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PRODUÇÃO E TECNOLOGIA "DE SEMENTES DE ESStNCI.I\S FLORES!AIS

I - INTRODUÇÃO

1. IMPORTÂNCIA - HIST6RICO - OBJETIVOS

As pesqUlsas com sementes florestais tem grande imDortân-
Cla nas atividades silviculturais. A partir do desenvolvimento dos
programas de refloresta~ento, surgiu a necessidade de informações s~
bre a qualidade das sementes a serem utilizadas nos plantios, conhe-
cendo-se a sua tecnologia e os métodos adequados de armazenamento.Se
mentes de alto valor permitem um aumento do potencial de plantação e
uma redução nos custos de implantação.

Sendo as sementes a forma malS comum de propagaçao das es-
pécies florestais, faz-se necessário a obtenção de material de boa
qualidade ,para a formação das mudas utilizadas nos plantios. As ln-
formações sobre a qualidade do lote são dadas por um Laborató~io de
Sementes.

Villagomez (1979), considera a semente a forma malS comwú
de multiplicação de espécies florestais, já que são pouco transDiss~
ras de doenças-e pragas; há facilidade para importação e exportação;
seu manejo e armazenamento são muito mais econômicos e a maior parte
das espécies florestais se reproduzem mais
xual. Esses fatores tornam iDprescindível

facilmente de forma se-
o uso e·manejo das seDen-

tes florestais, sendo necessário um Laboratório de Sementes ?ara dar
informações sobre a qualidade das mesmas, estudando bem o seu COffiuor
tamento para fins de propagação.



Carvalho e Nak agawa (1980) citam que em 1869, em Tharandt,
na Saxônia, Alemanha, surgiu o primeiro laboratório de análise de se
mentes do mundo, chefiado por Nobbe. A partir daí, vários outros fo
ram criados em outros países da Europa e do mundo. No Brasil, em
1956, fo-i organizado um !1anual de Regras para An aIi.se de Sementes,
em são Paulo, pelo Dr. Oswaldo Bacchi.

Na PJnazônia, o Projeto de Desenvolvimento Florestal
PRODEPEF (PRODEPEF,1976) incluiu em sua programação um laboratório
de sementes, o que somente foi concretizado pela Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (n-1BRAPA-CPATU), em 1979. Pos t er-ior-ment e ,
o Centro de Tecnologia }1adeireira (CTH-SUDAl'1), em Santarém, .in au gu-
r-ou um laboratório de sementes florestais. Ha i s recentemente, o Ins
tituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em i1anaus (ND, mon
tou um laboratório para desenvolver pesquisas tecnológicas com se~en
tes flores tais.

,Kageya~a (1980) recomenda estudos de tecnologia de se~er.-
tes na Anazõnia, abrangendo inicialmente um gr~lde nu~ero de esl'l~-

cies com objetivos bastante gerais, visando detectar as espécies pro
blemas.

o CPATU, com o objetivo de definir tecnologia de sementes
para espécies florestais promlssoras e/ou potenciais na Pmazônia,
vem realizando pesqulsas básicas; métodos de coleta; de beneficiamen
to; estudos de germinação; testes de naturação; estudos de ar~azena-
mento; etc., buscando melhorias na produ~ão florestal da região.

11 - PRODUCJí,ODE SEl1ENT:SSFLORESTAIS

Para o desenvolvimento do setor florestal é Drioritária a
produção de sementes, pois é a semente um meio de propagação que con
têm todos os genes que caracterizam e deter~inam o CO~Dorta8ento da- .e s pe ca e •



!·1oraet alii (1981) citam que a importância da produção de
sementes florestais reside, principalmente, no fato do Brasil ter um
vasto progra~a florestal, constituindo-se as sementes num dos fato -
res essenciais dentro do contexto florestal. Ressaltam os prlnCl-
pais problemas biológicos e ambientais que podem prejudicar a obten-
ção de sementes de boa quali dade genética e fis iológl_ca.

A prndução de sementes florestais é um dos fatores prlnCl-
pais no desenvolvimento dos projetos silviculturais na Pmaz~nia. f
preC1SO pesquisar todos os fatores que influenciam a quantidade ce
sementes produzidas na floresta natural ou nos plantios, bem como a
qualidade desse material.

Diante da situacão atual na Ama zon i.a , o CPATU vem desenvol
vendo pesquisas de produção de sementes na mata natural, através ne
parques fenológicos; aprimoramento de técnicas de coleta; seleção de
matrizes ocasionais e coleta em plantios, visando atender as neces-
sidades de plantios e da Desouisa em tecnologia de sementes.
trabalho dá apoio às pesquisas de He Lhor-arnen t o Genético que
vêm sendo realizadas.

Esse

1. COLETA Et1 FLORESTA NATIVA

A seleção de arvores matrizes ou porta-sementes atraves da
implantação de parques fenológicos permitirá a obtenção de sene n t es
de origem identificada, asseguraDdo o patrimônio genético das eSDe-
cies e a qualidade fisiológica das sementes, além da constituição 0e
um Banco Regional de Sementes Florestais para garantir a disponibi-
lidade de sementes.

Para a avaliação e seleção de árvores matrizes não há, ate
o momento, metodologia específica para as espécies amaz~nicas. Co~--sidera-se então, o di~~etro na altura do peito, altura total da ar-
vore, forma do fuste, forma e tamanho õa copa, e, eve~tual~ente, ~ru



tificação. K.ageyarna.~ Fon seca (1979) e Lab or-a r-am una f i ch e Dar? a se
leção de árvores de Pinus taeda) onde são consideradas as se~uintes
características: a) vigor; b) forma do tronco; c) rami~icação; d)
conicidade; e) comprimento dos internódios; f) tamanho da copa; e g)
frutificação. Porém, os autores não a consideram comDleta e de uso- .geral. para todas as eSDeCles.

1.1. Implantação do Parque Fenológico

No Krn 67 da Rodovia Santarém-Cuiabá, em area r.e r-t en ceri't e a
Floresta Nacional do Tapajós (Flona-Tapajós) e de tipologia flo!'es-
tal bastante representativa da região (mata alta e densa se~ babaçu,
com um grande n~mero de espécies comercializáveis), está sendo lD-

plantado o primeiro parque fenológico da Região P~azônica, COD uma a
rea de 400 ha.

o local foi submetido a levantamento e identificação de
campo a 100%, das árvores com diâmetro igualou maior que 30 c~.

A partir des te levantamento, foram elaborados ~Ia?as de lC'-
calização das árvores para cada cinco espécies. A urimeira fase de
seleç~o das matrizes foi b~seada na distribuição espacial de cada es
pécie, e que foi feita nos próprios mapas, tomando-se um naior nume-
ro de árvores para serem submetidas a seleção no camuo. A segunda
fase da seleção está baseada nas características =enotíuicas de cada
árvore. O número de indivíduos de cada amostra é igual a dez. As
espécies estudadas somam 50, tendo u~ total de 500 árvores aue ~er20
a fenologia observada. Para cada matriz foi elaborada UDa ficha cen

drológica, contendo além dos d~dos de altura, diâmet!'o, di2~etro de
copa, etc., um croqui da árvore para termos uma idéia de como é esta
árvore no 'campo, mesmo-quando se está na cidade.

Após a seleção final das matrizes, foi realizada a identi-
ficação botânica de todas as árvores selecionadas.



Serão iniciadas as observações feno1óeicas que terao um ln
terva10 de 15 dias» conforme recomendação de Fournier & Charpantier
(1974), anteriormente testada por Carvalho (1980)>> na Amazônia.

A identificação botânica está sendo realizada Dela equiDe
do Laboratório de Botânica do CPATU, com os trabalhos_sendo SUDerVl-
sionados Dor um especialista em Botânica.

Está sendo providenciada a construção de uma casa Dara a-
brigar a equlpe de fenologia que deverá morar no local.

1.2. Se1eç~0 de Matrizes Ocasionais

No caso das esp~cies consideradas prioritárias para a Sil-
vicultura na A~azônia) e que não foram encontradas na área do Parque
Feno1ógico, está sendo realizado um cadastramento desse materia1,nas
suas áreas de ocorrência, preferencialmente na F10na Tapajós ou er:

áreas próximas às instalações do Ca~po Experimental de BelLerr2
(CPATU-EHBR4PA), pela ne cessi dade de apoio Log ist i.co , Esse trabalho
está sendo feito para as espécies que já sofreram exploração seleti-
va, como ~ o caso do freijó-cinza (Cordia ~oeldiana) e do cedro ver-
melho CCedrela odor-e t a) . No caso do mogno CSwietenia macroDhylla ),
apesar de intensamente explorado na região, somente ocorre na Darte
sul da Flona-Tapajós.

1.3. T~cnicas de Coleta

Constitui-se numa prática bastante onerosa e, pouco produ-
tiva. Um dos métodos mais usados ~ a coleta de frutos e sementes na
própria árvore. Para atingir a copa das árvores é preciso o auxílio-de um colhedor, que demora de 20 a 30 minutos (de acordo com a arvo-



re) para subir) utilizando esporas, perneiras, cinto de segurança de
couro, com correia de couro ou de nylon e uma correia auxiliar. Ao
atingir a copa da árvore) o colhedor pode pegar os frutos ou semen-
tes e colocar na sacola de coleta (quando é possível)) ou sacudir os
gaL~os para provocar a queda dos frutos ou sementes já maduros, e~
um ulástico ou em uma lona estendida no chão. A área-co~erta é defi
nida por uma projeç~o da copa das árvores no chão. No caso de senen
tes leves e de haver ventos fortes, aumenta-se a area coberta, na di
reçao para onde o vento estiver soprando. Outra hiúótese é usar o
uodão para cortar os galhos que estiverem com frutos ou sementes ma-
duras.

2. COLETA E:H PLANTIOS

' .. Na seleção de árvores matrizes são obedecidos os
critérios usados em floresta natural.

meSTIlOS

Como em um plantio o espaçruuento utilizado e a idade C~5
árvores são os nesmos, a prática de coleta é facilitada.

Em um plantio jovem (7 anos) de freijó Clnza (Cordia ~oel-
diana), em Belterra, SaDtarém(PA), é realizada a coleta dos seus
frutos-sementes através da suhida do coletor, com o auxílio de esca-
das de alumínio. Ele agita os galhos com frutos-sementes maduros
que caem numa lona estendida no chão.

popinigis (1977) diz que o Donto ótimo de maturaç20 fisio-
lógica é atingido quaDdo a semente apresenta o ponto de máximo peso
de matéria seca, o ~áximo poder germinativo e máximo vigor. A matu
r~ção inicia após a fertilizaç~o do óvulo e vai até o Donto de naXl-
mo peso de matéria seca da semente.



A coleta deve ser realizada neste ponto para permitir a ob
tenção de sementes de melhor qualidade fisiológica, reduzindo os
seus custos.

o ponto ótimo de maturação varia de acordo co~ a eSDeCle.
Tschinkel (1967) diz que as sementes de Cordia alliódora deve~ ser
coletadas três semanas antes da queda natural. Kanashiro ~y Vianna
(1982) estudaram a maturação de sementes de C. ~oeldiana, co~cluindo
que o ponto ótimo de maturação ocorre cerca de 35 dias aDós o início
do florescimento. Se não chover excessivamente na época, a disper-
são inicia aos 40-45 dias.

111 - BE!~~FICIAl'·1ENTO

Delouche & Potts (1974) dizem que a secagem não faz "arte-do beneficiamento, e que o objetivo deste e preparar a semente para
distribuição, comercialização e plantio.

Os métodos e os materiais utilizados na limDeza dos frutos
para a obtenção das sementes florestais variam de acordo com a eSDé-
cle.

Frutos carnosos corno tatajuba (Bagassa guianensis) e moro-
toto (DidymoDanax morototoni) são lavados diversas vezes, em bacias
plásticas e, postos para secar à sombra, em um recinto telado cor:
grande ventilação, estendidos sobre sacos de sarrapilheira. Poste-
riormente, as sementes são pesadas e acondicionadas em e~balasens ~E- .TileaVelSe remetidas Dara o Laboratório.

Frutos secos corno quaruba verdadeira (Vochysia maxina);rno~
noCSwietenia ma cr-ophv Ll a ) e parapará (-jacaranda co'oa.i.a ) são coloca-
dos em um local telado' e com grande ventilação, ~ara provocar a sua



ab e r-t ur-a , Se a semente tiver asa, deve ser realizada a retirada das
asas para um completo beneficiamento. Após a pesagem, as
são enviadas ao laboratório, em embalagens per~eáveis.

sementes

Essas atividades são realizadas no viveiro do Campo Ex~e-
rinental de Bel terra (EHBRA?A).

IV - TECNOLOGIA DE SEl1ENTES

1. PJIÁLISES DE LABORP.TÓRIO

Bacchi (1963) diz que por ser a semente um produto ~ioló-
gico, o seu comportamento não pode ser previsto com exatidão, porém
a realização dos testes baseados nas Regras de An à Ii se de Sementes
pré-estabelecidas, permite resultados uniformes.

Patino (1951) relata que o objetivo principal de um labo-
ratório de sementes florestais é determinar a cao ac i dade 0as :-.I'2Sr.:2.S

para ge~minar) através de métodos convencionais, a fim de que a pro-
pagação tenha as informações necessárias, para progranar a produção
de mudas no viveiro.

Deve-se considerar ainda, vários outros objetivos D2sicos,
dentre os quais obter e proporcionar as informações so~re as suas
condições físicas e biológicas; estudar os diversos aspectos aue ~~-
fluem nas condições e nos processos funda~entuis das se~e~tes;
mlzar os métodos das análises; diminuir o custo e o te~~o dos
mos; e, auxiliar as diferentes pesqulsas que ten~am a semente
Donto de partida (Villagó~ez, 1979).

r.:~s-

COT'10

Verifica-se a importância de Q~ Laboratório de Sementes
(L~S) florestais qu.ando ele dá condições de oti~~zação aos Drocessos
de propagação, evitando perdas que aumentam os custos de implantação
dos projetos de reflorestamenTo.



EYf.iRAPA
Dentro da proGramação do Crp,TU-E~-1BRr'\PA, as análises de la-

boratório incluem os estudos de pureza; teor de umidade; Doder ger-
minativo e peso de 1.000 sementes, para cada lote aue dê entrada no
LAS, além de estudos detalhados sobre germinação, com relação as exi
gências de luz, temperatura, substrato e"métodos para superar a dor-
mência, como explicamos a segulr:

1.1. Porgentagem de Pureza

o objetivo da análise de
da amostra e identificar as outras
radas ao lote, além das partículas

pureza é determinar a . -c orrroos 2. çao
sementes que possam estar mistu-
inertes aue nele estiverem presen

teso Deichmann (1967), diz que esta análise é imDortante na Silvi-
cultura, para calcular a proporção de detritos inúteis e corpos es-
tranhos presentes em um lote de sementes. Segundo Villagómez (19 7 r::< )

as análises de laboratório devem ser iniciadas pela determinação da~
pureza do lote a ser analisado. Pureza é a porcentagem por peso de
sementes limpas e perfeitas numa amostra. f determinada ~elo exame
individual de cada semente da amostra que está sendo testada. É ne-
cessário efetuar esta análise para todos os lotes errOora , seja faci~
mente determinada para espécies que têm sementes grandes (p. ex.: j~
rana, acapu, piquiá, etc. ,) pois as lmpurezas são facilmente se~Qrá-
velS da porção de sementes Duras. Para maior precisão dos resulta-
dos, a análise deve ser feita em duas repetições. Utiliza-se o mé-
todo da ventilação, usando-se o assoprador, quando a semente e ue-
quena, e o método da separação da porção mais leve, se a semente for
graIlde.

1.2. Percentagem de Umidade

A u.midade e um dos principais fatores que determin~~ a via
bilidade, a germinação e a conservação das sementes. Baseia-se no
peso seco ou no peso Úmido das sementes. Vi1lagomez (1979) diz ~ue
deve ser determinado tao 10~o o lote c~egue ao 1Q~oratário.



TÉRIO DA AGRICULTURA (1976) recomenda que as amostras (duas)
retiradas da porção pura do lote e colocadas em estufa a 105 ± 3° C,
durante 24 horas. Patino (1976) cita ° método de dissecacão em es-

°tufa a 130 C, dur-ant e 1 hora. No LAS do CP/\TU utiliza-se a estufa a
105 ± 3°C, durante 24 horas.

1.3. Percentagem de Germinação

Patino (1976) diz que o ob j et i.vo f un dame nt aI de toda a:-,2-
lise de germinação consiste em conhecer e avaliar o pOTencial CU:TU-

. -ral de um lote de sementes. A germlnaçao pode ser definida como c
nascimento e desenvolvimento, a partir do embrião da semente, d2S
partes essenciais que indicam se ela tem capacidade para transfo~-
mar-se em uma planta normal, em condições favoráveis. Villago~ez
(1979) cita os tiDOS de sub st rat os ; o teor de umidade da se?"'1ente; 2
temperatura e a luz como os aspectos fundamentais nessa deter~ina-
ção. O substrato deve manter a umidade necessária ã gerninacão eue
estará determinada pela tenperatura usada, tentando se aDroxi~ar as
conàições requeri das pela espécie em seu habita1:. No LPJ.Sào C~:I_~I;,

os substratos mais utilizados são: papel mataborrão; papel toalha; a
reia e vermiculita. Ps temperaturas podem ser: 20oC, 2SoC e 30°
(constantes) e, 20-300C e 25-3SoC (alternadas). ~·íIJ.JISTÉRIOD? ?S?.."í

CULTURA (1976) recomenda no mínimo, 4 repetições con um número de se
mentes variando com o seu ta..~anho. Devem ser usados [erninadores,p~
ra controlar a variação das condições a~hientais. Popinigis (1977)
diz que a maior percentagem de ger~inação, para cada espécie, e ati~
gida no ponto ótimo de maturação fisiológica.

1.4. Peso de 1.000 Sementes

Segundo Villagomez (1979) esta dete~inação Dermite co~he-
cer ° peso de 1.000 se2entes Duras no lote.
lise de pureza, util~zando-se se~entes ~uras. É ob~id2 ~DOS a ~~ç~-. .

gem de 8 a..~ostrasde 100 sementes. Se o coe:iciente . -~.Js.~:"c.':2C



malor que 4, deve-se repetir a pesagem com 16 anostras de 100 semen-
tes. Villagomez (1979) diz que três fatores afetam esse peso: o ta-
manho das sementes; o número de senenTes viáveis e o teor de ~~irlade.
Conhecendo-se o peso de 1.000 sementes) calcula-se o numero de senen
tes por quilo. O silvicultor poderá saber então, quantas plantas
ele pode esperar de cada quilo, baseando-se nesta determinação e no

. - - ---teste de germlnaçao antes da semeadura. Na pratica, o numero de se-
mentes por quilo pode ser usado para determinar tananho e peso das
sementes.

2. GERHINAÇAo

A malS importa~te característica de boa qualidade da se~en
Te é a capacidade para germinar e produzir uma planTa normal. Segun-
do Deichmann (1967) muitas sementes germinam em poucos dias, enquan-
to as que apresentam dormência e as que possuem tegumento duro neces
si 't arn de um tempo maior. tUNISTÉRIO DA AGRI CULTURA (1976) cons idera
a semente germinada, em condições de laboratóric, após um desenvol-
vimento estrutural da plâ~tula, bem definido para cada espécie, com
capacidade para um desenvolvimento normal no campo. É o método di-
reto usado para avaliar a qualidade fisiológica da semente. Pode ser
influenciado por alguns fatores como: substrato; temperatura; dormên

~/cia; luz; oxigênio e água. popinigi~~~lz que os resultados do test~
de germinação são valiosos para a comparação entre lotes de sementes
Dara fins de comercialização e para o c~lculo da densidade.

2.1. Diferentes Substratos

O substrato deve ~~~ter uma proporção adeouada enTre a ôis
ponibilidade de - -ap"ua e aeracao.o ~ Não deve ser u~edeciôo em excesso
para evitar que uma película de ~gua envolva a semente, restringindo
a penetração de oxigenlo; Deve ser atóxico ~s Dl~ntulas e livre de
esporos, f~~gos) e outros ~icroorganismos. Os tiDOS ne su~strato u-
tilizados são: papel toalha, oa-pel ma t ab or-r-e o , areia, solo, :>a:>e~
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filtro, papel-crepe (KimDak) e algodão. A escolha do tipo ideal de-
pende do tamanho da semente, da exigência de luz, e da facilidade da
contagem e avaliação das plântulas (Popinigis, 1977). No LAS do
CPATU, está sendo testado a influência de diferentes substratos (a-
reia esterilizada; vermiculi ta; papel mataborrão e papel toalha) na
germinação de parapará -(Jacaranda cODaia); marupá (Sinaruha ruJara);
tatajuba (Bagassa guiàn~nsis) e muitas outras esp~cies florestais.Re
sultados já obtidos mostraram que a vermiculita é o substrato ideal
para morototó; mogno e freijó.

2.2. Diferentes Regimes de Temperatura

.•.

Patino & Villagomez(1976)dizem que a temperatura é um fa-
tor importante na germinação das sementes, devendo portanto ser con-
troladocom precis~o. Popinigis (l977) cita que a temDeratura favo-
rável é fornecida pelo germinador, e que a exigência varia com as es

. o -pécies, estando geralmente entre 15 e 3S C, sendo que algumas espe--cies germinam a temperatura constante e outras, a teDDeratura alter-
nada. Testes realizados na EHBRI\PA apontaram para o freijó, as tem-
peraturas de 300C e 2SoC .. Para o mogno, as temDeraturas alternadas
de 20oC-30oC e constante de 30oC. Estão sendo realizados testes pa-
ra parapará, tatajuba e marupá, no LAS do Centro Nacional de Recur-
sos Gen~ticos (CENARGEN-H1BRAPA), em Brasília-DF. Acredita-se que
as tem?eraturas alternadas se j arn mais recomendáveis, Dor simularem
as flutuações que ocorrem na floresta.

2.3. Métodos para Superar a Dormência

Algumas espécies florestais apresentan dificuldades para
germinar, mesmo auando lhes são dadas as condições favoráveis. Cha-
ma-se de dormência, essa resistência à germinação. Popinigis (1977)
diz que uma das-v~Jtagens da dormência é se~ um mecanismo de sobre-



vivência da espécie em determinadas condições ciiT'1áticas, além de e-
vitar que os embriões continuem a crescer e germinem ainda na plan-
ta mãe. Dentre as desvantagenss cita o longo tempo necessário ã su-
peração da dormência; a distribuição da germinação no tempo; a inter
ferência no programa de plaDtio e a dificuldade de avaliação da qu~
lidade da semente. A dormência Dode ser Drimária, cuando a se~ente

_ J.. ~

já está dormente na ocasião da coleta, e, secunná~ia quando é ocasio
nada por éondições ambientais desfavoráveis. 1\5 causas po dern ser :ne
câni~as (impermeabilidade do tegumento da semente) ou fisiológicas
(e~~rião imaturo ou rudimentar). Em alguns casos pode existir cau-
sa mecânica e fisiológica. No LAS do CPATU estão senno realizados
testes de superação de dormência em diversas espécies. Em sementes
de morototó, os melhores resultados obtidos foram a imersão em agua
quente (50oC) por 10' e em ácido sulfúrico comercial Dor 5', mais 12

-horas em agua.

v - CONSERVAÇÃO DE SEi'rENTESFLORESTAIS

A manutenção da viabilidade das sementes é a forma malS e-
ficaz para assegurar um plantio. Liberal & Coelho (1980) citam que
o tempo de duração de vida das sementes é muito variável e depende
do tipo de armazenarnento e do tipo de semente. Villagomez (1980)
cita que a maioria das espécies florestais apresentam produção irre-
gular de sementes, imDedindo um abastecimento anual capaz de su~rlr
as necessidades dos programas de produção e pesquisa. Torna-se an-
dispensável procurar técnicas que permitam manter a viabilidade du-
rante o maior tempo possível. TakayaDagi (1973) àiz que um armaz~n~
mento satisfatório é de grande importância no processo completo de
produção de sementes de qualidade.
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1. CO;lSIDERAÇÕES GE~AIS SOBRE CONSE:(VAÇAO

A conservação de sementes é influenciada por diversos fato
res. Dentre os principais, podemos citar a natureza da semente (es-
pécie);-a viabilidade inicial; a maturação; a secagem; os aspectos
físicos das sementes; os tratamentos das sementes e os tratos cultu-
rais. A natureza da semente varia de acordo co~ a esuécie.
(1908) citado Dor Barner (1975), classificou as sementes em: a) ~~-
crobióticas - até três anos de vida; b) mesobióticas - duram de tres
a 15 anos e, c) macrobióticas - duram de 15 a 100 anos ou malS. Essa
variação é devida principalmente às diferentes pro~riedades do te~u-
mento e a composição química das substâncias de reserva. Sementes o
leaginosas Can d'ir-oba - CaraDa p:uianensis) deterioram-se mais 'raDida-
mente do que aquelas ricas em a~ido e proteínas.

",,' Nota-se que lotes com maior viabilidade inicial têm rnai or-
resistência às condições de uroidade e temperatura desfavoráveis no
armazenamento. Niembro (1980) diz que melhores sementes são coleta-
das em arvores cujos fenótipos sejam SUDerlores a média da Do~ulaç2o
onde elas se encontram. Este fato é importante devido as progenles
terem uma tendência a reproduzir-em malor ou menor grau as
rísticas da sua fonte parental.

caracte-

Sementes coletadas no ponto ótimo de maturação fisiológica
estão com o máximo vigor e possuem acúmulo de substâncias de reserva
que permitirão a sua conservação com viabilidade durante o ~rmazena-
me n t o ,

-Segundo Kemp (1975) a secagem das se~entes apos a coleta,
pode reduzir os efeitos adversos de altas te~peraturas no ar~aze~a-
mento. No caso de sementes ,de florestas tr-oo i ca.i s , sabe-se que
mortas facilmente quando submetidas a ráDidas secagens.

O manuselO dos frutos e/ou das sementes durante o benefi-
ci arnent o podem causar sérios daJ10S me cani cos prejudic?-Jldo 2: SU2: V .; 2-

bilidade.



Villaeomez (1979) recomenda um exame macroscópico e mlcros
cópico de amostras dos lotes, para saber qual o seu estado sanitário
e realizar os trat~~entos necessários evitando a influência dos ml-
croorganismos na conservação da semente.

2. p?InCIPAIS FP.TORES QUE AFETN~ lô CONSERVAÇÃO

2.1. Umidade Relativa do Ar

f um dos fatores mais iDDortantes na ~anutenç~o da viabili
dade das sementes. Popinigis (1977) cita que, em geral, elevados
teores de umidade causam ou favorecem: a) aumento da temperatura da
semente por causa do aceleramento da atividade respiratória; b) as
sementes ficam mais susceptíveis a injúrias térJ:licasna se cagern;

~. c) aumenta a ação dos J:lÍcroorganismos (fungos); e, d) há malOI' ati-
vidade de insetos no armazenarnento. Devido a alta umidade relativa
do ar na A~azônia, s~o necessários ambientes controlados Dara arna-
zenar as sementes. No en-tanto, sabe-se que nen se:J.preo af'1~iente se
co ê requerido para o armazenamento das sementes. Vi ann a (l~ 82) con
clullique a condição de armazenamento mais adequada ã conservacão 0.e
sementes de andiroba foi a câmara ú~ida (140C e 80% de D.R.).

2.2. Temperatura

A temperatura, jQ~tamente com a umidade relativa do ar, -e
um dos principais fatores ambientais que afetam a longevidade das se
mentes. Harrington (1972) diz que temperaturas baixas propici~~ con
servação do poder gerninativo das sementes, sendo importante o s~u
controle dur~lte o armazena~ento. Geralsente, ar~azenauento
requer baixas temperaturas e a~bientes secos, tornando muito elevado
o seu custo. No caso específico de armazenalTlento de [.ermoplasma, na
fOrJ:lade sementes, quando obje-tiva-se a máxima longevicade, os cus-
tos não importam, dado o valor do r.et erti eI estocado. Pop in i.gi s (197 í)



cita que um aumento de temperatura acelera as atividades respirató-
rias das sementes e dos fungos ou insetos que existem no lote, auxi-
liando a deterioração das sementes. Deichmann (1957) diz que a te~-
peratura ótima para o armazenamento deve estar entre 2°C e SOC, exce
tuando--ãs espécies com alto conteúdo de um i da de . Carvalho & Na'ka-
gaw a (1980 ) citam o êacau '(Theobroma cac ao ) corno uma das eso eci e s
que não podem ser armazenadas sob baixas temperaturas. Barner (1975)
ressalta que flutuações de temperatura são mais maléficas ã conser-
vação das sementes do que urna temperatura inadequada.

2.3. Conteúdo de Umidade da Semente

...

Quanto mais secas estiverem as sementes, melhor será a ma-
nutenção da viabilidade, segundo Carvalho & Nak agat...;ra(1980), porén,
ressalta~ que algumas espécies, de adaptação ecológica tropi-
cal, perdem a viabilidade rapidamente quando são desidratadas. Os e-
xemplos típicos são os citros, a seringueira, o pinheiro-do-Paraná ,
o lnga, o guarillla,etc. Harrington (1972) cita diversos níveis de
~~idade e os diversos comportamentos que as sementes apresentam: a)
teor de umidade entre 40-60% - a semente germina; b) teor de umidade
entre 18-20% - caso não haja aeração, há um aquecimento na semente,
com decorrente alliàentoda velocidade respiratória da semente e dos
microorganismos; c) teor de umidade entre 12-14% - ocorre o aqueci-

d)

há um desenvolvimento dos fungos
teor de umidade entre 8-9~ - há a

mento exposto no ítem anterior
dentro e sobre as sementes, e,

o-,

ativaçao dos insetos e pode
ção do conteúdo de umidade
sendo possível prolongar a

haver reprodução. Na pr~tica, uma redu-
da semente, reduz a atividade metabólica,
longevidade das sementes armazenadas.

2.4. TiDOS de Embalagem

O tiDO de embalagem a ser utilizada para armazenar senen-
tes é muito importante para conservar a sua ge~inação.
(1977) e Carvalho & :!Jakagat.-la(1980 ) citam uma grande variedade ce e:-:-.
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balagens existente no comércio. Classificam-se de acordo com o grau
. . ,- -de permeabllldade ao vapor d agua: a) permeaveis ou porosas - Derml-

tem troca de umidade entre a semente e o ar ambiente fora da em~a-
lagem (juta, algodão e papel); b) semi-permeaveis ou semi-porosos
permi te'm um pouco de troca de umidade entre a semente e o ambiente
(plástico fino, papel tratado com asfalto, papel alumínio, Dolies-
ter, etc.) e, e) impermeável ou a prova de umidade - não permitem a
troca de umidade da semente com? meio ambiente (sacos ou envelopes
de alumínio, latas metálicas vedadas, recipientes de vidro com gaxe-
tas de vedação na tampa e pacotes de alumínio 1aminado com nylon ou
po1ieti1eno).

3. Ht:TODOS P.ll,.RA CONSERVAÇÃO

Na escolha do método ideal para conservar sementes e neces
sario considerar alguns aspectos. A parte vital da semente madura é
o embrião, que se encontra com respiração e transpiração mínima, de
acordo com as condições ambientais. Se a umidade for alta, há um au
mento das atividades respiratórias, que somada ã respiração de fun-
gos e bactérias, provocam um esquentamento da massa, matando o em-
brião.

Harrington (1972) propôs duas regras para prever a longe-
vidade das sementes, baseand~se nos efeitos da temperatura e da Uffil
dade da semente. são elas:

- Para cada 1% de aumento no teor de umidade da seT!lente,
sua longevidade é reduzida à metade. Aplica-se esta regra quando o
teor de Q~idade da semente se encontra entre 5 e 14%.

- Para cada sOe de aumento na temperatura do armazenamen-
to, a longevidade da semente é reduzida ã metade.

ogra para temDeraturas entre O e 50 c.
AD1ica-se esta re
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-Em razao dos diversos problemas que afetam a longevidade &
semente, torna-se muito importante a escolha do método de conserva -
çao.

3.1. Armazenamento a Temperaturas Baixas

f feito em câmaras frias, as quais preClsam ser Drenaradas
.especialmente para o armazen aTnento, tornan do- o b as1:ante orie r-os o.Uma
diminuição da temperatura, implica num aumento da umidade relativa fi
ar, podendo prejudicar a viabilidade da semente com o aumento do seu
conteúdo de umidade. Em razão disso, as sementes conservadas neste
método perdem rapidamente a viabilidade ao serem colocadas sob
dições ambientais.·

con-

3.2. Armazenamento a Umidades Baixas

f realizado em câmaras desumidificadas, onde o ambiente é
mantido a baixa umidade relativa. t "one.r-os o ,mas tem a vantagem de não
provocar grandes perdas na germinaçao das sementes, quando elas vol-
tam às condições ambientais.

3.3. Armazenamento com Embalagens a Prova de Umidade

É Dreciso reduzir a umidade da semente a níveis adequados
e colocá-Ias em embalagens à prova de umidade, he r-me t i came nt e fecha-
das. Sabe-se que sementes úmidas armazenadas em recipientes ã prova
de umidade, deterioram mais rapidamente do que em rc.ciDientes permea
veis, devido a fermentação e atividade dos organismos anaeróbicos.

Carvalho & Nak agawa (1980) dizem que um clima tiDicamente
tropical, como e o caso da A~azônia, deve-se fazer uma secagem ri~o-
rosa das semen1:es e, posteriormente, usar uma esDalage2 iDDerneável.



Deichmann (1967) sugere que se cople a natureza, armazen2~
do as sementes; a) em ambiente seco e baixa temperatura, simulando
as condições no cone ou fruto seco; b) em ambiente úmido e baixa
temperatura, simulando as condições no chão da floresta; c) armaze-
nament-à ã temperatura do ambiente, simulando as condições de uma es-
tação cálida e seca após a maturação.

o LAS do CPATU realiza diversos experimentos de ar~azena-
mento, estando em andamento estudos de conservação de sementes de Da- -rapara; marupa; tatajuba e cu~aru CDipterix odorata). ~esultad05 o~
tidos no LA..Sdo CPATU recomendam armazenar sementes de freij ó em err.-
balagens plásticas, com umidade das sementes próxima a 15%, em cârr,a-
ra com temperatura de 100C e umidade relativa de 30% (Vianna, 1982).
Para sementes de andiroba, recomenda-se conservação em câmara úrr:ida
(140C e 80% de D.R.)

VI - CONCLUSÕES

Nota-se a complexidade de um estudo completo sobre semen-
tes florestais, que possuem características importantes e específi-
cas, sendo necessárias pesquisas básicas para melhor determinar o
seu uso.

As sementes de espécies florestais da P~azônia, por terem
sido pouco estudadas, aDresentam maiores problemas, inclusive Dela
falta de padronização dos testes de laboratório, e pela dificuldade
de conservação do seu poder germinativo.

A pesquisa desenvolvida pelo CPATU busca solução Dara os
problemas imediatos, mas ~reocupa-se com um refinamento dos traba-
lhos realizados, através de uma estruturação melhor do trabalho de
campo, além da construção e instalação de um moderno Laboratório de
Sementes Florestais.
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