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1  INTRODUÇÃO 

Cybistax antisyphilitica, conhecida como ipê-verde, é uma espécie da família Bignoniaceae, 
que ocorre desde a região amazônica até o Rio Grande do Sul em várias formações florestais. É particularmente 
frequente no cerrado. Sua altura varia de 6 a 12 metros, com tronco de 30 a 40 cm de diâmetro. A madeira pode 
ser empregada na construção civil para obras internas, carpintaria e na fabricação de caixas e pasta celulósica. 
É uma espécie heliófita, pioneira e característica de formações vegetais abertas. Prefere solos arenosos e 
pedregosos onde a drenagem é rápida. É uma espécie importante para o reflorestamento de áreas abertas, 
destinadas à recomposição das áreas de preservação permanente, e ótima para o paisagismo (Lorenzi, 1992; 
Durigan et al., 1997; Souza e Lorenzi, 2008).

A avaliação da qualidade fisiológica das sementes florestais, realizada através dos testes de vigor, 
é importante nas áreas de melhoramento, silvicultura e tecnologia de sementes. Para as espécies florestais 
nativas, em função de sua grande diversidade, há ainda poucos estudos para testes de vigor com metodologia 
conhecida (Valentini e Piña-Rodrigues, 1995).

Segundo Marcos Filho (1999), o vigor das sementes é o resultado de um conjunto de características 
que determinam o seu potencial fisiológico, ou seja, a capacidade de apresentar um desempenho adequado 
quando expostas às diferentes condições de ambiente. Devido a essa importância, vários métodos têm sido 
desenvolvidos, visando à avaliação segura desse parâmetro de qualidade fisiológica das sementes.

Os testes de vigor que mais se destacam são: teste de tetrazólio, teste de condutividade elétrica, teste 
de frio e teste de envelhecimento acelerado (Vieira, 1994), sendo que o teste de envelhecimento acelerado, é 
considerado um dos mais sensíveis para avaliação do vigor, dentre os disponíveis (Marcos Filho, 1999).

Em razão do exposto, este trabalho teve por objetivo adaptar a metodologia do teste de envelhecimento 
acelerado, pelo método gerbox, às sementes de Cybistax antisyphilitica, com a finalidade de se obterem 
resultados mais confiáveis para a estratificação de lotes, de acordo com o seu vigor.

2  MATERIAIS E MÉTODOS

Este experimento foi desenvolvido no Laboratório de Sementes da Seção de Silvicultura do Instituto 
Florestal em São Paulo. As sementes utilizadas foram coletadas na Estação Experimental de Araraquara e 
Estação Ecológica de Assis, e armazenadas em câmara fria (temperatura de 5 ºC + ou - 2 ºC e umidade relativa 
do ar de 90%) em São Paulo, no Instituto Florestal. 
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Foram utilizados quatro lotes de sementes: I. Araraquara, coletado em 19/8/2008 e armazenado em 
11/9/2008; II. Araraquara, coletado em 4/8/2009 e armazenado em 12/8/2009; III. Araraquara, coletado em 
4/8/2009 e armazenado em 26/8/2009 e IV. Assis, coletado em 20/7/2009 e armazenado em 26/8/2009.

Para a realização do experimento de envelhecimento das sementes de ipê-verde, foram utilizados 
dois germinadores regulados para as temperaturas de 40 e 45 ºC, e quatro períodos de envelhecimento de 0, 6, 
12 e 24 horas. 

Foi adotado no envelhecimento das sementes, o método gerbox, que consiste em utilizar recipientes 
plásticos transparentes de 11 em x 11 em x 3 cm de altura, com quatro pontos internos de apoio para receber 
uma tela de alumínio sobre a qual são colocadas as sementes. A metade inferior do gerbox foi completada com 
água, de tal forma que não houvesse contato com as sementes. Esses gerbox foram mantidos em germinadores 
regulados para as temperaturas e os tempos acima indicados. As sementes são mantidas em umidade relativa 
interna em torno de 95% (Marcos Filho, 1999).

Para cada período de envelhecimento, foram utilizadas 150 sementes de cada lote, sendo 100 
sementes para o teste de vigor e 50 sementes para a verificação do teor de água. Para este último, as sementes 
foram divididas em duas amostras de 25 unidades, sendo mantidas em estufa por 24 horas a 105 ºC, conforme 
as Regras para Análise de Sementes (Brasil, 2009).

Após cada período de envelhecimento, foram montados os testes de germinação com as sementes 
instaladas em gerbox, sobre substrato vermiculita (35 gramas), e umedecidas com 70 mL de água destilada, 
em  quatro  repetições  de  25  sementes  e  colocadas  em   germinador à 25 ºC (Salomão et al., 2003),  sendo 
analisadas a porcentagem e a velocidade de germinação.

A contagem inicial das germinações ocorreu a partir do 11º dia da instalação do teste, quando as 
primeiras radículas (tamanho mínimo 0,5 cm) foram emitidas (Laboriau, 1983). As contagens foram realizadas 
a cada três dias, num total de oito, até a germinação de todas as sementes.

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, no esquema fatorial 4 x 4, 
(quatro períodos de envelhecimento e quatro lotes), para cada temperatura, sendo que as médias entre os lotes 
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se na Tabela 1 que os valores do teor de água aumentaram à medida que as sementes 
permaneceram mais tempo na câmara de envelhecimento, e que este aumento foi maior na temperatura de 
45 ºC. O aumento nas porcentagens do teor de água à 40 ºC, não ocorreu em todos os períodos de envelhecimento 
das sementes, como aconteceu com aquelas mantidas em câmara à 45 ºC. Após 12 horas de envelhecimento, 
à 40 ºC, houve uma diminuição nos valores de quantidade de água das sementes em todos os lotes analisados, 
assim como no lote IV à 45 ºC.

O aumento do teor de água à 45 ºC (tabela 1), em todos os lotes e períodos de envelhecimento 
testados, ocorreu provavelmente em razão do metabolismo da semente, que foi intensificado em relação aos 
lotes mantidos à 40°C, tendo em vista, que, o metabolismo de uma semente aumenta, à medida que a sua 
umidade e a temperatura do ambiente ficam maiores (Marcos Filho et al., 1987). 

 O uso de condições adversas de umidade e temperatura, que se acentuam conforme aumenta o 
tempo de envelhecimento das sementes, leva à perda da integridade das membranas e constituintes celulares, 
e à diminuição da capacidade de reparação aos danos causados à semente. É importante salientar que as 
condutividades em sementes submetidas a envelhecimento acelerado de 0 a 48 horas são semelhantes, 
indicando que até este período a semente ainda apresenta capacidade para reorganizar e reparar os danos nas 
membranas (Binotti et al., 2008).
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Tabela 1. Teores de água (%) de sementes de Cybistax antisyphilitica (ipê-verde) referentes a quatro lotes de sementes (I, 
II, III e IV), obtidos após quatro períodos de envelhecimento acelerado - EA à 40 e 45 ºC.

Tempo de 
Envelhecimento 

acelerado

40 ºC 45 ºC

I II III IV I II III IV

0 h 8,4 8,1 7,8 9,7 8,4 8,1 7,8 9,7
06 h 17,6 19,0 13,9 15,5 18,0 19,4 19,6 20,4
12 h 24,5 21,8 17,9 18,6 29,1 21,0 19,0 23,4
24 h 16,0 20,9 15,6 17,4 25,3 23,6 23,8 20,7

Conforme os resultados apresentados na Tabela 2, para a temperatura de 40 ºC, observa-se, 
que, os lotes submetidos a diferentes períodos de envelhecimento, diferiram entre si em porcentagem de 
germinação e índice de velocidade de germinação ‒ IVG, havendo, ainda, interação entre os fatores estudados.

Tabela 2. Porcentagem de germinação (%G) e índice de velocidade de germinação-IVG de quatro lotes de sementes (I, 
II, III e IV) de Cybistax antisyphilitica (ipê-verde), obtidos após quatro períodos de envelhecimento acelerado à 40 ºC.

40 ºC

% G IVG
Período de 

Envelhecimento 
Acelerado (E.A.)

I II III IV I II III IV

0 hora 74,5a 40,0b 87,0a 82,0a 0,92b 0,55b 1,52a 1,46a
6 horas 60,0b 24,0c 91,0a 63,0b 0,88b 0,39c 1,89a 1,11b
12 horas 75,0ab 40,0c 86,0a 68,0b  1,00bc 0,73c 1,75a 1,25b
24 horas 73,0b 18,0c 91,5a 83,0ab 0,95b 0,33c 1,57a 1,46a
F. para lotes (L) 101,96** 88,29**

F. para período de E.A. 3,54* 1,66**

F. para L X  período de E.A.  3,95** 3,14*

Coeficiente de variação (CV) 13,67 17,58

* e ** valor significativo pelo teste F a 5 e 1% respectivamente.

Médias seguidas pela mesma letra, em cada linha, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Tomando por base o tratamento testemunha (0 hora), (Tabela 2), observou-se que nos lotes 
envelhecidos, os resultados tanto para germinação como para velocidade de germinação, indicaram uma 
diferenciação estatística mais rigorosa, em relação ao tratamento sem envelhecimento.

Para dados de germinação, no tratamento testemunha, há somente dois tipos de lotes, o II, com menor 
valor, e os outros três lotes (I, III e IV) com valores maiores e equivalentes estatisticamente. Mesmo sendo 
equivalentes estatisticamente, o lote III apresenta um valor médio superior ao IV, que por sua vez é superior ao I. 
Nos períodos de envelhecimento (6, 12 e 24 horas), essa diferenciação, que não é estatística, no tratamento 
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testemunha, passa a ser, em todos os períodos seguintes e respeitando, na maioria dos casos, esta ordem de 
valores. 

Considerando os resultados obtidos para o Índice de Velocidade de Germinação, na Tabela 2, 
tem-se um comportamento semelhante para os tratamentos envelhecidos em relação à testemunha, equivalente 
ao observado no parâmetro de porcentagem de germinação.

Na tabela 3, embora tenha havido maior estratificação entre os lotes envelhecidos a 45 ºC em relação 
à testemunha, como foi constatado também a 40 ºC (Tabela 2), essa diferenciação estatística não reflete a que 
ocorre entre os lotes não envelhecidos (tempo de 0 hora), tanto para a germinação quanto para o IVG.

Tabela 3. Germinação (%) e índice de velocidade de germinação (IVG) de quatro lotes de sementes (I, II, III e IV) de 
Cybistax antisyphilitica (ipê-verde), após quatro períodos de envelhecimento acelerado a 45 ºC.

Período de 
Envelhecimento 
Acelerado (E.A.)

45 °C
% G IVG

 I II III IV I II III IV
0 hora 74,5a 40,0b 87,0a 82,0a 0,92b 0,55c 1,52a 1,46a
6 horas 63,0b 71,0b 89,0a 68,0b 0,99a 0,94a 1,06a 0,86a
12 horas 71,0b 96,0a 02,0c 72,0b 0,94c 1,88a 0,05d 1,21b
24 horas 42,5b 36,0b 95,0a 81,0a 0,54d 0,82c 1,89a 1,32b
F. para lotes (L) 5,65** 17,96**

F. para período de E.A. 7,5** 6,97**

F. para L X  período de E.A. 54,93** 88,7**

Coeficiente de variação (CV) 14,2 13,1

* e ** - valor significativo pelo teste F a 5 e 1%, respectivamente.

Médias seguidas pela mesma letra, em cada linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A 45 ºC houve várias inversões de ordem, para os lotes envelhecidos, em relação aos lotes do 
tratamento testemunha, tanto para a germinação quanto para o vigor. 

Após 6 horas de envelhecimento, o lote IV, para a germinação, passa a ser considerado como 
inferior, enquanto na testemunha ele está entre os lotes superiores (com maior valor germinativo). Para o IVG, 
neste mesmo tempo de envelhecimento (6 horas), não há mais lote inferior, todos são equivalentes 
estatisticamente, no tratamento testemunha o II é o que apresenta o menor vigor, seguido do lote I.

Para o período de 12 horas de envelhecimento, para dados de germinação, o lote III, que é o melhor 
lote no tratamento testemunha (junto com o IV), passa a ser o pior, e o lote II com menor valor de germinação, 
no tempo zero de envelhecimento, passa a ser o lote com a melhor germinação, isoladamente, após 12 horas a 
45 ºC. Para a velocidade de germinação ocorrem situações semelhantes com os mesmos lotes. 

Os lotes com maior tempo de envelhecimento (24 horas) apresentaram para os dados de germinação, 
uma estratificação entre os lotes equivalente à observada no tratamento testemunha, mas para dados de IVG, 
este tempo de envelhecimento não se mostrou interessante, pois, considerou um lote de qualidade fisiológica 
intermediária no tratamento testemunha, o I, como o pior lote (após envelhecimento) e o lote com menor 
velocidade de germinação, o II (no tempo 0 de envelhecimento), como um lote de vigor acima do lote I, depois 
de envelhecido. 

Para os valores de IVG, em alguns casos, 40 ºC (6 horas - lote III; 12hs – lotes II e III) e 45 ºC 
(6 horas – lote II; 12 horas – lote  II;  e 24 horas – lotes II e III), conforme Tabelas 2 e 3, parece estar havendo 
um pré-condicionamento ou revigoramento das sementes envelhecidas, na sua velocidade de germinação, 
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como foi observado também em outros trabalhos com envelhecimento acelerado de espécies florestais nativas 
(Santos e Paula, 2007; Azerêdo, 2009). 

Para os valores de germinação foi observado, principalmente nos lotes mais vigorosos, uma 
manutenção ou um pequeno aumento nestes valores, em relação ao verificado aos lotes do período zero de 
envelhecimento. De acordo com Marcos Filho (1999), amostras com baixo vigor apresentam maior queda de 
sua viabilidade, quando submetidas ao envelhecimento acelerado, portanto as sementes vigorosas são menos 
afetadas. A manutenção e o pequeno aumento que se observa nos valores de germinação, nos lotes II e III a 
40 ºC e II e III a 45 ºC, é indicativo que se deve aumentar o tempo de envelhecimento das sementes de 
Cybistax antisyphilitica.

Mesmo levando em consideração um possível revigoramento das sementes, identificado através do 
IVG, não se observa nas duas temperaturas, 40 e 45 ºC (Tabelas 2 e 3), dentro dos períodos de envelhecimento 
analisados (6, 12 e 24 horas), grandes quedas nos valores de germinação e vigor em relação à testemunha, 
contrariando o que era de se esperar, em razão do stress que este teste de vigor causa às sementes (Marcos 
Filho, 1999). 

Para os dados obtidos de germinação, conforme comentado, o que observa-se que após o envelhecimento 
das sementes, nos períodos e temperaturas testados, os valores foram equivalentes e algumas vezes superiores 
ao do tratamento testemunha. Isso pode indicar um problema na manutenção das temperaturas programadas 
(40 e 45 ºC) durante os períodos testados, nas câmaras de envelhecimento. Tomes et al. (1988) verificaram com 
sementes de soja envelhecidas entre 37 e 39 ºC, portanto inferiores às temperaturas recomendadas para esse 
tipo de teste, entre 40 e 45 ºC de acordo com Marcos Filho (1999), que elas proporcionaram respostas muito 
semelhantes às obtidas no teste de germinação com essa espécie, que pode utilizar de acordo com as RAS 
(Brasil, 2009) as temperaturas constantes de 25 e 30 ºC e a alternada de 20-30 ºC.

Deste modo, em razão de uma possível falha no equipamento, impedindo a manutenção da temperatura 
programada; ou então da metodologia testada que não se mostrou eficiente para obter o envelhecimento das 
sementes, dificultando assim a identificação do tratamento adequado, tem-se que os dados do experimento, não 
foram conclusivos.

Sendo assim, considerando especificamente a metodologia utilizada, é recomendada a ampliação 
desta pesquisa, com a manutenção das temperaturas testadas (40 e 45 ºC), mas aumentando o período de 
envelhecimento para 48, 72 ou mais horas, pois os tempos testados podem não ter proporcionado um stress 
adequado às sementes.

4  CONCLUSÃO

Os resultados não foram conclusivos. É indicada a ampliação dos tempos de envelhecimento 
acelerado testados com sementes de Cybistax antisyphilitica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZERÊDO, G.A. Qualidade fisiológica de sementes de Piptadenia moniliformis Benth. 2009. 121 f. Tese 
(Doutorado em Produção Vegetal) – Faculdade de Ciência Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual 
Paulista, Jaboticabal.

BINOTTI, F.F.S. et al. Efeito do período de envelhecimento acelerado no teste de condutividade elétrica e na 
qualidade fisiológica de sementes de feijão. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 30, n. 2, p. 247-254, 2008.



IF Sér. Reg., São Paulo, n. 42, p. 165-170, jul. 2010.

170

MILUZZI, F.B. et. al.  Teste de envelhecimento acelerado em sementes de Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. (ipê-verde).

     BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de sementes. Brasília, 
DF: MAPA/ACS, 2009. 395 p.

DURIGAN, G. et al. Sementes e mudas de árvores tropicais. São Paulo: Páginas e Letras, 1997. 65 p.

LABOURIAU, L.G. A germinação da semente. Washington, D.C.: Secretaria Geral da O.E.A., 1983. 173 p.

LORENZI, H. Árvores brasileiras: Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. 
Nova Odessa, Plantarum, 1992. 382 p.

MARCOS FILHO, J. Teste de envelhecimento acelerado. In: KRZYZANOWSKI, F.C.; VIEIRA, 
R.D.; FRANÇA NETO, J.B. (Ed.). Vigor de sementes: conceitos e testes. Londrina: ABRATES, 
1999. p. 3.1- 3.24.

MARCOS FILHO, J.; CÍCERO, S.M.; SILVA, W.R. Avaliação da qualidade das sementes. Piracicaba: 
FEALQ, 1987. 230 p.

SALOMÃO, A.N. et al. Germinação de sementes do cerrado e produção de mudas de plantas do cerrado. 
Brasília, DF: Rede de Sementes do Cerrado, 2003. 96 p.

SANTOS, S.R.G.; PAULA, R.C. Teste de envelhecimento acelerado para avaliação do vigor de lotes de 
sementes de Sebastiania commersoniana (Baill.) Smith & Downs (branquilho) – Euphorbiaceae. Rev. do Inst. 
Flor., v. 19, n. 1, p.1-12, 2007.

SOUZA, V.C.; LORENZI, H. Botânica Sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de 
Fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG II. 2 ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2008. 
704 p.

TOMES, L.J.; TEKRONY, D.M.; EGLI, D.B. Factors influencing the tray accelerated aging test for soybean 
seed. Journal of Seed Technology, v. 12, n. 1, p. 24-35, 1988.

VALENTINI, S.R.T.; PIÑA-RODRIGUES, F.C.M. Aplicação do teste de vigor em sementes.  In: SILVA, A. 
da; PIÑA-RODRIGUES, F.C.; FIGLIOLIA, M.B. (Coord.). Manual Técnico de sementes florestais. São 
Paulo: Instituto Florestal, 1995. p. 61-73 (IF Série Registros, n. 14, 1995.)

VIEIRA, R.D. Testes de vigor e suas possibilidades de uso. In: VIEIRA, R.D.; CARVALHO, N.M. Testes de 
vigor em sementes. Jaboticabal: FUNEP, 1994. 164 p.


