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As sementes de um grande número de espécies florestais, em especial as nativas, apresentam
germinação lenta, irregular ou nula, mesmo colhidas adequadamente e sob condições ambientais
favoráveis à germinação, fato este inerente à fisiologia das sementes. Como durante a germinação ocorre
uma seqüência de eventos fisiológicos que são influenciados pela temperatura, luz e ausência de luz,
torna-se imprescindível estudar a influência desses fatores para compreender o processo germinativo das
espécies dos diferentes grupos ecológicos.

No habitat natural, as espécies florestais apresentam diferentes graus de exigências dos recursos
para a germinação das sementes e desenvolvimento. A sensibilidade das sementes à luz e a temperatura,
está associada ao grupo ecológico ao qual a espécie pertence. São vários os critérios utilizados para
separar as espécies florestais tropicais em grupos ecológicos (Kageyama & Viana, 1991). As sementes das
espécies do grupo das pioneiras germinam em condições de alta iluminação, com valores elevados do
quociente vermelho/vermelho-extremo e/ou altas temperaturas (Vázquez-Yanes & Smith, 1982); o grupo
das espécies secundárias ou de clareiras pequenas, tem condições de germinar à sombra da mata, muitas
vezes formando banco de plântulas, sob o dossel florestal e as espécies do grupo clímax germinam,
crescem e se desenvolvem à sombra do dossel, não necessitando de clareiras antes da fase reprodutiva
secundária (Kageyama & Viana, 1991).

Enquanto a disponibilidade de água e a temperatura favorável são essenciais para a germinação
das sementes de todas as espécies, algumas espécies também necessitam de luz (Copeland & McDonald,
1985), consideradas fotodependentes (Bryant, 1989). Bewley & Black (1994) citam que o processo de
germinação pode se realizar de maneira mais rápida e eficiente quando em presença de temperatura ótima,
definida por Labouriau (1983) como a faixa de temperatura em que ocorre a máxima germinabilidade no
menor tempo médio.

Aliteratura existente confirma essa grande variação de respostas como observado por Souza & Pereira
(1992), em que sementes de se expressaram melhor na presença das luzes vermelha e
vermelha-extrema (90 a 100%), quando comparado com ausência de luz e de que
apresentaram maiores porcentagens e velocidade de germinação sob luz vermelha e vermelha-extrema,
a 25, 30 C e 25-30 C (Silva & Aguiar, 1997). Superioridade da ausência de luz sob luz vermelha e vermelha-
extrema, também foi verificado por Silva & Aguiar (1998) para sementes de , nas
temperaturas de 20 C e 25-30 C. Por outro lado, Joly . (1980) constataram que as sementes de

germinaram entre 10 e 40 C e que se mostraram indiferentes à luz, germinando tanto na presença de
luz branca, vermelha e vermelha extrema quanto na ausência de luz.
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Camb. da Família Guttiferae, é conhecida popularmente como guanandi,
olandi, galandim, jacareúba (Amazônia), guanandi-carvalho, guanandi-cedro. Ocorre desde o norte de Santa
Catarina até a floresta Amazônica, em destaque na floresta pluvial Atlântica. É considerada a primeira madeira
de Lei (lei de 7 de janeiro de 1835) instituída pelo governo imperial, que reservou ao Estado, em 1810,
o monopólio de exploração dessa madeira para uso exclusivo na confecção de mastros e vergas de navios.
Pode ser empregada ainda na construção civil, marcenaria, carpintaria. Em reflorestamentos tem papel
importante, pois seus frutos são consumidos e dispersados por diversas espécies da fauna. É uma espécie
florestal de porte arbóreo (atinge 30 m de altura), de característica perenifólia, heliófita ou de luz difusa, ocorre
exclusivamente em florestas pluviais em solos úmidos e brejosos (Lorenzi, 1992). Atualmente a espécie se
encontra em extinção e com potencial de grande produção da madeira, sobretudo pela característica de ser
imputrescível, gerando ótimos produtos para a indústria moveleira e para o uso naval, podendo ser produzida em
todos os Estados brasileiros com bom valor de mercado (Vasconcelos Florestal, 2007).

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da temperatura, teor de água e luz na germinação das
sementes de Camb. e estabelecer parâmetros para o teste padrão de germinação.

Sementes de foram colhidas no município de Monte Alto, SP, provenientes
de povoamentos naturais.

O experimento foi realizado em câmaras de germinação do tipo B.O.D. contendo lâmpadas fluorescentes
luz do dia de 15W. Foram testadas as temperaturas constantes de 20º, 25º e 30 ºC e alternada de 20-30 ºC,
nos regimes de luz branca (LB), luz vermelha (LV) e luz vermelha-extrema (LVe), em regime de 8 horas com luz
(período diurno) e 16 horas sem luz (período noturno) e, ausência total de luz branca (SL). Para cada condição,
empregou-se 3 níveis de umidade simulando as condições do solo sendo, 120 mL de água – pouco úmido;
180 mLde água – úmido e 240 mLde água – muito úmido.

Para os tratamentos com luz branca foram utilizadas caixas plásticas transparentes de 18 x 11 x 5,5 cm;
para os com luz vermelha, caixas plásticas transparentes envoltas em 1 folha de filme de luz supergel Rosco
sg/lux vermelha nº 26; para os com luz vermelha-extrema, as caixas plásticas transparentes foram envoltas em
filme de luz supergel Rosco, sg/lux azul nº 385 e sg/lux vermelha nº 26 (1 folha de cada) e, para o tratamento com
ausência de luz, as caixas plástica foram envolvidas com plástico preto. Os testes foram conduzidos no
laboratório de sementes do Instituto Florestal. As contagens das sementes germinadas, com exceção do
tratamento da luz branca foram feitas com o auxílio de luz verde. Utilizou-se como substrato, 60 g de vermiculita
tipo 1 (granulometria de 0,71 a 3,36 mm) por recipiente.

Cada tratamento consistiu de 4 repetições com 16 sementes cada, de acordo com as prescrições das
International Seed Testing Association - Ista (1998). Para a avaliação considerou-se a porcentagem final e
velocidade de germinação. A velocidade de germinação (IVG) foi expressa pelo índice proposto por Maguire
(1962).As observações foram feitas diariamente para cálculo do IVG e, as contagens efetuadas aos 7, 14, 21 e 28,
35 e 46 dias após a instalação dos testes. Considerou-se germinada as sementes que apresentaram plântulas com
as estruturas vitais ao bom desenvolvimento da muda no campo, como raiz, caulículo e primeiro par de
folhas, de acordo com o critério agronômico/silvicultural (Labouriau, 1983).

Empregou-se o delineamento o inteiramente casualizado (Pimentel Gomes & Garcia, 2002). Os valores
de germinação foram transformados em arc sen √% + 0,5. A comparação entre as médias foi feita pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade. As análises de variância foram efetuadas sob o esquema fatorial triplo de 4 x 4 x 3
(4 qualidades de luz, 4 temperaturas e 3 níveis de umidade do substrato), pelo programa ESTAT.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados médios de porcentagem e índice de velocidade de germinação de sementes de
, obtidos na interação dos fatores temperatura, umidade e luz, são apresentados nas

TABELAS 1 e 2, respectivamente.
A análise estatística dos dados de germinação revelou haver significância a 1% para os três fatores

estudados e interação entre temperatura e luz; as interações entre luz e teor de água e tripla foram significativas a
5% de probabilidade. Embora tenha havido significância, quanto à germinação, entre as temperaturas, com
superioridade para 30 ºC e 20-30 ºC, observa-se que não houve um contraste acentuado com as demais médias
(TABELA1). Resultados semelhantes foram obtidos para (Bilia , 1998), para

(Albuquerque, 1998) e para (Andrade , 2003) que se expressaram melhor a
30 ºC e de que o fizeram a 20-30 ºC (Cardoso , 1994).

Ascondiçõesúmida(180mL)emuitoúmida(240mL)foramasmais favoráveisàgerminaçãodassementes,
o que está em concordância com a ocorrência natural da espécie que têm preferência por locais úmidos a encharcados,
conforme relata Lorenzi (1992). Com 120 mL, as sementes iniciaram o processo de germinação, mas que, pela pouca
quantidadedeáguanosubstrato, afetouosistemaradicularcausandosuamorteoque impossibilitouodesenvolvimento
total das plântulas. Semelhante comportamento foi obtido por Figliolia & Kageyama (1995) para cujas
sementes apresentaram maior capacidade germinativa nos substratos encharcado e muito úmido. Por outro lado,
sementes de , germinaram em diferentes níveis de umidade, o que indica que as sementes dessa espécie
estãoadaptadasparagerminareaplântulasedesenvolveremáreasúmidasdeclareiraspequenasFigliolia&Silva(1998).

TABELA 1 – Médias de germinação de sementes de obtidas nos diferentes regimes de
temperatura, luz e teores de água.Ausência de luz (AL); Luz branca (LB); Luz vermelha (LV); Luz
vermelha extrema (LVE).

As sementes de guanandi germinam em uma faixa ampla de incidência de luz com maior porcentagem
de germinação em ambiente sem luz, seguido das luzes vermelha e vermelha-extrema, corroborando a afirmação
de Vázquez-Yanes (1980) de que as sementes das espécies clímax são capazes de germinar com menor
luminosidade, ou seja, na faixa do vermelho-extremo. Fotoblastismo neutro também foi verificado para as
sementes de , que apresentaram melhor germinação na temperatura de 30 C (Barbosa

, 1988), para as sementes de (Figliolia & Kageyama, 1995) e para sementes de
(Figliolia, 2005).

Calophyllum brasiliensis

Ocotea corymbosa et al. Colubrina
glandulosa Euterpe oleracea et al.

Virola surinamensis et al.

Inga uruguensis

Genipa americana

Calophyllum brasiliensis

Tibouchina sellowiana et
al. Inga uruguensis Platymiscium
floribundum

o

Fator testado Temperatura (ºC) Média
20 25 20-30 30

AL 37,73 Ab 45,45 Aab 52,59 Aa 49,59 Aa 46,34 A
LB 41,57 Aab 35,65 Aab 33,39 Aa 45,38 Aa 39,00 B
LV 41,03 Aab 38,41 Ab 46,28 Aab 51,12 Aa 44,21 AB

Luz

LVE 38,00 Ab 44,96 Aab 49,84 Aa 47,00 Aa 44,95 AB
Média 39,58 c 41,12 bc 45,52 ab 48,27 a

120 29,69 Yy 33,59 Yy 38,97 Yxy 47,78 Xx 37,51 B
180 42,36 Xx 48,62 Xx 46,87 XYx 51,30 Xx 47,29 A

Teor de
Água (mL)

240 50,25 Xx 41,14 XYx 50,73 Xx 45,73 Xx 46,07 A
F L d T 0,41 n.s 2,43 n.s 7,43** 0,68 n.s

F A d T 10,72** 7,75** 1,09 n.s 4,93**
F T d L 3,09* 4,28** 3,29* 2,62*
Coeficiente de variação (%): 24,75
F Temperatura (T): 6,57**
F Água (A): 15,60**

F Luz (L): 4,24**
F Interação (T x A): 2,96**
F Interação (T x L): 2,24*

F Interação (L x A): 1,33 n.s

F Interação (T x A x L): 1,77*

(A,B,C,X,Y) Em cada coluna, letras maiúsculas comparam médias de temperatura (p < 0,05).
(a,b,x,y) Em cada linha, letras minúsculas comparam médias de qualidade de luz (p < 0,05).
(x,y,z) Em cada linha, letras minúsculas comparam médias de teor de água (p < 0,05).
(n.s.) não significativo (p > 0,05); (*) significativo (p < 0,05); (**) significativo (p < 0,01).
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A análise estatística dos dados de velocidade de germinação revelou haver significância a 1% para os
fatores água e temperatura, a 5% para luz, sendo que para a interação entre os três fatores não houve significância.
Tais resultados mostram que houve efeito isolado dos fatores temperatura, umidade e luz na velocidade de
germinação das sementes (TABELA2).

TABELA 2 – Índice de velocidade de germinação de sementes de obtidas nos
diferentes regimes de temperatura, luz e teores de água. Ausência de luz (AL); Luz branca (LB);
Luz vermelha (LV); Luz vermelha extrema (LVE).

As sementes germinaram mais rapidamente na temperatura de 30 ºC e alternada de 20-30 ºC, sendo que
a temperatura de 20 ºC o início de germinação ocorreu muito lentamente. As condições úmida e muito úmida
propiciaram maior velocidade de germinação quando comparada com a condição de pouco umidade.
Com relação à luz as sementes desenvolveram-se mais rapidamente na ausência de luz, e na presença das luzes
vermelha e vermelha-extrema. O mesmo sendo verificado por Melhem (1975) para sementes de
que germinaram mais rapidamente no escuro do que na luz branca. Tais resultados mostram que a espécie está
adaptada à condição de brejo cujo substrato dispõe de pouca ou nenhuma incidência de luz e grande quantidade
de água como menciona Lorenzi (1992).

Os resultados do estudo com sementes de permitem concluir que:

a) as temperaturas ótimas para a germinação estão na faixa de 25 ºC a 30 ºC e temperatura alternada de

20-30 ºC;

b) os ambientes úmidos e muito úmidos são os mais apropriados à germinação das sementes;

c) as sementes apresentaram-se indiferentes à luz para a germinação das sementes.

ALBUQUERQUE, M. C. F. E.; RODRIGUES, T. J. D.; SILVA, M. V. F. Influência da temperatura e do substrato
na germinação de sementes de saguaraji ( Perke. Rhamnaceae). ,
Brasília, DF, v. 20, n. 2, p. 346-349, 1998.

Calophyllum brasiliensis

Dipteryx alata

Calophyllum brasiliensis

Colubrina glandulosa –

5 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Rev. Bras. Sem.

Fator testado Temperatura (ºC) Média
20 25 20-30 30

AL 13,24 13,40 13,49 13,46 13,42 AB
LB 13,30 13,25 13,42 13,24 13,29 B
LV 13,27 13,31 13,56 13,41 13,40 AB

Luz

LVE 13,26 13,48 13,41 13,56 13,42 A
Média 13,27 bc 13,36 bc 13,47 a 13,42 ab

120 13,10 13,21 13,28 13,35 13,23 B
180 13,31 13,51 13,42 13,56 13,45 A

Teor de
Água (mL)

240 13,41 13,36 13,53 13,51 13,45 A
Coeficiente de variação (%): 1,55
F Temperatura (T): 8,15**
F Luz (L): 3,00*

F Água (A): 23,90**
F Interação (T x A): 1,52 n.s

F Interação (T x L): 1,86 n.s..

F Interação (L x A): 0,79 n.s

F Interação (T x A x L): 1,42 n.s

(A,B) Em cada coluna, letras maiúsculas comparam médias de temperatura (p < 0,05).
(a,b) Em cada linha, letras minúsculas comparam médias de qualidade de luz (p < 0,05).
(n.s.) não significativo (p < 0,05); (*) significativo (p < 0,05); (**) significativo (p < 0,01).
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