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RESUMO 
Conservação de sementes de Talauma ovata St. Hil. 

 

A pesquisa objetivou estudar a influência do grau de umidade da semente e da 
temperatura de armazenamento sobre a conservação das sementes de Talauma ovata. 
Para tanto, dois lotes de sementes com teores de água iniciais de 23,5% (lote 1) e 
23,8% (lote 2) foram submetidos à secagem para a obtenção de sementes com os 
demais teores de água, 17,4%, 10,9% e 7,1% para o lote 1 e 15,8%, 13,1% e 10,0% 
para o lote 2. Em seguida,  as sementes foram acondicionadas em sacos de polietileno 
e armazenadas sob temperaturas controladas de 15ºC e de 20ºC. As sementes foram 
armazenadas por 180 dias, lote 1, e por 60 dias, lote 2, e avaliadas mensalmente 
quanto ao teor de água, à emergência da plântula, ao índice de velocidade de 
emergência da plântula, à velocidade de emergência da plântula, ao comprimento da 
plântula e à massa da matéria seca da plântula; as sementes do lote 2 foram também 
avaliadas quanto à sanidade. O potencial fisiológico das sementes de Talauma ovata é 
favorecido pela secagam das sementes. A qualidade inicial das sementes de T. ovata 
influencia a longevidade das sementes. A secagem das sementes, para teores de água 
entre 10,9% e 13,1%, e o armazenamento das sementes a 15°C favorecem a 
conservação das sementes de T. ovata. 

 
 

 

Palavras-chave:  Qualidade da semente; Temperatura do ar; Teor de água da semente 
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ABSTRACT 
Talauma ovata St. Hil. seed conservation 

 

The research aimed to study the influence of the seed moisture content and 
storage temperature on Talauma ovata seed conservation. Thus, two seed lots with 
initial moisture content of 23.5% (lot 1) and 23.8% (lot 2) were dried and obtained tree 
moisture content levels in each lot, and the moisture contents were 17.4 %, 10.9% and 
7.1% for lot 1 and 15.8%, 13.1% and 10.0% for lot 2. After obtaining the moisture 
content, seeds were conditioned in polyethylene bags and stored under controlled 
temperature at 15°C and 20°C. Seeds were stored for 180 days, lot 1, and 60 days, lot 
2, and were monthly evaluated as for moisture content, sand seedling emergence, 
emergence index, seedling emergence speed, seedling length and seedling dry mass; 
seeds from lot 2 were also evaluated as health condition. Talauma ovata seeds has the 
phisiological potencial favored by drying seeds. T. ovata seed longevity has been 
influenced by initial quality. T. ovata seed conservation is favoured by seed with 
moisture content between 10,9% and 13,1% and storage temperature at 15°C. 
 

Keywords: Seed quality; Air temperature; Seed moisture content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

1 INTRODUÇÃO 

A espécie Talauma ovata St. Hil. é uma planta da família Magnoliaceae e é 

conhecida popularmente como pinha-do-brejo, baguaçu, magnólia-do-brejo, pinheiro-

do-brejo, fruta-de-pau, dentre outros nomes regionais. 

Ultimamente, a recuperação de áreas ciliares degradadas tem sido o enfoque de 

muitas pesquisas (KAGEYAMA, 1992; JOLY, 1994) e a T. ovata é uma das espécies 

indicadas para a recomposição dessas áreas (SALVADOR, 1987; DURIGAN; 

NOGUEIRA, 1990). 

Muitas espécies arbóreas nativas apresentam, segundo Carneiro e Aguiar 

(1993), produção irregular de sementes, que em determinados anos é escassa  e em 

outros é abundante. Dessa forma, o armazenamento dessas sementes pode suprir a 

demanda anual de sementes para os programas de reflorestamento e outros fins. No 

entanto, para a conservação efetiva das sementes é necessário o conhecimento prévio 

do seu comportamento fisiológico durante a secagem e o armazenamento, já que nem 

todas as sementes são tolerantes à dessecação, exigindo condições especiais de 

armazenamento (HONG et al.,1996). 

A multiplicação de T. ovata é por meio das sementes, no entanto, há indicações 

na literatura que a viabilidade dessas sementes não ultrapassa 30 dias (LORENZI, 

1992; MONTEIRO, 2002; CARVALHO, 2003) e que essas sementes são classificadas 

como recalcitrantes em relação ao armazenamento (LOBO; JOLY, 1996; CADDAH et 

al., 2005; CARVALHO et al., 2006).   

Roberts (1973) definiu as sementes recalcitrantes como sensíveis à perda de 

água e ao armazenamento sob temperatura baixa e as ortodoxas como as que toleram 

a perda de água e o armazenamento em temperatura baixa.  

O conhecimento disponível, especialmente o relacionado à conservação de 

sementes de espécies nativas brasileiras, não é suficiente para embasar a definição de 

tecnologias de armazenamento. Sendo assim, essa pesquisa objetivou estudar a 

influência do grau de umidade da semente e da temperatura de armazenamento sobre 

a conservação das sementes de Talauma ovata St. Hill. 
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2 DESENVOLVIMENTO 
2.1 Revisão bibliográfica 
2.1.1 Espécie 

A pinha-do-brejo (Talauma ovata A.St.-Hil) é uma espécie arbórea encontrada do 

nordeste do Rio Grande do Sul até a Bahia e em Tocantins, Goiás e Mato Grosso 

(MONTEIRO, 2002). 

A madeira é empregada principalmente na indústria de caixotaria, de brinquedos, 

de embalagens e para a carpintaria. A árvore apresenta características ornamentais 

adequadas para o paisagismo e, também, devido a sua adaptação aos terrenos 

brejosos, é ótima para o reflorestamento misto em áreas ciliares degradadas destinadas 

à recomposição da vegetação (LORENZI, 1992). A casca do tronco é usada na 

medicina popular como medicamento para o controle da febre, enquanto as folhas são 

indicadas  para o controle da diabetes (MORS, 2000). 

A espécie é encontrada em altitudes de 10m no litoral da Região Sul até 1.350m, 

nos campos rupestres do Pico do Itacolomi, em Minas Gerais (PERÓN, 1989), em 

regiões da Bahia com 1.000mm de precipitação pluvial média anual e do Estado de São 

Paulo com 3.700mm e em ambientes com temperatura média do mês mais frio de 

14,1ºC a 21,1ºC e a do mês mais quente de 20ºC a 26,6ºC (CARVALHO, 2003). 

A árvore tem, em média, 10m a 20m de altura e o caule 50cm a 80cm de 

diâmetro, a planta pode atingir até 30m de altura e o caule 130cm de diâmetro. Possui 

tronco cilíndrico, reto ou pouco sinuoso, com fuste de até 15m de comprimento. Sua 

copa é ampla, densa e arredondada e as folhas são simples, alternas, glabras e 

coriáceas, a lâmina do limbo tem de 25cm a 30cm de comprimento e 10cm a 15cm de 

largura e o pecíolo 2,5cm a 7cm de comprimento, contendo pulvínula na base 

(CARVALHO, 2003). 

É uma planta perenifólia, heliófita e seletiva higrófita, característica das planícies 

aluviais ao longo de rios e várzeas úmidas de quase todas as formações florestais. 

Ocorre tanto no interior da mata primária densa como em formações abertas e 

secundárias, porém sempre em baixadas úmidas. Floresce a partir do final de outubro, 

prolongando-se até meados de dezembro e a maturação dos frutos ocorre durante os 

meses de agosto e setembro (LORENZI, 1992). O principal vetor de polinização são os 
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besouros (MORELLATO, 1991) e as sementes são dispersas por pássaros 

(MONTEIRO, 2002). 

O fruto é tipo cápsula lenhosa, grande, ovóide, deiscente, pedunculado, 

constituído de numerosos carpídios concrescidos entre si, formando um sincarpo. As 

sementes são marrons, envoltas por arilo vermelho, com 10mm de comprimento e 6mm 

de largura, o hilo está localizado em uma pequena envaginação (CARVALHO, 2003); 

contêm cerca de 32,7% de óleo e é composta por eixo embrionário com um embrião de, 

aproximadamente, 1mm de comprimento, dois cotilédones e endosperma (JOSÉ, 

2007). 

A multiplicação da pinha-do-brejo é feita por mudas produzidas com sementes 

obtidas dos frutos maduros, colhidos diretamente da árvore. A maturação do fruto é 

identificada pelo escurecimento da extremidade distal do pedúnculo, o que ocorre 

durante a estação seca (CARVALHO, 2003).  

Não há consenso entre as informações descritas para o preparo das sementes 

para a semeadura. Monteiro (2002) e Carvalho (2003) indicaram retirar as sementes 

dos frutos e, em seguida, retirar o arilo, por meio de lavagem e maceração e secar ao ar 

livre. Porém, Lorenzi (1992) recomendou a manutenção do arilo para a secagem.  

Lobo e Joly (1996), avaliando a germinação dessas sementes com presença e 

ausencia do arilo, verificaram que a presença do arilo é inibitória para a germinação das 

sementes. Outra indicação de manuseio das sementes previamente à semeadura é a 

imersão das sementes em água por 24h a 48h antes da semeadura (SILVANA et al., 

1991). 

As sementes de T. ovata têm germinação epígea e a emergência da plântula 

ocorre entre 15 e 90 dias após a semeadura e as mudas atingem o tamanho adequado 

para o plantio aos seis meses (CARVALHO, 2003). 

 

2.1.2 Conservação 

A manutenção dos vegetais envolve a conservação in situ realizada no habitat 

das espécies, principalmente por meio de unidades de conservação, e deve ser 

complementada pela conservação ex situ, ou seja, fora do habitat (BRASIL, 2000). A 

conservação ex situ de espécies vegetais pode ser efetuada por meio do 

 



 12

armazenamento de sementes (FAO, 1993), que é considerado uma forma de 

conservação econômica e segura (SLAGEREN, 2003).  

Com o armazenamento é ampliado o período de disponibilidade da semente e, 

dessa forma, aumentam as possibilidades do uso da semente para os programas de 

reflorestamento, para a pesquisa e o comércio. Todavia, a conservação depende do 

conhecimento prévio do comportamento fisiológico da semente no armazenamento, da 

qualidade inicial das sementes e das condições ambientais de armazenagem (FAO, 

1993), uma vez que sementes de espécies diferentes exigem condições especiais para 

a sua conservação. 

No ambiente de armazenamento, a conservação das sementes está relacionada 

ao seu grau de umidade e à temperatura e disponibilidade de oxigênio do ar. 

Geralmente é favorecida pela diminuição da atividade metabólica da semente, 

decorrente de reduções do teor de água da semente e da temperatura, da umidade 

relativa e da concentração de oxigênio do ar (ROBERTS, 1972). 

De acordo com Roberts (1973) as sementes são classificadas quanto à 

conservação em ortodoxas e recalcitrantes. As sementes ortodoxas são as que se 

conservam quando mantidas com teor de teor de água baixo e em ambiente com 

temperatura baixa. Por sua vez, as sementes recalcitrantes são sensíveis à dessecação 

e à baixa temperatura do ambiente de armazenamento. 

Sobre esse assunto, Bonner (1989) afirmou que as sementes que podem ser 

estocadas com menos de 10% de teor de água mantendo ou aumentando a 

longevidade são as ortodoxas; as sementes recalcitrantes não podem ser desidratadas 

para teores de água inferiores a 25% ou 50%, dependendo da espécie, sem perder a 

viabilidade (BONNER, 2001). Ellis et al. (1990) propuseram uma classificação 

intermediária entre as ortodoxa e recalcitrante. Nesse caso, as sementes conservam-se 

com teores de água entre 10% e 12% e não toleram temperaturas baixas de 

armazenamento durante período de tempo prolongado (HONG; ELLIS, 1996). 

Contrariamente às ortodoxas, as sementes recalcitrantes mantêm-se hidratadas 

até o final do desenvolvimento e da maturação (FINCH-SAVAGE et al., 1992), 

apresentando a capacidade de germinarem imediatamente após a sua dispersão em 

função do teor de água alto (FARRANT et al., 1992). Há no final da formação das 
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sementes, um processo metabólico distinto entre as recalcitrantes e as ortodoxas. Em 

função da perda de água das sementes ortodoxas há a alteração do metabolismo 

inicialmente direcionado para o desenvolvimento, para outro, direcionado para a  

germinação. Essa mudança não é observada em sementes recalcitrantes. Nesse 

processo de dessecação e mudança de metabolismo, estão envolvidos fatores como 

balanço hormonal, quantidade e tipos de proteínas e açúcares, estado físico da água, 

entre outros (FARRANT et al., 1988; BARBEDO; MARCOS FILHO, 1998). 

Na secagem de sementes recalcitrantes devem ser considerados os graus de 

umidade de segurança, crítico e o letal para cada espécie: o de segurança corresponde 

ao conteúdo de água que poderá ser atingido, com a secagem, sem prejudicar a 

viabilidade das sementes (HONG; ELLIS, 1992), o crítico corresponde ao teor de água 

no qual é detectado o início da perda da viabilidade (ANDRADE; CUNHA, 1996) e o 

letal equivale ao valor a partir do qual todas as sementes perdem a viabilidade (HONG; 

ELLIS, 1992). Portanto, a identificação dos graus de umidade de segurança, crítico e 

letal é indispensável para a secagem das sementes (MARTINS et al., 1999). 

Os fungos desempenham um importante papel na deterioração pós-colheita de 

sementes recalcitrantes (BERJAK, 1996). Em sementes com teores de água superiores 

a 10% e 13%, a incidência de microrganismos pode comprometer sua viabilidade 

(HARRINGTON, 1972). Alguns fungos de campo, como os do gênero Fusarium, e de 

armazenamento, como os do gênero Penicillium e Aspergillus, têm sido observados em 

associação com sementes recalcitrantes armazenadas (GOMIDE et al., 1994). 

Uma alternativa para diminuir a incidência de microrganismos em sementes 

recalcitrantes seria a redução da temperatura do ambiente de armazenamento; porém, 

essa prática não é adequada para a maioria dessas sementes (KING; ROBERTS, 

1979). Uma leve secagem em sementes recalcitrantes pode ser uma técnica alternativa 

para o armazenamento, visando reduzir a contaminação por fungos e a germinação 

dentro das embalagens (NORMAH et al., 1989). Utilizando a técnica da desidratação 

parcial, Hor et al. (1984) reduziram o grau de umidade de sementes de Theobroma 

cacao que acondicionadas em embalagens de polietileno, sob temperatura de 22ºC, 

apresentaram germinação superior a 50% mesmo após seis meses de armazenamento. 
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Independentemente de outros fatores, a conservação de sementes recalcitrantes 

depende da manutenção da água, em níveis elevados e constantes, durante o 

armazenamento (KING; ROBERTS, 1979). Com isso, a escolha da embalagem deve 

considerar as condições envolvidas no estabelecimento do ponto de equilíbrio 

higroscópico entre as sementes e a atmosfera circundante. A embalagem impermeável 

ao vapor d’água contribui para evitar alterações no grau de umidade das sementes, pois 

restringe a interferencia da atmosfera externa no ambiente interno da embalagem. No 

entanto as trocas gasosas devem ocorrer devido à taxa alta de respiração, porque o 

bloqueio de trocas gasosas pode causar a morte das sementes (BONNER, 1978). Deve 

ser considerado também o efeito prejudicial do acúmulo de gás carbônico à qualidade 

fisiológica das sementes (BACCHI, 1961; ZINK; ROCHELLE, 1964; TOLEDO; 

MARCOS FILHO, 1977). 

Para muitas espécies florestais nativas que possuem sementes recalcitrantes 

têm sido realizadas pesquisas sobre conservação de suas sementes. A adequação da 

desidratação parcial das sementes antes do armazenamento e a conservação das 

sementes em embalagens de polietileno foram relatadas por Gentil (2003), Cruz (2006) 

e Nascimento (2006). Esses pesquisadores comprovaram a eficiência da conservação 

de sementes recalcitrantes nesse tipo de embalagem e verificaram que é possível 

armazenar essas sementes, por períodos superiores aos já estabelecidos, com teores 

de água inferiores aos determinados no momento da dispersão das sementes. 

Não existem informações na literatura sobre a  conservação de sementes de T. 

ovata, sendo assim, pesquisa com essa finalidade pode contribuir para esclarecer as 

alterações relacionadas à qualidade das sementes dessa espécie durante o 

armazenamento. 

 

2.2 Material e métodos 
A pesquisa foi realizada nos Laboratórios de Análise de Sementes do 

Departamento de Produção Vegetal e de Patologia de Sementes do Departamento de 

Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola, da Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz”, da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, São Paulo. 
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2.2.1 Sementes 
Foram utilizadas sementes de pinha-do-brejo (Talauma ovata A.St.-Hil) obtidas 

de frutos coletados de árvores localizadas em mata no município de Brotas - SP. 

Foram realizadas duas coletas de frutos, nos meses de agosto e setembro de 

2006, obtendo-se assim, dois lotes de sementes para a pesquisa.  

Imediatamente após a coleta, os frutos foram abertos manualmente para a 

extração das sementes. A seguir, as sementes foram friccionadas em peneira, sob água 

corrente, para a retirada do arilo e enxugadas com papel toalha para a  retirada da  

água superficial. 

 

2.2.2 Obtenção dos tratamentos 

Anteriormente à secagem, foi determinado o grau de umidade (BRASIL, 1992) 

das massas de sementes. Amostras de sementes foram homogeneizadas para compor 

o tratamento que continha o maior teor de água (23% de água, lote 1 e 24% de água, 

lote 2). As demais sementes foram submetidas à secagem, em equipamento com 

circulação forçada de ar (30±2ºC), visando à obtenção dos tratamentos referentes aos 

demais graus de umidade (17%, 11% e 7% de água, lote 1 e 16%, 13% e 10% de água, 

lote 2). 

 

2.2.3 Secagem das sementes 

 Para a secagem as sementes foram distribuídas em camada monogranular, 

sobre bandejas de alumínio. Os tratamentos foram obtidos por meio do 

acompanhamento da perda de massa das sementes durante a secagem. Para 

monitorar a perda de água, amostras de sementes, com massa inicial conhecida, foram 

acondicionadas em sacos de filó e distribuídas junto à massa total de sementes nas 

prateleiras do secador para pesagem em intervalos regulares (NASCIMENTO, 2006). A 

massa final das amostras, correspondente aos graus de umidade desejados, foi 

previamente determinada através da equação (1) descrita por Cromarty et al. (1985): 
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  (1) 

Mf = 
Uf

UiMi
−
−

100
)100(  , em que: 

 

Mf = massa da amostra (g) após a secagem; 

Mi = massa da amostra (g) antes da secagem; 

Ui = grau de umidade (%) antes da secagem; 

Uf = grau de umidade (%) desejado após a secagem. 

Na medida em que foram sendo atingidos os graus de umidade próximos aos 

estabelecidos, as amostras foram homogeneizadas, divididas em 12 porções de 240 

sementes para o lote 1 (seis épocas de armazenamento em dois ambientes) e quatro 

porções de 290 sementes para o lote 2 (duas épocas de armazenamento em dois 

embientes), embaladas em sacos de polietileno transparente, com 0,1mm de 

espessura, e mantidas, provisoriamente, à temperatura ambiente até a obtenção dos 

demais tratamentos. Os sacos foram fechados, utilizando seladora elétrica. 

 

2.2..4 Armazenamento das sementes 

 As sementes referentes aos tratamentos foram armazenadas em câmaras tipo 

B.O.D. sob 15±1ºC e 20±1ºC. As sementes do lote 1 foram armazenadas por 180 

dias e as sementes do lote 2 por 60 dias. Esses períodos foram estabelecidos em 

função da disponibilidade das sementes de cada lote. 

 

2.2.5 Avaliação qualitativa das sementes 

 As avaliações foram realizadas no início do armazenamento e mensalmente, 

durante 180 dias para o lote 1 e 60 dias para o lote 2. As variáveis analisadas foram 

as seguintes: 
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2.2.5.1 Teor de água 

Determinado em estufa a 105±3ºC, durante 24 horas, segundo as instruções das 

Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 1992), utilizando 20 sementes por 

repetição. Os resultados, expressos em porcentagem, foram calculados com base na 

massa úmida (Bu). 

 

2.2.5.2 Emergência da plântula 

O teste foi realizado em bandejas contendo areia esterilizada a 200±3ºC por 2 

horas e umedecida com água correspondente a 60% de sua capacidade de retenção 

(BRASIL, 1992), empregando 50 sementes por repetição, distribuídas a 2,0cm de 

profundidade. O teste foi realizado em ambiente protegido e desprovido de controles da 

temperatura e da umidade relativa do ar. Os resultados, expressos em porcentagem de 

plântulas normais, foram obtidos 40 dias após o início da emergência das plântulas. 

Para a avaliação das porcentagens de plântulas normais, anormais e sementes mortas, 

as mesmas foram retiradas do substrato, lavadas em água corrente sobre peneira e 

avaliadas de acordo com os seguintes critérios: plântula normal – plântula com a raiz 

primária e o hipocótilo desenvolvidos e folhas cotiledonares com mais de 50% da área 

visível com ou sem tegumento ou contendo apenas uma das folhas cotiledonares 

intacta; plântula anormal – plântula com raiz primária com desenvolvimento 

desproporcional à parte aérea e cotilédones com menos de 50% da área visível ou 

plântula sem os cotilédones; semente morta – semente que não emitiu nenhuma 

estrutura durante o período de avaliação e que  tinha os tecidos amolecidos e 

deteriorados. 

 

2.2.5.3 Índice de velocidade de emergência da plântula 

Esses dados foram obtidos a partir do teste de emergência da plântula. Para 

tanto, foram efetuadas contagens diárias, das plântulas normais, durante 40 dias após o 

inicio da emergência das plântulas. O índice de velocidade de emergência (IVE), foi 

calculado pela equação (2) proposta por Maguire (1962). 
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(2) 

IVE =  
Nn
En

N
E

N
E

+++ ....
2
2

1
1  , em que:  

 

IVE = índice de velocidade de emergência da plântula. 

E1, E2,...,En = número de plântulas normais na primeira, na segunda... e na última 

contagem. 

N1, N2,...,Nn = número de dias da semeadura à primeira, à segunda... e à última 

contagem. 

 

2.2.5.4 Velocidade de emergência da plântula 
Os dados de velocidade de emergência foram obtidos a partir do teste de 

emergência da plântula. Para tanto, foram efetuadas contagens diárias, das plântulas 

normais, durante 40 dias após o inicio da emergência da plântula. A velocidade de 

emergência da plântula (VE), foi calculada pela equação (3) proposta por Edmond e 

Drapala (1958).  

(3) 

VE = 
GnGG

NnGnGNGN
+++
+++

...21
)(...)22()11( ,  em que: 

 

VE = velocidade de emergência da plântula (dias). 

G1, G2,...,Gn = número de plântulas normais na primeira, segunda... e na última 

contagem. 

 N1, N2,...,Nn = número de dias da semeadura à primeira, à segunda... e à última 

contagem. 
 

2.2.5.5 Comprimento da plântula 

Os dados de comprimento da plântula foram obtidos a partir do teste de 

emergência da plântula. Para tanto, foram avaliados os comprimentos da parte aérea 
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(determinado entre o  nó cotiledonar  e a extremidade do primeiro par de folhas) e da 

raiz primária (determinado entre o  nó cotiledonar  e a extremidade da raiz primária) das 

plântulas normais identificadas no final do teste de emergência da plântula; o somatório 

das distâncias avaliadas forneceu o comprimento da plântula. Os resultados (cm) foram 

calculados pelo quociente entre o somatório das medidas registradas das plântulas 

normais e o número de sementes componentes da amostra (NAKAGAWA, 1999). 

 

2.2.5.6 Massa da matéria seca da plântula 

Os dados de massa de matéria seca da plântula foram obtidos a partir do teste 

de emergência da plântula. Para tanto, as plântulas foram acondicionadas em saco de 

papel e colocadas em estufa a 70ºC±2ºC por 72 horas, previamente às pesagens. A 

massa da matéria seca (mg.plântula-1) foi obtida por meio do quociente entre o 

somatório da massa de plântulas normais e o número de sementes componentes da 

amostra. 

 

2.2.6 Avaliação da sanidade da semente 

A sanidade das sementes foi avaliada apenas para as sementes do lote 2.  

Foram utilizadas cinco repetições de 10 sementes, para cada tratamento, distribuídas 

em placas de Petri, sobre três folhas de papel de filtro umedecidas com água destilada. 

A seguir, as sementes foram incubadas à temperatura de 20±2°C por sete dias, com 12 

horas de luz a cada 24 horas. Após o período de incubação, foi realizada a avaliação 

individual das sementes com auxílio do microscópio estereoscópico e a identificação 

dos microrganismos associados às sementes. Os resultados de incidência dos 

microrganismos  foram expressos em porcentagem. 

 

2.2.7 Análise estatística dos dados 

O trabalho foi conduzido seguindo o delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com quatro repetições para as avaliações fisiológicas e cinco repetições 

para a avaliação da sanidade das sementes. Antes do armazenamento foram 
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considerados quatro tratamentos (graus de umidade) e durante o armazenamento 

foram considerados oito tratamentos (quatro graus de umidade x duas temperaturas) 

em cada época de avaliação, durante o armazenamento (Tabelas 1 e 2). Os dados em 

porcentagem foram transformados em arco seno da raiz quadrada de x/100, mas os 

dados apresentados são os originais. As análises estatísticas foram realizadas com 

auxílio do programa SISVAR (FERREIRA, 2000) e a análise de variância foi avaliada 

isoladamente para cada época de avaliação das sementes durante o armazenamento. 

As médias entre os tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Os dados de teor de água não foram submetidos à análise estatística.  

 

Tabela 1 - Esquema da análise de variância utilizado nas avaliações fisiológicas 

realizadas antes de armazenamento das sementes de T. ovata 

Causas de variação Graus de liberdade 

Tratamentos 3 

Resíduo 12 

Total 15 

  

 

Tabela 2 - Esquema da análise de variância utilizado nas avaliações fisiológicas 

realizadas em cada época de armazenamento das sementes de T. ovata 

Causas de variação Graus de liberdade 

Tratamentos 7 

Resíduo 24 

Total 31 
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2.3 Resultados e discussão 
As sementes de T. ovata foram retiradas de frutos em processo de maturação. 

Como não há informação que identifique a maturidade fisiológica das sementes, os 

frutos foram colhidos antes da deiscência, mas tinham características morfológicas 

similares, principalmente com relação à coloração. Nessas condições, foi possível obter 

sementes com teor de água alto, fundamental para a realização da pesquisa (Tabela 3). 

 

2.3.1 Antes do armazenamento das sementes 
Pelos dados relativos à emergência, ao índice de velocidade de emergência e à 

massa de matéria seca de plântulas e aos comprimentos de plântulas, da raiz e da 

parte aérea, foi verificado que a secagem realizada nas sementes, necessária à 

obtenção dos diferentes teores de água, gerou variabilidade qualitativa e favoreceu o 

desempenho fisiológico das sementes até 10,9% de água para as sementes do lote 1 

(Tabela 3) e 13,1% de água para as do lote 2 (Tabela 4). Sementes submetidas à 

secagem, em ambos os lotes, apresentaram potencial fisiológico superior ao das  

sementes que tinham mais de 20% de água antes do armazenamento (Tabelas 3 e 4). 

Faria et al. (2004) também relataram a interferencia positiva da secagem no potencial 

fisiológico de sementes de Inga vera e atribuíram isso à continuidade do processo de 

maturação das sementes durante o período de secagem. Apesar das diferenças 

encontradas entre os tratamentos, pela variável velocidade de emergência de plântulas 

não foi possível encontrar variação no potencial fisiológico inicial das sementes em 

ambos os lotes (Tabelas 3 e 4). 

As sementes frescas contendo 23,5% e 23,8% de água, lote 1 e lote 2 

respectivamente, apresentaram menor potencial fisiológico em relação às sementes 

que foram submetidas à secagem ( Tabelas 3 e 4) e dessa forma, é fundamental 

submeter as sementes de T. ovata à secagem antes do armazenamento, visando obter 

sementes com potencial fisiológico inicial superior. 

Para cada um dos lotes, a secagem realizada favoreceu o potencial fisiológico 

das sementes até certo nível de teor de água. Sementes do lote 1 tiveram seu potencial 

fisiológico favorecido até 10,9% de água (Tabela 3) e sementes do lote 2 foram 

favorecidas até 13,1% de água (Tabela 4). Teores de água inferiores a esses valores 
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foram prejudiciais à germinação das sementes. De acordo com Hong et al. (1996), as 

espécies da família Magnoliaceae têm sementes tolerantes à secagem e isso foi 

constatado em sementes de T. ovata, as quais tiveram seu potencial fisiológico 

favorecido pela secagem até determinados teores de água. 

De acordo com Marcos Filho (2005), o grau de tolerância à desidratação refere-

se à capacidade de recuperar as funções biológicas quando as sementes são 

reidratadas após terem sido submetidas à desidratação natural ou artificial; assim, 

quando um organismo perde certa quantidade de água, a tolerância depende da 

capacidade da célula de manter a integridade das membranas e prevenir a 

desnaturação de proteínas. Tanto a tolerância como a resistência à dessecação estão 

relacionadas à recuperação dessas atividades após a secagem até um nível 

considerado crítico, variável com a espécie. 

Foram identificadas cinco espécies de fungos associados às sementes do lote 2: 

Alternaria alternata, Cladosporium sp., Fusarium spp., Penicillium sp. e Aspergillus sp. 

(Tabela 5). A presença de Fusarium sp. foi verificada apenas em sementes com 23,8% 

de água. A quantidade de Aspergillus sp. foi superior para as sementes que tinham 

10,0% e 13,1 % de água e as sementes com 13,1% de água apresentaram as maiores 

incidências de Penicillium sp. e de Cladosporium sp. (Tabela 5). Em sementes frescas, 

recém colhidas, geralmente a incidência de microrganismos de campo, como o 

Fusarium sp. é maior do que a de microrganismos de armazenamento, como o 

Penicillium sp. e o Aspergillus sp. (MENTEN, 1988). 

Os microrganismos encontrados nas sementes de T. ovata foram observados 

também em sementes de outras espécies florestais nativas, como Myrciaria dubia 

(GENTIL, 2003), Astronium graveolens (GRANDIS et al., 2004) e Euterpe oleracea 

(NASCIMENTO, 2006). Dessa forma, é possível considerar que esses fungos  são 

comuns em sementes florestais nativas. 

Antes do armazenamento, foi identificada incidência de A. alternata nas 

sementes com teor de água de 13,1% e 15,8% (Tabela 5).  

As sementes com 10%, 13,1% e 15,8% de água apresentaram incidência alta de 

Penicillium sp. e Aspergillus sp. Na medida em que o teor de água das sementes 

aumentou foram também detectadas incidências altas de Cladosporium sp. (de 10% 
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para 13,1%) e de Penicillium sp., sementes com 15,8% de água (Tabela 5). No entanto, 

essas  sementes tinham o melhor potencial fisiológico antes do armazenamento (Tabela 

4). Dessa forma, não houve interferência negativa desses microroganismos nos 

parâmetros fisiológicos avaliados nas sementes de T. ovata recém colhidas.   

 
Tabela 3 - Teor de água, emergência (EP), índice de velocidade de emergência (IVEP) 

e velocidade de emergência de plântulas (VEP), massa de matéria seca de 
plântulas (MMS), comprimento de plântulas (CP), comprimento da raiz (CR) 
e comprimento de parte aérea (CA), determinados em sementes de Talauma 
ovata, lote 1: valores médios obtidos antes do armazenamento das 
sementes 

*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

Teor de água 
(%) EP (%) IVEP VEP (dias) MMS 

(mg.pl-1) 
CP 

(cm) CR (cm) CA (cm) 

23,8 16 b 0,152 b 58,5 a 10,9 b 1,6 b 0,6 b 1,0 b 

15,8 31 ab 0,286 ab 57,4 a 17,4 ab 3,0 ab 1,2 ab 1,8 ab 

13,1 41 a 0,404 a 54,3 a 26,0 a 4,5 a 1,6 a 2,8 a 

10,0 29 ab 0,266 ab 58,5 a 16,3 ab 2,8 ab 1,1 ab 1,7 ab 

 

Tabela 4 - Teor de água, emergência (EP), índice de velocidade de emergência (IVEP) 
e velocidade de emergência de plântulas (VEP), massa de matéria seca de 
plântulas (MMS), comprimento de plântulas (CP), comprimento da raiz (CR) 
e comprimento de parte aérea (CA), determinados em sementes de Talauma 
ovata, lote 2: valores médios obtidos antes do armazenamento das 
sementes 

*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

Teor de água 
(%) EP (%) IVEP VEP 

(dias) 
MMS 

 (mg.pl-1) CP (cm) CR (cm) CA (cm)

23,5 19 b 0,162 b 63,0 a 12,4 b 2,6 b 0,9 b 1,7 b 

17,4 48 a 0,411 a 61,3 a 35,1 a 5,3 a 2,2 a 3,0 ab 

10,9 53 a 0,453 a 62,7 a 37,1 a 5,9 a 2,4 a 3,4 a 

7,1 28 b 0,226 b 61,3 a 18,1 b 3,0 b 1,3 b 1,7 b 
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Tabela 5 - Incidências de Alternaria alternata, Cladosporium sp, Fusarium spp., 
Penicillium sp. e Aspergillus sp., determinados em sementes de Talauma 
ovata, lote 2: valores médios obtidos antes do armazenamento das 
sementes 

*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Teor de água (%) A. alternata 
(%) 

Cladosporium 
(%) 

Fusarium 
(%) 

Penicillium 
(%) 

Aspergillus 
(%) 

23,8 0 b 0 b 90 a 0 c 0 c 

15,8 18 a 4 b 0 b 58 b 14 b 

13,1 4 ab 82 a 0 b 96 a 88 a 

10,0 0 b 6 b 0 b 72 b 96 a 

 
 
2.3.2 Durante o armazenamento das sementes 

Ao longo do armazenamento, houve estabilidade do teor de água das sementes 

de cada tratamento e temperatura considerados (Tabelas 6 e 7). Dessa forma, a 

embalagem utilizada apresentou, independentemente da temperatura de 

armazenamento, eficiência na manutenção da identidade dos tratamentos relativos aos 

teores de água e, conseqüentemente, confiabilidade nas comparações realizadas 

durante o armazenamento. 

 

2.3.2.1 Sementes do lote 1 
Com 30 dias de armazenamento, as sementes com 10,9% de água e 

armazenadas a 20ºC apresentaram potencial fisiológico superior em relação às 

sementes com 7,1%, 17,4% e 23,5% de água, armazenadas a 15ºC e às sementes com 

7,1% e 23,5% de água armazenadas a 20ºC (Tabelas 8 e 9). Essa superioridade foi 

verificada também aos 60 dias de armazenamento para as sementes que tinham 10,9% 

de água e estavam armazenadas a 15ºC e a 20ºC (Tabelas 8, 9, 11, 12, 13 e 14). 

Apesar dos resultados desses dois tratamentos terem superado os dos demais aos 60 

dias de armazenamento (Tabelas 8, 9, 11, 12, 13 e 14) houve redução significativa dos 

valores das variáveis em relação à época inicial (Tabela 3) e dessa forma, a 

conservação de sementes de T. ovata por mais de 30 dias não é viável devido ao 
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decréscimo do potencial fisiológico das sementes. Alías, as informações de Lorenzi 

(1992), Monteiro (2002) e Carvalho (2003) indicaram também que a viabilidade dessas 

sementes não ultrapassa 30 dias.   

 

Tabela 6 - Teor de água de sementes de T. ovata, lote 1: valores médios (% Bu) 
obtidos durante o armazenamento das sementes 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos:  
temperatura do ar e teor de 

água da semente 30 60 90 120 150 180 

15°C 23,5% 23,9 24,2 24,7 24,1 23,2 23,7 

15°C 17,4% 16,6 18 18,8 16,3 17,6 16,8 

15°C 10,9% 10,8 10,7 9,2 10,6 10,6 10,4 

15°C 7,1% 7,7 7,4 7,1 7,4 7,1 7,7 

20°C 23,5% 23,2 23,4 23,9 24,5 24,3 25,0 

20°C 17,4% 16,2 18,72 21,1 16,0 18,3 16,1 

20°C 10,9% 10,6 10,0 9,3 9,2 10,1 10,1 

20°C 7,1% 7,5 6,9 6,8 6,2 6,6 6,3 
 
 
Tabela 7 - Teor de água de sementes de T. ovata, lote 2: valores médios (% Bu) 

obtidos durante o armazenamento das sementes 

 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: temperatura do ar e 
teor de água da semente 30 60 

15°C 23,8% 23,5 23,1 
15°C 15,8% 16,1 16,7 

15°C 13,1% 12,5 12,9 

15°C 10,0% 8,9 9,4 

20°C 23,8% 24,1 22,6 

20°C 15,8% 15,5 15,9 

20°C 13,1% 12,3 11,8 

20°C 10,0% 9,0 8,6 
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Aos 60 dias de armazenamento, as sementes com 10,9% de água, 

armazenadas a 15ºC e a 20ºC, apresentaram potencial fisiológico superior ao das 

demais sementes (Tabelas 8, 9, 11, 12, 13 e 14). Para esse teor de água (10,9%), 

juntamente com o tratamento referente a 17,4% de água, foi verificado a  superioridade 

fisiológica das sementes antes mesmo do armazenamento (Tabela 3). 

Aos 90 dias de armazenamento, as sementes que tinham 10,9% de água e que 

foram armazenadas a 15ºC tinham qualidade superior as dos demais tratamentos 

(Tabelas 8, 9, 11, 12, 13 e 14), porém nessa época, essas sementes apresentaram 

apenas 15% de  plântulas emersas, valor que corresponde a  50% da  germinação aos 

60 dias (Tabela 8). 

Aos 120 dias de armazenamento foi verificado um resultado inesperado. 

Sementes com 23,5% água armazenadas a 20ºC, que tiveram valor zero de 

emergência de plântulas a partir de 60 dias (Tabela 8), originaram 45% de plântulas, 

superando os resultados dos demais tratamentos. Da mesma forma, nesse mesmo 

momento de avaliação, sementes com 23,5% de água e armazenadas a 15ºC também 

apresentaram acréscimo na porcentagem de plântulas emersas (Tabela 8). Não foi 

possível identificar a causa desses resultados. No entanto, é necessário destacar esse 

fato, pois esses tratamentos referem-se às sementes que não foram submetidas à 

secagem antes do armazenamento.  

Nas avaliações efetuadas aos 150 dias de armazenamento, todos os 

tratamentos apresentaram os resultados das variáveis analisadas próximos de zero. No 

entanto, as sementes com 23,5% de água e armazenadas a 20ºC apresentaram 

qualidade superior e diferiram estatisticamente das demais (Tabelas 8, 9, 12, 13 e 14). 

Aos 180 dias do armazenamento, mais uma vez, os resultados das sementes 

com 10,9% de água, armazenadas a 15ºC, foram superiores estatisticamente aos dos 

demais tratamentos (Tabelas 8, 9, 11, 12, 13 e 14), porém, nesse período, a maioria 

dos tratamentos apresentou valores zero nas variáveis analisadas. 

As variáveis analisadas para verificar o potencial fisiológico das sementes de 

cada tratamento apresentaram resultados coerentes em cada época de avaliação. No 

entanto, pela avaliação da velocidade de emergência de plântulas não foi possível 

obter resultados semelhantes aos das demais variáveis. Isso porque para algumas 

 



 27

épocas de avaliação, os tratamentos que se sobressaíram nas demais variávies não 

foram considerados superiores nesta variável (Tabela 10). 

 Apesar da redução do potencial fisiológico das sementes a partir de 30 dias de 

armazenamento, sementes com 10,9% de água armazenadas no ambiente a 15ºC, 

germinaram e originaram plântulas normais até 180 dias de armazenamento (Tabela 

8). 

 

Tabela 8 – Emergência de plântulas de T. ovata, lote 1: valores médios (%) obtidos 
durante o armazenamento das sementes 

*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: temperatura 
do ar e teor de água da 

semente 0 30 60 90 120 150 180 

15°C 23,5% 19 b 21 b 0 c 0 b 32 b 0 b 0 b 

15°C 17,4% 48 a 20 b 6 b 1 b 0 d 1 b 1 ab 

15°C 10,9% 53 a 37 ab 30 a 15 a 13 c 2 ab 4 a 

15°C 7,1% 28 b 1 c 0 c 0 b 0 d 0 b 0 b 

20°C 23,5% 19 b 5 c 0 c 0 b 45 a 5 a 0 b 

20°C 17,4% 48 a 27 ab 4 b 3 b 0 d 1 b 0 b 

20°C 10,9% 53 a 46 a 23 a 2 b 0 d 0 b 0 b 

20°C 7,1% 28 b 0 c 0 c 0 b 0 d 0 b 0 b 
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Tabela 9 – Índice de velocidade de emergência de plântulas de T. ovata, lote 1: valores 
médios obtidos durante o armazenamento das sementes 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: 
temperatura do ar 
e teor de água da 

semente 0 30 60 90 120 150 180 

15°C 23,5% 0,204 b 0,197 c 0,000 c 0,005 c 0,453 b 0,000 b 0,000 b 

15°C 17,4% 0,411 a 0,215 bc 0,105 b 0,023 bc 0,000 d 0,004 b 0,015 ab 

15°C 10,9% 0,453 a 0,342 ab 0,328 a 0,168 a 0,146 c 0,018 b 0,031 a 

15°C 7,1% 0,226 b 0,010 d 0,000 c 0,000 c 0,000 d 0,000 b 0,000 b 

20°C 23,5% 0,204 b 0,056 d 0,000 c 0,000 c 0,596 a 0,065 a 0,000 b 

20°C 17,4% 0,411 a 0,280 abc 0,056 bc 0,057 b 0,000 d 0,006 b 0,000 b 

20°C 10,9% 0,453 a 0,398 a 0,238 a 0,014 bc 0,000 d 0,000 b 0,000 b 

20°C 7,1% 0,226 b 0,000 d 0,000 c 0,000 c 0,000 d 0,000 b 0,000 b 
*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

 

Tabela 10 – Velocidade de emergência de plântulas de T. ovata, lote 1: valores médios 
(dias) obtidos durante o armazenamento das sementes 

*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: 
temperatura do ar e teor 

de água da semente 0 30 60 90 120 150 180 

15°C 23,5% 63,0 a 61,7 a 0,0 b 11,5 bc 39,0 b 0 b 0 b 

15°C 17,4% 61,3 a 57,8 a 47,3 a 57,0 a 0,0 c 17 ab 39 a 

15°C 10,9% 62,7 a 60,8 a 55,1 a 52,8 a 49,0 a 46 a 45 a 

15°C 7,1% 61,3 a 35,6 a 0,0 b 0,0 c 0,0 c 0 b 0 b 

20°C 23,5% 63,0 a 61,7 a 0,0 b 0,0 c 39,7 b 50 a 0 b 

20°C 17,4% 61,3 a 57,8 a 40,7 a 44,9 ab 0,0 c 12 ab 0 b 

20°C 10,9% 62,7 a 58,9 a 56,5 a 30,5 abc 0,0 c 0 b 0 b 

20°C 7,1% 61,3 a 0,0 b 0,0 b 0,0 c 0,0 c 0 b 0 b 
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Tabela 11 – Massa de matéria seca de plântulas de T. ovata, lote 1: valores médios 
(mg.pl-1) obtidos durante o armazenamento das sementes 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: 
temperatura do ar e teor 

de água da semente 0 30 60 90 120 150 180 

15°C 23,5% 12,4 b 12,6 bcd 0,0 b 0,0 b 20,2 b 0,0 a 0,0 b 

15°C 17,4% 35,1 a 10,9 cd 3,1 b 0,4 b 0,0 d 0,3 a 0,6 ab 

15°C 10,9% 37,1 a 21,0 ab 18,0 a 10,0 a 8,5 c 0,9 a 2,3 a 

15°C 7,1% 18,1 b 0,4 e 0,0 b 0,0 b 0,0 d 0,0 a 0,0 b 

20°C 23,5% 12,4 b 4,2 de 0,0 b 0,0 b 28,0 a 1,9 a 0,0 b 

20°C 17,4% 35,1 a 14,4 bc 1,6 b 1,6 b 0,0 d 0,3 a 0,0 b 

20°C 10,9% 37,1 a 26,3 a 11,9 a 0,9 b 0,0 d 0,0 a 0,0 b 

20°C 7,1% 18,1 b 0,0 e 0,0 b 0,0 b 0,0 d 0,0 a 0,0 b 
*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 
 
Tabela 12 – Comprimento de plântulas de T. ovata, lote 1: valores médios (cm) obtidos 

durante o armazenamento das sementes 

*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: 
temperatura do ar e 

teor de água da 
semente 0 30 60 90 120 150 180 

15°C 23,5% 2,6 b 2,3 cd 0,0 b 0,0 b 3,2 b 0,0 b 0,0 b 

15°C 17,4% 5,3 a 1,9 cde 0,6 b 0,1 b 0,0 d 0,05 b 0,8 b 

15°C 10,9% 5,9 a 4,4 ab 3,8 a 2,0 a 1,3 c 0,18 ab 0,36 a 

15°C 7,1% 3,0 b 0,1 e 0,0 b 0,0 b 0,0 d 0,0 b 0,0 b 

20°C 23,5% 2,6 b 0,5 de 0,0 b 0,0 b 4,7 a 0,49 a 0,0 b 

20°C 17,4% 5,3 a 2,8 bc 0,4 b 0,3 b 0,0 d 0,05 b 0,0 b 

20°C 10,9% 5,9 a 5,6 a 2,6 a 0,2 b 0,0 d 0,0 b 0,0 b 

20°C 7,1% 3,0 b 0,0 e 0,0 b 0,0 b 0,0 d 0,0 b 0,0 b 
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Tabela 13 – Comprimento de raiz das plântulas de T. ovata, lote 1: valores médios (cm) 
obtidos durante o armazenamento das sementes 

*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: 
temperatura do ar e 

teor de água da 
semente 0 30 60 90 120 150 180 

15°C 23,5% 0,9 b 1,0 c 0,0 b 0,0 b 1,3 b 0,0 b 0,0 b 

15°C 17,4% 2,2 a 0,8 cd 0,3 b 0,0 b 0,0 d 0,02 b 0,03 b 

15°C 10,9% 2,4 a 1,7 ab 1,4 a 0,7 a 0,5 c 0,05 b 0,14 a 

15°C 7,1% 1,3 b 0,0 e 0,0 b 0,0 b 0,0 d 0,0 b 0,0 b 

20°C 23,5% 0,9 b 0,2 de 0,0 b 0,0 b 1,7 a 0,17 a 0,0 b 

20°C 17,4% 2,2 a 1,1 bc 0,1 b 0,1 b 0,0 d 0,02 b 0,0 b 

20°C 10,9% 2,4 a 2,2 a 1,0 a 0,1 b 0,0 d 0,0 b 0,0 b 
20°C 7,1% 1,3 b 0,0 e 0,0 b 0,0 b 0,0 d 0,0 b 0,0 b 

 
 
Tabela 14 – Comprimento da parte aérea das plântulas de T. ovata, lote 1: valores 

médios (cm) obtidos durante o armazenamento das sementes 

*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: 
temperatura do ar e 

teor de água da 
semente 0 30 60 90 120 150 180 

15°C 23,5% 1,7 b 1,3 cd 0,0 b 0,0 b 1,9 b 0,0 b 0,0 b 

15°C 17,4% 3,0 ab 1,2 cd 0,4 b 0,0 b 0,0 d 0,03 b 0,05 b 

15°C 10,9% 3,4 a 2,7 ab 2,4 a 1,3 a 0,8 c 0,13 ab 0,22 a 

15°C 7,1% 1,7 b 0,1 d 0,0 b 0,0 b 0,0 d 0,0 b 0,0 b 

20°C 23,5% 1,7 b 0,3 d 0,0 b 0,0 b 3,0 a 0,32 a 0,0 b 

20°C 17,4% 3,0 ab 1,7 bc 0,2 b 0,2 b 0,0 d 0,03 b 0,0 b 

20°C 10,9% 3,4 a 3,4 a 1,5 a 0,1 b 0,0 d 0,0 b 0,0 b 

20°C 7,1% 1,7 b 0,0 d 0,0 b 0,0 b 0,0 d 0,0 b 0,0 b 
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2.3.2.2 Sementes do lote 2 
Com 30 dias de armazenamento as sementes com 13,1% de água e 

armazenadas a 15ºC apresentaram potencial fisiológico superior em relação às demais 

(Tabelas 15, 16, 18, 19, 20 e 21). Essa superioridade do potencial fisiológico foi 

também constatada aos 60 dias de armazenamento, porém, nesse período de 

avaliação houve redução acentuada nos valores em relação à época inicial (Tabela 4) e 

dessa forma, o armazenamento de sementes de T. ovata por mais de 30 dias não é 

viável devido a redução do potencial fisiológico das sementes. 

A superioridade dos resultados referentes às sementes com  13,1% de água e 

armazenadas a 15ºC foi constatada em todas as variáveis analisadas (Tabelas 15, 16, 

18, 19, 20 e 21). No entanto, quando é considerada a variável velocidade de 

emergência de plântulas (Tabela 17), os resultados encontrados foram inconsistentes 

em relação aos das demais variáveis. As sementes com 10% de água armazenadas a 

15ºC apresentaram aos 30 dias de armazenamento valor superior de VEP em relação 

às demais. Já, aos 60 dias de armazenamento as sementes com 13,1% de água 

armazenadas a 15ºC apresentaram o melhor resultado. Dessa forma, a variável 

velocidade de emergência de plântulas não foi uma boa variável para detectar 

diferenças entre os tratamentos. 

Os resultados da análise de sanidade durante o armazenamento (Tabela 22) 

indicaram que as sementes com 15,8% e 23,8% de água e armazenadas a 15ºC e a 

20ºC tinham as maiores incidências de Fusarium. Antes do armazenamento o Fusarium 

foi detectado somente quando associado às sementes que tinham 23,8% de água, no 

entanto, durante o armazenamento a presença desse patógeno foi verificada em sete 

dos oito tratamentos estudados.  

As sementes com os menores teores de água foram as mais contaminadas com 

Penicillium. Especialmente as que tinham 10,0% de água, armazenadas a 15ºC e a 

20ºC e em todas as épocas avaliadas (Tabela 22). 

As sementes com os menores teores de água (13,1% e 10,0%), avaliadas aos 

30 e aos 60 dias, independentemente da temperatura de armazenamento, 

apresentaram valores significativamente superiores de Aspergillus em relação às 
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sementes dos demais tratamentos (Tabela 22). Esse resultado foi similar ao das 

sementes recem colhidas e que tinham 13,1% de água.  

Dessa forma, é possivel afirmar que a quantidade de Penicillium e Aspergillus 

determinada nas sementes durante o armazenamento aumentou na medida em que 

houve redução do teor de água das sementes (entre 23,8% e 10,0%). 

O resultado de sanidade indicou que os fungos Alternaria alternata e 

Cladosporium sp. (Tabela 22) foram detectados, predominantemente, em sementes 

com 13,1% de água, independentemente da temperatura do ambiente de conservação 

e da época de avaliação; na maior parte das avaliações a incidência de A. alternata foi 

inferior a 12% e a incidência de Cladosporium sp. foi superior a 74%. 

Não foi possível estabelecer relações diretas entre a incidência de 

microrganismos e a redução do potencial fisiológico de sementes de T. ovata. Gentil 

(2003) estudando a conservação de sementes de camu-camu (Myrciaria dubia) e 

Nascimento (2006) pesquisando a conservação de sementes de açaí (Euterpe 

oleracea) avaliaram a sanidade dessas sementes e encontraram os mesmos 

microrganismos detectados  nas sementes de T. ovata e também consideraram que 

não houve relação entre o potencial fisiológico das sementes e esses microrganismos. 

O estudo realizado sobre a sanidade de sementes de T. ovata foi importante 

para saber quais microrganismos podem ser encontrados associados a essas 

sementes e se os mesmos podem comprometer a germinação. Os resultados obtidos 

foram importantes, uma vez que na literatura não havia informações sobre sanidade 

das sementes de T. ovata. 

 A capacidade de conservação das sementes de uma espécie ou cultivar 

depende dos fatores que definem a qualidade inicial das sementes e das condições 

ambientais de armazenagem (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). Considerando que as 

sementes dos dois lotes foram armazenadas nas mesmas condições de ambiente, 

pode-se dizer que a conservação das sementes de T. ovata é influenciada pela sua 

qualidade inicial. Isso porque sementes do lote 1, armazenadas a 15ºC, que 

apresentavam 53% de emergência de plântulas antes do armazenamento, após 60 

dias apresentaram 30% de plântulas emersas (Tabela 8). Já as sementes do lote 2, 

armazenadas no mesmo ambiente, que originaram 41% de plântulas emersas antes do 
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armazenamento, após 60 dias, apresentaram apenas 12% de emergência de plântulas 

(Tabela 15). Dessa forma, a qualidade inicial das sementes de T. ovata influencia na 

sua longevidade. 

Um dos fatores que contribui para a conservação das sementes é a composição 

química. Os resultados dessa pesquisa indicaram que as sementes de T. ovata têm 

longevidade baixa.  De acordo com José (2007), as sementes de T. ovata têm cerca de 

32,7% de óleo e, conforme indicaram Kramer e Kozlowski (1972), substâncias de 

reserva presentes nas sementes como os óleos, que são mais instáveis que o amido, 

podem causar a deterioração rápida da semente. 

Sementes de T. ovata tiveram seu potencial fisiológico favorecido com a 

secagem até determinados limites, porém, a secagem das sementes não foi suficiente 

para manter a sua longevidade durante o armazenamento. Dessa forma, baseado nas 

descrições da literatura a respeito da classificação das espécies quanto à conservação 

de suas sementes, é provável que as sementes de T. ovata sejam recalcitrantes, uma 

vez que sua longevidade foi baixa. 

Por outro lado, baseado no protocolo descrito por Hong e Ellis (1996) para 

classificar o comportamento das sementes no armazenamento (Figura 1), verifica-se 

que sementes de T. ovata podem ser classificadas como de grau intermediário de 

recalcitrância, uma vez que as sementes toleraram a secagem (10,9% e 13,1% de 

água, lotes 1 e 2 respectivamente). 

A secagem das sementes de T. ovata favoreceu o potencial fisiológico das 

sementes até determinados limites. No entanto, verificando a associação do teor de 

água das sementes com a temperatura de armazenamento, observou-se que para as  

sementes do lote 1, as duas temperaturas foram favorávies para a conservação das 

sementes. Inclusive em função da germinação das sementes com 10,9% de agua  aos 

60 e aos 180 dias de armazenamento. Já, a conservação das sementes do lote 2 foi 

favorecida apenas pela temperatura de 15°C. 

Baseado nos resultados obtidos nessa pesquisa, para a manutenção do 

potencial fisiológico das sementes de T. ovata, as mesmas devem ser secas de forma 

a atingirem entre 10,9% e 13,1% de água e armazenadas a 15°C. 
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Tabela 15 – Emergência de plântulas de T. ovata, lote 2: valores médios (%) obtidos 
durante o armazenamento das sementes 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: temperatura do ar e 
teor de água da semente 0 30 60 

15°C 23,8% 16 b 0 d 0 c 

15°C 15,8% 31 ab 5 c 1 bc 

15°C 13,1% 41 a 36 a 12 a 

15°C 10,0% 29 ab 9 c 1 bc 

20°C 23,8% 16 b 0 d 0 c 

20°C 15,8% 31 ab 0 d 0 c 

20°C 13,1% 41 a 20 b 4 b 

20°C 10,0% 29 ab 0 d 0 c 
*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

 

Tabela 16 – Índice de velocidade de emergência de plântulas de T. ovata, lote 2: 
valores médios obtidos durante o armazenamento das sementes 

*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: temperatura do ar e 
teor de água da semente 0 30 60 

15°C 23,8% 0,152 b 0,000 d 0,000 b 

15°C 15,8% 0,286 ab 0,055 cd 0,005 b 

15°C 13,1% 0,404 a 0,328 a 0,144 a 

15°C 10,0% 0,266 ab 0,075 c 0,005 b 

20°C 23,8% 0,152 b 0,000 d 0,000 b 

20°C 15,8% 0,286 ab 0,000 d 0,000 b 

20°C 13,1% 0,404 a 0,176 b 0,041 b 

20°C 10,0% 0,266 ab 0,000 d 0,000 b 
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Tabela 17 – Velocidade de emergência de plântulas de T. ovata, lote 2: valores médios 
(dias) obtidos durante o armazenamento das sementes 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: temperatura do ar e 
teor de água da semente 0 30 60 

15°C 23,8% 58,5 a 0,0 d 0,0 b 

15°C 15,8% 57,4 a 50,7 c 13,2 b 

15°C 13,1% 54,3 a 55,6 b 54,1 a 

15°C 10,0% 58,5 a 64,5 a 15,0 ab 

20°C 23,8% 58,5 a 0,0 d 0,0 b 

20°C 15,8% 57,4 a 0,0 d 0,0 b 

20°C 13,1% 54,3 a 57,7 b 37,5 ab 

20°C 10,0% 58,5 a 0,0 d 0,0 b 
*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

  
 
Tabela 18 – Massa de matéria seca de plântulas de T. ovata, lote 2: valores médios 

(mg.pl-1) obtidos durante o armazenamento das sementes 

*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: temperatura do ar e 
teor de água da semente 0 30 60 

15°C 23,8% 10,9 b 0,0 c 0,0 b 

15°C 15,8% 17,4 ab 2,8 c 0,27 b 

15°C 13,1% 26,0 a 17,8 a 7,12 a 

15°C 10,0% 16,3 ab 4,4 c 0,30 b 

20°C 23,8% 10,9 b 0,0 c 0,0 b 

20°C 15,8% 17,4 ab 0,0 c 0,0 b 

20°C 13,1% 26,0 a 9,4 b 1,9 b 

20°C 10,0% 16,3 ab 0,0 c 0,0 b 
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Tabela 19 – Comprimento de plântulas de T. ovata, lote 2: valores médios (cm) obtidos 
durante o armazenamento das sementes 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: temperatura do ar e 
teor de água da semente 0 30 60 

15°C 1,6 b 0,0 c 0,0 b 

15°C 
23,8% 
15,8% 3,0 ab 0,6 c 0,1 b 

15°C 13,1% 4,5 a 4,1 a 1,3 a 

15°C 10,0% 2,8 ab 0,8 c 0,0 b 

20°C 23,8% 1,6 b 0,0 c 0,0 b 

20°C 15,8% 3,0 ab 0,0 c 0,0 b 

20°C 13,1% 4,5 a 2,2 b 0,3 b 

20°C 10,0% 2,8 ab 0,0 c 0,0 b 
*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 
 
Tabela 20 – Comprimento de raiz das plântulas de T. ovata, lote 2: valores médios (cm) 

obtidos durante o armazenamento das sementes 

*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: temperatura do ar 
e teor de água da semente 0 30 60 

15°C 23,8% 0,6 b 0,0 b 0,0 b 

15°C 15,8% 1,2 ab 0,2 b 0,0 b 

15°C 13,1% 1,6 a 1,5 a 0,5 a 

15°C 10,0% 1,1 ab 0,3 b 0,0 b 

20°C 23,8% 0,6 b 0,0 b 0,0 b 

20°C 15,8% 1,2 ab 0,0 b 0,0 b 

20°C 13,1% 1,6 a 0,8 b 0,1 b 

20°C 10,0% 1,1 ab 0,0 b 0,0 b 
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Tabela 21 – Comprimento da parte aérea das plântulas de T. ovata, lote 2: valores 
médios (cm) obtidos durante o armazenamento das sementes 

*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Período de armazenamento (dias) Tratamentos: temperatura do ar e 
teor de água da semente 0 30 60 

15°C 23,8% 1,0 b 0,0 c 0,0 b 

15°C 15,8% 1,8 ab 0,4 c 0,0 b 

15°C 13,1% 2,8 a 2,6 a 0,8 a 

15°C 10,0% 1,7 ab 0,5 c 0,0 b 

20°C 23,8% 1,0 b 0,0 c 0,0 b 

20°C 15,8% 1,8 ab 0,0 c 0,0 b 

20°C 13,1% 2,8 a 1,4 b 0,2 b 

20°C 10,0% 1,7 ab 0,0 c 0,0 b 
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Tabela 22 – Incidências de Alternaria alternata, Cladosporium sp., Fusarium spp., 
Penicillium sp. e Aspergillus sp. em sementes de T. ovata, lote 2: valores 
médios (%) obtidos durante o armazenamento das sementes 

A. alternata Cladosporium sp. 

Período de armazenamento (dias) 

Tratamentos: 
temperatura do ar e 

teor de água da 
semente 0 30 60 0 30 60 

15°C 23,8% 0 b 0 a 0 b 0 b 0 c 0 b 

15°C 15,8% 18 a 0 a 0 b 4 b 2 c 4 b 

15°C 13,1% 4 ab 2 a 10 a 82 a 100 a 88 a 

15°C 10,0% 0 b 0 a 0 b 6 b 14 b 8 b 

20°C 23,8% 0 b 0 a 0 b 0 b 0 c 0 b 

20°C 15,8% 18 a 0 a 0 b 4 b 0 c 2 b 

20°C 13,1% 4 ab 2 a 12 a 82 a 100 a 74 a 

20°C 10,0% 0 b 0 a 0 b 6 b 14 b 0 b 
 

Fusarium spp. Penicillium sp. Aspergillus sp. 

Período de armazenamento (dias) 

Tratamentos: 
temperatura do 

ar e teor de 
água da 
semente 0 30 60 0 30 60 0 30 60 

15°C 23,8% 90 a 100 a 100 a 0 c 0 e 2 c 0 c 0 c 2 c 

15°C 15,8% 0 b 96 a 100 a 14 b 12 d 0 c 58 b 26 b 20 b 

15°C 13,1% 0 b 2 bc 12 b 88 a 58 b 62 b 96 a 100 a 100 a 

15°C 10,0% 0 b 18 b 2 c 96 a 100 a 82 ab 72 b 100 a 100 a 

20°C 23,8% 90 a 100 a 100 a 0 c 0 e 0 c 0 c 0 c 0 c 

20°C 15,8% 0 b 100 a 100 a 14 b 0 e 0 c 58 b 0 c 0 c 

20°C 13,1% 0 b 10 bc 6 bc 88 a 34 c 16 c 96 a 100 a 100 a 

20°C 10,0% 0 b 0 c 0 c 96 a 70 b 100 a 72 b 100 a 100 a 
*Medias seguidadas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
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3 CONCLUSÕES 

O potencial fisiológico das sementes de Talauma ovata é favorecido pela 

secagam das sementes. 

A qualidade inicial das sementes de T. ovata influencia a longevidade das 

sementes. 

A secagem das sementes, para teores de água entre 10,9% e 13,1%, e o 

armazenamento das sementes, a 15°C favorecem a conservação das sementes de T. 

ovata. 
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