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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Aspidosperma cylindrocarpon M. Arg. (PEROBA-POCA) 
SUBMETIDAS A DIFERENTES TEMPERATURAS

Edson Baeça SOUTO1; Antonio da SILVA2; Roque CIELO-FILHO3

1  INTRODUÇÃO

Aspidosperma cylindrocarpon, conhecida popularmente por peroba-poca, pertencente à família 
Apocynaceae, é uma espécie arbórea, nativa brasileira, que se distribui naturalmente em Minas Gerais,   
Mato Grosso do Sul e São Paulo, apresentando altura de 8 a 16 metros. É de rápido crescimento, ornamental, 
tolerante a insolação, podendo ser utilizada em reflorestamentos heterogêneos de áreas degradadas de 
preservação permanente. A madeira pode ser empregada na construção civil, em carpintaria, na confecção 
de tacos e carrocerias (Lorenzi, 1992). 

São fatores externos e importantes para a germinação das sementes, a temperatura e a luz (Toole, 
1973). Outro fator relevante é a umidade do solo, pois o início da germinação depende da absorção de água 
pelas sementes (Baskin e Baskin, 1998). A resposta das sementes a esses fatores é variável entre as espécies 
(Mayer e Poljakoff-Mayber, 1982; Borges e Rena, 1993). 

A temperatura influencia na germinação e na velocidade de absorção de água, consequentemente nas 
reações bioquímicas durante todo o processo germinativo das sementes (Carvalho e Nakagawa, 2000). A resposta 
da germinação de sementes, com relação à temperatura, depende da espécie e da região de origem, podendo 
ser expressa em temperatura mínima, ótima e máxima para a germinação. Determinadas espécies necessitam 
de temperaturas alternadas para germinar, todavia, para a maioria das sementes florestais, a temperatura ótima 
encontra-se na faixa entre 15 e 30 ºC (Malavasi, 1988). De acordo com Borges e Rena (1993), a temperatura de 
20 a 30 ºC mostra-se adequada para a germinação de um grande número de espécies florestais.

A temperatura pode induzir o estado de dormência ou também estimular a germinação de sementes 
não dormentes (Benech-Arnold e Sánchez, 1995). Outros fatores ambientais podem causar dormência em 
sementes quiescentes ou promover a germinação daquelas que estão dormentes, quando expostas na presença 
de luz, bem como em altas temperaturas (Baskin e Baskin, 1998).    

Na natureza, a radiação solar influencia na umidade do ar e na variação da temperatura do solo 
(Pezzopane et al., 2002). Dessa forma, clareiras grandes podem apresentar locais apropriados tanto para 
regeneração de espécies tolerantes à sombra, em sua borda, quanto para essências que são exigentes a luz para 
germinar, em sua área central (Brown, 1996).

Considerando estes fatores, as pesquisas são relevantes não apenas se levando em consideração os 
aspectos tecnológicos, direcionados para determinar as condições adequadas a serem adotadas no teste padrão 
de germinação, mas também no que se refere aos aspectos ecofisiológicos, que possibilitam compreender o 
comportamento das sementes em condições naturais (Figliolia et al., 2009). 
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Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho foi pesquisar os efeitos da temperatura para obter 
informações da capacidade germinativa das sementes de Aspidosperma cylindrocarpon, em condições naturais 
e contribuir com recomendações para o teste padrão de germinação.    

2  MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida com sementes de peroba-poca (Aspidosperma cylindrocarpon), colhidas 
de oito matrizes, em 13 de agosto de 2009, na Floresta Estadual de Assis, pertencente ao Instituto Florestal, 
da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O local de procedência das sementes está situado a 
22º34’S e 50º24’W. A temperatura média do mês mais quente é 22 ºC e do mês mais frio aproximadamente         
18 ºC. O clima é Cwa - tropical com a concentração de chuvas no verão e Cfa - tropical sem estação seca (Max 
et al., 2007) e a altitude é em média 562 m (Ventura et al., 1965/1966). 

Após o beneficiamento, as sementes foram acondicionadas em embalagem semipermeável (saco 
de náilon-polietileno de 90 µ de espessura) e armazenadas na câmara fria (T=3 ºC; UR=85%), no Centro de 
Sementes, do Instituto Florestal, até a instalação dos ensaios.

Foram utilizadas sementes armazenadas durante 111 dias. Foi determinado o teor de água das 
sementes, utilizando-se duas repetições de 30 sementes, pelo método de estufa a 105 ±3 ºC durante 24 horas 
conforme Brasil (2009). As amostras foram pesadas em balança de precisão de 0,0001 g, no Laboratório de 
Sementes, do Instituto Florestal de São Paulo, antes e depois da permanência em estufa durante 24 horas.

Os testes de germinação foram instalados com quatro repetições de 25 sementes, entre vermiculita 
com granulometria de 0,71 a 3,36 (Silva e Aguiar, 1998), umedecidos com 60 mL de água destilada e 
reumedecidos, mantendo-se sempre a mesma umidade até o seu encerramento, em caixas plásticas 
transparentes do tipo gerbox de 11 cm x 11 cm x 3,5 cm com tampa, contendo cada recipiente 30 gramas 
deste substrato. Foram utilizados germinadores tipo Biochenical Oxigen Demand (B.O.D), com quatro 
lâmpadas fluorescentes de 20 W cada uma, regulados para as temperaturas constantes de 20, 25, 30 ºC e 
alternadas de 20-25, 20-30 e 20-35 ºC. As sementes foram mantidas sob fotoperíodo de 8 horas. No caso da 
temperatura alternada, o fotoperíodo correspondeu à temperatura mais elevada. O encerramento dos testes 
ocorreu aos 21 dias.

As contagens das sementes germinadas foram feitas diariamente, considerando-se o critério botânico 
quando ocorreu a protrusão da raiz primária igual ou superior a 2,0 mm de comprimento (Borghetti e Ferreira, 
2004). Foram avaliadas a porcentagem e a velocidade de germinação das sementes. A velocidade de germinação 
foi calculada de acordo com Maguire (1962), a qual foi obtida somando-se o número de sementes germinadas 
em cada contagem dividido pelo número de dias correspondente a respectiva contagem.

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado (Pimentel-Gomes, 1976), com 
seis temperaturas. Para fins de análise estatística, foi utilizado o programa BioEstat (Ayres et al., 2007), sendo 
os dados de porcentagem de germinação (G) transformados em arcoseno ( 100/G ), mas nas tabelas estão 
apresentados os dados sem transformação. A comparação entre as médias foi feita pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por ocasião das instalações do teste de germinação as sementes apresentavam 5% de teor de água. 
As sementes de Aspidosperma cylindrocarpon quando foram submetidas às temperaturas constantes de 25 
e 30 ºC, e alternadas de 20-25 e 20-30 ºC apresentaram maiores porcentagens de germinação, não diferindo 
significativamente entre aquelas temperaturas. Resultado semelhante foi encontrado nas temperaturas de 25 
e 30 ºC na germinação de sementes de Mimosa cesalpiniifolia (Bruno et al., 2001; Silva et al., 2008). Os 
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menores valores de porcentagem de germinação foram obtidos, quando as sementes foram mantidas sob 
temperaturas de 20 ºC e 20-35 ºC, com decréscimo acentuado na germinação de aproximadamente cinquenta 
por cento, em comparação com os resultados obtidos nas demais temperaturas (Tabela 1).  

Tabela 1. Porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação, de sementes de Aspidosperma cylindrocarpon 
(peroba-poca), submetidas a diferentes temperaturas.

Temperatura (ºC) Porcentagem de germinação Índice de velocidade 
de germinação

20 54 b 2,60 c 
25 94 a   6,25 a b
30 94 a 6,57 a

20-25 97 a   5,77 a b
20-30 92 a 5,04 b
20-35 42 b 2,00 c

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

A redução da porcentagem e índice de velocidade de germinação, abaixo e acima da temperatura 
adequada para a germinação das sementes de Aspidosperma cylindrocarpon (20 ºC e 20-35 ºC), segundo 
(Bewley e Black, 1994; Carvalho e Nakagawa, 2000) ocorre porque, temperaturas abaixo da ótima diminuem 
a velocidade do processo germinativo e acima da ótima desorganizam este processo, o que conduziu, nos dois 
casos, à redução do total de sementes germinadas.      

Em sementes de Gallesia integrifolia o comportamento germinativo foi semelhante ao da 
presente pesquisa, constatando-se que os maiores valores de porcentagem de germinação foram obtidos nas 
temperaturas constantes de 20 e 25 ºC. Porém, nos extremos, a 15 e 35 ºC houve uma redução da germinação 
das sementes (Barros et al., 2005). Já os resultados de porcentagem de germinação obtidos com Aspidosperma 
cylindrocarpon, nas temperaturas constantes de 25 ºC e 30 ºC e na alternada de 20-30 ºC corroboram com os 
dados apresentados por Araújo Neto et al. (2003) com sementes de Acacia polyphylla, que não constataram 
diferença significativa entre os valores de porcentagem de germinação mostrados nestas mesmas temperaturas 
(Tabela 1).

Uma vez que não foi detectada diferença significativa, na maioria dos tratamentos entre os resultados 
apresentados para as temperaturas constantes de 25 e 30 ºC e alternadas de 20-25 e 20-30 ºC fica evidente 
que, as sementes de Aspidosperma cylindrocarpon podem ser consideradas indiferentes a estes regimes de 
temperatura.

Quanto ao índice de velocidade de germinação das sementes, não foi detectada diferença significativa 
entre a temperatura constante de 20 ºC e a alternada de 20-35 ºC, e as sementes nestas condições germinaram 
mais lentamente em relação às outras temperaturas. As sementes apresentaram velocidade de germinação não 
significativa quando foram mantidas na temperatura constante de 25 ºC e nas temperaturas alternadas de 20-25 
e 20-30 ºC (Tabela 1).

A velocidade de germinação foi indiferente, com relação às sementes que foram submetidas às 
temperaturas constantes de 25 e 30 ºC e na temperatura alternada de 20-25 ºC. Porém, na temperatura alternada 
de 20-30 ºC, as sementes germinaram mais lentamente do que na temperatura constante de 30 ºC, sendo que 
nesta última, foi registrada maior velocidade de germinação (Tabela 1). 

Pelos resultados obtidos nesta pesquisa, observou-se que, a porcentagem de germinação e a 
velocidade de germinação sob as temperaturas de 20 e 20-35 ºC mostraram os menores valores, concordando 
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com Araújo Neto et al. (2003), que ao submeterem sementes de Acacia polyphylla a temperatura de 20 ºC 
observaram que a germinação ocorreu mais lentamente. 

Quanto ao teste padrão de germinação para Aspidosperma cylindrocarpon, em condições de 
laboratório, pode-se utilizar como substrato vermiculita e a duração do teste aos 21 dias. O germinador 
pode ser regulado para qualquer uma dessas temperaturas (25, 30, 20-25 e 20-30 ºC), sob luz branca, com 
fotoperíodo de 8 horas, pois nessas condições foram obtidos os melhores resultados de porcentagem e 
velocidade de germinação.  

Considerando que os maiores valores de germinação foram detectados tanto nas temperaturas 
constantes de 25 e 30 ºC quanto nas alternadas 20-25 e 20-30 ºC, sob luz branca em laboratório, pode-se 
prever o comportamento germinativo das sementes em condições naturais. Sabe-se que a temperatura do solo 
em locais cobertos pela vegetação tende a ser constante ao longo do dia, e em locais descobertos, entretanto, 
pode oscilar drasticamente (Vázques-Yanes e Orozco-Segovia, 1984; Bewley e Black, 1994). Dessa forma, 
em condições naturais, é possível presumir que as sementes de Aspidosperma cylindrocarpon devem germinar 
nestes dois ambientes, em locais com e sem vegetação.

4  CONCLUSÕES

1. O teste padrão de germinação pode ser conduzido nas temperaturas de 25, 30, 20-25 e 20-30 ºC, 
com 30 gramas de vermiculita, com fotoperíodo de 8 horas, sob luz branca e ter duração de 21 dias.

2. Pelos resultados apresentados em condições de laboratório, presume-se que, em condições naturais, 
as sementes devem germinar tanto em clareira quanto sob o dossel da floresta. 
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