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A sensibilidade das sementes à luz varia com a espécie. Ocorre que em determinadas essências
florestais às sementes germinam independente da presença ou ausência de luz, classificadas neutras,
não fotoblásticas ou indiferentes à luz. Além disso, sementes de outras espécies podem germinar no escuro,
sendo classificadas de fotoblásticas negativas (Silva , 1997).

A composição do espectro luminoso no ambiente varia conforme o horário do dia e da cobertura
vegetal. De acordo com Zaidan & Barbedo (2004), a luz solar vermelha, em ambiente de clareira, apresenta
maior quantidade de luz vermelha do que vermelha extrema na maior parte do dia. Quando a luz solar passa sobre
a copa das árvores ocorre à filtragem da luz vermelha, resultando no fato de que a luz que incide no sub-bosque
apresenta maior proporção de vermelha extrema. Em geral a luz vermelha com pico de ação de 660 nm estimula a
germinação, enquanto que a luz vermelha extrema com pico de ação de 730 nm inibe a germinação das sementes.
A luz branca, devido a sua composição espectral e características de absorção do fitocromo, têm efeito
semelhante ao da luz vermelha (Popinigis, 1985; Malavasi, 1988; Borges & Rena, 1993).

As pesquisas para estudar a influência das temperaturas constantes e alternadas na germinação de
sementes florestais, são importantes para compreender aspectos ecofisiológicos que envolvem esse processo.
Esses efeitos são observados quando se avalia a germinação e a velocidade de germinação, uma vez que as
espécies apresentam comportamento diferenciado. Borges & Rena (1993) ressaltam a importância de pesquisa
dessa natureza porque a temperatura ótima para germinação é aquela na qual ocorre a máxima germinação no
menor período de tempo. Em algumas plantas do cerrado, temperaturas relativamente altas (35 C) podem
acelerar a germinação das sementes (Zaidan & Barbedo, 2004).

Dentre as espécies florestais de grande valor econômico ressalta-se , que pode
ser utilizada no paisagismo, em reflorestamento misto destinados à recomposição de áreas degradadas de
preservação permanente. A madeira apresenta múltiplos usos, como para construção civil, caibros, vigas,
batentes de porta e janelas, móveis e carrocerias (Lorenzi, 1992). É uma espécie que se encontra ameaçada de
extinção (Ribas , 2005) e está na lista para conservação e no Brasil e na Venezuela (Carvalho,
1994). Pela falta de informações da germinação e importância econômica da espécie é justificável estudar a
influência da luz e da temperatura, em laboratório, para compreender o seu comportamento germinativo.

Os frutos de apresentando coloração marrom-claro foram colhidos
diretamente de três árvores matrizes, em 23 de agosto de 2006, localizadas na Floresta Estadual de Assis,
pertencente ao Instituto Florestal do Estado de São Paulo, da Secretaria do MeioAmbiente.

A secagem dos frutos foi feita a pleno sol, espalhando-se sobre encerados, formando uma camada de
cerca de 5 cm de espessura. Pelo fato de ser um fruto deiscente, durante a secagem as sementes foram liberadas
parcialmente. Para completar a extração das sementes, os frutos foram agitados e o beneficiamento foi
processado manualmente.
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Após esse processo, as sementes foram acondicionadas em saco de plástico transparente, semipermeável,
e armazenadas em câmara fria (3 ºC e 85% UR) durante 101 dias. O teor de água das sementes foi avaliado pelo
método da estufa a 105 ± 3 ºC, por 24 horas (Brasil, 1992), utilizando-se duas repetições de 10 g de sementes.

Os testes de germinação foram instalados em 03 de janeiro de 2007, com quatro repetições de 25
sementes, em caixa de plástico de 11 x 11 x 4 cm (gerboxes) com tampa. Em cada gerbox foram colocadas 35 g de
vermiculita do tipo 2, com granulometria de 0,71 mm a 3,36 mm, previamente esterilizada em estufa a 105 ºC,
por 24 horas, umedecida inicialmente com 70 mLde água destilada, sobre a qual foram colocadas as sementes e o
substrato foi mantido sempre úmido. As sementes foram testadas nas temperaturas constantes de 15, 20, 25 e
30 ºC e alternada de 20-30 ºC (16 horas a 20 ºC e 8 horas a 30 ºC por dia). Para cada uma das temperaturas as
sementes foram submetidas à ausência e presença de luz dos espectros branco, vermelho e vermelho extremo.

Para o tratamento da obtenção da luz branca, foram utilizados gerboxes transparentes. A ausência de luz
(escuro) foi obtida usando-se gerboxes preto que, para melhor segurança no manuseio durante o ensaio, foram
envolvidos em papel alumínio. Para a obtenção das luzes vermelha e vermelha extrema, os gerboxes transparentes
foramenvolvidosemumafolhadefilmedeluzsupergelroscosg/luxvermelhanº 26eumafolhadefilmedeluzsupergel
rosco sg/lux azul nº 385, respectivamente, seguindo o procedimento adotado por Figliolia (2005). Nos tratamentos
comapresençade luzes, as sementes forammantidas emfotoperíodo de8 horas e16 horas no escuro.

Natemperaturaalternada,aexposiçãodassementesa luz(fotoperíodo)correspondeuàquelesobtemperatura
maisalta.Paraotratamentoreferenteàluzbranca,os testesdegerminaçãoforampreparadoseinstaladossobiluminação
normal de laboratório. Nas demais condições de luz, os testes foram preparados, instalados e avaliados em câmara
iluminadacomduaslâmpadasfluorescentesde15wenvolvidasportrêsfolhasdepapelcelofaneverde (Silva ,1977).

A contagem das sementes germinadas foi considerada quando ocorreu a protrusão da radícula, a partir
do início da germinação, após cinco dias da instalação dos testes, até ao seu encerramento, aos 21 dias. Foram
consideradas na avaliação dos dados a porcentagem total de germinação e a velocidade de germinação
representada pelo índice de velocidade (IVG), calculado conforme Maguire (1962).

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso e as análises de variância foram
efetuadas sob o esquema fatorial 5 x 4 (cinco temperaturas e quatro qualidades de luz). Para efetuar as análises
estatísticas, os dados de porcentagem de germinação foram transformados em arco seno (G/100) e as médias
foram comparadas pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade (Pimentel-Gomes & Garcia, 2002).

As análises de variância evidenciaram efeito significativo da temperatura e da interação da
temperatura x luz, tanto para a germinação como para o índice de velocidade de germinação das sementes de

(TABELA1).Ainteração destes dois fatores também foi significativa em sementes de
(Silva ., 1997). O efeito isolado da luz foinão significativo paraestas duas características.

Em todos os tratamentos ocorreu a germinação das sementes, evidenciando capacidade para germinar
em diferentes condições ambientais.Alta capacidade germinativa foi revelada em (Silva &
Aguiar, 1998) na presença e ausência de luz. Maiores valores absolutos de germinação e índice de velocidade de
germinação foram obtidos, em geral, na temperatura de 20 ºC (TABELAS 2 e 3), estando de acordo com a
afirmação de Borges & Rena (1993), de que a faixa de 20 a 30 ºC mostra-se adequada para a germinação de várias
espécies florestais tropicais e subtropicais. Conforme Bewley & Black (1985) a temperatura afeta tanto a
capacidade como a velocidade de germinação, como foi observado que a menor germinação e índice de
velocidade de germinação foram constatados na temperatura de 15 ºC.

Observa-se que mesmo na temperatura de 15 ºC, que foi menos adequada para a germinação, houve
germinação em todas as qualidades de luz (TABELA 2), o que permite classificar as sementes de

como indiferentes à luz. A 20 ºC, maior germinação ocorreu sob luz vermelha, mas a velocidade de
germinação não foi alterada nas diferentes condições de luz.A30 ºC menor germinação e velocidade de germinação
ocorreram na ausência de luz. A 20-30 ºC não houve efeito da qualidade de luz na germinação ou velocidade de
germinação. Por outro lado, a temperatura de 20 ºC foi adequada para germinação nas quatro condições de luz.
Na ausência de luz, a temperatura de 30 ºC proporcionou o pior desempenho germinativo. Nas demais qualidades de
luz, menores valores de germinação e velocidade de germinação foram registrados a 15 ºC.
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TABELA 1 – Valores de F resultantes das análises estatísticas referentes à germinação [G, arcsen (G/100) ] e
índice de velocidade de germinação (IVG) das sementes de submetidas
a diferentes temperaturas (T) e qualidades de luz (L).

(ns) Não significativo ao nível de 5% de probabilidade.
(**) Significativo ao nível de 1% de probabilidade.

TABELA 2 – Germinação [G, arcosen (G/100) ] das sementes de submetidas a
diferentes temperaturas e qualidades de luz.

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na vertical e maiúscula na horizontal, não diferem entre si pelo teste
de Tukey a 5%.

TABELA 3 – Índice de velocidade de germinação das sementes de submetidas a
diferentes temperaturas e qualidade de luz.

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na vertical e maiúscula na horizontal, não diferem entre si pelo teste
de Tukey a 5%.
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Causa da variação GL Quadrados Médios

Blocos
Temperatura (T)
Luz (L)
Interação (T x L)
Erro
Média
Coeficiente de variação (%)

3
4
3

12
57

63,02
G

1936,84**
307,29 ns

381,62**
130,58
45,8
24,95

IVG
0,153
5,133**
0,462 ns

0,702**
0,206
1,374

33,03

Espectro de luz
Temperatura (ºC) Ausência de luz Vermelha Vermelha extrema Branca Média

15
20
25
30

20 30-
Média

34,8 abA
53,0 aB
46,7 abAB
28,7 bB
42,1 abA
41,1

23,9 dA
77,5 aA
38,5 cdB
62,7 abA
50,4 bcA
50,6

27,2 bA
51,5 aB
60,7 aA
44,9 abAB
48,7 abA
46,6

29,2 bA
55,6 aB
48,9 abAB
46,2 abAB
47,5 abA
45,1

28,8
59,4
48,7
45,6
46,7
45,8

Espectro de luz
Temperatura (ºC) Ausência de luz Vermelha Vermelha extrema Branca Média

15
20
25
30

20 30-
Média

0,59 bA
1,93 aA
1,73 aAB
0,68 bB
1,34 abA
1,25

0,32 cA
2,38 aA
1,08 bcB
1,94 abA
1,85 abA
1,52

0,39 cA
1,68 abA
2,37 aA
1,35 bAB
1,69 abA
1,50

0,41 bA
1,64 aA
1,56 aAB
1,51 aAB
1,05 abA
1,23

0,43
1,91
1,68
1,37
1,48
1,37
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Pelos resultados obtidos em laboratório é possível entender o comportamento germinativo das
sementes em condições naturais. A temperatura do solo, em locais cobertos pela vegetação tende a ser constante
ao longo do dia e a luz filtrada pela copa das árvores tem baixo valor de V/VE; já em locais descobertos,
todavia, a temperatura do solo pode oscilar drasticamente e a luz solar que incide no solo tem alto valor de V/VE
(Vásquez-Yanes & Orozco-Segovia, 1984; Bewley & Black, 1994). Pesquisa de germinação com sementes de

desenvolvida por (Neto , 2003) apresentaram esse mesmo comportamento. Com base
nesses conhecimentos as sementes de são capazes de germinar nessas duas condições
de ambientes, pois no laboratório apresentaram considerável germinação, tanto quando expostas à luz do
espectro vermelho extremo, em temperatura constante e sob a luz vermelha em temperatura alternada.

Pelos dados de germinação revelados com pode-se concluir que:

1. a germinação das sementes foi diferenciada sob condições distintas de luz e temperatura;

2. maior germinação e índice de velocidade de germinação foram constatados, em geral, na
temperatura de 20 C;

3. a temperatura de 15 C não se mostrou adequada para a germinação das sementes, e

4. na presença de luz branca e vermelha extrema a germinação das sementes foi semelhante nas
temperaturas constantes de 25 e 30 C e alternada de 20-30 C.

BEWLEY, J. D.; BLACK, M. physiology of development and germination. New York: Plenum Press,
1985. 367 p.

. physiology of development and germination. 2nd ed. NewYork: Plenum Press, 1994. 445 p.

BORGES, E .E. L.; RENA. A. B. Germinação de sementes. In: AGUIAR, I. B.; PIÑA-RODRIGUES, F. C. M.;
FIGLIOLIA, M. B. (Coord.). . Brasília, DF: Associação Brasileira de Tecnologia
de Sementes -ABRATES, 1993. p. 88-135.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. . Brasília, DF:
SNDA/DNDV/CLAV, 1992. 365 p.

CARVALHO, P. E. R. recomendações silviculturais, potencialidades e uso da
madeira. Colombo: EMBRAPA-CNPF; Brasília, DF: EMBRAPA-SPI, 1994. 639 p.

FIGLIOLIA, M. B.

. 2005. 126 f. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) - Rio Claro,UniversidadeEstadualPaulista, Rio Claro.

LORENZI, H. manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil.
Nova Odessa: Plantarum, 1992. 352 p.

MAGUIRE, J. D. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor.
, Madison, v. 2, n. 2, p. 176-177, 1962.

MALAVASI, M. M. Germinação de sementes. In: PIÑA-RODRIGUES, F. C. M. (Ed.).
. Campinas: Fundação Cargill, 1988. 100 p.

NETO, J. C.A.;AGUIAR, I. B. de; FERREIRA, V. M. Efeito da temperatura e da luz na germinação de sementes
de DC. , São Paulo, v. 26, n. 2, p. 249-256, 2003.

Acacia polyphylla et al.
Aspidosperma polyneuron

Aspidosperma polyneuron

Acacia polyphylla

4  CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁRFICAS

Seed:

______ Seeds:

Sementes florestais tropicais

Regras para análise de sementes

Espécies florestais brasileiras:

Ecologia da germinação de sementes e desenvolvimento de plantas de
Vog. (sacambu) – Fabaceae em viveiro e sob dossel de floresta ombrófila densa, São Paulo,

SP

Árvores brasileiras:

Crop
Science

Manual de análise de
sementes florestais

Revista Brasileira Botânica

º

º

º º

Platymiscium
floribundum

206

SAKITA, A. E. N.; SILVA, A. da; PAULA, R. C. de. Germinação de sementes de M. Arg. (peroba-rosa) sob diferentes
condições de qualidades de luz e temperatura.

Aspidosperma polyneuron

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 31, p. 203-207, jul. 2007.



PIMENTEL GOMES, F.; GARCIA, C. H. :
. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309 p.

POPINIGIS, F. . Brasília, DF: Ministério daAgricultura:AGIPLAN, 1985. 289 p.

RIBAS, L. L. F. Micropropagação de (peroba-rosa) a partir de segmentos nodais
de mudas juvenis. , Viçosa, v. 29, n. 4, p. 517-524, 2005.

SILVA, A. da . Interação de luz e temperatura na germinação de sementes de Engl.
(guarantã). , São Paulo, v. 9, n. 1, p. 57-64, 1997.

SILVA,A. da;AGUIAR, I. B. de. Germinação de sementes de canela-preta ( Mez–Lauraceae)
sob diferentes condições de luz e temperatura. , São Paulo, v. 10, n. 1, p. 17-22, 1998.

VÁSQUEZ-YANES, C.; OROZCO-SEGOVIA, A. Fisiología ecológica de las semillas de árboles de la selva
tropical: un reflejo de su ambiente. , Santo Domingo, v. 35, p. 191-201, 1984.

ZAIDAN, B. P.; BARBEDO, C. J. Quebra de dormência em sementes. In: FERREIRA, A. G.; BORGHETTI, F.
(Org.). do básico ao aplicado. PortoAlegre:Artmed, 2004. 323 p.

Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais
exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos

Fisiologia da semente

Revista Árvore

Rev. Inst. Flor.

Rev. Inst. Flor.

Ciência

Germinação:

et al. Aspidosperma polyneuron

et al Esenbeckia leiocarpa

Ocotea catharinensis

207

SAKITA, A. E. N.; SILVA, A. da; PAULA, R. C. de. Germinação de sementes de M. Arg. (peroba-rosa) sob diferentes
condições de qualidades de luz e temperatura.

Aspidosperma polyneuron

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 31, p. 203-207, jul. 2007.


