
G
TMG
Tratamento
(% )
(dias)
C
0,0 d
- c
L
11,0 d 13,2 a
S
30,0 c 12,9 a
LS
61,5 b 7,3 a
E
35,0 c 19,4 b
ES
89,2 a
12 a
LE
30,0 c 8,5 a
LES
60,5 b 10,9 a
W = 0,158 W = 0,393
F = 0,106 F = 0,019
Médias seguidas por letras distintas nas colunas
diferem entre si pelo teste de Tukey a 0,05 de
significância; W = teste de Shapiro-Wilk; F = teste de
Levene.

O método de superação de dormência ideal deve promover a germinação
rápida, sem causar danos às sementes e sem afetar de forma negativa o vigor.
Partindo desse pressuposto, foi aplicado envelhecimento acelerado para verificar a
influência da liofilização sobre o vigor das sementes. Ao contrário do que foi
esperado (preservação ou redução da germinação), a porcentagem de germinação
das sementes submetida à liofilização seguida do envelhecimento (LE) aumentou
significativamente quando comparadas com aquelas que foram somente liofilizadas
(Figura 10; Tabela 4). Esses resultados mostram que a liofilização não reduziu o
vigor das sementes e que o envelhecimento teve efeito positivo na germinação.
Aplicando as sementes foram submetidas apenas ao envelhecimento (E), observouse germinação similar (35%) ao tratamento LE, contudo foi observado um aumento
significativo no TMG (19,2 dias). O que indica novamente que a liofilização deve ter
causado algum enfraquecimento nas estruturas do tegumento, permitindo que a
umidade e o calor auxiliassem na embebição e consequentemente na germinação
das sementes de maneira mais rápida.

28

Protrusão da raiz primária (%)

100

80

60

Dias vs Controle
Dias vs Env
Dias vs AQ
Dias vs Liof
Dias vs L+ENV
Dias vs L+AQ
Dias vs EA
Dias vs LES

40

20

0
0

10

20

30

40

50

60

Tempo (dias)
Figura 10. Porcentagem de germinação, avaliada pela
protrusão de raiz primária, de sementes de Schizolobium
parahyba var. amazonicum, submetidas a seis tratamentos:
controle (C ●), liofilização (L ); água quente (S
);
envelhecimento (E
), envelhecimento seguido de água
quente (ES ); liofilização seguida de água quente (LS );
liofilização seguida de envelhecimento (LE ), e liofilização
seguida de envelhecimento e água quente (LES ).

Avaliando apenas o efeito do envelhecimento na superação da dormência,
verificou-se

que

foram

alcançadas

percentagens

de

germinação

e

TMG

estatisticamente similares à superação de dormência convencional (E: 35%; S:
30%), indicando que o calor úmido durante 24 horas superou parcialmente a
dormência das sementes. Aplicando estes dois tratamentos em combinação
(envelhecimento seguido da superação convencional - ES), foi alcançada a mais alta
porcentagem de germinação entre todos os tratamentos avaliados, com 89,2% e
TMG de 12 dias, revelando que os tratamentos são mais eficazes quando
combinados entre si.
Quando se incluiu a liofilização na combinação dos métodos (LES), a
protrusão de raiz primária foi reduzida para 60,5% e o TMG de 10,9 dias. O que
pode indicar um efeito negativo da liofilização, provavelmente ocasionado pelo alto
estresse em que as sementes foram submetidas sendo refletido na redução do vigor
das sementes quando houve a combinação dos três métodos.
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Quando se avaliou o critério tecnológico (formação de plântulas normais), as
sementes do controle (C) não formaram plântulas (Tabela 5). Não foram observadas
anormalidades significativas nas plântulas dos tratamentos S, E, ES. No entanto, nos
tratamentos em que foi utilizada a liofilização, observou-se alta porcentagem de
anormalidades em relação das plântulas sobreviventes e os maiores valores de
sementes mortas (Tabela 5). Nas sementes que foram liofilizadas, a formação de
plântulas anormais ou mortas em relação às plântulas normais foi: 5,1 vezes maior
no L; 0,8 vezes maior no LS; 1,9 vezes maior no LE e; 0,7 vezes maior no LES.
Tabela 5. Análise de variância de percentagens de plântulas normais e
anormais; sementes mortas e intactas (dormência mantida) de Schizolobium
parahyba var. amazonicum após 60 dias do teste de germinação após oito
tratamentos: Controle (C); Liofilização (L); Água quente (S); Envelhecimento
(E); Envelhecimento seguido de água quente (ES); Liofilização seguida de
água quente (LS). Liofilização seguida de envelhecimento e água quente
(LES). Dados representam média de 4 repetições de 50 sementes.

Plântula
Semente
Normal Anormal
Morta
Intacta
Tratamento
(% )
(% )
(% )
(% )
C
0,0 g
0,0 a
5,0 ab
95,0 c
L
5,0 ef
6,0 a
19,5 c
69,5 b
S
29,0 cd
1,0 a
3,0 a
67,0 b
LS
41,5 bc
19,5 b
16,0 bc
23,0 a
E
34,5 c
0,5 a
3,5 a
61,5 b
ES
87,2 a
2,0 a
1,7 a
9,0 a
LE
15,0 de
15,0 b
13,5 abc 56,5 b
LES
54,0 b
6,5 a
32,0 d
7,5 a
W = 0,091 W = 0,023 W = 0,142 W = 0,977
F = 0,061 F = 0,049 F = 0,238 F = 0,041
Médias seguidas por letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de
Tukey a 0,05 de significância; W = teste de Shapiro-Wilk; F = teste de Levene.

Verificou-se que mais da metade dos 11% de sementes germinadas após
liofilização apresentaram anormalidades, como: atrofiamento da raiz primária e das
secundárias, ferimentos profundos no hipocótilo e, raramente, não houve
desenvolvimento da raiz primária (Figura 11).
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Figura 11. Detalhe do hipocótilo de Schizolobium parahyba var. amazonicum com raiz primaria e
secundárias de uma plântula normal (A), e detalhe de plântulas anormais após liofilização das
sementes por 24 horas, apresentando ferimentos profundos na parte basal do hipocótilo além da
raiz primaria e secundarias atrofiadas (B e C). (Barra= 10 mm).

Em uma avaliação mais detalhada foi possível observar que a liofilização
causou rupturas na região do hilo das sementes, fazendo com que parte do
tegumento se desprendesse. Esta ruptura possibilitou a embebição das sementes e
sua germinação, porém, por vezes, este desprendimento do tegumento removeu
parte do eixo embrionário, principalmente da região da radícula (Figura 12). Este
ferimento pode ser a principal justificativa para a alta mortalidade das sementes e
anormalidade das plântulas nos tratamentos e que a liofilização foi aplicada.
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Figura 12. Schizolobium parahyba var. amazonicum, vista parcial da semente evidenciando
rachadura do tegumento, próxima à região do hilo (A e B), região do hilo desprendida em formato
de tampa (C) tampa desprendida retirando parte do eixo embrionário (D), tegumento sem o hilo
com danos no eixo embrionário (E) e face adaxial do cotilédone com o eixo embrionário
danificado (F). (Barra = 1 mm).

Em sementes oriundas de óvulos anátropos, nas quais Schizolobium se
enquadra, a região do hilo e da micrópila é considerada o local mais sensível das
sementes, pois é dessa região que emerge a raiz primária. Danos nessa região
podem resultar em plântulas anormais ou, até mesmo, na incapacidade de
germinação. Assim como já relatado para sementes de Schizolobium, a
escarificação na porção basal das sementes (região do hilo) causou danos ao
embrião e, por conseguinte, aumentou o número de plântulas anormais (Dapont et
al., 2014).
Esses

resultados

indicam

que

o

processo

de

liofilização,

embora

aparentemente não afetou o vigor propriamente, causou danos mecânicos e
consequentemente alta formação de plântulas anormais. Desta forma, a liofilização
das sementes como método para superação da dormência de sementes de
Schizolobium não pode ser recomendada. Porém, embora não esperado, o
envelhecimento acelerado, aplicando através da umidade alta e do calor, se mostrou
um método promissor na superação da dormência das sementes desta espécie e foi
avaliado em maior profundidade no experimento 4 (Item 4.4).

32

4.4. Experimento 4 - Efeito do calor úmido e seco na superação de
dormência de sementes de Schizolobium parahyba var. amazonicum
A aplicação do calor de 40 °C em combinação com alta UR, resultou em uma
quebra parcial de dormência (35%) das sementes de Schizolobium (Tabela 4). Desta
forma neste experimento foi testado se um maior tempo de exposição poderia
aumentar a germinação. Para verificar se o efeito na superação da impermeabilidade
do tegumento era devido à temperatura ou à umidade, as sementes foram
submetidas apenas à alta temperatura (Calor Seco: CaS) ou em uma combinação de
temperatura com alta umidade (Calor Úmido: CaU).
Com o aumento do tempo de exposição ao CaU, a porcentagem de protrusão
da raiz primária aumentou de 30% (após 24 horas - CaU-24) para 62% (após 120
horas - CaU-120), sendo este o melhor desempenho germinativo dentre os
tratamentos testados (Figura 13; Tabela 5).
Tabela 6. Porcentagem de germinação, plântulas normais e anormais, sementes
mortas e intactas (dormência mantida) das sementes de Schizolobium parahyba
var. amazonicum submetidas a diferentes tempos de exposição ao Calor Úmido
(CaU) e ao Calor Seco (CaS).

Tratamento
C
CaU-24
CaU-48
CaU-72
CaU-96
CaU-120
CaU-144
CaS-24
CaS-48
CaS-72
CaS-96

Radicula
Plântula
Semente
G (% )
PN (% ) PA (% ) Intacta (% ) Mortas (% )
0,0 e
0,0 c
0,0 a
95,0 e
5,0 ab
30,0 d
29,5 b
0,0 a
66,0 d
3,0 ab
48,0 bc
47,5 a
0,5 ab
49,0 c
3,0 ab
54,0 abc 54,0 a
0,0 a
44,5 cd
1,5 ab
44,5 c
44,5 a
0,0 a
48,0 c
7,5 ab
62,0 a
59,0 a
3,0 b
27,5 a
10,5 b
60,0 ab
56,0 a
1,0 ab
31,0 ab
9,0 ab
0,5 e
0,5 c
0,0 a
99,0 e
0,5 a
1,0 e
1,0 c
0,0 a
98,5 e
0,5 a
0,5 e
0,5 c
0,0 a
99,5 e
0,0 a
0,0 e
0,0 c
0,0 a
99,5 e
0,0 a
F= 0,093 F= 0,114 F= 0,284 F=0,025
F= 0,314
W= 0,883 W= 0,988W= 0,780 W=0,040
W= 0,911

Na revisão da literatura foram encontrados apenas dois estudos que testaram
o CaU (40 °C) com o intuito de quebra de dormência. Ambos não foram eficientes na
superação da impermeabilidade tegumentar, sendo que as sementes de Parkia
discolor, foi testada a exposição entre 6 a 48 horas (Pereira e Ferreira, 2010) e de
Operculina macrocarpa por 72h (Medeiros Filho et al., 2002).
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Figura 13. Potencial germinativo avaliado pela protrusão da raiz
primária de sementes de Schizolobium parahyba var. amazonicum
submetidos a diferentes tempos de exposição ao calor úmido e
seco (■) e sementes germinadas após escarificação ao final de 60
dias de avaliação ( ).

O processo germinativo das sementes se distribui ao longo do tempo, a
sincronização depende de vários fatores, por exemplo, da seleção e procedência do
lote, da quebra completa de dormência, da temperatura do ambiente, etc. Neste
estudo foi avaliado o efeito do tempo de exposição ao CaU no sincronismo da
germinação (Figura 14). Com 24 horas de exposição, a sincronia da germinação foi
baixa, sendo distribuída ao longo do tempo. Com aumento no tempo de exposição
(CaU-120 e CaU-144) a frequência de protrusão de raiz primária das sementes se
tornou mais uniforme e mais rápido, com pico germinativo em torno do 12° dia após
semeadura (Figura 14).
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Figura 14. Frequência relativa da germinação de sementes de Schizolobium parahyba
var. amazonicum submetidas a diferentes tempos de exposição ao calor úmido (CaU)
para superação de dormência.

Deve-se ter em mente que a exposição das sementes a um ambiente com
elevada umidade e temperatura pode acelera algumas reações químicas, incluindo a
respiração das sementes e podem iniciar processos de deterioração (Popinigis,
1985; Bewley et al., 2013). Estes efeitos são geralmente observados quando a
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dormência tegumentar é superada. Sementes de Parkia discolor, mesmo sem
superação de dormência, a mortalidade das sementes aumentou com tempo de
exposição ao CaU (Pereira e Ferreira, 2010). Resultado semelhante foi obtido com
sementes de Operculina macrocarpa em que sementes submetidas ao CaU
apresentaram 21% de mortalidade, ao passo que sementes do controle
apresentaram apenas 15% (Medeiros Filho et al., 2002).
No presente estudo, a aplicação do calor úmido por até 96 horas (CaU-96)
não foram observadas plântulas anormais. Anormalidade nas plântulas foram
observadas apenas com 120 e 144 horas de exposição, sendo contabilizadas 3% e
1% de plântulas anormais, respectivamente. Nos demais tratamentos, as sementes
que emitiram raiz primária formaram plântulas normais.
O teste de corte realizado após 60 dias do teste de germinação indicou que a
mortalidade das sementes após a aplicação do CaU não apresentou diferença
estatística entre os períodos de exposição (variando entre 1,5 e 10,5) e entre o
controle (Tabela 5). As demais sementes que não germinaram estavam duras e
ainda com o tegumento intacto.
As sementes intactas (duras) dos seis tratamentos com CaU diferiram
estatisticamente entre si, com maior média para CaU-24 com 66% e menor para
CaU-120 com 27,5%. Após escarificação e um novo teste de germinação, estas
sementes apresentaram uma germinação de 57,5% (CaU-24) a 20,5% (CaU-144),
indicando que o potencial germinativo do lote era alto (cerca de 90%) e que a
exposição ao CaU não afetou de forma negativa a capacidade germinativa das
sementes.
Sementes expostas ao calor seco (CaS) apresentaram taxa de germinação
insignificante (≤1%), independentemente do tempo de exposição (Tabela 5), e os
resultados foram estatisticamente similar ao controle (C). A mortalidade das
sementes submetidas ao CaS foi baixa para todos os tempos, com médias inferiores
a 0,5% (Tabela 5). Consequentemente a porcentagem de sementes intactas no CaS
foram altas (≥98%) ao final do experimento, sendo estatisticamente diferente dos
demais tratamentos. Quando estas sementes foram escarificadas no final do
experimento e feito um novo teste de germinação, apresentaram germinação entre
87% (CaS-24) e 95,5% (CaS-96), indicando que o calor seco não afetou a
capacidade germinativa das sementes. Estes resultados confirmam o que foi
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mencionado acima, que o estresse de temperatura é menos danoso quando as
sementes estão secas, e a impermeabilidade tegumentar não é superada.
Foi observado que o tegumento de Schizolobium possui uma camada
externa

fina,

esbranquiçada

e

transparente,

com

aspecto

ceroso

que,

aparentemente dá a característica de impermeabilidade a água. Esta camada se
desprende durante a embebição (Figura 15). A camada mais interna, de coloração
marrom claro, possui consistência coriácea e se estica durante a embebição, por
pelo menos o dobro do tamanho, junto com o embrião e o endosperma. Apenas se
rompe no final da embebição na ocasião do alongamento da raiz primária. Não foi
observado rompimento de uma parte do tegumento da semente, como na
liofilização. Por isso também não foram observadas as anormalidades ocasionadas
pelo efeito danoso da liofilização, como mencionado anteriormente.

Figura 15. Sementes de Schizolobium parahyba var.
amazonicum com desprendimento da camada mais
externa do tegumento durante a embebição.

Com CaU aparentemente houve uma superação da impermeabilidade de
forma homogênea em toda superfície do tegumento. O desprendimento da camada
externa permitiu a entrada de água, pois, sob a lupa, o tegumento marrom apresenta
aspecto poroso. Diferente do que algumas outras sementes com tegumento
impermeável, Schizolobium não possui osteosclereides no tegumento (Souza et al.,
2012), o que pode explicar a flexibilidade da camada interna e a susceptibilidade ao
CaU.
Desta forma, o calor de 40 °C e a alta UR por cerca de 5 dias pode ser mais
uma opção de quebra de dormência em sementes de Schizolobium, que se
mostraram neste estudo extremamente resistente ao estresse de envelhecimento
acelerado.
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5. Conclusão
•

O congelamento prévio das sementes antes da liofilização, para redução
do teor de água, é desnecessário.

•

A liofilização superou a impermeabilidade tegumentar de sementes de
Stryphnodendron pulcherrimum e de Ochroma pyramidale.

•

Em semente de Parkia multijuga e Dinizia excelsa não houve superação da
dormência.

•

A liofilização não reduziu a capacidade germinativa das sementes de
Stryphnodendron, Ochroma, Parkia e Dinizia e todas toleraram baixo teor
de água e produziram plântulas normais.

•

A liofilização causou a quebra do tegumento sempre na região próxima do
hilo da semente de Schizolobium, o que ocasionou danos mecânicos no
eixo embrionário e formação de plântulas anormais.

•

A aplicação de calor úmido à 40 °C é uma nova opção de superação de
dormência tegumentar em sementes de Schizolobium, que neste estudo,
foram resistentes ao estresse causado pelo de envelhecimento acelerado.
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6. Considerações finais
A liofilização pode se desenvolver em uma técnica alternativa para superação
de dormência tegumentar, ela tem vantagens de não ocasionar alterações na
composição química das sementes, pode-se trabalhar com lotes de sementes de
diferentes tamanhos, como as grandes de Parkia, ou as muito pequenas de
Ochroma, além de reduzir o tempo e o trabalho manual. A desvantagem dessa
técnica é o custo de aquisição do equipamento, entretanto uma vez adquirido os
gastos serão apenas com energia elétrica.
Se imagina o uso em empresas de maior porte, como também a possibilidade
de uma prestação de serviços, de comercialização de sementes com a dormência
superada pela liofilização, já que as sementes tolerantes ao dessecamento podem
ser transportadas secas e mantidas viáveis por um certo período.
Porém, mais estudos são necessários, principalmente para aferir o tempo de
exposição das sementes de outras espécies à liofilização. São recomendados
também estudos anatômicos e histoquímicos do tegumento das sementes para
entendimento como a liofilização afeta a impermeabilidade do tegumento.
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Anexo A- Ata da defesa presencial

