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RESUMO
Aegiphila sellowiana também conhecida como tamanqueiro, papagaio e pau-de-tamanco é 
considerada uma espécie pioneira comum em Mata Atlântica, com grande potencial para recuperação 
de áreas degradadas. O presente trabalho teve como objetivos determinar o tipo de dormência 
existente nas sementes e o método para sua superação. Os experimentos foram realizados no 
laboratório de sementes do IFMG-SJE. Foram avaliados a influência da temperatura (20, 25, 30, 35, 
20/25, 30/35°C) da luz (comprimento de ondas na faixa do vermelho, do vermelho extremo, do branco e 
do escuro) e o tempo de lavagem (0, 1, 2, 3, 6, 9 horas) na qualidade das sementes, por meio do teste 
de germinação e do índice de velocidade de germinação. As sementes com tegumento não 
apresentaram germinação durante o experimento. Para as sementes sem o tegumento, a temperatura 
alternada 30/35 ºC apresentou a maior porcentagem de germinação, 90%, seguido pela temperatura 
fixa de 30 ºC, com média de 76 %. Os resultados do experimento com luz mostraram que esta não teve 
influência na porcentagem de germinação das sementes, pois houve germinação em todos os 
tratamentos. A porcentagem de germinação das sementes submetidas a diferentes tempos de lavagem 
foi maior para no tratamento de 9 horas. Concluiu-se que a dormência é tegumentar e que a temperatura 
e o tempo de lavagem influenciaram a germinação das sementes sem o tegumento.

Palavras-chave: dormência, sementes, luz, germinação
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ABSTRACT
Aegiphila sellowiana also known as cobbler, parrot and stick-to-shoe is considered a pioneer species 
common in the Atlantic Forest, with great potential for recovery of degraded areas. This study aimed to 
determine the dormancy type in the seeds and determine the best method to overcome it. The 
experiments were performed in the Laboratory of Seeds of the IFMG-SJE. We evaluated the influence of 
temperature (20, 25, 30, 35, 20/25, 30/35 ° C), light (wavelength in the range of red, far red, white and 
dark) and washing time (0, 1, 2, 3, 6, 9 hours) on seeds quality using the germination index and 
germination rate. The seeds with seed coat did not germinate during the experiment. For the seeds 



without the seed coat, the alternating temperature 30/35 ° C had the highest percentage of germination, 
90%, followed by fixed temperature of 30 º C, with a mean of 76%. The results of the experiment showed 
that light did not influence the percentage of seed germination, because germination occurred in a similar 
rate in all treatments. The percentage of germination of seeds subjected to different washing times was 
higher for 9 hours treatment. It was concluded that the Aeghiphila sellowiana seeds have coat dormancy 
and that temperature and washing time influenced the germination of seeds without the seed coat.
Key words: Dormancy, seeds, light, germination
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1        INTRODUÇÃO

Na prática florestal deseja-se que as sementes de uma espécie tenham germinação rápida e 



homogênea para se ter uniformidade no período de formação das mudas e no seu tamanho (PEREZ; 
PRADO, 1993). A dormência em algumas sementes pode causar atraso e desuniformidade na 
germinação, mesmo sob condições ótimas de umidade, luz, temperatura e oxigênio, sendo estes os 
principais fatores que levam as sementes a desenvolverem possíveis mecanismos de dormências 
(MAYER; POLJAKOFF-MAYBER, 1989). Alguns tipos de dormência como a presença de casca dura e 
impermeável, a presença de inibidores e imaturidade fisiológica do embrião, são bastante comuns 
(MOREIRA et al., 2007). Ecologicamente, a dormência pode servir para manter as sementes viáveis por 
longos períodos; já para o silvicultor a dormência pode ser um empecilho à produção, impedindo as 
sementes de germinar ou tornando a germinação irregular, dificultando a produção de mudas por via 
sexuada.
A espécie Aegiphila sellowiana é nativa, pioneira, rústica, muito comum em nossas matas, na região da 
Floresta Atlântica e com grande potencial para recuperação de áreas degradadas. São escassas 
informações sobre os comportamentos germinativos e o estabelecimento desta espécie. Com isso 
surge, a necessidade de estudos silviculturais, para essa espécie, visando técnicas de manejo e coleta 
de sementes, visto que a propagação sexuada é a mais utilizada para a família das verbenáceas.

1.1       OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivos verificar o tipo de dormência presente nas sementes de A. sellowiana 
e determinar o melhor método para superação dessa dormência.

1.2  JUSTIFICATIVA

A escolha da espécie A. sellowiana se justifica por ser importante para recuperação de áreas 
degradadas na região de São João Evangelista e apresentar dificuldades no processo de germinação 
de suas sementes.
2  REVISÃO DA LITERATURA

Aegiphila é um gênero constituído de 180 espécies, distribuídas desde o sul do México até o norte da 
Argentina. No sudeste do Brasil, ocorre nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 
Espécies desse gênero têm sido comumente utilizadas na medicina tradicional como remédio para 
picadas de cobra. A. sellowiana é uma Verbenaceae, popularmente conhecida como “tamanqueira, 
papagaio e pau-de-tamanco”. É uma árvore pioneira, rústica, muito comum em nossas matas, na região 
da Floresta Atlântica. É uma das primeiras espécies a aparecer em áreas degradadas. A floração da 
espécie ocorre entre os meses de dezembro e janeiro, sendo abundante e rápida, podendo repetir no 
mês de setembro. Sua madeira é leve e fácil de trabalhar, empregada geralmente para obras internas, 
caixotaria, confecção de cepas de escovas e tamanco (LORENZI, 2002).
A. sellowiana possui altura de quatro a sete metros, com Diâmetro a Altura do Peito (DAP) de vinte a 
trinta centímetros, folhas simples, opostas, tomentosas e fruto drupa esférico (LORENZI, 2002). O peso 
médio de cem sementes é 2,4 g, permanecendo viáveis por um período de um a dois anos e 
apresentando germinação inferior a 30%. É uma espécie dióica, sendo a dispersão dos propágulos 
feita por aves (REDEDESEMENTESDOCERRADO, 2008).
As áreas de floresta tropical têm diminuído progressivamente, para dar lugar a agricultura, a pastagens 



e a extensas áreas de terras degradadas, com grande perda da biodiversidade. O rápido declínio da 
fertilidade do solo, com deterioração das propriedades físicas, químicas e biológicas, é um grande 
obstáculo para a regeneração natural da floresta e para os programas de revegetação (BROWN; LUGO, 
1994). Ecossistemas degradados apresentam baixa resiliência e o retorno para as condições originais, 
após a perturbação, pode não ocorrer ou ser extremamente lento (BARBOSA, 1997 BARBOSA, L. M. 
Ecological significance of gallery forests, including biodiversity. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
ASSESSEMENT AND MONITORING OF FOREST in TROPICAL DRY REGIONS, 1997, Brasília.  
Anais... Brasília: CNPq / UNB / GTZ, 1997. p.157-181.
; apud ZANGARO et al., 2002).
Os fragmentos remanescentes de floresta são muito importantes como reserva de germoplasma das 
espécies nativas, sendo que onde a sucessão natural não pode ser estabelecida, devido a distância 
das fontes de propágulos, o plantio de enriquecimento com árvores nativas pode ser uma alternativa 
promissora (ZANGARO, et al., 2002).
A necessidade de se incrementar o uso da madeira, como fonte de energia, fez com que o nosso país 
voltasse a atenção para as espécies de rápido crescimento. Espécies exóticas pertencentes aos 
gêneros Eucalyptus e Pinus têm merecido destaque nas pesquisas e com isso, problemas inerentes às 
espécies florestais nativas têm sido relegados a um plano inferior (SANTOS et al., 1993).

2.1  DORMÊNCIA

Dormência é a incapacidade que sementes de algumas espécies têm de germinar, causada por fatores 
como tegumento impermeável, demora na maturação ou pela presença de componentes inibidores da 
germinação, que desaparecem com o passar do tempo (HERBARIO, 2008).
Frente à necessidade de reposição da vegetação nativa ou recuperação de áreas desmatadas, a 
compreensão da biologia reprodutiva das essências nativas tornou-se de fundamental importância para 
que esta recomposição florestal pudesse ser feita de forma racional. Dentre os vários fatores a serem 
estudados, existe um, em especial, que atinge diretamente a produção de mudas, que é o processo de 
dormência das sementes (IPEF, 1997).
A dormência de sementes é um processo caracterizado pelo atraso da germinação, quando as 
sementes mesmo em condições favoráveis (umidade, temperatura, luz e oxigênio) não germinam. O 
fenômeno de dormência em sementes advém de uma adaptação da espécie às condições ambientais 
em que ela se reproduz, podendo ser de muita ou pouca umidade, incidência direta de luz, baixa 
temperatura etc. É, portanto, um recurso utilizado pelas plantas para germinarem na estação mais 
propícia para o crescimento da plântula, buscando, através disso, a perpetuação da espécie ou 
colonização de novas áreas (IPEF, 1997).
Para Fenner; Thompson (2005), a função primordial da dormência é prevenir a germinação quando as 
condições ambientais são favoráveis à germinação, mas desfavoráveis à sobrevivência e ao 
crescimento da plântula. Portanto, há necessidade de se conhecer como as espécies superam o estado 
de dormência em condições naturais, para que em condições de viveiro, possa buscar alternativas para 
uma germinação rápida e homogênea (IPEF, 1997).
Segundo Moreira et al. (2007), o fenômeno da dormência em sementes pode ser dividido em 
dormência primária e dormência secundária. Sendo dormência primária aquela que já se manifesta 



quando a semente completa seu desenvolvimento, ou seja, quando a semente é colhida ela já apresenta 
dormência. Dormência secundária é quando as sementes maduras, não apresentam dormência, ou 
seja, germinam normalmente, mas quando expostas a fatores ambientais desfavoráveis são induzidas 
ao estado de dormência.
Segundo Labouriau (1983), a distribuição geográfica de muitas plantas é determinada, entre outros 
fatores, pela faixa de condições ambientais toleradas para a germinação de suas sementes. Dessa 
forma, estudos que abordam a fisiologia da germinação podem contribuir para explicar peculiaridades 
biogeográficas de espécies nativas, permitindo o entendimento do estabelecimento destas plantas em 
determinado hábitat.

2.1.1 Dormência Física

De acordo com Mayer; Poljakoff-Mayber (1989), a origem ou causa da dormência de sementes pode 
estar relacionada ao tegumento ou estruturas associadas que: impedem a entrada de água; oferecem 
resistência mecânica, impedindo o desenvolvimento do embrião; afetam as trocas gasosas e contêm 
substâncias inibidoras da germinação. Por outro lado, no entanto, ela pode estar associada ao embrião, 
que pode ser imaturo ou rudimentar ou ser fisiologicamente inativo e sofrer de dormência secundária 
induzida por mudança ambiental posterior à maturação da semente. A dormência pode ser também 
resultante da combinação de duas ou mais causas.
Para Borghetti (2004), dormência física ou tegumentar é o bloqueio a germinação imposto pelos 
tegumentos da semente, que pode restringir a embebição, as trocas gasosas e/ou a expansão do 
embrião. A impermeabilidade do tegumento à água é um tipo de dormência bastante comum em 
sementes das famílias Leguminosae, Solanaceae, Malvaceae, Chenopodiaceae, Geraniaceae, 
Convolvulaceae e Liliaceae (VILLIERS, 1972).
Esse tipo de dormência pode ser superado através da escarificação, termo que se refere a qualquer 
tratamento que resulte na ruptura ou no enfraquecimento do tegumento, permitindo a passagem de água 
e dando início ao processo de germinação (MAYER; POLJAKOFF-MAYBER, 1989). Sob condições 
naturais, a escarificação pode dar-se pelo aquecimento úmido ou seco do solo, a temperaturas 
alternadas, o que permitiria a entrada de água para o interior da semente. Esse processo pode ocorrer 
também pela ação de ácidos, quando da ingestão das sementes por animais dispersores, além da 
ação dos microorganismos do solo (VAZQUEZ-YANES; OROZCO-SEGOVIA, 1984).
     Em laboratório foram desenvolvidos diversos métodos visando a superação desse tipo de 
dormência, como a escarificação mecânica e química, a embebição das sementes e tratamentos com 
altas temperaturas, sob condição úmida ou seca (BEWLEY; BLACK, 1982; BEBAWI; MOHAMED, 
1985; MAYER; POLJAKOFF-MAYBER, 1989; PEREZ; PRADO, 1993 ).
De acordo com Eira et al. (1993) todos esses tratamentos apresentaram vantagens e desvantagens, de 
modo que cada um deles deve ser estudado, levando-se em conta, também, o custo efetivo e sua 
facilidade de execução. Além disso, para um mesmo lote, pode haver sementes com diferentes níveis 
de dormência. Sendo assim, o método empregado deve ser efetivo na superação da dormência, sem 
prejudicar as sementes com baixos níveis de dormência.

2.1.2  Dormência Fisiológica



Segundo Baskin; Baskin (2004), dormência fisiológica é aquela em que a presença de substâncias 
inibidoras ou ausência de substâncias promotoras da germinação impedem a germinação. A 
dormência fisiológica pode ser subdividida em profunda, quando os embriões não crescem ou, se 
crescem, produzem plântulas anormais; e não profunda, quando os embriões excisados das sementes 
produzem plântulas normais.
De acordo com Fenner; Thompson (2005), a dormência fisiológica permite maior flexibilidade de 
respostas ao ambiente em relação às dormências morfológica (imaturidade do embrião) e física, já que 
apresenta diferentes graus de profundidade e, ao contrário das outras duas, pode ser reversível.
Para Zaidan; Barbedo (2004), a importância de diferentes graus de dormência está em evitar uma 
germinação rápida e uniforme de todas as sementes produzidas ao mesmo tempo, evitando também a 
competição entre plântulas ou a morte de todas elas imediatamente após sua emergência, em caso de 
mudança drástica das condições ambientais.
Em laboratório, a dormência fisiológica causada pela presença de um inibidor, pode ser superada pela 
lavagem da semente ou pela remoção de sua casca, caso o inibidor esteja presente nela. A lavagem 
em água corrente é o método em que se utiliza a água como agente de lixiviação de inibidores 
hidrofílicos e/ou microrganismos nocivos presentes na semente.
Em condições naturais, tal efeito pode ser obtido quando ocorre uma chuva torrencial ou mesmo chuvas 
freqüentes, como ocorre no cerrado (BORGHETTI; FERREIRA 2004). Quando o inibidor se encontra no 
embrião, a germinação pode ser induzida por temperaturas baixas, as quais causam a degradação do 
inibidor.
A dormência fisiológica causada pela falta de um promotor de germinação pode ser superada com 
tratamentos de luz e/ou temperatura, que levam à produção da substância promotora ou aplicando-se a 
substância promotora de germinação (ZAIDAN; BARBEDO, 2004).

 2.2 CONDIÇÕES PARA A GERMINAÇÃO

Durante a germinação de sementes há uma seqüência de eventos físicos e fisiológicos que são 
influenciados por fatores intrínsecos e extrínsecos às sementes. Os fatores intrínsecos são condições 
internas, da própria semente, necessárias para a germinação (impermeabilidade do tegumento, 
imaturidade fisiológica e presença de substâncias inibidoras), já os fatores extrínsecos, são as 
condições do ambiente necessária à germinação (luz, temperatura, oxigênio e água) (SOUZA, et al., 
2008).
A qualidade da luz que chega até a semente, juntamente com a temperatura, são importantes fatores 
ambientais controladores de germinação (SCHUPP; FUENTES, 1995; BASKIN; BASKIN, 1998). É 
comum haver interação entre os fatores mencionados anteriormente (TAYLORSON; HENDRICKS, 
1972), quando a temperatura é constante (TOLEDO et al., 1990) ou alternada (THOMPSON, 1974; 
ESASHI; TSUKADA, 1978), tendo um papel crucial na regulação do crescimento e desenvolvimento das 
plantas (BASKIN; BASKIN 1988; PONS, 1992; PROBERT, 1992).

2.1.1       Luz

Quando se refere à sensibilidade luminosa, existe uma ampla variação nas respostas germinativas. No 



início do século passado, foi descoberto que a germinação de algumas espécies era inibida pela 
presença de luz, enquanto que em outras a germinação era promovida (NASSIF; CICERO; 2004). Para 
Bewley; Black (1994), dependendo da espécie, as sementes podem germinar após longas exposições 
à luz ou apenas com breve exposição no escuro ou com períodos de luz e escuro, sendo muitas 
sementes indiferentes à luz. Certas sementes germinam somente no escuro e outras necessitam de um 
longo ou um curto fotoperíodo diário para sua germinação. Mas a germinação não está apenas 
relacionada com a presença ou ausência de luz, está também relacionada com a qualidade de luz 
(NASSIF; CICERO; 2004).
A sensibilidade das sementes à luz varia com a espécie. De acordo com Bevenuti; Machia (1997 

BEVENUTI, S.; MACHIA, M. Light environment, phytochrome and germination of Datura stramonium L. 
seeds. Enviromental and Experimental Botany, v.38, n.1, p.61-71, 1997.; apud SOUSA et al., 2008), 
a luz representa papel fundamental na fisiologia da germinação, sendo bastante complexa e variável. A 
percepção, interpretação e transdução dos sinais luminosos estão ligados a um sistema de pigmento 
denominado fitocromo (TAIZ; ZEIGER, 2004). A resposta das sementes à luz é variável, podendo ser 
fotoblásticas positivas, negativas ou neutras (SILVA et al., 1997 SILVA, A. et al. Interação de luz e 
temperatura na germinação de sementes de Esenbeckia leiocarpa Engl. Guarantã. Revista Instituto 
Florestal, v.9, n.1, p.57-64, 1997.; apud SOUSA et al., 2008).
O fitocromo é o pigmento envolvido nas respostas fotoblásticas, ocorrendo basicamente sob duas 
formas interconversíveis: a forma Fv, que é considerada fisiologicamente inativa, com pico de absorção 
na região do vermelho (660 nm) e a forma Fve, cujo pico de absorção se encontra na faixa do vermelho 
extremo (ao redor de 730 nm), sendo considerada a forma ativa do fitocromo (BORTHWICK et al., 1972 
BORTHWICK, H. A. History of phytochrome. In: MITRAKOS, K.; SHOROPSHIRE, W. (Eds.) 
Phytochrome. New York: Academic Press, 1972. p.3-23.; apud SOUSA et al., 2008). O Fv absorve luz 
vermelha e converte-se à forma Fve (ativa), enquanto que o Fve absorve na faixa do vermelho extremo 
convertendo-se na forma Fv (inativa).
O balanço entre os comprimentos de onda vermelho e vermelho extremo, no meio ambiente, irá 
condicionar um fotoequilíbrio entre as formas Fv e Fve, o que, por sua vez, permitirá à semente detectar 
a qualidade da luz ambiente (SMITH, 1986 SMITH, H. The perception of light quality. In: KENDRICK, R. 
E.; KRONENBERG, G. H. M. (Eds.) Photomorfogenesis in plants. Dordrecht: 1986. p. 187-210.; apud 
TAIZ; ZEIGER, 2004). A luz solar é naturalmente composta por uma mistura de todos os comprimentos 
de onda visível (luz branca), que excita tanto Fv quanto o Fve, fazendo que o fitocromo percorra um ciclo 
contínuo entre as duas formas (TAIZ; ZEINER, 2004).
De acordo com Labouriau (1983), a presença de luz para muitas espécies favorece, de alguma forma, a 
germinação das sementes, designando-se esse efeito como fotoblástico positivo. Em outras espécies, 
o comportamento germinativo das sementes é melhor na ausência do que na presença de luz, o que se 
designa como fotoblastismo negativo.
Klein; Felippe (1991), denominaram o caráter fotoblástico positivo de "preferencial", quando alguma 
germinação ocorre na ausência de luz e de "absoluto", quando a germinação é nula na ausência de luz. 
Pereira et al. (2007) observaram que sementes de Lippia lupulina, quando submetidas à ausência de 
luz (escuro), não apresentavam germinação.

2.2.2 Temperatura



A porcentagem de germinação pode ser restrita a uma faixa de temperatura ou variar com a alteração 
da temperatura (BEWLEY; BLACK, 1994). Segundo Carvalho; Nakagawa (2000 CARVALHO, N. M.; 
NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção. 4.ed. Jaboticabal: FUNEP, 2000.; apud 
SOUSA et al., 2008), as variações  na temperatura afetam não só a porcentagem de germinação, mas 
também a velocidade e uniformidade do processo.
 O efeito da temperatura na germinação pode ser descrito em termos de temperaturas cardinais 
(mínima, ótima e máxima). As temperaturas mínima e máxima são aquelas em que, respectivamente 
abaixo e acima, a semente não germina e na temperatura ótima há porcentagem máxima de 
germinação no menor período de tempo (BEWLEY; BLACK, 1994).
Segundo Guo; Al-Khatib (2003) sementes de Amaranthus retroflexus e A. palmeri apresentaram picos 
de germinação quando expostas às temperaturas alternadas de 35/30°C dia/noite; já as sementes de 
A. rudis germinaram melhor na temperatura alternadas de 25/20°C dia/noite. Sendo que para 
Eucalyptus alba temperatura mais alta (30ºC) promoveu a germinação, embora o tempo médio de 
germinação tenha sido mais baixo que a temperatura de 25ºC.
Copeland; Mcdonald (1995), afirmaram que para espécies tropicais a temperatura máxima está entre 
35 e 40 ºC e a mínima pode chegar até o ponto de congelamento. De acordo com Borges; Rena (1993), 
a faixa ótima de temperatura para germinação de espécies de regiões tropicais está entre 20 e 30 ºC. 
No entanto, o grau de exigência das sementes pode variar de acordo com a espécie, segundo Perez; 
Moraes (1990).
3 MATERIAL E MÉTODOs

Este trabalho foi realizado no laboratório de sementes do IFMG-SJE. A coleta dos frutos de A. 
sellowiana foi realizada na cidade de São Pedro do Suaçuí, Minas Gerais com latitude de 
aproximadamente 18°19'14,26'' e longitude de aproximadamente 42°35'19,28''. A coleta dos frutos foi 
feita diretamente nas árvores, no mês de fevereiro de 2009.
Foram coletados frutos com coloração avermelhada, após atingir o ponto de maturação fisiológica 
(LORENZI, 2002). Estes frutos foram beneficiados em peneira de arame fino, na qual foi feita a retirada 
da polpa carnosa, sendo observada infestação por larvas em algumas sementes. As sementes foram 
lavadas em água corrente por quinze minutos, secadas à sombra e acondicionadas em sacos de papel, 
até a realização dos experimentos.
Para a realização dos experimentos as sementes foram divididas em dois lotes. Um lote foi submetido à 
retirada do tegumento com auxilio de lâminas de aço. O outro lote foi constituído de sementes intactas, 
que não passaram pelo processo de retirada do tegumento.

3.1 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA GERMINAÇÃO DAS SEMENTES

Na germinação de sementes de A. sellowiana foram utilizadas as temperaturas constantes (20, 25, 30 e 
35 °C) e alternadas (20/25, 30/35 °C).
Na realização deste experimento utilizou-se câmaras de germinação tipo Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (BOD) com fotoperíodo de doze horas. Utilizaram-se 1200 sementes divididas em 12 
tratamentos com cinco repetições de 20 sementes cada, sendo seis tratamentos de sementes com o 
tegumento e seis tratamentos para sementes sem o tegumento. A retirada do tegumento serviu para 



testar se a espécie possuía algum impedimento à germinação causada pelo tegumento. Para 
desinfestação das sementes, as mesmas foram imersas em hipoclorito de sódio 5% por quinze 
segundos, e em seguida lavadas em água corrente por cinco minutos. As sementes foram colocadas 
em caixa gerbox, forradas com duas camadas de papel germitest e umedecida com água destilada. A 
avaliação da germinação das sementes foi feita do primeiro ao décimo dia. Logo após a avaliação da 
germinação foi calculado o Índice de Velocidade de Germinação (IVG).
As sementes foram consideradas germinadas quando a radícula atingiu tamanho igual ou superior a 2 
mm de comprimento. Os tratamentos estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1:  Sementes de Aegiphila sellowiana com e sem tegumento submetidas aos tratamentos de temperatura para avaliar 

a germinação.

Tratamentos        Semente      Temperatura
T1                 com tegumento           20 °C
T2                 com tegumento           25 °C
T3                 com tegumento           30 °C
T4                 com tegumento           35 °C
T5                 com tegumento           20/25 °C
T6                 com tegumento           30/35 °C
T7                 sem tegumento           20 °C
T8                 sem tegumento           25 °C
T9                 sem tegumento           30 °C
T10                sem tegumento           35 °C
T11                sem tegumento           20/25 °C
T12                sem tegumento           30/35 °C

3.2 Influência da Luz na Germinação das Sementes

Este experimento foi realizado em câmara tipo BOD em temperatura alternada de 30/35 °C com 
fotoperíodo de doze horas, sendo que na temperatura de 30 ºC as sementes permaneceram no escuro e
na temperatura de 35 ºC foram conservadas na presença de luz.
Para conseguir os comprimentos de onda vermelho (660 nm) e vermelho distante (730 nm), utilizou-se 
papel celofane vermelho e azul. As caixas de gerbox foram envoltas em duas camadas de papel 
celofane vermelho, sob luz branca para atingir o comprimento de onda na região do vermelho. Para o 
vermelho distante, utilizou-se uma camada de papel celofane vermelho e uma azul, sob luz branca, 
atingindo o comprimento de onda do vermelho distante. O escuro foi conseguido envolvendo as caixas 
de gerbox em papel alumínio. Para a luz branca, envolveu-se a caixa gerbox em duas camadas de papel 
celofane transparente (FOSSATI, 2007).
Foram utilizadas 800 sementes divididas em oito tratamentos com cinco repetições de 20 sementes 
cada, sendo quatro tratamentos com tegumento e quatro tratamentos sem tegumento.
  As sementes foram colocadas em caixa gerbox, forradas com duas camadas de papel germitest e 
umedecida com água destilada. A avaliação da germinação das sementes foi realizada sob luz verde, 
sendo esta considerada neutra. O número de sementes germinadas foi avaliado no quinto e no décimo 
dia, após a sua montagem, quando o experimento foi encerrado. Os tratamentos estão apresentados na 



Tabela 2.
Tabela 2:  Sementes de Aegiphila sellowiana com e sem tegumento submetidas a diferentes comprimentos de ondas para 

avaliar a germinação.

Tratamentos        Semente      Luz
T1                 com tegumento   branca
T2                 com tegumento   vermelha
T3                 com tegumento   vermelha distante
T4                 com tegumento   escuro
T5                 sem tegumento   branca
T6                 sem tegumento   vermelha
T7                 sem tegumento   vermelha distante
T8                 sem tegumento   escuro

3.3 Influência do Tempo de Lavagem, na Germinação das Sementes

Para a realização deste experimento, foram utilizadas 1200 sementes divididas em seis tratamentos 
sem o tegumento e seis tratamentos com o tegumento.
As sementes foram divididas em lotes de 100, envolvidas em pedaços de filó (30 X 20 cm) e colocadas 
dentro de uma lata adaptada com uma tela de aço no fundo, presa através de presilhas de aço, onde 
receberam água (temperatura ambiente) de um chuveiro. Este foi adaptado e instalado em uma torneira 
do laboratório. Foram colocados dez tratamentos na lata, de forma que todos recebam água corrente 
como mostra a Figura 1. As sementes do tratamento um e sete (testemunhas) não foram lavadas.
As sementes ao serem retiradas debaixo da água permaneceram secando até a completa lavagem do 
último tratamento. Foram colocadas em caixa gerbox, forradas com duas camadas de papel germitest e 
umedecida com água destilada e levadas a BOD, com temperatura alternada de 30/35°C, sob luz 
branca, com fotoperíodo de doze horas. A avaliação da germinação foi feita diariamente do primeiro ao 
décimo dia. Logo após a avaliação da germinação foi calculado o IVG. Os tratamentos estão 
apresentados na Tabela 3.

Figura 1:  Lavagem das sementes de A.sellowiana.

Tabela 3:  Sementes de Aegiphila sellowiana com e sem tegumento submetidas aos tratamentos de diferentes tempos de 

lavagem para avaliar a germinação.

Tratamentos        Semente      Tempo de lavagem (horas)
T1                 com tegumento      0
T2                 com tegumento      1
T3                 com tegumento      2
T4                 com tegumento      3
T5                 com tegumento      6
T6                 com tegumento      9
T7                 sem tegumento      0
T8                 sem tegumento      1
T9                 sem tegumento      2



T10                sem tegumento      3
T11                sem tegumento      6
T12                sem tegumento      9

3.4 INFLUÊNCIA do TEMPO DE LAVAGEM NA EMERGÊNCIA DE plântulas

Para este experimento adotou-se os mesmos tratamentos e procedimentos do experimento anterior, 
sendo avaliada a emergência das plântulas em temperatura ambiente.
Foi construída uma caixa de madeira com 2 m de comprimento, 0,75 m de largura e 0,20 m de altura. A 
caixa foi forrada com duas camadas de lona preta e enchida com areia e umedecida com água. A areia 
passou por um processo de desinfestação que constituiu em colocar a areia sob a lona preta exposta 
ao sol por três dias.
A caixa foi alocada sobre a bancada, dentro do laboratório de sementes do IFMG-SJE (Figura 2). As 
sementes foram semeadas, com auxílio de um gabarito de madeira, a 1,5 cm de profundidade, em 
linhas, utilizando o delineamento inteiramente casualizado.
A avaliação da emergência das plântulas foi feita diariamente do primeiro ao centésimo dia do 
experimento. Logo após a avaliação da emergência foi calculado o Índice de Velocidade de 
Emergência (IVG).

Figura 2:  Caix a de madeira usada para montagem do ex perimento no laboratório de sementes do IFM G-SJE.

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os experimentos foram montados em delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições de 
vinte sementes em cada tratamento. Foram obtidos a porcentagem de germinação média o IVG e IVE. 
Foi realizada análise de variância para cada experimento. Quando esta foi significativa a 5% de 
significancia, as médias dos tratamentos foram submetidos ao teste de Tukey à 5% de significância. 
Para as temperaturas fixas foi feito o cálculo do ponto máximo para a equação ajustada adquirindo a 
temperatura ótima para a espécie. Para relacionar a germinação com a emergência foi feito uma 
análise de correlação entre as médias de porcentagem de germinação com as de porcentagem de 
emergência. Para análise  de dados foram utilizados os programas Excel e SAS (SAS Institute, 1999).
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para as sementes de A. sellowiana com tegumento não foi observado o efeito da temperatura, da luz e 
nem da lavagem, uma vez que estas não apresentaram germinação durante o período estudado.

4.1 TEMPERATURA

A porcentagem de germinação das sementes sem tegumento foi significativamente afetada pela 
temperatura. A maior porcentagem de germinação foi obtida na temperatura alternada de 30/35°C, não 
diferindo estatisticamente daquela obtida na temperatura de 30°C. Não houve diferença entre 
porcentagem de germinação das sementes submetidas às temperaturas de 30°C, 20/25°C, 25°C e 35°
C. A menor porcentagem de germinação foi obtida na temperatura de 20°C, apresentando diferença 



estatisticamente significativa das demais (Figura 3).

Figura 3: Porcentagem de germinação de sementes de A. sellowiana em diferentes temperaturas. M édias seguidas pela 

mesma letra, não diferem estatist icamente entre si pelo teste de Tukey  à 5% de significância.

As sementes submetidas às temperaturas fixas apresentaram temperatura ótima estimada para 
germinação de 29,5°C. Esta temperatura foi obtida através do cálculo do ponto máximo para a equação 
ajustada. Para isso, a primeira derivada da equação foi igualada a zero. Foi observada maior 
porcentagem de germinação na temperatura de 30ºC e a menor na temperatura de 20ºC (Figura 4). A 
temperatura de 30°C foi melhor, tanto para porcentagem de germinação como para IVG. Estes 
resultados apresentam-se semelhantes aos encontrados por Costa et al. (2003), Godoi; Takaki (2005) e 
por Braga et al. (1999) que estudaram a porcentagem de germinação IVG para Tamarindus indica, 
embaúba e Borojoa sorbilis respectivamente, e encontraram maior taxa de germinação quando as 
sementes eram mantidas à temperatura constante de 30°C.

Figura 4: Porcentagem de germinação de sementes de A. sellowiana em diferentes temperaturas fix as.

A temperatura de 20°C apresentou baixa germinação das sementes, provavelmente não houve ativação 
de enzimas necessárias para desencadear o processo de germinação. Na temperatura de 35°C, 
provavelmente, as sementes não suportaram o calor intenso, reduzindo assim sua viabilidade.
Para sementes Myracrodruom urundeuva a germinação ocorreu em temperaturas fixas na faixa de 20 a 
30°C (SILVA et al., 2002), enquanto que para sementes de pitaia (Hylocerus undatus) a germinação 
ocorreu entre 20 e 35 °C (ATAÍDE et al., 2003)
O IVG foi maior nos tratamentos com temperatura alternada de 30/35 °C seguido pela temperatura fixa 
de 30°C, sendo que o IVG para esta última não diferiu daquele encontrado para temperatura alternada 
de 20/25°C. O IVG obtido com alternância de temperatura 20/25°C não diferiu estatisticamente dos 
valores de IVG de sementes mantidas a 25°C e a 35°C, mas foi superior ao IVG das sementes mantidas
a 20°C (Figura 5).

Figura 5: IV G em diferentes temperaturas. M édias seguidas pela mesma letra, não diferem estat ist icamente entre si pelo 

teste de Tukey  à 5% de significância.

A temperatura alternada de 30/35°C, provavelmente acelerou o metabolismo das sementes promovendo
a melhor porcentagem de germinação em menor tempo.
Tigabu; Odem (2001), Varela et al. (2005) e Andrade; Pereira (1994), trabalharam com porcentagem de 
geminação e IVG para sementes de Albizia, itaubarana (Acosmium nitens (Vog.) Yakovlev) e Cedrela 
odorata, respectivamente verificaram maior porcentagem de germinação e IVG na temperatura de 25°C.
Esses rerultados consonam com os resultados com Andrade et al. (2000), que afirmaram que para a 
maioria das espécies tropicais, a temperatura ótima de germinação encontra-se entre 15 e 30ºC. 
Todavia, a faixa ótima de temperatura ideal para germinação das sementes, está dentro das 
temperaturas encontradas nas áreas de ocorrência das espécies.
Segundo Copeland; Mcdonald (1995), determinadas espécies apresentam melhores comportamentos 
germinativos quando submetidas à alternância de temperatura. Lopes et al. (2005) trabalharam com 



Bertalha e verificaram que as temperaturas alternadas de 20/35ºC e 25/35ºC foram mais adequadas 
para a porcentagem de germinação e IVG. Resultados estes semelhantes aos encontrados no presente 
trabalho para sementes de A. sellowiana, nas quais obtiveram melhores índices de porcentagem de 
germinação e IVG em temperaturas alternadas de 30/35°C.

4.2 LUZ

A porcentagem de germinação das sementes de A. sellowiana, submetidas a diferentes comprimentos 
de onda, não apresentou diferença significativa nos tratamentos utilizados, uma vez que se observou 
germinação em todos eles. Foi observada também incidência de patógenos de sementes em todos os 
tratamentos, o que pode ter contribuído para a baixa porcentagem de germinação, detectada em todos 
os tratamentos (Figura 6).

Figura 6: Porcentagem de germinação em sementes de A. sellowiana em diferentes temperaturas. M édias seguidas pela 

mesma letra, não diferem estatist icamente entre si pelo teste de Tukey  à 5% de significância.

Souza; Valio (2001), relataram que geralmente, espécies pioneiras apresentam fotoblastismo positivo. 
Silveira et al. (2004), estudaram a influência da luz na germinação de Marcetia taxifolia e comprovaram 
o efeito da luz, uma vez que as sementes responderam positivamente ao estímulo luminoso. Entretanto, 
também observaram que a germinação não foi restrita à presença de luz, visto que ocorreu germinação 
no escuro contínuo, apesar de significativamente menor. Já as sementes de Aspidosperma polyneuron 
(Peroba-rosa) têm as suas germinações favorecidas pela presença de luz branca e vermelha (SAKITA 
et al., 2007). A. sellowiana apesar de ser pioneira, germinou tanto na presença como na ausência de 
luz.
Rebouças; Santos (2007), trabalharam com Melocactus conoideus e  observaram germinação em luz 
vermelha, vermelho-estremo e branca. Sementes mantidas em escuro constante tiveram a germinação 
nula e houve maiores porcentagens de germinação no tratamento sob luz vermelho-extremo.
Segundo Takaki et al. (1983), sementes fotoblásticas positivas podem ser caracterizadas por 
necessitarem de um elevado limiar de Fve para germinarem, existindo dentro da semente uma 
quantidade de Fve insuficiente para início do processo de germinação. Taiz; Zeiger (2004), observaram 
que o comprimento de onda vermelha intensifica a fotossíntese, promove a germinação, o 
desestiolamento, a formação do primórdio foliar, o desenvolvimento das folhas primárias, a produção de 
antocianinas e inibe o alongamento do entrenó e o florescimento.

4.3 LAVAGEM de sementes e germinação em bod

Para a A. sellowiana, a retirada do tegumento e posterior lavagem, por nove ou seis horas, 
proporcionaram maior porcentagem de germinação e IVG, provavelmente por causa da lavagem de 
inibidores hidrofílicos e/ou microrganismos nocivos presentes nas sementes, ou pela embebição das 
sementes. A porcentagem de germinação e o IVG das sementes lavadas por seis horas não diferiram 
das sementes não lavadas (tempo de zero hora). A lavagem por duas ou três horas proporcionou 
porcentagem de germinação superior à lavagem por uma hora, mas inferior à lavagem por zero hora 



(Figura 7) e (Figura 8).

Figura 7: Porcentagem de germinação em sementes de A. sellowiana em diferentes tempos de lavagem. M édias seguidas 

pela mesma letra, não diferem estatist icamente entre si pelo teste de Tukey  à 5% de significância.

O tempo em que as sementes ficam submetidas à lixiviação deve ser determinado corretamente, pois 
varia em função das características do tegumento.

Figura 8: IV G de sementes de A. sellowiana em diferentes tempos de lavagem. M édias seguidas pela mesma letra, não 

diferem estatist icamente entre si pelo teste de Tukey  à 5% de significância.

Acredita-se que as sementes intumesceram durante a lavagem e posteriormente perderam água, 
enquanto se esperava a lavagem dos tratamentos posteriores (Figura 9). As sementes que foram 
lavadas durante uma hora, por exemplo, ficaram oito horas em temperatura ambiente perdendo água. 
Foram seguidos os mesmos procedimentos para todos os outros tratamentos. Ao saturar uma semente 
e secar rapidamente pode ocorrer o rompimento de estruturas celulares importantes, comprometendo o 
processo de germinação.

Figura 9:  sementes de Aegiphila sellowiana,  logo após ser lavadas em água corrente por uma hora.

SILVA et al. (2005), trabalharam com Beta vulgaris e verificaram que a maior porcentagem de 
germinação foi obtida quando as sementes foram submersas por duas horas em água corrente, sem, 
contudo, diferir do percentual obtido com três horas. Entretanto, com quatro, cinco e seis horas, 
ocorreram decréscimos significativos na porcentagem de germinação, confirmando a necessidade da 
determinação do período correto de imersão.

4.4 LAVAGEM de sementes e Emergência em areia

A porcentagem de emergência de A. sellowiana em temperatura ambiente foi relativamente baixa, 
apesar das sementes terem passado por diferentes tempos de lavagem e estar sem tegumento. O 
período de realização do experimento - final de março até o início de julho - é um período onde se 
observa variação da temperatura entre o dia e a noite. Os dias são quentes e as noites são frias.
 Observou-se maiores valores de emergência com nove horas de lavagem. Esses valores não diferiram 
significativamente dos encontrados com seis e duas horas de lavagem, mas diferiram significativamente 
de três, zero e uma hora de lavagem (Figura 10).

Figura 10: Porcentagem de emergência de sementes de A. sellowiana em diferentes tempos de lavagem. M édias seguidas 

pela mesma letra, não diferem estatist icamente entre si pelo teste de Tukey  à 5% de significância.

Ao comparar o experimento em temperatura ambiente com o experimento realizado em BOD, foi 
observada uma correlação significativa de 44,7 % entre germinação e emergência (Figura 11), ou seja, 
com o aumento da germinação observa-se o aumento da emergência.

Figura 11:  Correlação entre a porcentagem de germinação e a porcentagem de emergência em sementes de A. sellowiana,  

submetidas a diferentes tempos de lavagem.



Foi observado que nove horas de lavagem apresentou maiores valores de índice de velocidade de 
emergência (IVE), não apresentando diferença significativa com seis horas, mas diferindo 
significativamente das sementes submetidas aos demais tratamentos. O tratamento de seis horas de 
lavagem diferiu significativamente dos tratamentos de zero e uma hora de lavagem e não diferiu dos 
demais (Figura 12).

Figura 12: IV E de sementes de A. sellowiana em diferentes tempos de lavagem. M édias seguidas pela mesma letra, não 

diferem estatist icamente entre si pelo teste de Tukey  à 5% de significância.

Comparando a porcentagem de emergência e IVE, observa-se que as sementes que não foram 
submetidas ao tratamento de lavagem, apresentaram maiores porcentagens de emergência que as 
sementes submetidas a uma hora de lavagem, porém menor IVE, embora não tenham apresentado 
diferença estatística significativa. O tratamento zero hora, apresentou maior número de plântulas, porém 
o tempo de emergência foi maior do que as sementes submetidas a uma hora de lavagem, ou seja, as 
sementes levaram um tempo maior para germinar e posteriormente emergir.
Peres; Prado (1993), estudaram efeitos de diferentes tempos de lavagem em água corrente no 
processo germinativo de sementes de Copaifera langsdorffii e encontraram maiores valores de 
porcentagem de germinação e IVG em lavagem das sementes por quarenta e oito horas, seguidas por 
vinte e quatro e setenta e duas horas.
Para realização de testes de laboratório recomenda-se que os mesmos sejam realizados em outras 
temperaturas e por maiores tempos de lavagem objetivando observar a temperatura e o tempo de 
lavagem ótimo para a germinação das sementes da espécie. Para a produção de mudas recomenda-se
uma pratica para o aumento da emergência e redução no tempo de emergência. Retirar o tegumento 
das sementes e se possível lavá-las por nove horas em água corrente.

5 CONCLUSÃO

Sementes de A. sellowiana com tegumento não apresentaram germinação, em nenhum tratamento 
durante o período estudado.
O melhor resultado na germinação foi a retirada do tegumento, lavagem por nove horas e a temperatura 
alternada de 30/35 °C.
A luz não interferiu na porcentagem de germinação.
Com base nos resultados, pode-se concluir que a dormência das sementes de A. sellowiana é 
tegumentar.
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