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RESUMO 

Autora: IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA 

Orientador=--J?rQ.f ... Dr~' PAULO SODERO MARTINS 

No presente trabalho, toram estudadas t~ês 

populações de S. angu~t~óo~~a Vogo coletadas em áreas de 

campina amazônica na Ilha do Marajó, Estado do Pará, ten 

do em vista determinar o padrão de distribuição fracioná 

ria de energia e estudar a biologia da semente. 

Após a coleta de sementes em condições natu 

rais e sua mult';"pli-:ação, ambaS ,ealizad::_ em Belém ~o Pa 

.ra, ioram desenvoiv~doH da' ansa~o~ e~ ~~sos e em :8~O~~t~ 
rio. 

Em área do Departamento de Genética da ESALQ/ 

/USP em Piracicaba, foi instalado ensaio em vasos cuja 

finalidade foi avaliar a distribuição fracionária de re 

cursos, a produção de sementes dos artículos apical e ba 

sal e de flores e a caracterização morfológica do lomento 

e da semente. 

Em condições controladas de laboratório, fo 

ram realizados diversos ensaios de germinação, com os ob 

jetivos de: a) avaliar o efeito do dimorfismo do lomento 

~obr~ a germinação das sementes; b) avaliar a influ~nci~ 

de temperaturas constantes e alternadas na germinação de 

sementes intactas; c) analisar a variabilidadein 

tra e interpopulacional com relação à dormência de semen 

teso 

As seguintes conclusões básicas decorrem dos 
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resultados obtidos: 

11 A esp~cie S. angu4ti6alia apresentou-se 

como estrategista r, possuindo valor m~dio de esforço 

reprodutivo de 41,22%. 

21 O fruto desta esp~cie ~ um lomento biarti 

culado, possuidor de um apêndice terminal em forma de ga~ 

cho e bastante longo, que persiste no ápice do artículo 

superior. Entretanto, nas condições de Piracicaba, houve 

considerável redução da produção do artículo inferior (ba 

sa 1) . 

3) ~pocas diferentes de produção de sementes 

dos dois artículos, garantem a dispersão das mesmas por 

um período de tempo mais prolongado. 

'+} 1)<;: baixos véi,J'JreB ti€' "seed-s~t" obtidns 

para d~ cres populaçõ~s, deruuast~aram que grande q~~ntid~ 

de de flores não chegaram a f04m~r sementes, ou seja, há 

baixa relação semente-flor. 

5) Hã grande variabilidade intra e interpop~ 

lacional no padrão de cor do tegumento da semente, forman 

do um gradiente que vai desde o amarelo claro ati a cor 

preta. 

6) As sementes escarificadas dos dois artí 

culos, apresentaram maior porcentagem de germinação, ma~or 

velocidade de germinação e maior uniformidade na germ1n~ 

ção, comparativamente is sementes que não foram submeti 

das i escarificação artificial. 

considerada 

7) Af ' d o o . 
a~xa e temperatura de 30 C a 35 C fo~ 

ide ai para a esp~cie S. ang U-6ti 6 alia, no que se 
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'refere a germinação das sementes. No entanto, essas temperat~' 

ras provocaram menores velocidades de germinação e desuni 

formidade no processo germinativo. 

8) A temperatura de 4S o C foi letal para as 

sementes desta espécie. 

9) Dentro da amplitude de 2S
oC a 40

0 C, qual 

quer choque de temperatura alternada promoveu. efetiva qu~ 

bra de dormência das sementes de S. angu4zi6otia, de ma 

ueira tal ~ue ?ropcrcicncu respost~s semelhantes n~ qu~s~ 

refere à capacidade germinativa, velocidade de germinação 

e grau de uniformidade na germinação. 

10) Grande variabilidade interpopulacional foi 

encontrada, quanto à porcentagem de sementes germinadas. 

No entanto, a nível intrapopulacional, só foi encontrada 

variação em uma das p01?ulações. Provavelm<::Hce "ste res'" 

ta~o foi provocad0 pela baixa aDantidad~ ~~ famílias amos 

tr~Jas dentra de cáda população. 

11) Baixos valores do coeficiente de variação 

genética (CVg) encontrados para todas as populações indi 

cam que pouca variação de natureza genecica e~ta presente 

nas populações, quanto ao caráter dormência de sementes. 

12) As diferentes famílias dentro de cada p~ 

pulação, no ~nta~~c~ dif2riram ta~to na c~?acid~de de gpr 

minação como na velocidade de germinação e/ou no grau de 

uniformidade durante o período de observação da germin~ 

çao. 
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SUMMARY 

Three populations of S. angu~~i6at~a collect 

ed l.n areas of "campina amazônica", Marajá Lsland, State 

of Pará, Brazil, were evaluated in order to determine the 

pattern of resource allocation and to study the seed biolo 

gy. 

After the sampling of seeds in natural condi 

ticna and its multiplication, both at Belim do Pari, pot 

and laboratory trials were conducted. 

A pot trial was installed in area of the 

Department of Genetics, ESALQ/USP, in Piracicaba, with the 

aim of evaluating resource allocation, seed production of 

lcwe: aa~ upper article, flower p~oducti0n an~ the morph~ 

logical characterization of the loment and seed. 

Several germination trials were conducted 

Ln lahoratory controlled conditions t with the objectives 

of: a) evaluate the effect of the loment's dimorphism on 

seed germination; b) evaluate the influence of const:ant 

and alternating temperatures on the germination of 

intact seeds; c) analyse the intra and inter populati~ 

nal variability related to seed dormancy. 

The mai n conclusions were a s f 011 ows : 

1) The S. angu~~~6atia species behaved as r-

strategist, with a mean value of 41.22% for reproductive 

affort. 
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2) The_fruit of this species 1S a biarticulat 

ed loment, with a very long coil shaped terminal 

which persists at the top of the upper article. 

apendix 

liowever, 

there was a considerable reduction on the lower article pr~ 

duction, when the species was grown in Piracicaba. 

3) The differencial time of seed production 

of the two articles, assure their dispersion through 

extended period of time. 

an 

4L The low values of seed-set obtained for 

the three populations, showed that a large quantity 

flowers did not produce seed, .i.e., there was a low 

-seed ratio. 

of 

flower-

5} There is a large intra and inter populati~ 

nal var:ability in the seed ~oat color pattern, formi~g a 

gradient rangi~g f=om yellow tc black. 

61 The scarified seeds of both articles 

ed a large germination percentage, germination rate and 

uniformíLY, when compared to the nonscarifi~à &ceds. 

show 

71 The temperature range of 30
0

C to 3S
o

C was 

considered ideal, in the experimental conditions, for S. 
a.ngu..6-Uóoi...<..'a; concerning the l:>eed germíllation. Still, ;:nese 

temperatures led to lower germination rates and desunifor 

mity on the germination processo 

8) The temperature of 45 0
. ~3S lethal for the 

seeds of this species. 

~L Within the range of 2SoC to 40 o C, 

alternating temperature treatment promoted effective 

any 

seed 
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dormancy breaking, giving similar responses concernlng 

the germination capacity, germination rate and uniformity. 

10) There was a 1arge inter popu1ationa1 varia 

bility concerning seed germinatíon. However, considering 

intra populational variability only one showed varíation. 

Thís result, was probab1y, due to the low quantity of 

families sampled within each population. 

11) The low values obtained for the 

c.u€:.f:Z:'Cl.~ll:': of vaiiatiou for alI pcpulati0ns 

that low genetic varíation exists within them, 

the seed dormancy. 

genetic 

concerning 

12) However, the several families within each 

population, differed either for the germinaüion capacity as 

for the germínatíon rate and/or the degree of uniformíty 

durín~ th~ evaluati~u períod of germinacion 



· 1, INTRODUÇÃO 

A estrutura e a dinâmica de populações de es 

pécies de leguminosas herbáceas tropicais, dentre elas as 

do gênero Stylo~anthe~ Sw., vêm sendo estudadas no Brasil, 

com o objetivo de entender as estratégias adaptativas de~ 

tas populações em seus habitats naturais e também ofere 

cer parâmetros para futuros trabalhos de 

(MARTINS, 1984). 

melhoramento 

Os estudos relacionados à biologia de popul~ 

çoes envolvem geralmente, a análise separada dos diferen 

te s e st ãd i o s d o c i c 10 v i tal das e s p é c i e s ve g e t a i s , levan 

d0-s Q PM contp que cada etaoa está suj~ita & diferentes 

pressoes de seleção natural (HARPER, 1977; SOLBRIG, 1980). 

Dessa maneira, as 

minação e estádio 

fases de pré-dispersão, dispersão, ge~ 

adulto têm despertado maior interessepa 

ra pesquisas com este grupo de plantas e informações oã~i 

cas sobre os padrões de alocação de energia, caracteriza 

çao morfológica do fruto e sua relação com a dispersão 

das sementes, mecanismos de controle da germinação e a de 

terminaçio dos padrões de distribuição espacial e de abun 

dância de diversas espécies nativas de Sty.R_o~_~Xl:the_~ vem 

se acumulando (BARRIGA, 1979; PATERNIANI & MARTINS, 1979; 

SOARES, 1980; BATTISTIN, 1981; PATERNIANI, 1984; REIS, 

1984) • 

Dentro deste contexto, o presente trabalho, 

desenvolvido com três populações de Styto~anthe~ angu~t~ 

6ot~a Vogo coletadas em áreas de campina amazônica no Es 

tado do Pará, envolve o estudo autoecológico da espécie e 

t; e mos s e ~u i nt e sob j e t Lv_o, s e s p e c í f i c os: 



a) Determinar o padrão de alócação de 

gia da espécie; 

2 

enei:' 

b) Avaliar a produção de sementes e flores e 

a relação de "seed-set"; 

c) Realizar a caracterização morfol6gica do 

fruto e semente das populações; 

d) Avaliar a i~fluência do dimorfismo do fru 

to sobre a germinação das sementes; 

e) Avaliar o efeito de temperaturas constan 

tes e alternadas sobre a germinação de s eme nte s in t ac tas. 

f) Analisar a vari~bilidade intr~ e 

pulacional com relação à dormência de sementes. 

interp~ 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. O Gênero Stylo~anthe~ 

2.1.1. Considerações Gerais 

Stylo~anthe~ e um genero da subtribo Styl~ 

santhinae; tribo Aeschynomeneae, subfamília 

deae, família Leguminosae (RUDD, 1981). 

Papilionoi 

DOsdt c século XVIII existem trabalhos taxo 

nômicos sobre Stylo~anthe~. SWARTZ em 1788 estabeleceu o 
f • 
~ama~a 

(1.) Taub.) e S. v~~Qo~a. O pr~me~ro estudo crítico do g~ 

nero foi a revisão de VOGEL em 1838, que reconheceu 15 es 

pécies e dividiu-as em duas seçoes, Sty~osanthes e Eu-

-Stylosanthes, com base na presença de um eLXO floral ru 

dimentar e duas bracteôlas internas e ausência do eLXO e 

apenas uma bracteôla interna, respectivamente 

BROCK, 1957; MANNETJE, 1984). 

(MOHLEN 

Outra importante revisão do genero foi reali 

zada por MOHLENBROCK (1957, 1963) que reconheceu 30 esp~ 

cLes, agrupando-as em duas seções: Styposanthes (14 espe 

cie~) e ABtypOg~nthes (11 espécies), de acordo com a ?re 

sença ou ausência de um eixo rudimentar associado a cada 

flor. 

O genero compreende cerca de 40 espécies eUm 

número variável de subespécies e variedades ,dependendo da 

análise taxonômica de cada autor. 



MANNETJE (1977) analisou a variação 

pecífica em S. 9uianen~is e baseou a taxonomia do 

4 

intraes 

genero 

principalmente na morfologia do fruto, com ênfase no seu 

formato e no estilete residual. Por outro lado, COSTA & 

FERREIRA (1977) e FERREIRA & COSTA (1979), basearam-se no 

hibito de crçsciccnto, n~merc de feixes vasculares e tipo 

de venação do folíolo. Esses au~ores realizaram os mais 

recentes trabalhos taxonômicos do gênero e reconheceram25 

espécies para o Brasil. 

Entre as leguminosas tropicais e subtropl 

cais, o gênero S~ylo~an~he~ vem se destacando como um dos 

mais promissores como forrageiro (FERREIRA & COSTA, 1979). 

Além disso, nesse genero, e em outros como Cen~~o~ema e 

Ve~modium, com espécies que possuem alta capacidade colo 

nizadora e grande diversidade ecológica, além de cultiva 

res selecionadas relo homem para u~ilização e~ pastagens 

artificiais, vem sendo estudados, tanto em condições nat~ 

xais come e: ~on~ições contrcla~~R, os in~meros 

da biologia de populações, com o objetivo de se 

a""nectoi': 

entênder 

as estratégias adaptativas e a dinâmica populacional des 

se grupo de plantas na regiâo tropical (MARTINS, 1984). 

2.1.2. Descrição Botânica 

bâceas ou subarbustivas eretas, semi-eretas ou prostradas, 

pel!enes ou anua~s, cuja altura varia entre 20 a 120 em, as 

vezes ultrapassando 1,50 m; caules, em geral denso-ramifi 

cados, len~osos na haRe e herb~caos no âpi~e; raízes ~ou 

co ou muito ramificadas, geralmente com n6dulos bacteria 

nos; folhas compostas trifoliadas, imparipenadas; estíp~ 

las bidentadas, geralmente rígidas, de pilosidade variada 

ou glabras, multinervadas, amplexicaules; inflorescência 

bastante variada, com poucas ou muitas flores, 

ser alongada e estreita (S. an9u~~i6alia, entre 

podendo 

outras), 
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curta e ovoide ou elítico-oblonga a semi-globoide e con 

gesta. As flores são de coloração amarela, laranjas com 

ou sem estrias purpúreas ou brancas, envolvidas por brác 

teas e bractéolas; o cálice é um tubo alongado e estreito, 

piloso ou não com 4 a 5 lobos; corola do tipo papilionado 

com um estandarte, 2 asas e um quilha encurvada, menor q~ 

as asas; androceu com 10 estames monadelfos unidos em um 

tubo com 5 estames de anteras maiores e filetes curtos e 

5 estames com anteras menores e filetes longos; o gineceu 

alongado e glabro com estigma terminal; fruto do tipo lo 

mento com 1 a 2 artículos férteis glabros ou pilosos, às ve 

zes o superior apresenta-se glabro e o inferior piloso ou 

com glândulas sésseis no ápice do artículo, as vezes, re 

cobrindo-o totalmente, com reticulado denso ou pouco pr~ 

nunciado. Rudimento do estilete muito variado no tamanho, 

indo de~de muito longo a medi~namente longo e reduzid= ATI 

~uitas esp~ci?5; s~mente ov6ide, lisa, de cnloraçio pret~ 

marrom, amarela, pintagalda de escuro e castanho-claros. 

2.1.3. Distribuição Geográfica e Ecológica 

A distribuição natural do genaro se estende 

pelas regiões tropical, subtropical e temperada das Amé 

ricas, na África Tropical e Sudeste da Ásia. Tal distri 

buição alcança 77 0 de latitude, desde 36
0

S a 41
0

N. 

Por outro lado, a América do Sul contém a 

maioria das espécies do gênero e provavelmente aí seja o 

seu centro de origem e evolução (WILLIAMS e~ alii, í984) 

Estudos taxonômicos recentes têm aumentado o 

numero de espécies conhecidas no Brasil. No estado de Mi 

nas Gerais ocorrem 19 das 25 espécies reconhecidas para o 

Brasil. Tal fato sugere que o Brasil, e especificamente o 

·estado de Minas Gerais, seja o centro de diversidade de 
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Szyto~anzh~~ (FERREIRA & COSTA, 1979, 1984). 

Todas as espécies da América do Sul ocorrem, 

principalmente, em solos ácidos (WILLIAMS et alii, 1984). 

FERREIRA & COSTA (1979) verificaram que a maioria das es 

pécies do gênero ocorre em solos pobres, de baixa fertili 

dade, com alto teor de alumínio e pobres em cálcio e fós 

foro. são frequentes em campo ou campo-cerrado, restingas, 

campos rupestres, assim como em locais com altitude de 

1.200 a 1.300 m. 

De acordo com LEITÃO FILHO & LOVADINI (1974) 

o'genero Szyto~anzh~~ se distribui principalmente no Bra 

sil Central e Nordeste, preferencialmente em solos areno 

sos e em ambientes de baixa pluviosidade. 

2.2.1. Considerações Gerais 

A espécie S. angu~zl6otla pertence a seçao 

Astyposanthes (MOHLEMBROCK, 1957), sendo que POUCo& es~u 

dos têm sido desenvolvidos com essa espécie. 

A reprodução é predominantemente autógama (S 

TACE, 1984), com ci~lc de vid~ ~nual (~lILIAMS et 

1984) e diploide, com 2n = 20 cromossomos (STACE & 

RON, 1984). 

2.2.2. Descrição Botânica 

Szyfo~anzh~~ angu~zl6otla Vogo 

i n L i n n a e a 1 2 : 6 3. 1 8 3 8, e-x c h a r. ( t : 

s . n.) 

Sinonímia: 

aJU; 

CAME 

Sellow 
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S~yfo~an~he~ angu~ti~~ima Klotzsch, in Schom 

burgk, Faun. Fl. Brit. Guin. 1200. 1840, ex char. 

A~~ypo~anthe~ angu~ti6ofia (Vog.) Herter, in 

Rev. Sudamer. Bot. 7:209. 1943. 

Caules geralmente eretos, muito ramificados 

desde a base, alcançando 1 m de altura, cobertos de pelos 

longos, híspidos ou glabrescentes. Folíolos lineares e li 

near-lanceolados, com ápice de agudo a acuminado com 10 a 

20 mm de comprimento por 2a3 mm de largura, glabros ou 

com poucos pelos em ambas as faces; pecíolo com :12 a 14 mm 

de comprimento, piloso-cerdoso a glabro; ráquis com 1,5 a 

4,0 mm de comprimento; estípulas alongadas piloso cerdo 

sas,5 a 7 nervuras conspícuas, com 8 a 9 mm de comprimento. 

Espigas alongadas, estreitas, de comprimento variável en 

tre 20 a 45 mm de comprimento, rara.up.o.te maiores, multif:: 

ras; brácteas unifolio~ad~s, folíolc central bastante re 

J li. <!. í do, p i los as" ~ p i L o s o - ': e ;: ci o S 8. S, C o.n .:; a 6 mm d. e 

mento,ll a 13 nervadas. Bractéola ciliada, longa; eixo ru

dimentar ausente. Flores amarelas, cálice de tubo curto, 

com3a5mm de comprimento, 4 lobado, ciliado; vexilo de 

suborbiculado a obovado com 3a4 mm de comprimento; ala e 

carena falcadas, com 3 a 3,5 mm de comprimento, auriculadas. 

Lamento com 10 a 12 mm. de comprimento, sendo 3/4 do compri:. 

menta, correspondente ao estilete reticulado. Semente ob 

longa amarela, com 2 mm de comprimento. 

2.2.3. Distribuição Geográfica e Ecológica 

Segundo MOHLEMBROCK (1957), a espécie S. an 

gu~~i6ofia ocorre naturalmente na Guiana, Guiana Francesa, 

Suriname e Norte do Brasil. 

WILLIAMS et alii (1984) elaboraram um mapa 

de distribuição da espécie (MAPA 1) que mostra a ocorren 



c~a de S. angu~~~noi~a desde 9
0

N até 12
0

S, 

21 0 de latitude. 

MAPA 1: Distribuição da espécie S. angu~~~noi~a 

(WILLIAMS et alií, 1984) 
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abrangendo 

No Brasil, MOHLEMBROCK (1957) r~lacíona a 

ocorrência dessa espécie no Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Gra~de Jo Norte e Rio Bx~n~0. FERREIRA & 20STA ( 1Q7 9) 

acrescentam, ainda, sua ocorrência em Pernambuco, Paraíba, 

Roraima, Bahia, Amazonas, Amapá e Rio de Janeiro. 

HUBER (1898) e MIRANDA (1909) em coletas rea 

lizadas na Ilha do Marajó, Pará encontraram S. angu~~~n~ 

l~a sobre dunas e tesos arenosos da costa da ilha. Por sua 

vez, BASTOS (1984) realizando levantamento florístico em 

áreas de camp~nas e campos naturais do Município de Sal 

vaterra, localizado nessa mesma ilha, encontrou esta esp~ 

cie consorciada com a vegetação arbórea e arbustiva, em 

~aixa frequência. 
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Pelo que podemos constatar pela literatura en 

contrada, a espécie S. a.ngu.ót-L.nol-La. apresenta distribui 

ção geográfica restrita e ocupa ambientes muito 

neos, sempre solos altos e arenosos. 

2.3. Distribuição Fracionária de Energia 

homogê 

De acordo com o Princípio da Alocação deEner 

gia! cada indivíduo assimila uma quantidade finita dos 

recursos disponíveis, que deve ser alocada para o cresci 

mento, manutenção, defesa e reprodução (CODY, 1966). Um 

primeiro esforço para incorporar esse princípio a uma teo 

ria geral dos padrões de história de vida foi feito por 

MCARTHUR & WILSON (1967), que formularam a hipótese de 

que habitats sujeitos a alta taxa de mortalidade indepe.!!. 

dente da densidade selecionariu espicies que alocam, pr~ 

r) , enquanto habitats com taxas ~e mo~talidad~ depen~e~ 

te da densidade, selecionarão genótipos com maior capacl 

dade competitiva, que alocam mais energia is atividades de 

crescimento e manutenção (estrategistas K). 

A ênfase de muitos estudos sobre alocação de 

recursos tem sido dada ao lIesforço reprodutivo", que é a 

proporção de recursos destinada para reprodução em rela 

ção i quantidade total de recursos fixada pela planta 

(HIRSHFIELD & TINKLE, 1975). 

O mitodo mais direto de determinação da alo 

ca~a0 de ene~gia d0S t~cidos de plantas ê através de bom 

ba calorimétrica (EVENSON, 1983). Entretanto, HARPER & 

OGDEN (1970) introduziram um mitodo de estudo de alocação 

de energia em plantas que consiste em separar, de plan 

tas individuais, suas diversas partes de acordo com sua 

função, e expressar a alocação de energia como a prop0E. 
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çao da biomassa seca total alocada à cada parte. Por ou 

tro lado, HICKMAN & PITELKA (1975) consideram não ser ne 

cessário o uso de calorimetria para determinação dos p~ 

drões de alocação de energia em populações de plantas que 
."\L"f . 

acumulam primariamente carboi.dratos;' Assim, para as leg.!:!. 

minoséis l1êrbá~€.a3, d distr~buição de biomassa. 1.eca forne , 

ce uma boa estimativa da distribuição de energia, e, con 

sequentemente, do esforço reprodutivo (SOARES, 1980). 

Uma revisão completa dos estudos sobre aloca 

çao de energia associados a diferentes estratégias de hi~ 

tória de vida, assim como a diferentes habitats, foi rea-

lizada por EVENSON (1983). Os resultados desses estudos 

foram resumidos e as seguintes generalizações foram pr~ 

postas: 

1) Peso de biomassa seca ~6de ser considera 

da uma boa medida dos pactr3es de alucação de energia; 

2) Reprodução v~gecatLva e sex~al, de uma ma 

neira geral, competem pelos mesmos recursos, sendo que, a 

reprodução 

xual; 

vegetativa ocorre à custa da reprodução se 

3) O custo energético gasto para produzir s~ 

mentes a partir de fecundação cruzada é maLor do que para 

sementes produzidas por autofecundação; 

4) Estudos sobre dioicía indicam que plantas 

masculinas e femininas utilizam os recursos diferentemen 

te, seja através de diferentes fenologias, diferentes se 

leç5ea de ha~itats ou dim0rfismo sezual. Alim do maLS 

plantas femininas possuem maior esforço reprodutivo do 

que plantas masculinas; 

5) Estudos sobre esforço reprodutivo de esp~ 

cies com diferentes formas de vida confirmam a expectati 

va de que as plantas perenes geralmente gastam menor pr~ 



porçao de seus recursos para reprodução, do que 

anuais. 

6) Espicies cultivadas e especies 

1 1 

plantas 

selvagens 

possuem semelhantes valores de esforço reprodutivo; 

7) ~lantas colonizadoras, que vivem em habi 

tats perturbados, apresentam maior esforço reprodutivo do 

que plantas de habitats menos perturbados, isto i, o es 

forço reprodutivo diminui com o aumento da maturidade dos 

locaIs; 

8) O aumento da densidade tende a diminuir o 

esforço reprodutivo; 

9) Umidade geralmente tem significante infl~ 

ência no esforço reprodutivo, mas seu efeito preciso par~ 

ce p~r fortemente relacionad0 is características das esp~ 

cies sob estudo; 

10) Luz. e fertilidade do solo como fatores 

limitantes, têm influência direta no esforço reprodutivo. 

De uma maneira geral, os estudos sobre p~ 

drões de alocação de energia têm sido realizados entre p~ 

pulações de uma mesma espicie (HARPER & OGDEN, 1970; GAD 

GIL & SOLBRIG, 1972; ABRAHAMSON & HERSHEY, 1977; BARRIGA, 

1979; SOARES, 1980; GRACE & WETZEL, 1981; PRIMACK & ANTO 

NOVICS, 1982; JURIK, 1983) ou entre espicies de um mesmo 

genero (SARUKÃN, 1976; BOSTOCK & BENTON, 1979; BROUILLET 

& SIMON, 1979; REIS, 1984), 

Quanto ã avaliação da natureza plâsti~a cu 

genitica do esforço reprodutivo, não tem sido muitos os' 

trabalhos realizados. 

No estudo desenvolvido por ABRAHAMSON & HER 

SHEY (1977) com duas populações da espicie anual Impa~~

·en~ Qapen~~~ foi verificada haver uma constância na aloca 
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çao de recursos nas duas populações que se desenvolveram 

tanto no campo, em diferentes condições de umidade, como 

em casa de vegetação. Os autores concluiram que a 

buição dos recursos sofreu muito pouca influência 

distri 

ambien 

tal, ou seja, permaneceu sob forte controle genético. 

Por outro lado, HICKMAN (1975) verificou p~ 

ra populações da espécie anual Potygonum ~a~~aden~e que o 

padrão de alocação de energia foi fortemente influenciado 

pelo ambiente. 

Os componentes genéticos e ambientais do es 

forço reprodutivo foram investigados por PRIMACK & ANTONO 

VICS (1982) em oito populações de Ptanzago tan~eotaza. As 

populações se desenvolveram em condições naturais, no cam 

po, e sob condições controladas. Os resultados indicaram 

diferenças significativas entre as populações, quanto ao 

esfor~c reprodutivo, em ca~a u~ dos amb~~ntes. Entr~tanto, 

d baixa corcela;~Q enLre as mid~a6 de e5for~o r~p~cdutivo 

das populações que se desenvo17eram no campo e aquelas 

das populações submetidas a condições controladas, sugeri 

ram que as diferenças manifestadas no campo foram devido, 

principalmenta. ~os fetores ambi.entais 

GRACE & WETZEL (1981) realizaram estudo com 

o objetivo de separar as variações ambiental e genotípica, 

na alocação de biomassa em populações de Typha laZ~not~a 

que vivem em habitats de diferentes maturidades sucessio 

nais. As diferenças na alocação de biomassa sob condições 

uniformes controladas indicaram diferenças biotípicas en 

tre populações, tal que habitats expostos a altos níveis 

de perturbação apresentaram biotipos com maior esforço 

reprodutivo. Em contraste, os biotipos de habitat com ma~s 

intenso stress de densidade alocaram mais biomassa para 

produção de raiz, uma característica considerada importan 

te para a competição. Dessa forma, os autores concluiram 

~ue ambas as variações genotípicas e ambientais, na alo 
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caça0 de biomassa contribuiram igualmente para crescimen 

to e reprodução. 

Para QUIN (1985), "a importância relativa 

dos determinantes genéticos e ambientais das variações na 

alocação de recursos entre populações de uma mesma esp~ 

cie ainda não está esclarecida, devido ã carência de exp~ 

rimentos bem conduzidos, com a finalidade de separar es 

ses componentes, e ainda, devido às tendências de se con 

siderar "plasticidade fenotípica" como influência ambien 

tal e não diferenças ~en~ticaH". O a~Lor argumaata q~e, 

sendo a plasticidade fenotípica de um determinado caráter, 

controlada geneticamente, as populações podem variar em 

plasticidade com relação à variação ambiental local e pr~ 

visibilidade, ou seja, o grau de plascicidade ou 

diferencial das populações, observada em vários 

resposta 

anos no 

campo, ou determinada através de experimentos, sera fun 

ção do ambiente específico aos qU2is os genótipos est~o 

expostos. 

Estes problemas nas interpretações dos dados, 

aliados à necessidade de mais pesquisas em um maior 

ro dA espécies tornam difíceis testar as hipóteses 

cas a respeito da plasticidade versus diferenciação 

tica. 

-nume 

teóri 

gen~ 

Alguns estudos sobre alocação de energia fo 

ram desenvolvidos no Brasil com espécies do genero 

-6a.n.the./.) (BARRIGA, 1979; SOARES, 1980; REIS, 1984). 

BARRIGA (1979) avaliou a distribuição fracio 

:l.âria de energia en' oito p0pulas,ões d~ S. Y:l'I11i.f.. .. L/.). Os r.: e 

sultados indicaram alocação diferencial de'r~cursos para 

o sistema radicular, as partes vegetativas e reprodut~ 

vaso Entretanto, todas as populações se comportaram como 

estrategistas r. Por outro lado, as populações precoces 

apresentaram maior esforço reprodutivo do que as popul~ 
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-çoes de florescimento tardio. 

SOARES (1980) comparou a distribuição de ene!. 

g~a entre dez populações de S. guianen~i~. Os resultados 

obtidos indicaram que: 1) as populações de S. guianen~i~ 

provenientes de ambientes instáveis destinaram mais recur 

sos à reprodução, do que as populações de ambientes ma~s 

estáveis. Por outro lado, as populações com plantas de 

hábito de crescimento prostrado destinaram mais recursos 

à parte vegetativa (estrategistas K) quando comparadas 

as populações com hábito de crescimento ereto e sem~-ere 

to, que se comportaram como estrategistas r; 

drão de distribuição de energia das populações 

2) o pa 

estudadas 

não se apresentou diretamente relacionado ao caráter grau 

de precocidade, como preconizada pela teoria de seleção 

r e K. 

REIS (1984) no seu tratdlho com di!~rentes e~ 

F~cies de g~ne~u S~ylo~an~~e6 Sw. analisou a distribui 

ção fracionária de energia e chegou às seguintes conclu 

soes: 1) as espécies perenes destinaram maior fração de 

seus recursos energ~ticos para as atividades não reprod~ 

tivas, em relação às esp~~ies de ~i~lv d~ vida mais ~ür 

to. Desse modo, as espécies e variedades perenes S. gu~~ 

nen~i~ varo mic~ocephaia, S. guianen~i~ varo cane~cen~J 

S. vi.6co.6a., S. ha.ma.ta e S . .6cab~a. se comportaramcomoestr~ 

tegiscds K, enquanto a asp~c:G anual S. humili.ó 36 ~c~ 

portou como estrategista r; 2) populações oriundas de 

ambientes instáveis destinaram mais recursos à reprodução 

do que as populações de ambientes mais estáveis, enquanto 

as populaçõee com hábito ~e crescimento prostrado ou se 

mi-prostrado alocaram maior quantidade de recursos energ~ 

ticos à produção de folhas e ramos (estrategistas K) do 

que as populações de porte ereto (estrategistas r); 3) 

houve correlação positiva entre o esforço reprodutivo e 

as espécies que apresentaram maturidade sexual precoce. 
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Todos esses dados obtidos com leguminosa§ he~ 

b~ceas nativas do Brasil est~o de acordo com o que prec~ 

nlza a teoria de seleç~o r e K, desenvolvida por MCAR 

TlIUR & WILSON (1967) de que as populações de ciclo de Vl 

da mais curto, maturidade sexual precoce e as populações 

sujeitas a ambientes hostis, possuem malor esforço repr~ 

dutivo quando comparadas is populações perenes, tardias e 

~quelas sujeitas a ambientes mais estiveis (MARTINS, 

1984) . 

Esses trabalhos mostraram, ainda, a existên 

cla de am~la variabilidade entre popu~ações de uma mesma 

esp~cie, o que indica que diferentes pressões de seleção 

atuando em ambientes heterog~neos determinam 

estrat~gias reprodutivas. 

2.4. Bi.ologia da Semente 

diferentes 

2.4:1. Características Morfológicas do Fruto e da Semente 

Em quase todas as esp~cies de 

a unidade de dispersão ~ um ~nico segmento nao deiscente 

da vagem contendo uma semente. O fruto ~ um lamento que 

possui uma ou duas articulações ou segmentos. A articula 

ção superior ou apical possuL geralmente,um apêndice em 

forma de gancho, que ~ o estilete residual reduzido 

(HOIl LE Nrl ROCK , 

1984) . 

1957; FERREiRA & .COSTA, 1979; NCKEON & NOIT, 

A morfologia do fruto, principalmente a for 

ma e o comprimento do apêndice, ~ uma das principais ca 

rncterIsticas lltilizadas na classificaç~o a nivei de esp~ 

cie por MANNETJE (1984). Entretanto, dentre as caracterís 

ticas menos utilizadas, esti o n~mero de artículos da va 

gem por ser muito variivel. Algumas vezes ambos os óvulos 

sao fertilizados e se desenvolvem, formando articulações 
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apicais e basais, porem outras vezes -e apenas a articula 

ção superior que forma o fruto. Raramente é a articulação 

basal que se desenvolve e, nesse caso, o articulo 

é murcho possuindo apenas um apêndice rudimentar. 

Por outro lado, as características do 

apical 

lomen 

to e do apêndice têm importantes implicações na dispe~ 

são (BOGDAN, 1977; BARRIGA, 1979; MCKEON & MOTT, 1984) ,s.=. 

ja at~avés da aderência a pelos de animais, roupas etc •• 
, 1/ 

Para MARTINS ,entretanto, o aglomerado formado pelas s.=. 

mentes, que se enroscam umas às outras através do apêndi. 

ce terminal, facilita a dispersão pelo vento ou água. 

o dimorfismo do fruto também esta associado 

a diferenças na dispersão de sementes das diferentes esp~ 

cies, tanto no espaço como no tempo (BARRIGA, 1979; SOA 

RE S, 1 9 8 O; RE I S, 1 ~ 8 42 . 

S~ARES (198Gl verifi~ou q~e a dispersão das 

sementes de S. gu~anéns~~, que s~ apresenta o artículo s~ 

da copa da planta-mãé e relacionou tal fato ao modelo de 

distribuição espacial colonial apresentado pelas 

ções estudadas. 

popul~ 

No estudo autoecolôgico de Stylo~anthe~ hum~ 

l~.s, BARRI-GA (19792 interpretou a existência do dimorfis 

mo do lamento e a época diferencial de maturação das se 

mentes dos dois articulas, como mecanismos adaptativos que 

favorecem a dispersão diferencial no tempo desses articu 

los, sendo que o articulo apical está adaptado à dispe~ 

são à longa distância e o articulo basal à manutenção da 

população no local de orLgem. 

11 MARTINS, P.S. (ESALQ/USP - Departamento de Genética, Piracicaba). 

Comunicação Pessoal, 1986. 
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Este autor verificou ainda, a influência do dimorfis 

mo do lamento sobre a germinação das sementes e constatou nao haver 

"- diferença significativa entre as porcentagens de germinação das semen 

tes dos articulos apical e basal, em todas populações estu 

d ad as. 

A nível interespecífico, REIS (1984) fez aI 

gumas considerações a respeito das características morfo 

lógicas do fruto e da semente, relativas às estratégias 

adaptativas das espécies que apresentam o lomento biarti

culado: S. deb~l~~, S. ~Qab~a, S. hamata, S. hum~l~~, S. 
le~aca~pa, e S. v~~Qa~a. 

Para essas espécies, a epoca diferencial de 

produçio de sementes dos dois artículos apical e basal, é 

um mecanismo que amplia o período de dispersão de suas se 

mentes. Por outro fado, como foi observado por BARRIGA 

(1979), o artículo superior apresenta funçãJ na dispersio 

~as sementes à longa distincia. ~nquanto o artículo infe 

rior deve desempenhar relevante papel na manutenção das 

espécies no local original da planta-mãe. 

L import~nci~ das s~mentes pr0veniau~~s do 

artículo basal para a perpetuação das espécies de Styl~ 

~anthe~ estudadas por esse autor, foi evidenciada pelo 

expressivo número de sementes produzidas e pela semelhan 

mentes do articulo apical. 

Informações contraditórias e incompletas sao 

encontradas na literatura quanto as características morfo 

lógicas do fruto e da semente de S. angu~t~üal~a. 

Segundo MOHLEMBROCK (1957) o lomento de S. 

angu~t~6al~a é completamente pubescente, apresenta apenas 

o artículo superior com semente fertil; mede 0,8 a 1,5 rnm de lar 

gura e 2,0 a 3,0 rnm de comprimento; apêndice com 2,5 a 4,0 mm de com 

prim,ento, fortemente uncinado a circinado, usualmente maior 
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que o artículo superLor. Por outro lado, de acordo com 

FERREIRA & COSTA, (1979) o lomento mede 10 a 12 mm, sendo 

3/4 do comprimento correspondente ao estilete reticulado. 

As sementes são oblongas, de coloração amarela, com 2 mm 

de comprimento. 

2.4.2. Dormência e Germinação de Sementes 

A) Aspectos Gerais 

A semente ocupa uma posição crítica na hist6 

rLa de vida de uma planta superior. O sucesso com o qual 

o novo indivíduo é estabelecido -otempo, o lugar e o vi 

gor da plântula jovem - é grandemente determinado pelas 

características fisio16gicas e químicas da semente (BEW 

LEY & nT<\CK, 1985). 

Um dos ma::..s arrLscõ.dcs est:adios do CLC1.C ele 

vida de uma planta é a fase de germinaçãQ (SCLBRIG, 1980), 

que deve ocorrer apenas em certas épocas do ano, em res 

posta a circunstâncias favoráveis ou quando a densidade 

e a competição pot:encial do~ adul,ob i menur. ~ess~ modo, 

a germinação pode ser impedida por vários mecanismos de 

dormência, que estão portanto, relacionados ao controle 

da germinação de sementes (QUINLIVAN, 1971). Tal controle 

existe em dois níveis: quando a Jurm~llcia ~ devido intai 

ramente ao estado da semente (controle interno) e quando 

envolve a operação de fatores ambientais (controle exter 

no) (BEWLEY & BLACK, 1985). 

Sementes dormentes sao reconhecidamente se 

providas 

composi:. 

mentes viáveis que não germinam, mesmo quando 

das condições normais de temperatura, umidade e 

çao gasosa (BLACK, 1970; ROBERTS, 1972). Para LABOURIAU 

(1983), entretanto, esta definição de dormência é muito 

·restrita. Formula assím, um conceito mais geral de dormên 
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cia: "Dizem-se dormentes as sementes que, depois de expo~ 

tas a determinadas condições ambientais, seja durante a 

maturação, seja após esse processo, apresentam alteração 

restritiva das condições exigidas para a germinação, efei 

to esse que apresenta caráter indutivo e so pode ser remo 

vido por tratamentos específicos (dico~ d~ pós-maturaçã, 

ou de quebra de dormência), também de caráter indutivo e 

em geral muito diferentes dos tratamentos causadores de 

dormência". Para esse autor, a dormência não é uma condi 

Çã0 ne.;ativa. ine:spec:::fica de "falta de ger"J.inaç'3.o"; e um? 

modalidade de desenvolvimento, um padrão de diferenciação 

da semente que se traduz por alterações químicas, e nao 

por crescimento. 

Uma semente pode se tornar dormente em dois 

estádios do seu ciclo de vida. ° primeiro é quando ainda 

está atrelada i planta-m~e: quando isso ac~~~ec~) a semen 

te i ctisp~rss em U~ PAtada já dormente de~nmiriado dormên 

cia primária. I) segundo ê g~ralmente, q_ar.Jo uma f;eme··.t~ 

madura embebida, não dormente, encontra condições que 

não favorecem a sua germinação, as sementes então, entram 

em um estado de dormência secundária (SACCO, 1963). 

Três tipos de dormência sao reconhecidos por 

HARPER (1977): inata, induzida e forçada. Dormência inata 

e a côndição das sementes que ainda presas a planta-mãe 

sao impedidas de germinar, quando expostas a conui~ões nor 

mais do ambiente, por alguma propriedade do embrião, do 

endosperma associado ou estruturas maternais. Dormência 

iniuzida é uma condição adquirida, de inabilidade para 

germ~nar, causada por alguma ~xpa=iêúcia após a oaturação. 

Dormência forçada é causada por alguma restrição ambien 

tal como estresse d'água, baixa temperatura etc .. 

LABOURIAU (1983) considera que toda dormên 

c~a e induzida e que o verdadeiro sentido da discrimina 

çao entre a dormência "inata" e a "adquirida" ou "forç~ 



20 

da" é que, e m c e r tos c a s os, a d o r m ê n c i a é i n d u z i da d u r a n' 

te a maturação da semente e, em outros, na semente livre. 

Um enorme numero de estudos sobre 

de sementes tem sido conduzido, a maioria por 

dormência 

fisiologi~ 

tas. que tentam entender os mecanismos que inibem e prom~ 

vem a germinação (BLACK, 1970; VILLIERS, 1972; MAYER & 

SHAIN, 1974; MAYER & POLJAKOFF-MAYBER, 1975; HUMPHREYS, 

1981; BEWLEY & BLACK, 1985). Esses estudos têm revelado 

uma imensidade de fatores que influenciam na germinação em 

diferentes espécies, incluindo intensidade de luz, fotop~ 

ríodo, qualidade da luz (composição espectral), temper~ 

tura, flutuação de temperatura, nitratos, níveis de O2 e 

CO 2 , pH, umidade e abrasão física do tegumento da 

te. 

semen 

Como causas da dormência, esses autores afi~ 

mam que pedem estaL relacionadas ao tegumento da semente 

ou estruturas associadas que impedecn a €;ntrada de a~üa ou gases, 

contém inibidores ou oferecem resistência mecãnica à ge~ 

minação. Do mesmo modo, ela pode ser imposta pelo embrião 

que pode ser imaturo, deficiente metabolicamente ou so 

irer de dormência secundária, induzida ~or madauca ambiec 

tal posterior à maturação da semente. A combinação de duas 

ou mais causas também pode ocorrer. 

A i~p~rmeabilid~de do tegumento daB sementes 

de leguminosas herbáceas tropicais, entre elas as do gên~ 

ro Szyto~anzhe~, parece ser o mecanismo mais comum de dor 

mência (GARDENER, 1975; ROLSTON, 1978; GILBERT & 

1979). Alguns autores atribuem tal fato a fatores 

tais e genéticos (DONNELY, 1970). 

SHAlv. 

ambien 

CAMERON (1967) observou em S. hum~ti~ que al 

tas temperaturas do solo contribuem para o declínio do 

grau de dureza da semente e a época de colheita exerce Ln 

fluência tanto no grau de dureza como no índice de germi.. 
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-naçao. MOTT & MCKEON (1982) confirmam a observação de. 

CAMERON (1967) e afirmam que tanto para S. hum~l~~ como 

para S. hamata, há diminuição na dureza do tegumento da 

semente quanto mais alta for a temperatura do solo. Entre 

tanto, ARGEL & HUMPHREYS (1983) observaram que S. hamata 
tem a impermeabilidade diminuída por baixas temperaturas 

durante o florescimento e maturação das sementes e este 

fato está associado com baixo conte~do de umidade da se 

mente recém colhida e com condições de armazenamento va 

riadas. 

B) Temperatura e Germinação de Sementes de 

Leguminosas 

Uma das características da dormência de se 

mentes em muitas espécies é a sua dependência da temper~ 

tur~. Neste tipo de dormência chamada relativa, a condi 

ção dormente é exibida apenas em certas temperaturas (MOK 

L':;:Y 1958; TOOLE, í97J). 

A temperatura atua na regulação da germ1n~ 

çao de três mane1ras: 1) determinando a capacidade e a v~ 

lo~idad2 de gerroinaçio; 2) removendo dormência priID~ria 

e/ou secundária; 3) induzindo dormência segundária (BEW 

LEY & BLACK, 1985). É importante ressaltar que os efeitos 

da temperatura na germinação de sementes dormentes sao 

~if~~e~tep de se~entes não 1c~men~es. Por exemplo, ~uando 

sementes com dormência relativa são testadas em diferen 

tes temperaturas, a germinação ocorre apenas dentro de um 

certo limite, mas este limite não é necessariamente o li 

mite de temperatura para a germinação, mas sim o limite 

de temperatura no qual nao há dormência. Quando a dormên 

cia de tais sementes ê removida, a germinação ocorre em 

limites mais amplos de temperaturas. 

Em condições naturais, sementes estão comu 

mente sujeitas a temperaturas flutuantes, por exemplo, bai 
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xas temperaturas à noite e altas temperaturas durante o· 

dia. Tais flutuações de temperaturas são frequentemente 

efetivas na quebra da dormência (QUINLIVAN, 1971). Altas 

temperaturas podem aumentar a perda da permeabilidade as 

sim como a dormência de sementes em várias leguminosas 

(QUINLIVAN, 1968). 

WILLIAMS & ELLIOT (1960) estudaram os aspe~ 

tos ecológicos da impermeabi1idade do tegumento das semen 

tes de três leguminosas anuais (T~i6otium inea~na~um, T. 

4ubte~~~~eum c T. hi~t~ml na Califórnia. Em geral. eles en 

contraram que altas temperaturas da superfície do 

durante o verão mediterrâneo promoveram a quebra da 

mência, o que não ocorreu durante o inverno. 

solo 

dor 

QUINLIVAN (1966) afirma que a flutuação da 

temperatura deve ser de certa magnitude para promover a 

mixima taA~ de quebra ri~ dor~~ncia. ~~jeitanjo as 

tes d~ T~[~Glium ~ub~e~~aneum a flutuações de temperatura 

~e ~jC .30
0

C por 210 dias, ch~go~ a ccn~l~s:J qu~ ~~ca a 1 

ternância de temperatura foi totalmente ineficiente na 

quebra da dormência, porém as flutuações de lS o _4S o , lS
o _ 

_ 60
0 e lS o _7S o C causaram permeabilidade do tegumento da 

maioria das sementes. 

Dentre as espécies do genero 

as que apresentam importância como forrageiras são as mais 

estudadas do ponto de vista da influência de temperaturas 

constantes e alternadas sobre a germinação de 

tanto na Austrália como no Brasil. 

CAMERON (1967) evidenciu que a 

sementes, 

ótima de germinaçã? para a espécie S. humiti4 nL· Austri 

lia foi 2S
o

C. Temperaturas acima ou abaixo de 2S
o

C esta 

vam associadas a uma diminuição da velocidade de germin~ 

çao. Outras espécies de S~yto4an~he4 foram estudadas 
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por MCIVOR (1976) com ° objetivo de avaliar a influência-

de temperaturas alternadas e constantes e do estresse d t 

agua na germinação. Dessa forma, para S. hum~t~~ cv. Pa 

terson, S. ~ub~e4~c~a 38605, S. 64ut~co~a 41219, S. v~~co 

~a 34904, S. ~cab4a 40292, S. 9u~anen~~~ 40294 e S. 9u~~ 

nen~~~ cv. Cook. as maiores porcentagens e velocidades de 

germinação ocorreram a 25°C. Temperaturas maiores ou meno 

res que 25
0

C reduziram a germinação das sementes. 

GIBERT e SHAW (1979) estudaram ° efeito de 

tratamentos quentes na dureza de sementes de 

S. hamata cv. Verano e S. v~~co~a CPI 34904. O maior au 

mento na germinação do fruto da cultivar Verano foi obti 
o 

do com ar quente a 25 C embora este tratamento reduzisse 

a germinação de S. ~cab4a CPI 34925 de 45% (a 75°C) para 

5% devido i morte das sementes. O maior aumento na germ! 

naçao de S. ~cab~a ocorreu a 75°C. 

No Brasil, alg~n~ eGtu~o3 relativos i biolo 

gia das sementes de espécies nat~vas de Stytu~an~he~ velli 

sendo realizados. 

BARRIGA (1979) avaliou a influência de 
~ 

va 

rias temperaturas constantes e alternadas na germinação 

de sementes de oito populações de S. hum~t~~. Os resulta 

° dos alcançados mostraram que as temperaturas de 20 e 25 C 

foram as ideais para a espécie, pois todas as populações 

atingiram as mais elevadas porcentagens de germinação ne~ 

se intervalo de temperatura. Nas temperaturas de 15°C, 

30°C, 35°C e 40°C h d - d' ouve re uçao na porcentagem e germ~n~ 

ção das sementes. 

Os ensa~os envolvendo regime de alternância 

de temperaturas evidenciaram maiores porcentagens de ge~ 

minação nas alternâncias de menor amplitude térmica, pri~ 

cipalmente quando se considerava 20 e 25°C. Além disso, 

alternância de temperaturas apresentaram, em geral, índi 
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ces de germinação inferiores aos alcançados pelos ensaLOS 

com temperaturas constantes. 

Quando o autor considerou as diferenças en 

tre as populações, quanto a este fator ambiental, encon 

trou de um lado populações estáveis e populações sensí 

veis. Concluiu, então, que, de certa forma, a temperatu 

ra exerce influência na distribuição espacial das popul~ 

çoes. 

~$~UJOH de germinaç~o e dormência de semcn 

tes das espécies S. eapi~a~a, S. mae4oeephaia, S. ~eab4a, 

S. g4andiüoiia, S. humiii~, S. g4aeiii~, S. vi~eo~a, S. 

guianen~i~ varo mie4oeephaia, S. guianen~i~ varo 

een~, S. guianen~i4 varo vuiga4i~ foram realizados por 

BATTISTIN (1981). Os resultados indicaram que a porcent~ 

gem de dormência para todas as espécies e variedades estu 

dadas nas condiç6es ~e lS
o

C, 2S u C e 3S0c foi bastante aI 

ta. Entre as espécies, aquelas que demonstraram menor po~ 

centagem de dormência a lS
v

C foram S. humiii~ (78,37%) 
o 

e S. guianen~i~ vare eane~een~ (76,69%), a 2S C, as 
~ 

esp~ 

cLes S. vi~eo~a e S. guianen~i~ varo eane~een~ (respecti 

vamente 83,:>8% e 33,36%) e a espé.:!ies S. 

e S. vi~eo~a (85,03 e 83,36% respectivamente). A autora 

concluiu, diante do comportamento das espécies e varieda 

des, para o fator temperatura, que existe um considerável 

grau de vdriau~lidaüe retido em cada ümd delas. 

REIS (1984) realizou um amplo estudo autoeco 

16gico de diferentes espicies de S~yio~an~he~, o qual Ln 

clui a análise do efeito de temperaturas constantes e aI 

ternadas sobre a germinação de sementes escarificadas e 

não-escarificadas. As espécies avaliadas foram S. debiii~, 

S. guianen~i~ varo eane~een~, S. guianen~i~ varo mie40ee 

phaia, S. ~eab4a, S. hama~a, S. humili~, S. leioea4pa e 

S. vi~eo~a. 
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De um modo geral, para a ma10r1a das esp~ 

C1es de S~yxohan~heh estudadas, 25°C e 30°C constituíram 

as temperaturas mais favoráveis para a obtenção de maio 

res porcentuais de germinação, tanto de sementes escarifi 

cadas como não escarificadas. Temperaturas abaixo ou aci 

ma desta faixa reduziram a porcentagem de sementes germ~ 

nadas. 

Com exceçao das variedades S. guianen4e4 vaL 

eaneheenh e S. guianen4i4 varo mie~oQephaxa, todas as ou 

tras esp~cies evidenciaram redução da purceutagem de g6~ 

minação de sementes não escarificadas, quando submetidas 

as temperaturas constantes mais baixas (15
0

C e 20
o

C) 

Com relação as temperaturas alternadas, em 

geral, estas proporcionaram elevadas porcentagens de germi 

nação de sementes escarificadas de todas as esp~cies. En 

tretantü, ã exceção ue S. vihe04a, todas Se comportaram 

~OlliO ins~nsLv~is às ~1f~r~ntes alter~~nci~3 je 

raso 

Os diferentes regimes de alternância de tem 

peraturas, influenciaram significativamente a porcentagem 

de germinação das sementes não escarificadas de todas as 

espécies, exceto das variedades S. guianen4ih varo eane4 

eenh e S. guianen4i4 varo mie~oeephala, que se 

insensíveis. 

mostraram 

O efeito de temperaturas constantes e alter 

nadas na germinação de sementes e frutos de S. mae~oeeph~ 

Xa cV. Pioneiro foi estudado por SILVA (1984). Os resul 

tados alcançados, considQranco a germinaçãc das 

permitiram a separação em quatro grupos de temperatura, in 

do do grupo mais eficiente para causar germinação at~ ° 

grupo que a inibe. Na condição de luz, as temperaturas de 

20 0
, 25° e 30°C, d " d campreen em ° pr1meLro grupo. O segun ° 

- t 1 d 15° e 35°C. O grupo e campos ° pe as temperaturas e ter 
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° ceiro grupo compreende somente a de 10 C e ° quarto grupo 

° a de 5 e. No escuro, ° primeiro grupo engloba as temper~ 

d 15 ° 20°, 25° e 30°C d d turas e , ; ° segun ° grupo compreen e 

° a temperatura de 35 C; ° terceiro grupo inclui a temper~ 

tura de 10°C e ° quarto grupo a temperatura de sOe. 

As velocidades de germinação foram menores a 

15 ° e 35°C b 1 d N so uz ° que no escuro. as outras temperat~ 

ras, as velocidades de germinação foram praticamente ~gu~ 

is. 

Os pares de temperatura avaliados, 25_5°, 
° ° 20 o o - .. 25-10 , 25-15 , 25- O , 25-30 e 25-35 C, nao d~fer~ram 

entre si quanto a porcentagem de germinação das seme nte s, 

e os valores de t mostraram que as velocidades de germin~ 

çao, sob luz ou no escuro, em qualquer par de 

ra foram muito semelhantes. 

temperat~ 

tes 

Alguns estudos tim demonstrado a existincia 

de grande variabilidade inter e intrapopulacional com re 

lação ao grau de dormincia das sementes (GARDENER, 1975; 

NAYLOR & JANA, 

1979; BARRIGA, 

1976; PATERNIANI & MARTINS, 1979; OLIVEIRA, 

1979; REIS, 1984; MARTINS, 1984). 

GARDENER (1975) verificou a variabilidadeexis 

tente entre várias linhagens e variedades de diferenteses 

pécies de Szylo~anzhe~, considerando a variação no nível 

de impermeabilidade do tegumento da semente ao longo de 

oito meses~ Inicialmente todas as linhagens apresentaram 

alto grau de impermeabilidade, entretanto, as taxas de pe~ 

da dessa impermeabilidade variaram entre e dentro das es 

pécies. As lin~agens também diferiram na sua capacidade 

de manter a impermeabilidade das sementes, durante os 14 

dias de duração do teste. 
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A demonstração da existência de ampla varià 

bilidade no grau de dorm~ncia de sementes de dez popul~ 

ções de origens diferentes de S. gu~anen~~~ foi realiza 

da por PATERNIANI & MARTINS (1979). OLIVEIRA (1979) tam 

bém indicou existir variabilidade com relação ao grau de 

dcrmência de sementes em oito populações de Ve..6l11od.-iuYr1 un 

e~natum e entre dez populações de V. ~n~~~~um. 

MARTINS (1984) encontrou variação na porce~ 

tagem de dormência entre seis diferentes populações de 

Cent~o~ema pube~een~. 

Em todos esses trabalhos a variabilidade ob 

servada provavelmente tem um forte componente genético já 

que as populações têm origens diferentes e foram submeti 

das a condições ambientais uniformes e controladas. 

P~lim.orfismo ':la . - -
germ~naçao e comume::-.~e 

t~ado entre ~most=:: de sementes, o qual ~ derivada de di 

ferenças êútre sementes p~oduzida~ dentro ue uma mesma 

família, isto é, provenientes da mesma mãe (SILVERTOWN, 

1984). O polimorfismo para sementes duras ocorre em mui 

t~s leguminosas herbáceas anuais e perenes e mesmo em ar 

bôreas. De um modo geral, segundo este autor, podem-se fa 

zer algumas generalizações principais i respeito da base 

do desenvolvimento do polimorfismo somático em legumin~ 

sas: 1) diferenças na germinação estão frequentemente as 

sociadas com as diferenças nas taxas de desenvolvimento 

da semente; 2) polimorfismo no tamanho da semente está 

frequentemente correlacionado com polimorfismo na germina 

ção; 3) polimorfismo dentro de uma família pode ocorrer 

entre sementes de um mesmo fruto e/ou entre sementes de 

diferentes frutos; 4) os tipos de sementes produzidas p~ 

demvariar com o tempo e estação do ano. Como resultado, a 

taxa de sementes dormentes: não dormentes produzidas em 

uma família pode var~ar, dependendo do início e término 

da produção das sementes; 5) o grau de polimorfismo soma 
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tico presente em uma família pode ser herdável. 

Analisando a ocorrência de dormência ao 

vel de famílias dentro de populações, MARTINS (1984) ob 

servou grande amplitude de variação entre famílias dentro 

de algumas populações de Cent~o~ema pube4cen~. Estimati 

vas do coeficiente de variação genética mostram que exis 

te uma considerável quantidade de variação genética entre 

e dentro das populações analisadas. Altos valores do coe 

fi~iente de determinação genntipi~a, estim~d0s ao uIveI 

de famílias, indicaram que a dormência de sementes pode 

ser facilmente alterada por pressão de seleção, o que se 

gundo o autor, é bastante vantajoso para adaptação desta 

espécie a ambientes heterogêneos. 

REIS (1984) evidenciou existir ampla variabi 

lidadp E'utre espécies de Styf..::.!..a.n.the.l:. quan~w ao gí."au UI::; 

dormência das sementes. Dentro de cada taxon, houve t~m 

biill grande ~ariaçi~ ~~ ~0r~entagem de sement~f germin~ 

das, indicando, portanto, a variabilidade presente dentro 

das populações de cada taxon. As chances de sucesso na se 

leção para sementes permeáveis/impermeáveis na população 

de S. v-t4c.o4a e S. hamata, principalmente, e a-inda de S. 

deb-tl-t4 e S. gu-tanen4-t4 varo m-tc.4oc.ephala são pequenas, 

pois as magnitudes observadas do coeficiente de variação 

genética e do coeficiente de determinação genotípica, en 

tre famílias, indicaram que grande parte da variabilidade 

exibida na população foi devido a fatores nao genéticos. 

Por outro lado, os valores do coeficiente de determinação 

genotípica (b) observados para S. gu-tanen4-t4 varo c.ane4 

c.en4 (b = 0,8935) e S. humil-t4 (b = 0,7171), sugerem a 

possibilidade de se proceder a seleção, com sucesso, de 

famílias com maior ou menor porcentagem de sementes du 

raso 

Trabalhos realizados com aveLa selvagem (Ave 
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na 6atua) têm demonstrado que diferenças na dormência de 

sementes dentro de populações de aveia são devido 

mente a fatores genéticos e ambientais, considerando as 

estimativas de herdabilidade iguais a 0,5 (NAYLOR & JANA, 

1976). SAWHNEY & NAYLOR (1979) identificaram a temperat~ 

ra, durante o desenvolvimento da semente, como um dos fa 

tores do ambiente que inter age fortemente com o gen5tipo, 

na expressão da dormência de sementes de aveia selvagem. 

o comportamento diferencial na germinação das 

sementes resulta na ampliação da germinação numa escala 

espacial e temporal. Diferenças no tamanho das sementes e 

época de germinação entre sementes de - . uma un~ca 

afetam a estrutura e comportamento da progênie, 

do em habilidade competitiva, sobrevivência e 

diferenciais. 

planta 

resultan 

reprodução 
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"3. MATERIAL E MgTODOS 

3.1. Material 

o material utilizado nesse trabalho constou 

de três populações de Sty~o~anthe~ angu~tino~ia Vog., pr~ 

venientes da Ilha do Marajó, Estado do Pará. 

3 • 2. ivié tu dos 

População Origem 

Ilha do Marajó-Salv~ 

~erra Joane<"' 

Ilha do Maraj~-Sai7~ 

terra Passagem 

Grande 

Ilha do Marajó-Salv~ 

terra Uratuakã 

O presente estudo foi dividido em quatro et~ 

pas: a primeira constou de coletas de sementes em condi 

çoes naturais; a segunda etapa r conduzida no campo, teve 

por objetivo a multiplicação das sementes coletadas naeta 

pa anterior; a terceira etapa foi conduzida em vasos, com 

o objetiv~ de avaliar a produção de sementes, realizar 

a caracterização morfológica do fruto e semente e estudar 

o modo de distribuição fracionária de energia das três 
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populações sob estudo; a última etapa, relativa aos en 

saios de germinação, foi efetuada em laboratório, utili 

zando as sementes produzidas na segunda etapa. 

3.2.1. Coleta de Sementes 

As coletas de sementes foram realizadas no 

Município de Salvaterra. Ilha do Marajó, Estado do Pará 

(MAPA 2). Esta região encontra-se na parte oriental da 

Ilha do Marajóe i constituída quase que totalmente por 

campos naturais e campinas que aparecem como interrupções 

da floresta alta. A vegetação ê predominantemente 

herbácea, onde aparecem associadas gramíneas, 

e leguminosas. 

ciperáceas 

MAPA 2: Mapa de localização da região de Salvaterra, Ilha 

do Marajó, Estado do Pará 
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A amostragem de coleta foi efetuada em pla~ 

tas individuais. No entanto, devido ao n~mero reduzi~o de 

plantas e de sementes por plantas houve limitação do núme 

ro amostrado. 

3.2.2. Multiplicação de Sementes 

Como o numero de sementes coletadas, por pla~ 

tas, foi pequeno, estabeleceu-se em Belém do Pará, numa 

área pertencente a Faculdade de Ciências Agrárias, um cam 

po de multiplicação de sementes. Devido às dificuldades 

ocorridas durante a semeadura e transplante para copi 

nhos, com muitas sementes que não germinaram ou plântulas 

que morreram, so foi possível estabelecer no campo, 12 

plantas da população P
1

, 6 plantas da população P 2 e 8 

plantas da população P~. 

A partir de 1níc1o da produçao ae sementes, 

coletaram-se semanalmente, as vagens apicais e basais, 

por planta, de cada população. As sementes coletadas fo 

ram acondicionadas em saquinhos de papel e armazenadas 

at~ sua utilizaç~0 aos e~saios de ge~mina;~c 

3.2.3. Ensaio em Vasos 

Este ensaio foi realizado visando avaliar a 

distribuição fracionária de energia, a produção de semen 

tes dos artículos apical e basal e de flores C'seed-set") 

e realizar a caracterização morfológica do fruto e 

te das três populações de S. angu~t~üot~a. 

semen 

As sementes reunidas em um "bulk", de cada 

população, foram escarificadas manualmente com lixas d' 

água e colocadas para germinar (1.12.84) em gerbox com p~ 

pel de filtro umedecido com água destilada à temperatura 
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o ~ 
controlada de 25 C. Apos a emissão da radícula e das fo 

lhas cotiledonares, as plântulas foram transplantadas para 

copinhos plásticos com mistura de terra e areia em propo~ 

ções iguais. O transplante para sacos de polietileno con 

tendo o mesmo substrato, foi realizado quando as plantas 

atingiram cerca de 15 cm de altura (17.2.85). 

O delineamento utilizado foi o de blocos ao 

acaso, com três tratamentos (populações) e cin~o repeti 

ções. Cada parcela foi constituída de duas plantas de ca 

da população, espaçadas entre si cerca de 1m. 

A) Avaliação de sementes e flores e 

tiva do "seed-set": 

estima 

À partir do início da fase reprodutiva (abrill 

185), efetuou-se, de quatro em quatro dias, a coleta das 

~effientes po= planta, a qual se prolongou at~ ~ovembro/85. 

o proce1imenco ~dctado na co12ta de se~entes 

se resumiu a agitar os ramos da3 ?lantas e, com o auxílio 

de um saco plástico, recolher as vagens que se desprend~ 

ram das brácteas. 

A produção de sementes dos artículos apical 

e basal e a produção de flores foi computada por mes, 

por planta individual de cada população. Os valores de 

"seed-set" foram calculados como a razão entre a produção 

total de sementes e a produção total de flores, por pla~ 

ta de cada população. 

B) Caracterização morfo16gica do lomento e 

da semente: 

Amostras de 20 artículos ap~calS e 20 artícu 

los basais, por parcela de cada repetição, para cada pop~ 

lação foram avaliadas, considerando os seguintes caracte 

res: a) dimensões (comprimento e largura), medidas em ml 
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límetro com auxílio de um paquímetro, dos artículos api.-

cal e basal, e ainda, o comprimento do ape~ 

dice terminal; b) formato do apêndice; c) ausência ou pr~ 

sença de pubescência e de reticulado em cada artículo; d) 

avaliação do padrão de coloração do tegumento da semente 

de ceda artículo, considerando a porcentagem de sementes 

claras (amarela e marrom clara) e sementes 

rom escura e preta). 

escuras (mar 

c) Distribuição fracionária de energia: 

Para se determinar o modo de alocação de ener 

gia das populações de S. angu~z~6ot~a foram analisadas, 

por indivíduo, os pesos de matéria seca do sistema radic~ 

lar, parte vegetativa (caule, ramos e folhas) e parte ~e 

produtiva (flores,brácteas florais e frutos), segundo a 

metodologia proposta por HARPER & OGDEN (1970). 

A colheita dos frutos de cada pl~~~Q reali 

zou-se ~e 4 em 4 dias e as flores, i0:ha~ ~ ramos qU~ Qe 

desprenderam das plantas por essa ocasião,foram acondici~ 

nadas em sacos de papel para posteriores separação e pes~ 

gemo 

Por ocasião do corte (11.11.85), separou-se 

inicialmente, para cada planta, a parte aérea do sistema 

radicular. Este foi imediatamente separado da terra atra 
~ 

de lavagem -ves com agua. Estas duas partes foram coloca 

das para secar em estufa -a 7S
o

C durante 24 horas e pes~ 

das b"a lança de . -em prec~sao. 

-A qeparaçao das partes vegetativas e reprodutivas 

que se desprend'eram das plantas durante a colheita dos frutos foi 

efetuada em laboratório e durou cerca de seis meses, devi 

do ao grande número de coletas realizadas, às dificulda 

des surgidas na separação dos frutos apicais e basais 

(que ficavam fortemente aderidos às brácteas florais) e a 

-contagem do número de frutos produzidos. 
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As folhas e ramos foram logo secados e pes~ 

dos e reunidos com o restante, já separado por ocasião do 

corte das plantas. Entretanto, as flores, submetidas a 

secagem, e os frutos frescos, foram pesados, por planta 

individual, considerando as coletas realizadas durante ca 

da mês, para facilitar a avaliação da produção dessas pa~ 

teso 

A análise de variância para os dados obtidos 

seguiu o esquema de parcelas subdivididas (STEEL & TORRIE, 

1980) • 

3.2.4. Ensaios de Germinação 

A) Efeito do dimorfismo do lomento sobre a 

germinação das sementes 

Foi c0n$ti~uí~0 nesse cn~aio, uw ~onjunto de 

sementes do artículo apícal e do ar~~culo basal de todas 

as plantas, em cada população. Quatro tratamentos fcram 

considerados, a saber: sementes do artículo apical escari 

ficadas. eemantes do arti~~lo basal escarificadas, semen 

tes do artículo apical não escarificadas e sementes do ar 

tículo basal não escarificadas. A escarificação foi efe 

tuada manualmente com lixas d'água. 

As sementes foram tratadas com fungicida Ar~ 

san e colocadas para germinar em caixas de plástico tipo 

lI gerbox", previamente desinfetadas com álcool. Como subs 

trato foi utilizado papel de filtro umedecido com 

destilada. 

agua 

Num delineamento em blocos casualizados, co~ 

siderou-se um fatorial de 3x2x2, envolvendo combinações e~ 

tre os nív~is dos três fatores estudados (populações, ar 

tículos e escarificação), com 5 repetições de 50 sementes 
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c'ada. 

o ensaio foi conduzido em germinador modelo 

347-G Fanem do setor de Genética Ecológica do Departame~ 

to de Genética da ESALQ/USP, à temperatura de 27
0

C, na au 

sência de luz. A escolha da temperatura baseou-se no va 

lor médio de temperatura de solos desnudos da região de 

Belém do Pará (BASTOS & SÁ, 1972). 

As contagens e remoça0 das sementes germin~ 

das foram feitas diariamente, durante crinta dias, o~,en 

do-se a porcentagem total de germinação no final do tes 

te. Considerou-se germinada a semente que possuia radícu 

la com cerca de 5 mm de comprimento. 

Os dados de porcentagem de germinação deste 

ensaio foram transformados para arco seno 1%/100, segundo 

STEEL & TORRIE (1980), para a~roximação à curva normal. A 

análise de variância [oi r&&li~dda segundo o asquem~ r~to 

rial. 

Para o cálculo da velocidade de 

os dados foram tabulados conforme os dias de 

(diariamente), por população. 

germinação, 

observação 

O modelo usado para avaliação da velocidade 

de germinação, caracterizada por dois parâmetros de dis 

cribuiçio cronolcigica de gecminação das sementbs, t ~ $
t 

foi proposto por LABORIAU (1970). Este modelo considera: 

t = 
L:(n .• t.) 

~ ~ , sendo: 

t média ponderada dos tempos individuais 

de germinação das sementes. 

t. = numero de unidades de tempo adequado 
~ 

(4ias1 entre o inIcio do experimento e 

sua i-isima observaçio. 



n. 
1. 

numero de sementes germinadas no 

t. (não o número acumulado, mas o 
1. 
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tempo 

nume 

ro referente ã i-esima observação). 

A velocidade de germinação e o recíproco do 

telüpv méd1.v di:! . -ge:;:-m1.naçao, portanto v ::: 1/t. 

A uniformidade do processo de germinação foi 

avaliada através da variância dos tempos médios de germ~ 

nação. Assim: 

2 
s- = 

t 

2 
s

t 

Ln. 
1. 

x 
Ln.(t.) 

1. 1. 

2 2 
- ( L n . t .) / Ln . 

Ln. - 1 
1. 

1. 1. 1. 

= variânc ia do tempo medio de 

sendo! 

. -germ1.naçao 

individual da população de sementes. 

Os valor~: ~~ t 3ig~if{cat~vament~ 

valos tiduciai~ de ~. Os intervalos de con~iança sa0 
. . 
1.gua1.s a: t ± 2 S-. 

t 

Ao final do teste, foram avaliadas as porce~ 

tagens de sementes que permaneceram embebidas ,vivas, mor 

tas e duras, para cada tratamento, por população. Foram 

consideradas sementes embebidas vivas aquelas que ao se 

rem esmagadas, aparentavam estar com o embrião de colora 

çao clara, enquanto as mortas possuiam o embrião de cor 

negra, apodrecido. Sementes duras não embeberam agua. 

B) Efeito de temperaturas constantes na ge~ 

intactas. 

Este ensaio foi reali&ado com um conjunto de 

sementes apicais e basais de todas as plantas, em cada p~ 

pulação. 

As sementes tratadas com fungicida foram co 
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focadas para germinar em gerbox com papel de filtro umed~ 

cido com água destilada em germinador do tipo NK System 

Temperature Gradient Chamber, modelo TG-100-AD, do Labora 

tório de Radiogenética do CENA. Esse aparelho permitiu a 

avaliação simultinea das quatro temperatu~~s considera 

das nésse ensaio, pois possui cin(~ compartimentos isol~ 

dos um do outro passíveis de serem'it{lizados com diferen 

tes temperaturas. 

A escolha das temperaturas a serem avaliadas 

foi baseada nas médias de temperaturas mínimas e máximas 

diárias dos solos da região de Belém do Pará, à 2 cm de 

profundidade (BASTOS & SÁ, 1972). Desse modo, foram est~ 

belecidas as temperaturas de 250, 30
0

, 35 0 e 40°. Para ca 

da temperatura, foi utilizado delineamento inteiramente ca 

sualizado com 4 repetições~.de 50 sementes cada. Todos os 

ensaios formffi =ealizados no escuro. 

A contagem e remoç~o das sementes germinad~s 

foram feitas diariamente, durante 30 dias, obtendo-se no 

final do teste, a porcentagem total de germinação. 

Posteriormente foi verificada a influência 

da temperatura de 45
0

C na germinação das sementes. 

O tratamento estatístico dos dados transfor 

mados para arco seno 17./100, foi baseado em análises de 

variincia individuais, por temperatura e análise conjunta 

com desdobramento da interação significativa (STEEL & TOR 

RIE, 1980). 

Foi realiz~do eR~l]do de regressao através do 

método de polinômios ortogonais, para cada população. 

Para o cálculo da velocidade de germinação 

(valores de t), os dados foram tabulados conforme os 

dias de observação (diariamente), por temperatura, em ca 

da população. 
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o modelo usado para comparaçao das velocida' 

des de germinação já foram descritos anteriormente e se ba 

seia em estudos de LABORIAU ._C 1970) . 

c) Efeito de temperaturas alternadas sobre a 

germinação de sementes intactas. 

o procedimento adotado neste ensaio foi 

lhante ao descrito no ítem anterior. 

seme 

As alternâncias de temperatura, efetuadas de 

baseadas na amplitude 12 em 12 horas, foram 

de 25°C a 40°C. Desse 

temperaturas: 25-40°, 

45°, 

modo, estabeleceram-se as seguintes 

o ° ° ° 25-35 , 25-30 , 30-35 ,30-40 e 35-

Como ° germinador utilizado (o'. mesmo do en 

saio antericr) n~o era apropri3do para reali·ar ° ciclo de 

alternância, a cada 12 horas os ensaios eram transferidos 

~e uw n temr~T~tura a outra, correspondentemente. 

o tratamento estatístico dos dados obtidos, 

foi semelhante ao utilizado no ensaio com temperaturas cons 

tantes e se encontra d~acrito ~o item a~ter~or. 

D) Avaliação da variabilidade genética com re 

lação a dormência de sementes 

Para a realização deste ensaLo, foram utilL 

zadas famílias, para as três populações de S. angu~ti6olia, 

sendo que a população P 1 continha 12 famílias, P 2 6 famí 

lias e P
3 

8 famílias. 

o ensaLO conduzido em delineamento inteiramen 

te casualizado, com 4 repetições de 50 sementes cada, foi 

realizado em germinador modelo Conviron modelo PGW 36 a 

temperatura de 27°C, na ausência de luz. 

A remoça0 e contagem das sementes germinadas 
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foram feitas diariamente, durante 15 dias, obtendo-se no 

término do ensaio, a porcentagem total de sementes germin~ 

das para cada familia. 

o tempo médio de germinação e sua variância 

foram calculados segundo o modelo de LABOURIAU \l~70), des 

crito no item A. 

A análise de variância dos dados 

dos em &~C0 seno V%}lQO fei realizada segundo 0 

transforma 

e.squema 

hierárquico (STELL & TORRIE, 1980) o qual está apresentado 

na Tabela 1. Populações e familias foram considerados efei 

tos fixo e aleatório, respectivamente. 

o modelo estatistico utilizado foi: 

Y o 'k ::::. m + P o + f j (i) + e
ijk

, 
1.J l.. 

onde: 

Y o 0k = observação na população i, familia J e 
l..J 

n,g repetjção l( 

m = média geral 

D - gfeito da população ~ - i -

fo
Ci

\= efeito da familia J relativa a 
J _ L 

- o çao L 

:::: efeito associado ao residuo da 

k, da familia j na população í. 

popul~ 

planta 
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Tabela 1: Esquema da análise de variância utilizada neste 

estudo 

- GLl:./ (QM) Fonte de variaçao QM E F 

Populações (I-l) Ql 02+K02/ +JKV 3./ 
g P P Ql/Q2 

Famílias/populações I ~/ 02+K02 Q2/Q3 L (J .~l.) 
~ ~ 2 t/p 

I 
Resl.duo médio (K-llEJ. Q3 02 

- . ~ 

~ 

I 
I + KL:J. - 4 

i 
~ 

1/ ~ = 1, 2, . .. . . . .. .. I = 3 populações 

J = 1, 2, .......... J = 12 raruIlias, I = 1 

6 faml.lias, I = 2 

8 famílias, I = 3 

k = 1, 2, K = I repetições .. .. .. . .. .. .. ... 

3) V = [.P~ ~ ~ 
P 

0-1)_ 

3J! O d d -'o .J ;:: ~" , , - ( \ ,.., d ' qua ra o me~~o ue ~a1U~~1a3jpOpULaçoes '~2L ~OL ~sa0 

brado em seus componentes: QM(F/P
l
), QM(F)P 2 ) e QM(F/P

3
). 

Para o cálculo dos parâmetros genéticos, fez

~se c desdobraman~o d0S gr&us de lih6rdade de f&mílias ~e~ 

tro de populações. Com os valores de quadrado méd10 (QM), 

obteve-se a estimativa de variância genética entre famí 

lias dentro de cada populaçio, como segue: 

0 2 
g/PI 

= QM(F,.!P j )_.,- ·Q3 

K 

QM(F /Pz) - Q3 

K 



42 

K 

2 
A varíâncía fenotlpica (crF) entre as faml 

lias, dentro da população correspondente, foi estimada so 

mando-se a variância do reslduo m~dio (0 2 ) i cada 

cia gen~tica. 

. ~ 
varl.an 

Ã partir destas estimativas, calculou-se o 

coeficiente de variaçio gen~tica (CVg) e o coeficiente de 

determinação genotlpica (~) para cada população, 

das seguintes fórmulas: 

CV "T = ~O~/p x 100 'o, g 
X 

2 

b = 
cr gj n.. 

0 2 
F 

-atraves 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Avaliação da Produção de Sementes e Flores ("seed-

-set") e Caracterização Morfológica do Fruto e Semen 

te 

O numero médio de artículos apical e basal 

com sementes férteis~ produzidos por mês e acporcentagem média mensal 

de c.ada articulo, por população, estão apresentados na Ta bel a 1 • 

Os percentuais médios mensais obtidos estão ilustrados na 

Figura 1. 

Os dados apresentados na Tabela 1 e ilust~~ 

dos na Figu~a 1 mn~tram 1ue todas as tris pcryulaç6es pr~ 

duziram sementes nos dois artículos. O início da produção 

de sementes apicais ocorreu entre abril e maio e o 

de produção de sementes apicais ocorreu em outubro. 

outro lado~ o início da produçao de sementes basaís 

pico 

Por 

oco r 

reu entre maio e junho e as tris populaç6es produziram o 

número máximo de sementes basais por ocasião do corte da 

planta, em novembro. Verifica-se ainda, que a População P2 

teve drástica redução na produção de sementes nos meses 

de julho, agosto e setembro. Tal fato deveu-se ao ataque 

de antracnose que afetou todos os indivíduos desta popul~ 

çao. 

O fato de terem ocorrido dois pontos máxi 

mos em epocas diferentes de produção de sementes, observ~ 

dos para as tris populaç6es, está relacionado ao dimorfi~ 

mo do lomento. Os artículos apicais, facilmente desprend~ 

dos da planta, caem mais cedo, logo após a maturação, en 

quanto que os artículos basais ficam aderidos às brácteas 



TABELA 1: N~mero e porcentual midios dos ar,ículos apical e ~~Bal, cada um contendo lima semente, produzidos por mês, p~ 

ra populações de S. an9u~ti6otia. Midias de 10 I,lantas. Piracicaba, SP. , 1985(1). 

Po~ul~ 
Artículo apical Artículo basal Proporção 

çoes Apical/ 
A M J J A S O N A M J J A S O N Ibasal 

Pl 31 384 303 288 160 650 822 438 ° 01 07 15 13 17 23 559 4,84 

(1,02%) (12,48%) (9,85%) (9,36%) (5,20%) (21,13%) (26,72%) ',14,24%) (0,16%) (1,10%) (2,36%) (2,05%) (2,68%) (3,62%) (88,03%) 

P2 3,0 ~68 156 405 L8 ° ° 2,0 6,0 123 6,56 

(0,36%) (19,53%) (18,14%) (47,09%) (14,88%1 (1,53%) (4,58%) (93,89%) 

P3 ° \54 147 138 201 637 669 115 O o 3,0 16 29 17 125 754 2,25 

7,26%) (6,93%) (6.~1%) (9,48%) (30,03%) (31,54%) 8,25%) (0,33%) O,69n 0,07%) (1,80%) (13,24%) (79,87%) 

(1) Foi contado, de 4 em 4 dias, o n~mero de artículos f~rteis ?roduzidos por cada planta, por população, ati a ipoca do 

corte. 

Durante os meses de Julho, Agosto e Seteebro a populaçao 02, seriamente atacada por antracnose, parou de produzir se 

mentes. 
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florais e só caem quando estas secam, o que acontece no 

final do ciclo reprodutivo. Deste modo, tal mecanLsmo g~ 

rante a dispersão das sementes por um período de tempo 

mais longo. Além disso, a época diferencial da produção 

de sementes dos dois artículos apical e basal leva à ge~ 

minação de sementes e ~stabelecimento diferenciais, de 

plantas provenientes dasoduas sementes do fruto biarticu 

lado. Em condições naturais, é importante acontecer tal 

fato, pois e uma maneira dessas plantas não competirem e 

tambim nao serem atingidas pe14s mesnas alterações climi 

ticas, resultando na maior possibilidade de sobrevivência 

da população. 

As figuras 2 e 3 ilustram a porcentagem de 

sementes dos artículos apical e basal produzidos pelas 

três populações de S. angu~~~bolia, em duas regiões ecolo 

gicallid~~e disti~ca6. 

Em Bel~m do Parã, ~uraute o ensaio dp multi 

plicação de sementes, foi avaliada para cada população, a 

~ produção de sementes dos dois artículos durante três me 

ses e em Piracicaba, são Paulo, durante o ensaio em vasos, 

foi avaliada a pruduçio de aementes dos dois artrculos du 

rante oito meses, tambim para todas as populações. 

Pode-se observar, mesmo considerando os di 

ferentes períodos de avaliação nas duas regiões, que hou 

ve dristica redução da porcentagem de sementes basais nas 

populações P
1 

e P
2

, indicando que, de certo modo, alguma 

condição. de estresse ambiental afetou a produção de semen 

tes basais, o que nao ocorreu com a população P
3 

a 

praticamente mostrou manter a mesma relação entre 

tes apicais e sementes basais. Isto demonstra as 

qual 

semen 

respo~ 

tas diferenciais entre as populações e a existência de 

grande plasticidade na formação do fruto biarticulado de 

S. angu~~i6olia. 
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Figura 2: Porcentagem de sementes dos artículos apical e 

basal protluzida dur3utc os m~B~3 de outubro. ~ 

novembro e dezembro de 1983 no campo de multi 

plicação de sementes instalado na FCAP (Belém) to 

tais de 12, 6 e 8 plantas para as populações 

P1' P2 e P3' respectivamente. Selim. PA,1983. 

As produções mensais de flores e dos artícu 

los apicais e basais, para cada população, estão ilustra 

das nas Figuras 4, 

lações P
1 

e P
3 

têm 

mensal de flores e 

5 e 6. Pode-se verificar que as pop~ 

padrões muito semelhantes de produção 

frutos, enquanto que a população P
2 

possui padrão bastante diferente das outras duas, o que 

pode ser devido ao ataque de antracnose sofrido pelos 1n 

divíduos desta população. Para as populações P
1 

e P
3 

hou 

ve dois picos miximos de produção de flores, em ma10 e 
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basal produzidas durante os meses de abril a 

novembro de 1985, no ensaio em v~sos instalado 

em piracicaba. Totais de 10 plantas/populaçio. 

Pira~i-:!ab1'!.~ SP, 1985. 

agosto, nao coincidindo nem com o pico máximo de produçio 

de sementes apicais, que ocorreu em outubro, nem com a 

produçio máxima de sementes basais, que aconteceu em no 

vembro. Contrariamente, para estas duas populações,no mes 

em que houve aumento da produção de flores, ocorreu, cla 

ramente, diminuição da produção de sementes. Por outro la 

do, a população P 2 apresentou maior produçio de flores em 

malO, no entanto, o pico máximo de produçio de sementes 

apicais ocorreu em outubro e de sementes basais em novem 

bro. 
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É importante ressaltar que para as popul~ 

çoes P
1 

e P 3 , o declínio na produção de flores observado 

nos meses de junho e julho está associado às baixas temp~ 

raturas e precipitação que ocorreram nesses meses, nas 

condições de piracicaba, o que trouxe também conseque~ 

cias na produção de sementes do artículo apical, que atin 

giu o nível mais baixo no mês de agosto, resultado da 

baixa produção de flores nos meses anteriores. 

Na Tabela 2 e nas Figuras 7, 8 e 9 estão 

apresentados os numeros totais de tlores, n~meros cutais 

de sementes e a estimativa do "seed-set" (n~mero de semen 

tes produzidas + n~mero total de flores), produzidos por 

planta de cada população estudada. 

Pode-se observar através da Tabela 2 que c~ 

da indivíduo produziu grande quantidade de flores que nao 

chegaram a formar sementes. Os v.:..lot'ps de "::;",,,,á_sei:" :'0 

flétem esta situação, pois apresentau a prop0Lçã~ d~s fIe 

res que foram fecundadas com êxito, ou seja, que deramori 

gem a pelo menos uma semente (apical ou basal) que pode 

desenvolver-se normalmente. Neste caso, há grande varia 

çi? entre os individuos de ~ada populaçã0, com os valores 

de "seed-set" variando entre 20,86% a 75,01% para a pop~ 

lação P
1

, 41,71% a 97,44% para a população P 2 e 10,30% a 

45,52% para a população P 3 . Considerando os valores mê 

dios de "s6E!d-set" para cada pOD1llação, observa-se que 

estes ficam em torno de 41,82%, 64,93% e 31,33%, respecti 

vamente. Por outro lado, a média de seed-set para a esp~ 

cie S. angu4~i6olia igual a 46,03% é menor que a encontr~ 

da para esta espécie na Austrália (59,00%) (STACE, 1984). 

Estes valores demonstram que as populações de S. an 

gu~~i6olia estudadas têm baixa relação semente-flor, isto 

é, baixo padrão de produção de sementes formadas. Este p~ 

drão pode ser explicado em parte, pela baixa produção de 

sementes do artículo basal obtida nas condições de pira 



TABELA 2: Nt:mero total de flores, numero total de s~mentf: s (artículo apical + ar~ículo basal) e seed-set (número 

de sementes prod1.lzidas f número total de j 10l:es l'roduzidas), produzidas por planta individual das pop.!;!. 

lações Pl, P2 e 1'3, durante o ensaio em va"os c Ihld uz idos em Piracicaba, SP. , 1985. 

Pl P2 P3 
Plantas 

N9 de flores N9 de sementes Seed-sel: N9 de flol:es N9 C:e sementes Seed-set N9 de flores N9 de sementes Seed-set 

5487 2238 0,4079 1800 1J47 0,7483 9669 1087 0,1124 

2 6629 3284 0,4954 1700 797 0,4688 6664 2707 0,4062 

3 8971 4121 0,4594 1500 1015 0,6767 10267 1058 0,1030 

4 8343 2441 0,2926 1050 438 0,4171 6800 1701 0,2501 

5 7142 1490 0,2086 1100 497 0,4518 9468 3ó24 0,3828 

6 11027 4682 0,4246 900 1377 0,9744 7265 2096 0,2885 

7 8687 4750 0,5468 900 712 0,7911 8669 3137 0,3619 

8 7944 4529 0,5701 2700 1350 0,5000 9200 3174 9,3450 

9 10171 4040 0,3972 1900 1,)97 0,5774 11399 4872 0,4274 

10 13374 5071 0,3792 1800 1597 0,8872 4334 1973 0,4552 

X 8777,50 3664,6 0,4182 1535,00 972,70 0,6493 8373 ,50 2542,9 0,3133 

s 2289,53 1233,50 0,1101 566,ó9 381,46 0,1960 2090,46 1198,59 0,1244 

~ 
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cicaba, ou seja, considerando que cada flor de S. an9u~t~' 

6olJ..a pode dar origem a um fruto biarticulado, cada um com 

uma semente fértil, e que em condições de estresse ambie~ 

tal é muito variável o número de artículos formados den 

tro de cada planta, provavelmente muitos frutos não se 

formaram completamente c desse modo menos sementes apa.rec~ 

ramo 

De acordo com ARGEL & HUMPHREYS (1983), a 

formação da articulação basal de S. hamata foi drastica 

mente reduzida em ambientes com elevado estresse de umida 

de e baixos níveis de iluminação. Por outro lado, ambos 

os estresses reduziram a proporção de flores que se desen 

volveram em artículo basal, e, consequentemente a 

ção de sementes. 

prod~ 

Além disso, parece ser comum em plantas su 

perLor~s hermafLoditas e ~e cruzamento, a existência de 

baixa relaçco fruto-flor ou semente-flor. Algumas hipót~ 

ses têm sido propostas, relacionando a existência de tal 

padrão às estratégias reprodutivas, sistemas de cruzamen 

to e interações planta-polinizador (SUTHERLAND, 1982). 

Constata-se pelas Figuras 10 e 11, a forma 

çao dos dois artículos apical e basal, assim como a forma 

çao de um só artículo, que pode ser o apical ou o basal. 

Estes ~asos OC0rreram em todas as populações est'udadas, 

sendo que quando havia formação de um só artículo, este 

era predominantemente o apical, sendo o basal atrofiado. 

Nas Tabelas 3 e 4 sao apresentadas, respeE.. 

tivamente, as dimensões, em mm, e algumas ca~acterística~ 

morfológicas do. lomento e da semente de todas as populações 

sob estudo. 

Nota-se que o apêndice terminal longo e em 

forma de gancho é cerca de duas vezes maior do que o com 

primento do artículo superior ou apical, em todas as pop~ 



Figura 10: Lüwenlu biarti~ulddo . d~ S. angu~~iácf~~ 

(aumento 10 v-ezes) 

Figura 11: Lomento mal - formado de S. angu~t~óoi~a 

to 10 vezes) 

58 

(aumen 



TABELA 3: Dimens5es, em rum, dos artículos api~al e basal de populaç5es de S. angu~ti6olia 

Vog .. Midias d~ 100 articulos apicai~ e 100 artículos basais, por populaçio. Pi 

racicaba, SP., 1986. 

Artículo apical 

Populaç5es Comprimento 
total 

(artículo + apêndice) 

'.::omprimento 
artículo 

Comprimento 
apêndicE. 

Largura 
artículo 

Artículo basal 

Comprimento Largura 

------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------
'P 1 5,65 j; 2,21 2,15 ± 1,71 3,50 ± 0,50 1,17 ± 0,28 2,31 ± 0,32 1,03 ± 0,12 

P2 5,29 ± 0,65 1,80 ± 0,20 3,49 ± 0,4( 1,01 ± 0,11 2,38 ± 0,41 0,99 ± 0,12 

P 3 4,82 ± 1,02 1,94 ± 0,35 2,88 ± O,6t ~ ,04 ± 0,16 2,24 ± 0,40 0,99 ± 0,09 

Ln 
\O 



TABELA 4; AlguiDas características do lomento e da sement~, de 3 populações de S. arlguJ.,t-i6ol-ia.. Avaliação efetuada em 

100 artículos apicais e 100 artÍculos basais. Pir?,:: L.:aba, SP., 1986. 

ArtÍculo apica 1 

Populações Formato do Pilosida Retícula 
(1) 

Coe da semente . 
apêr,dice de do C 

Pl Longe e em pouca sim 94,95% 
forma de 
gancho 

Pz Long(l e em pouca sim 3,137-
forms de 
gancho 

Pj Longo e em pouca sim 91,55% 
formE. de 
gancho 

(I) Semente ~lara (C) = amarela + marrom clara 

Semente escura (E) = mJrrom escura + preta 

E 

5,05% 

96,877-

8,45% 

Artículo basal 

Peso de tOO Pilosida Retic . .Ila Cor da seme~ Peso de 100 
sementes (g) de do C E sementes (g) 

0,075 abundante nao 93,98% 6,02% 0,075 
e uni for-
me 

0,070 abundante naJ 9,687- 90,32% 0,073 
e unífor-
me 

0,078 pouca na n2.l) 86,287- 13,727- 0,070 
extremida 
de do fr"i:! 
to 

O"
O 
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lações. 

A existência do dimorfismo do lamento, com 

os artículos apical e basal contendo, cada um, 

te fértil, foi constatada pela primeira vez no 

trabalho. MOHLENBROCK (i957) e FERREIRA & COS7A 

uma semen 

presente 

(1979) 

descrevem, pa~a S. ~ngu~~iüoli~, apenas a presença do ar 

tículo apical fértil. Outra característica discordante da 

quela observada por FERREIRA & COSTA (1979) é o comprimen 

to total do lomento, qU"l seg;;r:.do ales ;:nede 10 8 12 mm. Nes 

te trabalho, entretanto (Tabela 2), o comprimento total~ 

ximo encontrado foi igual à 5,65 ± 2,21 mm. Tal medida es 

tá de acordo com a descrita por MOHLENBROCK (1957) 

Tal como foi observado para as espécies S. 

humili~, S. l~ioQ~~p~, S. h~m~~~ e S. ~Q~b~~ 

1979; REIS, 19S4), o comprimepro e !or~ato do 

(BARRIGA, 

apêndice 

terminal no ápi~e do artículo superior da espécie S. ~n 

gu~~~6oii~ pode exercer impor~3nte papel na disoersão d~~ 

sementes à longa distância, seja através da aderência ao 

pêlo dos animais (BOGDAN, 1977; BARRIGA, 1979) ou, o que 

é mais provável, devido à dispersão pelo vento ou água de 

um aglomerado de sementes fortemente aderidas umas as ou 

tras, através do apêndice terminal. Por outro lado, a dis 

persio das sementes basai& deve ocorrer de maneira ma1S 

restrita, limitando-se à projeçio da copa da planta-mãe, 

como foi constatada por SOARES (1980) para as sementes de 

S. gui~n~n~i~, cujo fruto é constituído por apenas um ar 

ticulo com semente fértil, desprovido de apêndice terminal. 

A existiccia do dimorfismo do lomento 

a espécie S. ~ngu~~iüoli~, assim como para outras 

cies do gênero S~yio~~n~he~, é um mecanismo muito 

tante do ponto de vista adaptativo pois auxilia a 

para 

esp~ 

imp0E. 

dispeE. 

são das sementes, tanto no espaço como no tempo. Assim, a 

época diferencial de produção de sementes dos dois artícu 

los possibilita a ampliaçio do período de dispersio das 
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semente~ enquanto que a dispersio a distincias maiores, 

promovida pelo artículo apical e a manutençio da popul~ 

ção no local de origem, promovida pelo artículo basal, po~ 

sibilita a ampliação da área de colonizaçio da espécie, ao 

mesmo tempo que permite a sobrevivência da mesma no seu 

habitat original. 

Através da Tabela 4, pode-se observar que 

as populações sao muito semelhantes quanto as caracterís 

ticas do lomento, exceto quando se considera a variabili 

dade do padrio de coloração do tegumento das sementes das 

diferentes populações. 

A presença de sementes claras e escuras foi 

observada em todas as populações, sendo que a predominin 

cia· de um ou outro padrão depende da populaçio (F iguras 12 

e 13). As popul~ções Pl e P3 apresentam quase que exclusi 

vamente sementes claras enquanto na populaçã0 P
2 

predom~ 

nam sementes ~R~uras. Nossa observação discorda d? de~cri 

çao ap~esentada por FERREIRA & COST~ (1979), que conside 

ram apenas a existência de sementes amarelas para a 

c~e S. angu~t~nol~a. 

esp~ 

A ocorrência de sementes com variados p~ 

drões de cor do tegumento também foi mencionada para ou 

tras espécies deste gênero (BARRIGA, 1979; BATTISTIN, 

1981; SILV.A., 198 L4; REIS, 1984). Entret3ntc af: ('.qusas da 

sua ocorrência não está muito clara. 

ARGEL & HUMPHREYS (1983) observaram que a 

coloraçâo das sementes apicais de S. hamata cv. Verano 

estava altamente associada com a temperatura, durante a 

formaçâo das sementes, mudando de escura para clara com o 

decréscimo da temperatura. As sementes formadas a 

eram. predominantemente vermelho escuras, enquanto que se 

mentes formadas a 21
0

C eram principalmente castanho cla 

ras e amarelas. 
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Figura 12: Padrão de coloração do tegumento da semente 

apresentado pela:: pCi'ulações P
1 

e P
3 

(aumel1r Ql. 1') 

' re7.es) 

Figura 13: Padrão de coloração do tegumento da semente apre 

sentado pela população P2 (aumento 10 vezes) 
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Por outro lado, CAMERON (não publicado, 

citado por ARGEL & HUMPHREYS, 1983) constatou que a colo 

ração púrpura de sementes de S. humiti~ cv. Paterson é de 

terminada por um simples gene dominante, e a coloração 

marrom é controlada por seu alelo recessivo. Os resulta 

dos pouco consistentes de 

le genético mais complexo 

tes em S. guianen~i~. 

MILES (1985), indicam um contr0 

da característica cor de semen 

4.2. Determinação do Padrão de Distribuição Fracionária de 

Energia 

A análise estatística dos dados obtidos no 

ensaio de distribuição diferencial de recursos mostrou ha 

ver diferenças altamente significativas, pelo teste de F, 

entre as ~opu!ac6es d~ ~. a~9u~~i~oi~d, entre an d~v~~~~~ 

p~rtE's d.::. 1'1 ant':'I P. tamhém -para';:t i.üeração populac6es veE 

sus partee (P~p) ~o ~~~ se C2[ere à âloc4ção de Lecu=~05 

(Tabela 5). A interação significativa indic& a~e a quanti 

dade de recursos, expressa em peso de biomassa seca aloca 

da para raízes, caule mais ramos, folhas, brácteas mais 

flores e frutos, não foi a mesma em relação às três popu

laç6es estudadas. 

O desdobramento da interação pode ser obser 

vado ainda na Tabela 5, a qual mostra que o teste F reve 

lou diferenças significativas, ao nível de 1% de probab! 

lidade, entre partes dentro de cada uma das populaç6es e 

também entre populaç6es dentro de cada parte, exceto para 

pupulaçGes dent~u de folhas. 

Os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela 6 e ilustrados na Figura 14. 

Analisando-se a Tabela 6 observa-se que as 

populaç6es P
1 

e P
3 

apresentaram semelhantes valores rela 
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TABELA 5 Valores e significâncias dos quadrados médios 

obtidos na análise de variância e no desdobramen 

to da interação significativa CP x p) dos dados 

obtidos no ensaio de distribuição fracionária de 

energia. piracicaba, SP., 1986. 

Fonte de variação GL QM 

Blocos 

Populações Cp) 

Resíduo Ca) 

Parcelas 

Partes Cp) 

Interação P x p 

Resíduo (b) 

CV (%) para parcelas 

4 

2 

a 
C 14) 

4 

8 

48 

2.:>,8 

CV (1) perQ subparrelas 

Fonte de variação 

Partes de PI 

Partes de P 2 

Partes d·e P 3 

Res {duo (b) 

Desdob..:amento 

GL 

4 

4 

4 

48 
_. __ .......... -' - _____ o ______ '. ____ • ____ • ______ • __ 

População d caule + ramos 2 

População d folhas 2 

População d raízes 2 

População d flores + brácteas 2 

População d frutos 2 

Resíduo (+) 43 

65,4308 ><* 

1,0133 

174~4435 ** 
10,0937 ** 
0,4976 

QM 

7~,8,+13 -kk 

20,2960 ** 
95,4937 ** 
0,4976 

"--------
41,3086 ** 

0,0722 ns 

4,7610 ** 
54,5354 ** 

5, 1287 ** 
0,6007 

(+) Combinação linear dos resíduos (a) e (b), com o numero 
de graus de liberdade obtido através da f6rmula de SAT 
TERTHWAITE (1946), citado por GOMES (1985). 

** Significativo ao nível de 1%, pelo teste de F. 
ns Não significativo 



TABELA 6: M~dias em gramas e pqrcentuais m~dios de 10 plantas,do peso seco de caule + t~ 

mos, folha, raí;zes, brácteas + fIe res, frutos e esforço reprodutivo m~dio (ER) 

de populações deSt.ylo.6anthe.6 an.ga.6,t/. .. óC'L[a Vog .. Piracicaba, SP., 1986.(1) 

Populações 

P1 

P2 

P3 

Médias 

Parte vegetativa 

Caule + ramos 

9,275aA 

(38,05%) 

5,220aB 

(5 'j ,23%) 

1O,777aA 

(44,89%) 

8,424 

folhas 

0,644bA 

(2,64%) 

0,434bA 

(4,26%) 

(),639bA 

(2,66%) 

0,572 

Raízes 

2,839cA 

(11,65%) 

1,038bB 

(10,19%) 

2,587cA 

(10,78%) 

2,155 

Parte reprodutiva 

Floles + bricteas Frutos 

8,965aA 

(36,78%) 

2,838cB 

(27 ,85%) 

a,040dA 

(33,49%) 

6,614 

2,651cA 

(10,88%) 

0,659bB 

(6,.~7%) 

1,963cA 

(8,18%) 

1,758 

M~dias 

4,875 

2,038 

4,801 

8,372 

ER 
(%) 

11,616 

(47,66%) 

3,497 

(34,32%) 

10,003 

(41,67%) 

(41,22%) 

(1) Na linha, as m~dias seguidas de pelo menos um~ mesma letra min~scula, e na coluna, as 

m~dias seguidas de pelo menos uma mesma )~tra mai~scula, nio diferem entre si, pelo 

teste de Tukey, ao nível de 5% de probab~lidade. 

0'\ 
0'\ 
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tivos de esforço reprodutivo (47,66% e 41,67%, respectiv~ 

mente), enquanto a população P
2 

apresentou menor esforço 

reprodutivo (34,32%). É importante ressaltar, no entanto, 

que em todas as populações, a contribuição de flores mais 

brácteas para o esforço reprodutivo é muito maior (cerca 

de 80%) do que a contcibui~ão de frutos apenas (cerca de 

20%), o que reflete a grande quan~idade de energia dire 

cionada as estruturas associadas ao fruto e sementes (Fi 

gura 14) e o baixo valor de "seed-set" exibido pela esp~ 

eie S. ~~g~4tltoli4. 

Quando se faz a comparaçao entre as médias 

de partes dentro de cada população, nota-se que a popul~ 

çao P
1 

alocou maior quantidade de recursos para a prod~ 

çao de caule mais ramos (38,05% e de flores mais brácteas 

36,78%), as quais não diferiram entre si. Porém, as popu 

laç5es P
2 

e P
3 

apresen~Aram pqrcentuais mais e:evad0s de 

bio~assa no cRule mais ranos (51,23% e 44,89%, respecti 

vamente) os quals diferiram signifi=3tiv&w~~te das outras 

partes. 

A distribuição de recursos para as 

frutos foram semeihantes entre si, para as tr;s 

.. 
ra~zes e 

t>opul~ 

ções. A~ém disso, os pesos de biomassa seca de folhas fo 

ram muito baixos, em reíação às outras partes. 

Ressalte ~e ainda, que a 90pula~i0 P r , 
L.. 

que 

apresentou o menor valor relativo de esforço reprodutivo 

(34,32%), foi aquela que direcionou mais energia para fo~ 

mação de caule mais ramos (51,23%). Tal fato deve estar 

associado à brusca interrupção de flores e frutos durante 

os meses de julho, agosto e setembro, devido ao ataque de 

antracnose, o que fez com que grande parte de seus recur 

sos disponíveis tenham sido alocados para uma caracterís 

tica vegetativa tão importante para manutenção da 

çao. 

popul~ 
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As semelhantes táticas envolvidas na reali' 

zaçao de esforço reprodutivo, desempenhadas pelas popul~ 

ções P1 e P
3 

parecem refletir a homogeneidade ambiental a 

que estas populações estão submetidas em condições natu 

rais, pois todas foram coletadas em ~reas de campina, 

bastante semelhantes entre si. por outro lado, estas ~ ou 

tras respostas bastante parecidas podem estar refletindo 

um certo grau de identidade genética entre as populações. 

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 

6 e Figura 14), as populações P 1 e P2 demonstraram tendên 

cias para estrategistas r comparativamente i população 

P
2

' a qual apresentou o menor valor de esforço 

vo. 

reprodut~ 

Alguns trabalhos realizados com espécies do 

genero S~y~a~an~he~ têm demonstrado grande variabilidade 

entre popalações, dentro de uma ~e~ma espécie, no que se 

relaciona aos valorep da pro~uçio de biomassa seca aloca 

da para a reprodução (BARRIGA, 1979; SOARES, 1980) 

Tais diferenças estão relacionadas, princi 

palmente, aos tipos de ambiente onde a espécie-ocorre~ ao 

hábito de crescimento e ao grau de precocidade de flores 

as populações que es 

que apresentam pIa!!:, 

e semi-ereto e as que 

cimento das populações. Desse modo, 

tão sujeitas i ambientes hostis, as 

tas com hábito de crescimento ereto 

apresentam maturidade sexual precoce 

tratégia r de alocação de recursos. 

têm demonstrado es 

Os valores.encontrados para o esforço repr~ 

ducivo de 8 populações de S. humü;.,.õ variaram·de 48,9% a 

66,3%, em contraposição a 28,6% a 44,5% para as partes ve 

getativas e 4,3% a 12,2% para as raízes (BARRIGA, 1979). 

Na espécie perene S. 9u~anen~~~ os valores 

'encontrados para o esforço reprodutivo de 10 populações v~ 
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'riaram de 3,7% a 27,6%, enquanto foi observada uma varia 

ção de 4,4% a 13,6% na alocação de recursos para as rai 

zes, de 43,0% a 65,7% ao caule e ramos e de 10,7% a 34,7% 

às folhas (SOARES, 1980). 

Comparan'd:'o os valores relacionados com os 

valores encontrldo~ para a distribuição diferencial de 

recursos das três populações de S. angu~x~notia estudadas 

neste trabalho, qual seja: 34,32% a 47,66% para o esforço 

reprodutivo, 40,69% a 55,49% para as partes vegetativas e 

10,19% a 11,651 para as raízes, observa-se que este~ valo 

res estão mais próximos dos valores encontrados para as 

populações de S. humit~~, talvez pela tendência aprese~ 

tada por estas duas espécies anuais à estratégia r de 

alocação de recursos. 

Por outro lado, o valor médio de esforço r~ 

produtivo G~tid0 para ~ ~spéci~ ~. ~ngu~x~noli~ (41,22%) 

~ com~dravel a0& valores obt~do~ ~or REIS (1~84) p~=~ as 

esp~cies anuai3 S. humiii4 (43,23%) e ~. d~b~ti4 (48,95%) 

e para as perenes S . .6c.abJta (41,26%) e S. te.iuc.a.Jtpa (48,20%) 

todas apresentando elevada porcentagem de recursos 

dos ã reproducão. 

aloca 

A Tabela 7 mostra o numero médio de dias 

decorridos desde a semeadura até o início do florescimen 

to e os valores de esforço reprodutivo das populações es 

tudadas. 

A anormalidade no comportamento da popul~ 

çao P2 surgida com o ataque de antracnose limitou a inter 

pre~a;ão dos resultados, entretanto pode-se cbs~rvar pela 

Tabela 6 que houve certa tendência ã correlação positiva 

entre precocidade e esforço reprodutivo. 

Outros trabalhos com espécies de SxytO.6 a!2: 
xhe..6 demonstram haver correlação positiva entre estas duas 

,características (BARRIGA, 1979; REIS, 1980), confirmando 
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Tabela 7: Número médio de dias decorridos da semeadura 

(01.12.84) ao início do florescimento e esforço 

- reprodutivo (%) de populações de S. angu~t~á~ 

!~a Vog .. Médias de 10 plantas. Piracicaba, SP., 

1985. 

Populações 
Dias para o Esforço 

florescimento reprodutivo 

P 1. 1 1 9 ± 9,381 46,657 

P2 129,3 ± 7 ,861 34,321 

P3 138,3 ± 2,830 41,669 

a hipótese da seleção r ~ K, de que as populações anuais 

e as precoces devotam maior quantidade de recursos à re 

prsdução do q1.!'= as tardias. No enta:::.::o (SOARES, 1980) en 

&presentaralli &er.or esforço re9cociutivo d~ que ou~rd3 pop~ 

lações mais tardias, em relação ao florescimento. 

4.3. Efeito do Dimorfismo do Lomento sobre a 

das Sementes 

Germinaçào 

Os resultados obtidos neste ensaio serao 

discutidos levando-se em consideração três expressões da 

germinabilidade: a capacidade germinativa (expressa pela 

porcentagem média de germinação), a velocidade de germin~ 

çao (expressa como o recíproco do tempo médio de germina 

çao ~) e a uniformidade da germinação (expressa atraves 

da variincia do tempo médio germinação st). Estes três p~ 

râmetros são essenciais para a completa caracterização 

do processo germinativo (LABOURIAU, 1970; 1983; 

1973; BEWLEY & BLACK, 1985). 

JANSSEN, 
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Na Tabela 8 estão apresentadas as porcenta 

gens médias de germinação das sementes dos artículos aPi 

cal e basal, escarificadas e não-escarificadas de todas 

as populações estudadas. As Figuras 15 e 16 ilustram es 

tes resultados. 

Tabela 8: Porcentagem média de germinação e respectivo 

Populações 

desvio padrão, das sementes do artículo apical 

e basal, escarificadas e não escarificadas de 

11 opu 1 é' Ç' Õ e s de S. a. Yl. 9 u..é Li. 6 O .tJ..a. • A vaI i a ç ã o r e a I i 

zada durante o período de 30 dias. Piracicaba, 

SP., 1986(1). 

Sementes do 
arL.Lculc a
picaI esca
.ciL:.-:adas 

% de germinação 

Sementes do 
artículv h<'l. 
sal escari= 
ficad3s 

Sementes do 
::trtÍ.cu10 3,-

picaI uao-
eccâ.:ific2.uas 

Sementes do 
artIculo ba -sal nao es-
c3.=ifica~.::~ 

._--'. 
P 

P 

P 

Médias 

90,4 ± 8, 17 

82,0 ± 4,69 

82,8 ± 3,03 

85,07 

85,2 ± 8,56 

78,4 ± 8,65 

81,2 ± 5,93 

81,60 

(1) Médias de 5 repetições. 

21,2 ± 4,32 39,6 ± 6,84 

28,8 ± 7,43 44,0 ± 6,78 

36,4 ± 9,32 41,6 ± 9,53 

28,8 41,73 

Observa-se pelas ci~adas Tabelas e Figuras, 

as altas pOrcentagens de germinação obtidas para as semen 

tes escarificadas, tanto as do artículo apical como as do 

artículo basal, das três populações. Para estas popul~ 

çoes, a porcentagem de germinação das sementes escaritica 

das dos dois artículos alcançou quase 100% enquanto que 

as sementes não escarificadas dos dois artículos 

taram mais baixas porcentagens de germinação. 

aprese~ 

O resumo da análise de variância seguida 

/do desdobramento das interações significativas dos dados 
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Figura 16: Porcentagem média de germinação de sementes dos 

artículos apical e basal, escarificadas e nao 

escarLficadas, de populaçoes de S. 
l~a. Piracicaba, SP., 1986. 

transformados em arco seno 1%/100 está apresentado na Ta 

bela 9. 

Nota-se que a interação populações versus a~ 

tículos nao foi significativa, evidenciando que a germin~ 

ção das sementes dos artículos apical e basal foi a mesma 

para as três populações estudadas (Tabela 10). Em nenhuma 

das populações a germinação das sementes foi afetada pelo 

dimorfismo do lomento. Portanto, estes resultados sugerem 

que ambos os artículos possuem sementes férteis, capazes 

de germinar e garantir a sobrevivência das populações. 
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TABELA ~: Valores e significincias dos quadrados m~dios e 

coeficientes de variação da análise de variincia 

dos dados obtidos no estudo do efeito do dimor 

fismo do lomento sobre a germinação das sementes 

de 3 populaç6es de S. angu4tlfiolla Vogo Dados 

transformados em arc sen 1%7100. Piracicaba, SP., 

1986. 

Fonte de variação GL 

Populações (p) 2 

Artículos (A) 

Escarificação (E) 

Interação (p x A) 2 

Interação (p x E) 2 

Interarão (A x E) 

Interação (p x A x E) " '-
-----

Tratamento.'> ( 11) 

Resíduo 44 

CV% 9, 1% 

Desdobramento 

População d escarificação 2 

Popu 1ação d não escarificação 2 

Entre escarificação 

Resíduo 44 

Escarificação d população 1 

Escarificação d população 2 

Escarificação d população 3 

Entre populaç6es 2 

Resíduo 44 

QM 

13,8241 ns 

99,4079 ns 

13.695,4020 ** 
9,7849 ns 

188,9826 ** 
429,7121 ** 

49,9409 ns 
-----_ .. 

26,1814 

123,3665 * 
79,4401 ns 

13.6~5,4020 ** 
26,1814 

6959,8074 ** 
3625,8552 ** 
3487,7046 ** 

13,8241 ns 

26,1814 

Conto 



. eon t. TABELA 9 

Desdobramento 

Fonte de variação 

Artículo d escarificação 

Artículo d não escarificação 

Entre escarificação 

Resíduo 

Escarificação d artículo apical 

E9~arificaçio d artículo basal 

Entre artículos 

Resíduo 

GL 

44 

44 

* Significativo a 5%, pelo teste de F 

** Significativo a 1%, pelo teste de F 

ns Não significativo 

76 

QM 

57,8797 ns 

471,2403 ** 
13.695,4020 ** 

26,1814 

9488,4754 ** 
4636,6387 ** 

99,4079 ns 

26,1814 

Por outro l~Jo, a lnt&~aç~c significati~e p~ 

pulaçõe8 versus escarificação (TabQla 9) ina~ca que o cfei 

to da escarificação sobre a porcentagem de germinação das 

sementes não foi o mesmo nas três populações estudadas. Na 

Tabela 11 pode-se observar a menor porcenta~em de get:'min~ 

ção das sementes escarificadas da população P2 que e su 

plantada significativamente pela população P
1

, a qual apr~ 

sentou a maior porcentagem de germinação. A população P
3

, 

?or o~tro lado, apresentou porcentage~ de gArminação inteE 

mediãria entre as outras duas. Estas diferenças devem re 

fletir a desuniformidade da escarificação manual do que 

propriamente diferenças reais entre as populações. 

A comparaçao entre as populações em termos de 

sementes intactas, mostra que todas as populações 

tiveram, praticamente, a mesma capacidade germinativa. 

Pode-se constatar ainda, por esta Tabela, 

que em todas as populações, a porcentagem de germinação das 

sementes escarificadas foi significativamente maior do quê 
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Tabela 10: Médias de germinação de sementes do artículo 

apical e do artículo basal de 3 populações de 

Sty~o~anthe~ angu~tiüo~ia. Dados transformados 

em arco seno 1%/100. Piracicaba, SP., 1986. 

Artículos 
Populações Média 

Apical Basal 

Pl 50,10aA 53,48aA 51 ,79 

F2 48,69aA 52,07aA 50,38 

P3 51 ,37 aA 52,33aA 51 ,85 

Média 50,05 52,63 51 ,34 

1 I Nas linhas, os valores seguidos de pelo menos uma mesma 

letra minúscula e nas colunas os valores seguidos de p~ 

lo menos uma mesma letra maiúscula, não diferem entre 

s~, ~c a~ordc com os desdobraill~ntos indicados na Tabel~ 

9 . 

Tabela 11: Médias de germinação de sementes escarificadas 

e não escarificadas de 3 populações de S. angu~ 

.tl6o,t.La. D:1dos t:-ar.sformados o.m 3.rco seu:') !%/100, 

piracicaba, SP., 1986. 

Escarificação 
Popul.a.;c~s _______ &P_.-.. ____ ' .... __ .. __ "~---_ .... _. ____ "' ____ ~f.2 d i_ Q. 

Sementes Sementes 
escarificadas nao escarificadas 

Pl, 70,44aA 33,13bA 51 , 79 

P2 63,84aB 36,91bA 50,38 

P3 65,05aAB 38,64bA 51 ,85 

Média 66,44 36,23 51 ,34 

1 I Nas linhas, os valores seguidos de pelo menos uma mesma 

letra minúscula e nas colunas os valores seguidos de p~ 

lo menos uma mesma letra maiúscula, não diferem entre 

si, de acordo com os desdobramentos indicados na Tabela 9. 



78 

ás das sementes nao escarificadas. 

A interação significativa artículos versus e~ 

carificação pode ser visualizada na Tabela 9. Esta indica 

que o efeito da escarificação sobre a pOrcentagem de germi 

naçao dRs sementes apicais e basais não foi o mesmo, qua~ 

do se ~onsiderou todas as populações juntas. Na Tabela 12 

pode-se verificar que em se tratando de sementes escarifi 

cadas não houve diferenças na porcentagem de germinação 

das sementes apicais e basais. Entretanto estas diferenças 

se manifestam quando as sementes não são submetidas 

rificação, tendo o artículo basal, maior capacidade 

nativa. Essa diferença na porcentagem de germinação 

dois artículos deve ter consequências na dinâmica da 

lação de S. angu~~~6ot~a, e consequentemente na sua 

vivência em condições naturais. 

a esca 

germi 

dos 

pop~ 

sobre 

! sabido que as leguminosas p03suem comu uma 

~e suas principais c~racterístic&s, a impermeabi:idade do 

tegumento, que dificulta a entrada de água (ROLSTON, 1978). 

Entretanto, segundo BALLARD (1973), qualquer corte ou feri 

mento leve no tegumento de sementes duras, em geral, favo 

recem i entrada de água e as croca~ gaso&as, 

a germinação. 

facilitando 

No caso do genero S~yto~anxhe~, a escarifica 

çao C0m lixa e uu m~todo eficiente para pro~ocar 0 aumento 

da porcentagem de germinação das sementes de diferentes es 

picies (BARRIGA, 1979; REIS, 1984). 

BARRIGA (1979) avaliou o efeito do polimorfi~ 

mo da vagem sobre a germinação de sementes escarificadas e 

nio escarificadas de oito populações de S. hum~t~~. Os re 

sultados mostraram que as sementes escarificadas com lixa 

obtiveram maior porcentagem de germinação do que as que nao 
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TABELA 12: Médias de germinação de sementes apicais e ba 

sais, escarificadas e não escarificadas da esp~ 

cie S. an9u~zi6oLia. Dados transformados 

arc sen 1%/100. Piracicaba, SP., 1986. 

Artículos 
Escarificação 

Apical Basal 

Escarificação 67,83aA 65,06aA 

Não escarificação 32,27aB 40,19bB 

Média 50,05 52,63 

para 

Média 

66,44 

36,23 

51 ,34 

1/ Nas linhas, os valores seguidos de pelo menos uma mesma 

letra minúscula e nas colunas os valores seguidos de p~ 

lo menos uma mesma letra maiúscula, não diferem entre 

si, de a~ordo com os desdobramentos indicados na Tabela 

9. 

foram escarificadas, de ambos os artículos, em todas as 

populações avaliadas. Por outro lado, as sementes apicais 

e basais desta espécie apresentaram a mesma capacidade de 
. -

germ~naçao. 

REIS (1984) avaliou a influência do dimorfis 

mo do fruto na germinação de sementes escarificadas e nao 

~s~ar:i.fi~ada.s d.as s::'spê<:iee S. de.bi.eLó, S . .6c.abJta, S. hama 

ta, S. humiLi.6, S. Le.ioc.a~pa e S. v~.6c.o.6a. Para todas as 

seis espécies, as porcentagens de germinação das 

escarificadas, de ambos os artículos, foram mais 

do que as porcentagens de germinação de sementes 

sementes 

elevadas 

nao esca 

rificadas destes artículos. Todavia, somente na espécie S. 

Le.ioc.a~pa, a germinação das sementes foi afetada pelo di 

morfismo do fruto, observando-se maior porcentagem de ge~ 

minação das sementes do artículo basal. 

A comparaçao das espécies em termos de 

tes nao escarificadas, mostra que S. humiLi~ e S. 
seme~ 

hama.ta 
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apresentaram ma~ores porcentagens de germinação (valores an 

guIares de 33,15 e 31,73, respectivamente), que são signl 

ficativamente diferentes das espécies S. deb~t~~, S. ~Qa 

b4a, S. te~OQa4pa e S. v~~Qo~a (valores angulares respectl 

vos de 15!49; 14,76; 10,08 e 16,27). 

Se considerarmos o valor angular médio obtido 

neste ensaio de germinação, pelas sementes não escarifica 

das da espécie S. angu~~~6ot~a (36,23) nota-se que ele se 

aproxima bastante dos valores encontrados por REIS 

para as esp~cies S. hum~t~4 e S. hama~a. 

(1984) 

As estimativas de tempo médio de germinação 
2 

Ct) , em dias, e sua . - . 
var~anc~a ( s-) 

t 
estão apresentadas na 

Tabela 13. Estas duas variáveis representam, respectivamen 

te a velocidade de germinação e o grau de uniformidade na 

germinação ao longo dos trinta dias de observação. 

Ve.rificé'.--se pela referida Tat.A.la~ -que as se 

me.ntes dos artí~ulos apical e b~sal sub~etidas i . f . 
eSCaT~_l. 

cação apres~ntaram os menores tempos médios de germinaçãoe 

as menores variâncias, em relação às sementes dos dois ar 

tículos não submetidas à escarificação, nas três popula 

çoes (Figura 17). Isto quer dizer que a escarificação pr~ 

moveu mais ripida e abrupta germinação das sementes ap~ 

cais e basais. For outro lado, o efeito da escarificação 

das sementes apicais e basais não foi o mesmo para as três 

populaç~es. A germinação das sementes apLca~s escarifica 

das da população P3 ocorreu mais rapidamente (levando, em 

média, cerca de 3 dias para completar a germinação) do que 

a germinação das sementes apicais das outras duas popul~ 

çoes, as quais levaram cerca de 5 a 6 dias, em m~dia, para 

atingir sua porcentagem mixima de germinação. 

No que se refere -as sementes do artículo ba 

sal escarificadas, nota-se que as três populações apreseE. 

taram diferentes tempos médios de germinação, estatistica 
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TABELA 13: Tempo médio de germinação (t), em dias, e variância do tempo médio de germin~ 

çio (S2_) das sementes dosarticulo~ apical e basal, escarificadas enio escari 
t 

ficadas, de populaç5es de S. angu4tl6olla. Avaliaçio realizada durante o p~ 

riodo de 30 dias. Piracicaba, SP., 1986 . 

. ----
Sementes do artículo Sementes do articulo Sementes do artículo sementes do artículo 

Populações apical escarificaJas basal escarificadas apical não escarifi basa1 não escarifi 
cadas cadas 

tO 8 2• - t S2 - t S2- t S2-
L t t t 

PI 5,37.t O,63aA 0,10 3,79 ± 0,39bA 0,04 9,85 ± 2, 16cA 1 , 17 7,45 ± 1,44cA 0,52 

P2 5,87 t 0,49aA 0,06 6,12 ± 0,82aB 0,17 9 ,42 ± 1 , 67bA 0,71 8, 13 ± 1 , 19bA 0,36 

P3 2,98 ± 0,35aB 0,03 2,28 ± 0,25aC 0,02 7 , 14 ± 1 ,5 7bA 0,6 'j 6,54 ± 1,32bA 0,44 

Médias 4,74 0,19 4,06 0,08 8,81 0,83 7,37 0,44 

Na linha, os valores seguidos de pelo meaos u~na mesma letra minúscula e nas colunas, 

os valores seguidos de pelo menos uma rresma letra maiúscula, não diferem entre si, 

significativamente. 

co 
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Figura 17: Velocidade média de germinação de sementes dos 

artículos apical e basal, escarificadas e nao 

escarificadas de populações de S. ~ngu~~i6oti~. 

Piracicaba, SP., 1986. (v = 1/t segundo LABOU 

RIAU, 197 O) , 

mente diferentes entre s~. A ma~or velocidade média de 

germinação foi obtida pela população P 3 , seguida da popul~ 

ção P 1 e por último da população P
2

, Estas diferenças nas 

velocidades de germinação entre as populações, podem estar 

refletindo a desuniformidade no processo de escarificação 

o qual foi realizado manualmente, em sementes muito 

nas, o que dificultou a escarificação. 

pequ~ 

As velocidades de germinação das sementes -nao 

escarificadas, tanto apicais como basais, foram semelhan 
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tes nas três populações, todas levando de 6 a 9 dias, em 

média, para completar a germinação. 

A variância do tempo médio de germinação (Ta 

bela 13) dá a idéia do grau de uniformidade da germinação 

de uma população de sementes, isto é, do grau de simulta 

neidade ou sincronia de germinação. Pode-se perceber que 

as sementes não escarificadas apresentaram maior dispersão 

em relação ao tempo médio de germinação, em comparação às 

sementes que sofreram escarificação, de ambos os artícu 

los. Isto significa que, uma certa p0rcentagem Jê sementes 

teve sucesso em germinar mais cedo e o restante iniciou a 

germinação depois, ou seja, há uma falta de uniformidade 

na germinação das sementes. Tal fato é interessante porque 

a quebra da dormência das sementes não escarificadas foi 

ma~s bem distribuída ao longo dos trinta dias de observa 

rao, enquanto que as sementes escarificadas manifestaram 

comportamen~o altamenLe uniforme, na medida em que a maio 

ria das sementes comuletou o processo de germinaçãe em um 

período de tempo mais curto ou concentrado. 

Em populações naturais é importante que isto 

a~ont2ça, pois a quebra de dormência ocorrendo em tempos_ 

ma~s prolongados, garante com ma~s segurança para a esp~ 

cie, que as sementes tenham oportunidade de encontrar o am 

biente favorável para a germinaçio. 

Se compararmos (Figuras 16 e 17) as popul~ 

çoes sob estudo, quanto aos três aspectos da germinação 

avaliados neste ensaio, simultaneamente, há de se encon 

trar que em todas as populações, as sementes escarificadas 

dos dois artículos, alcançaram maior porcentagem de germi:. 

nação, maior velocidade de germinação e apresentaram maior 

uniformidade na germinação, do que as sementes não escarl 

ficadas. Tais resultados devem estar associados sem dúvida, 

ao processo de escarificação artificial que facilitou a a~ 

sorçao de água e consequentemente a embebição e o início 



do processo de germinação. 

De qualquer forma, o comportamento 

cial do conjunto de sementes escarificadas e de 
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diferen 

sementes 

não escarificadas da espécie S. angu~~~no{~a, no que se re 

fere à capacidade germinativa, velocidad·e de ge~~'inação e 

grau de uniformidade, vem reforçar as va.tagens adaptati 

vas de dormência de sementes como um mecanismo de controle 

da germinação, a qual segundo HARPER (1977) tem papel fun 

damental na história de vida de uma planta. 

Este autor utiliza o termo "safe ,site" p~ 

ra designar o local que fornece o estímulo e as condi 

çoes requeridas para a quebra de dormência e germinação, 

bem como os recursos (igua e CO 2 ) que são consumidos dura~ 

te o processo de germinação. Além disso, o "safe site" é 

um local onde os perigos com preQ~dores, competidores, cons 

tituintes ~0xicos do solo e patógenos pré-emergentes, ~~ 

tão ausentes. 

Em última análise, em condições naturais a es 

carificação, e consequentemente a quebra da dormência, oco~ 

re gradualmente através de complexos fatores como a açao 

de microrganismos do solo, passagem pelo trato digestivo 

dos animais, flutuações de temperatura, altas temperat~ 

ras, etc. e o "safe site H é garantido de maneira gradativa 

e desuniforme, tal como ocorreu com as sementes de S. an

gu~~i6o{ia~ mesmo considerando que esta foi submetida, nes 

te ensaio, a condições controladas e homogêneas. 

4.4. Efeito de Temperaturas C0nstantes sobre a 

de Sementes não Escarificadas 

G~r-:linaçã.o 

A Tabela 14 expoe os resultados da anilise de 

variãncia individual dos ensaios em regime de temperaturas 

constantes. Observa-se que as populações não apresentaram 



'TABELA 14: Resumo da anilise de variincia inJividual dos dados obtidos nos ensaios de ge~ 

minação de sementes intactas de populações de S. angu~~iôotia submeti 

das a diferentes temperaturas con.ltantes. Dados transformados em arc sen/%/100. 

Piracicaba, SP., 1986. 

Fonte de 
Quadrados médios 

GL 
variação 25°(; 30°C 35°C 40°C 

Populações 02 19,9029 ns 9,5938 ns 55,5386 ns 3,222 ns 

Resíduo 09 7,9191 ~' ,5268 2 ú,,9123 39,8138 
---

Média 32,6132 32)7602 35,2977 29,2024 

cv (%) 8,6 !, , 7 1 t~ , 1 2 1 ,6 

ns Não significativo. 

(X> 

\.J1 
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diferenças estatísticas significativas em todas as temper~ 

turas analisadas. Pode ser observado também, por esta Tab~ 

la, a desuniformidade dos quadrados médios do erro experi 

mental obtidos nas análises de variância individuais. Por 

isso, a análise conjunta foi realizada ajustando-se os 
~ 

nu 

meros de graus de liberdade, segundo indicação de GOMES 

(1985). 

A análise de var1anC1a conjunta dos dados 

transformados em arco seno 1%/100, obtidos nesse ensa10 

(Tabela 15) indicou significância (p < 0,05) somente para 

temperaturas. 

A nao significincia temperaturas versus pop~ 

lações,indica semelhantes comportamentos das populações 

quanto à porcentagem total de sementes germinadas, nas di 

versas temperat~~as. 

Como pode ser visto pela Tabela 16, aR popul~ 

çoes nao diferiram na capacidade germinativa, em todas as 

temperaturas analisadas. Entretanto, em geral, consideran 

do a média das três populações, maiores porcentuais de ge~ 

minaçáo das sementes foram obtidos na faixa de 30°C e350C 

(29,33% e 33,66%, respectivamente) enquanto que a porcent~ 

gem mais baixa de sementes germinadas ocorreu à temperat~ 

ra de 40°C (24,33%). É interesssante acrescentar que a tem 

peratura de 4SoC não ocorreu gerfuinaç~o das sementes. 

° 25 C o grau de dormência alcançou 70,83%. 

O desdobramento do efeito das temperaturas co~ 

tantes na germinação de sementes não escarificadas,de cada 

uma das populações, em componentes de regressão está 

sentado na Tabela 17. 

apr~ 

Na Figura 18 estão representados, através de 

linhas de regressao, os efeitos das diferentes temperat~ 

ras sobre a porcentagem de germinação de sementes 1.n 
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TABELA 15: Resumo da anilise de variincia conjunta dos da 

dos transformados em arc sen 1%/100, obtidos no 

estudo do efeito de temperaturas constantes so 

bre a germinação,de populações de S. angu~tin~ 

t.<.a. Piracicaba, SP., 1986. 

Fonte de variação 

População (p) 

Temperatura (T) 

Interação (p x T) 

Residuo (+) 

cv (%) 

GL 

2 

3 

6 

36 (23) 

(+) Número de graus de liberdade de resíduo 

QM 

41,3184 ns 

75,1106 * 
15,6546 ns 

19,0478 

13,4 

ajustado confor 

me o método de eOeHRAN (1954) citado por GOMES (1985). 

* Significativo ao ~ív~l de 5% de probabilidade, pelo 

ns Não significativo 

TABELA 16: Porcentagem média de germinação das sementes 

Populações 

PI 

P2 

P3 

Média 

intactas de populações de S. angu~tinot.<.a, 

obtida na avaliação do efeito de temperaturas 

const~nt~s na g~rminaçãD de sementes. Médias de 

4 repetições. Piracicaba, SP., 1986. 

Temperatur; s 
.- ....... -._ ..... ,,-"" .. --' .. ....--"---

25
0

e 30
0

e 35
0

e 40
0

e 

26,00 ± 4,32 31,00 ± 4,16 27,00 ± 7,75 24,50 ± 11,36 

28,50 ± 3,42 26,50 ± 1,00 35,50 ± 9,98 23,00 ± 7,39 

33,00 ± 5,29 30,50 ± 3,00 38,50 ± 6,40 25,50 ± 6,61 

29,17 29,33 33,66 24,33 



· TABELA 17: Regressão polinomial para os regimes de temperaturas constantes de populaç5es 

de s. angu4~i6olia e se~s respectivos valores de significincia. Piracicaba, 

SP., 1986. 

Fontes de variação GL QM PROB F 

População P 1 

Regressão linear 11,1224 0,5496 

Regressão quadrática 28,4380 0,6613 

Desvios de regressao 8,2054 0,6064 

Resíduo 1 2 28,4717 

População P 2 

Regressão linear 7,0986 0,5328 

Regressão quadrática 45,9274 0,1203 

Desvios de regressao 81,9489* 0,0448 

Resíduo 1 2 16,7073 

População P 3 

Regressão linear '18,7005 0,2334 

Regressão quadrática 43,7915 0,0770 

Desvios de regressao 73,9820* 0,C272 

Resíduo 1 2 11,9505 

* Significativo a 5%. 
(Xl 

(Xl 
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Figura 18: Gráfico representativo das linhas de regressao 

tactas 

quadrática, confeccionado à partir das estimati 

vas dos parâmet .... os das eqll"';~~S, p:>ra as duas 

pop'l1aç5es C~ S. o.y/!]IUi"J...f,o.t.úr ('onsio.p ... ao.as sen 

síve.i.s . .I:'i.l..acic3.ba., SF., 19Bó. 

destas populações. 

A análise de regressão nao evidenciou diferen 

ças significativas ao nível de probabilidade convencional 

(1% e 5%) entre os efeitos das temperaturas constantes na 

garminação das sementes de cada popula~io, entretanto, ~ 

bom ressaltar a tendência à regressão quadrática, em ní 

veis de significância de 12% e 7%, para as populações P2 e 

P3' respectivamente. Através da Figura 18 nota-se esta ten 

dincia. sendo as temperaturas de 30°C e 35 0 e as que provo 

caram maiores índices de germinação nestas populações. A 

população P
1 

não apresentou diferenças significativas en 

tre as temperaturas, nem para o efeito linear, nem para o 

efeito quadrático. 

Os resultados obtidos neste trabalho, mostram 
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que, em condições de laboratório, maiores porcentuais de 

germinação das sementes de S. an9u~~~óot~a foram alcança 

dos dentro de uma faixa de temperatura que favoreceu a 

permeabilidade e a embebição da sementes, culminando com o 

que se considera o término do processo germinativo - a emis 

sa.o da radícula. 

Alguns trabalhos têm demonstrado exitir comp0E,. 

tamentos diferenciais entre as espécies do genero S~yto~a~ 

~he./.) (MCIVOR, 1976; BATTISTIN, 1979; REIS, 1984; SILVA, 

1984) e entre populações de uma mesma especie (BARRIGA, 

1979; PATERNIANI & MARTINS, 1979). 

Os resultados referentes as diferenças entre 

espécies de S~yto/.)an~he.~ mostram que a faixa de temperat~ 
o o ~ -ra entre 20 C e 25 C sao as ma~s favoraveis para provocar 

a germinação e que temperaturas abaixo ou acima desta fai 

xa d~minuem a porcentagem de germinação. Entretanto, assim 

como a espécie ~. angu4li6otia aprese~~ou. n2$~e t~u1alho, 

mais alta porcentagem de germinação à 3S
o

C, REIS (1984) 

afirma que a espécie S. hama~a também mostrou menor grau 

de dormência quando foi submetida à essa temperatura. A 

temperatura tamb~m mostrou certa eficiência em provocar a 

germinação de S. mae~oee.phata (SILVA, 1984). 

Com referência aos trabalhos que avaliaram a 
. -influência de temperaturas constantes sobre a germ~naçao 

de sementes de diferentes populações dentro de uma determi 

nada espécie de S~yto~an~he./.) (BARRIGA, 1979; PATERNIANI & 

MARTINS, 1979), estes constataram que, para algumas popul~ 

çõe~, a germinação das sementes não foi influenciada si~ 

nificativamente pelas diferentes temperaturas, a exemplo 

do que ocorreu com as populações de S. an9u~~~6ol~a, no 

presente trabalho. Por outro lado, muitas populações mos 

traram comportamentos diferenciais quanto à influência des 

te fator ambiental sobre a germinação das sementes. 



9 1 

Tudo isso indica que pode existir ampla var~a 

bilidade dentro de uma mesma espécie, considerando ares 

posta às temperaturas, que sem dúvida, deve estar relacio 

nada a diferentes pressões de seleção a que a espécie está 

submetida nas suas áreas de ocorrência natural que possuem 

grande heterogeneidade ambiental. 

No presente estudo, no entanto, as três pop~ 

laç5es mostraram praticamente o mesmo comportamento nas di 

ferentes temperaturas a que foram submetidas, o que prov~ 

velmente deve refletir o ambiente homogêneo onde ocorrem 

naturalmente, que são áreas de campina amazônica as quais 

possuem características muito parecidas e únicas dentro da 

área restrita onde foram coletadas. Ou ainda, pode-se con 

siderar que tais semelhanças nas respostas devem estar as

sociadasa um certo grau de identidade genética entre as 

populações. 

Na Tabela 15 escao apre&~nLddds aS 

gens de sementes q~e permaneceram embebiaas, mortas e du 

ras até o final do ensaio de avaliação de temperaturas cons 

tantes sobre a germinação das sementes. 

Pode-se verificar, por esta Tabela e atraves 

da Figura 19, que em todas as temperaturas, a porcentagem 

de sementes duras é bastante elevada, o que confirma a hi 

p6tese de que grande parte das sementes que não germinam 

realmente nao a fazem por apresentarem o tegumento duro,im 

permeável aagua. Por outro lado, observa-se que na faixa 

de temperatura que provocou maior índice de germinação das 

sementes (30
0

C e 35
0
), houve uma considerável pOrcentagem 

de sementes permeiveis (cerca de 13%) que permaneceram em 

bebidas vivas, mas não germinaram. Este resultado 

que outro fator ambiental ou outra temperatura deva 

cer importante papel na quebra da dormência dessas 

sugere 

exer 

semen 

tes, ou ainda, que estas temperaturas tenham provocado algum tipo de 

dormência secundária, de natureza fisiol5gica. A menor PQ~ 



TABELA 18: Poc~entagem midia de sementes em~etidas (E), sementes mortas (M) e sementes 

duras (D) obtidas no final do ensaio de avaliaçio de temperaturas constantes 

sobre a germinaçio de sementes de pOPllações de S. angu~tláolla. Avaliaçio rea 

lizada durante 30 dias. Piracicaba, SP., 1986(1). 

25 0 e 30 0 e 35 0 e 40 0 e 45 0 e 
Populações 

E M D E M D E li D E M D E M D 

Pl 1 ,5 5,0 67,5 2,0 4,5 62, 'i 13,0 3,0 57,0 24,0 5,0 46,5 14,5 53,0 32,5 

P2 10,0 11 , ° 50,5 20,0 6,0 47~5 1G,0 9,0 45,5 21,0 9,0 47,0 12,0 54,0 34,0 

P3 10,0 6,0 51 ,0 17,5 5,0 47,0 15,0 5,0 41,5 22,5 15,0 37,0 8,0 61,5 30,5 

Midias 7, 16 7,33 56,33 13, 17 5,17 53,0 12,67 5,67 48,0 22,5 9,67 43,5 11 ,5 56,17 32,33 

(1) Médias de 4 repetições. 

1.0 
N 



8 O 

60 

4 O .-

..:- 2 O 

<i 

o 
'w 
::i 

8 O .-
::z: 
lil 

~ 6 O 0-

I-

Z l. 0'-
W 
<.J 
a:: 
o 2 O 
o.. 

8 o .-

60 . , 
4 o .-

20 

Figura 19 

0,,"'-0 
',,° 0°

0
• 0 

"ti o ' .:::00: 
"o : ' 

00,,0 " 

" " O" 
~:oo::~ 

O' : 00 

CI °0 °" 
" ó o) " 

0°,,": """4 
lO o o oi 

o O" ( ... 
O" " <> 

~: °"°0,, 

0" "0:",, 

,. , 
°0° .. 

" o 00 

,°'11;1" O,),! 
10" "Q .... 
fO : .. o 
10 °00" o" 

' .. ,,0 4 

" : (I" 

:~ooo: 

:0°0°":0" 
'"o o""" 
",(1)"0: o., 
• ti .00" 

;~i?~ 
:;-~\;t, 

(5~~~~ 
' ........... 1\ 
'o/I ~ .... ~ 

~;::::)~I 

~~~;yl; 

SEMENTES DURAS ~ SEMENTES GERM,NAOC<S[J SEMENTES EMBEBIC,.;.sD SEMENTES MORTAS 

--------------------------------------------~ 

~ 
~ 

)" " "" 
.= :0° .. :: 
00 : (I, 

o" 0 .. 

',0,,°(1)0 

00 : "4 

___ i, o (I /;;0 

~... .. . .-1)0.0,,"',,°0,,° 
~ O· o 

26 30 . 

00 o " 
o) 0°0 . " <>" (> o 

~OOOOO:OOO 
,," "(10 

0"0°0 ° 0' 

'0.0°°" 
(I ç. ~ ( 

: Gol> (I 

" : 0(1 

o" QO 
·0 00 " 

',' 
•• " 00 ,,0 0'" 

'" "" " '. ' 
'''' '" li I> 
,," °0 
" .. 111 o 
" ' ''''"O.'' (I 

o o o) OI 
o • ..,0 

0·0 CI 

Q .. : (> 

,": 0".,'" ~' 
0" O": "" 
"00" Q. 
, " 40 c 

~ .;~ _ 1:°°:::" 
: OI:> 

="'~"'1 

1;1 - - t: 
" ",,0 
)o":o",,OgOO 

o ",," 
(lO o ' 

1;1,,0 o 
o " 00 j" "., <> 
• c)o " ' (>" (;I " 

o " ,00 

~~@Wi ~~.~~~c=~L-_ 
;, E. 40 l, 5 (O C) 

TEMPERATURA 

POrcentagem midia de se~entes germin~.das, embebidas, mortas e duras obtidas no 

final do ensaio de avaliação de teillperaturas constantes sobre a germinação de 

sementes de populaç5es de S. angu~tijolia. Avaliação realizada durante 30 dias. 
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centagem de sementes mortas 

trada nessas temperaturas. 

ou inviáveis também foi encon 

o 
À temperatura de 40 C, onde as sementes atin 

giram a mais baixa capacidade de germinação, grande quanti 

dade de sementes permaneceram embebidas (22,5%) ao 

do teste, 9,67% das sementes estavam mortas e 43,5% 

vam realmente duras, nao embebidas. 

final 

esta 

A 45 0 C nao houve germinação das sementes e en 

controu-se, no final do teste, grande quantidade d~ S~ 

mentes mortas (56,17%), completamente inviáveis. Realmente, 

a impossibilidade das sementes germinarem está associada, 

neste caso, ã morte do embrião. Nessa temperatura, apenas 

32,33% das sementes permaneceram com o tegumento impermeá 

vel e 11,5% não germinaram, embora estivessem embebidas v~ 

vaso 

Na Tabela 1~ escao apresentados 05 tempcz ~~ 
2 

dios de germinação t e a sua variincia s~ das sementef 

das populações de S. angu~~~nqL~a avaliadas neste ensaio. 

Avaliando o comportamento das populações den 

tro de cada temperatura, nota-se, pela referida Tabela, 

que não há diferenças significantes entre as populaçõesqua~ 

to ã velocidade de germinação, exceto na temperatura de 
o -25 Cf onde as populaçoes P1 e P3 levaram 8 a 9 dias para 

completar a germinação enquanto a população P2 levou, em 

méd ia, 14 dias. 

Nas temperaturas de 30 0 C e 3S
o

C, consideradas 

ideais para a germinaç~o da espécie S. angu~~~6alLa, os 

tempos médios de germinação das sementes ficaram em torno 

de 8 a 12 dias, considerando a média das três populações 

- 40 0 . juntas, e no entanto, a C, onde ocorreu a malS 

porcentagem de germinação de sementes, as velocidades 

germinação foram maiores, para todas as populações. 

baixa 

de 

Nesse 



-TABELA 19: Tempo médio de germinação (t), em dias, e variância do tempo médio de germin~ 

ção (s~) das sementes de tris pOPlllaç5es de S. angu~tJ6olJa submetidas ao re 

gime t de temperaturas constantes. Avaliação realizada durante ° período de 

30 dias. Piracicaba, SP., 1986. 

• 250 e 
Populaç5es 

t 

Pl 9,15±2,31aA 

P2 14,44 ± 1,87aB 

P3 8,33 ± 1,61aA 

S2-
t 

1,34 

0,88 

0,65 

300 e 

t 

12,97 ± 1,63bA 

13,00 ± 1,69aA 

11,75 ± 2,07aA 

S2-
t 

0,67 

0,72 

1,08 

35
0 e 

t 

7,98 ± 1 ,65aA 

8,73 ± 1,40bA 

9,03 ± 1, 62aA 

S2-
t 

0,68 

0,49 

0,66 

400 e 

t S2-
t 

3,37±1,18cA 0,35 

3,89 ± 1 , 15cA 0,33 

2,73:': 0,90bA 0,20 

------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------~---
Médias 10,64 0,96 12,57 0,82 8,58 0,61 3,33 0,29 

Na linha, os valores s~guidos pelo menos uma nesma letra min~scula e nas colunas os va 

lores seguidos de pelo menos uma mesma letra mai~scula, não diferem entre si, 

cativamente. 

signifi 

\D 
VI 



caso, as populações atingiram o seu potencial 

em apenas 3 dias, em média. 

96 

germinativo' 

Como pode ser visualizado pelas Figuras 20 e 

21, as temperaturas de 30
0

C e 3S
o

C provocaram maiores po~ 

centuais de germinação e elevados valores de tempo médio 

de germinação, enquanto que a temperatura de 40°C não so 

proporcionou menores índices de germinação, como também di 

minuiu os tempos médios de germinação, em todas as popula 

çoes. ~ interessante ressaltar que parece haver certa ten 

dência à associação negativa entre a capacidade germinac~ 

va e a velocidade de germinação, com relação ao efeito de 

temperaturas constantes na germinação das sementes de S. 

angu~~~6ot~a. Mesmo considerando que o efeito das temper~ 

turas constantes não provocou a total quebra da dormência 

de sementes dessa espécie, pode-se imaginar que o fato da 

tempe:atuca d9 40
0

C te~ influenciado ~ouco a germinação 

das sementes e ao Mesmo tempo ter favorecid0 mais rápida e 

mais unó_for"!Ue germinação, tenha ('_or..q~'1llências p<::.0Io6i<.:as J.Lil 

portantes, na medida em que, sendo a temperatura apenas uríla 

das condições do "safe site lf
, é importante para a popul~ 

çao que o mínimo de germinação, favorecido por esta temp~ 

ratura, seja garantido através da germinação mais veloz e 

uniforme. Desse modo, os genótipos que germinam mais ráp~ 

do e não os que possuem maior capacidade germinativa e que 

contribuirão para a população de plintulas. Por outro la 

do, nas temperaturas de 30
c

C e 35°C, a contribuiçào para 

a população de plântulas pode ser unicamente dos genótipos 

com maior capacidade de germinação, que são provavelmente, 

menos velozes e cujo processo de germinação se desenvolve 

desuniformemente. 

Em última análise, parece existir nesse caso, 

um mecanismo compensatório associado à capacidade de ge~ 

minaçio e velocidade de germinação, que pode exercer impo~ 

tante papel na germinação e estabelecimento de plântulasem 

cDndições naturais, quando se considera a influência da 
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Figura 20: porcentagem média de germinação para o 

de temperaturas constantes, mostrando o 

tame~~o ~e tris populaç6es de S. 
pi:>:"a.r..ic&!:-~, SI? ~ 1986. 

. -temperatura na germ~naçao. 

regime 

comp0E.. 

4.5. Efeito de Temperaturas Alternadas sobre a Germinação 

de Sementes Intactas 

As an~lises individuais dos dados obtidos nes 

te ensaio (Tabela 20) mostram a desuniformidade dos quadr~ 

dos médios do erro experimental. Desse modo, foi prec~so 

ajustar os graus de liberdade do resíduo para permitir a 

realização da anilise conjunta, segundo a indicação de 

GOMES (1985). 

A anilise conjunta dos ensa~os de 

com temperaturas alternadas esti apresentada na 

germinação 

Tabela 

21. Pode-se observar que há diferenças significativas ap~ 

nas entre as populações, referentes à porcentagem de germ~ 
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Figura 21: Velocidade média de ger~inação das sementes 

intactas de populações de S. an9u~~i6~ 

tia, obtida na avaliação do efeito de temper~ 

turas constantes na germinação de sementes. pi 

racicaba, SP., 1986. (v = 1/t' segundo LABOURIAU, 

1970). 

naçao das sementes. 

A interação nao significativa temperaturas 

versus populações obtida neste ensaio, indica que as três 

populações apresentaram os mesmos comportamentos, quanto 

à porcentagem de germinação, nas diversas temperaturas. As 

populações, por sua vez, mostraram-se insensíveis às 

rentes temperaturas, já que dentro de cada uma delas 

dife 

nao 

houve variação nas respostas às alternincias de 

turas. 

temper~ 



TABELA 20: Resumo da anilise de variincia ildiviiual dos dados obtidos nos ensaios de 

Fonte de 
variaçio 

Populaçoes 

Resíduo 

Média 

CV% 

germinaçio de sementes intactas de populações de S. an9u~ti6oiia sub 

metidas a diferentes alternincias ~e temperaturas. Dados transformados em arc 

se n 1% /10 O. P i r a c i c aba, S P, 1 986 , 

Quadri:tdos médios 
GL 

25°_40°C 25°_35°C 25°·-3ÜoC 30°_35°C 30°_40°C 35°_40°C 

02 325,6839** 291,1679** 13, 7~84ns 155,3909** 322,9877** 121,1845ns 

09 21,6669 21,1580 28,9773 13,1877 39,2121 59,0893 

39,2057 38,4513 37,5493 37,4175 34,1+877 34,2720 

11 ,9 11 , 1 14,3 9,7 18, 1 22,4 

** Significativo ao nível de 1% de probabiliddde, pelo teste de F. 

ns Nio significativo 

\O 
\O 
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'TABELA 21 Resumo da análise de variância conjunta dos da' 

dos transformados em arc sen 1%/100, obtidos no 

estudo do efeito de temperaturas alternadas so 

bre a germinação de sementes intactas 

de populações de S. angu~~~not~a. Piracicaba, 

SP., 1986. 

Fonte de variaçâo 

Populações 

Temperaturas 

Interação CP x T) 

Resíduo C+) 

CV% 14,1 

GL 

2 

5 

10 

54 C 40) 

QM 

1007,5216** 

50,7504ns 

44,5444ns 

30,5546 

** Significativo ao nível de 5%, pelo teste de F. 

ns Não ~ignificati~0 

+ N~mero d~ ~~a~s de liberd&~e ajustado segun rln o m~todo 

de COCRRAN citado por GOMES (1985). 

Ao se comparar as populações dentro de cada 

te~peratura, ObRe~V?-Se pela Tabela 22, que apenas nas tem 

o 5 40 0 - • f . peraturas de 25-30 C e 3 - C nao ocorreram dl. erençassl.~ 

nificativas entre as populações. De um modo geral, nos ou 

tros pares de temperatura, as populações P
1 

e P
2 
apresent~ 

ra~ 05 meRmo: porcentuais de ger.minaçãn, que foram mais 

baixos e significativamente diferentes dos obtidos pela p~ 

pulação P
3

' a qual alcançou índices de germinação bem mais 

e leva.do s . 

Pode-se natar que cada população pOSSUl. uma 

faixa de temperatura ~lternada mais favorável i permeab! 

lização do tegumento, embora dentro da amplitude de 25°C a 
o 

40 C, qualquer choque de temperatura alternada promova ef~ 

tivamente uma considerável quebra da dormincia das 

teso 

semen 



'TABELA 22: pOrcentagem m~dia de germinaçio das sementes intactas de populaç5es 

Populaç5es 

Pl 

P2 

P3 

Médias 

de S. an9u~t16olla, obtida na avaljaçio.do efeito de temperaturas alternadas 

na germinaçio de sémentes. M~dias de 4 iepetiç5es. Piracicaba, SP., 1986. 

Temperaturas 

250 _400 250 _350 250 _300 300 _350 300 _400 . 350 _400 

32,00 ± 11,55aB 29,00 ± 7,75aB 35,50 ± 4,43aA 33,47 ± 3,42aB 27,00 ± 8,87aB 34,5 ± 15,61 aA 

31,00 ± 3,46aB 32,50 ± 3,42aB 35,50 :':10,88aA 28,84 ± 6,63aB 22,00 ± 7,83aB 23,0 ± 8,87aA 

58,00 ± 5,16aA 55,50 ± 9,85aA 4 1 , 00 ± 1 O, 11 aA 48,99 ± 7,39aA 49,50 ±12,69a.A 40,0 ± 9,38aA 

40,33 39,00 37,3] 37,42 32,83 32,50 

As médias, nas linhas, seguidas por letr~s minúsculas distintas e nas colunas, segui

das por letras maiúsc~las distintas diferem entre si ao nível de 5% de significância. 

, ....... 

o 
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REIS (1984) informa que existem diferenças s~~ 

nificativas, quanto à poccentagem de germinação de semen 

tes, e rl.1;re diferentes espécies de S:tylo-6a.n.the.-6 submetidas 

a alternâncias de temperatura. Porém, quando fez comparaçao 

entre temperaturas dentro de cada espécie, constatou que 

apenas as va=iedades de S. gu~a.ne.n-6~-6 varo ca.ne.-6ce.n-6 e S. 

gu~a.ne.n-6~-6 varo m~c~ocephala., não foram influenciadas signi 

ficativamente pelas temperaturas. Para S. deb~l~-6 a maior 

percentagem de germinação foi encontrada à temperatura de 

30-3S o C, enquanto que para S. V~-6C0-64 e S. hum~l~-6 a melhor 

temperatura foi de 25-3SoC. 

SILVA (1984) encontrou para S. ma.c~ocepha.la., 

pares de temperatura de 2S-SoC, 2S-100C, 25-1SoC, 25-

2S-300C e 25-3SoC não diferiram entre si e os valo 

res de t mostraram qu~ a velocidade de germinação foram mu~ 

to semc:hantes. 

E interessante ressaltar que 0& ansa~o~ c~ ra 

gime de alternância de temperaturas com populações de S. an 

gU-6:t~601~a., apresentaram, no geral, índices de germinação s~ 

periores aos alcançados pelos ensaios com temperaturas cons 

tabtes. Este r~sult3dc i cposto ao cn~ontrado para a espe 

cie S. hum~l~-6, pois nesse caso, as temperaturas constantes 

foram mais efetivas na quebra da dormincia das sementes, do 

que as temperaturas alternadás (BARRIGA, 1979). 

Na Tabela 23 estão apresentadas as p OTc:ent ~ 

gens médias de sementes embebidas, sementes mortas e 

tes duras obtidas no final deste ensaio. A Figura 22 

tra este resultado. 

semen 

ilus 

o ° As temperaturas de 30-40 C e 3S-40 C, que pro-

porcionaram os menores índices de germinação, apresentaram 

no final do ensa~o, os valores mais altos de sementes 

bidas vivas (22,33% e 24,67%, respectivamente). Por 

lado, as porcentagens de sementes duras presentes no 

embe 

outro 

térmi 



TABELA 23: 

Populações 

Pl 

P2 

P3 

Média 

( 1 ) Médias 

Porcentagem de sementes embebidas (E) , sementes mlrtas (M) e sementes duras (D) obtid<,s no final do 

ensaio de avaliação de tempera taras alternadas sorire a germinação de sementes de populações S. aY!gu.6t:!:,. 

ÓO!,{a . Avaliação raalizada durante 30 dia ... Pirlcicaba, SP. , 1986 (I) 

25° _40°C 25°_35°C 25°_30°(; 30°_35°C 30°_40°C 35°_40°C 

E M D E M D E M ') E M D E M D E M D 

4,ô 3,0 61,0 2,0 6,0 64,0 0,0 4,0 60,S 8,0 7,0 49,65 19,0 6,0 48,0 27,S 5,5 33,0 

14,) 10,5 44,S 5,5 10,5 51,J 1,0 ~. ,0 54,S 10,0 10,0 47,52 36,0 13,0 29,0 ~3 ,5 15,0 38,5 

4,:> 10,5 27,5 2,0 7,5 35,5 0,0 13,5 45,5 4,0 11,0 40,58 12,0 13,0 25,5 1.3,0 11,0 26,0 

7,33 8,0 44,33 3,17 7,67 50,33 0,33 8,83 ~'j,5 7,33 9,33 45,92 22,33 10,67 34,17 24,67 10,5 32,5 

de 1\ repetições. 

I-' 
O 
W 
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Figura 22: Porcentagem média de sementes ger~inauas dormentes (embebidas vivas e duras) e mortas ob 

tidas no ensaio de avaliação do efeito d2 temperaturas alternadas sobre a germinação de se 

mentes de popu~ç~es de S. anguatiSotia. Ava;iação realizada durante 30 dias. Médias de 4 ie 

petições. Piracicaba, SP., 1986. 

I-' 
O 
~ 
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no dos ensaios envolvendo estas temperaturas foram menores 

do que às obtidas nos ensaios com outras temperaturas. 

o o 
Nas temperaturas de 25-35 C e 25-30 C, as meno 

res quantidades de sementes permaneceram embebidas (3,17% e 

0,33%). As porcentagens de sementes mortas, presentes no fi 

nal de todos os ensaios foram praticamente iguais, 

em torno de 8% a 10%. 

Verifica-se, então, que os choques mais 

ficando 

eleva 

dos proporcionaram a embebição de muitas sementes, mas es 

tas nao germinaram. Esses choques podem ter induzido algum 

tipo de dormência secundária, ou mesmo, pode ter faltado o~ 

tro fator que proporcionasse às sementes a condição necessá 

rLa para completar a germinação através da emissão da radí 

cula. 

Nas temperaturas maLS baixas, no enraato, as 

sementes que não germinaram, permaneceram cum o teguClen:':v 

impermeivel, nao permitinrlo à entrada de água. Nestes ca 

sos, a dureza do tegumento das sementes de S. angu~~inolia 

foi a maior responsável pela dormência das sementes. 

Os tempos médios de germinação (t), em dias, 
2 

e sua variância (St ) das sementes das populações de S. an 

gu~~~6olia submetidas ao regime de temperaturas alternadas 

estão aprese~tados na Tabela 24. 

Avaliando-se o comportamento das populações den 

tro de cada temperatura, observ~-se pela referida Tabela e 

atra-vés da Figura 24, que nos pares de temperaturas de 25-

_40°C, 30-40 0 C e 35-40 0 C, a$ populaç6es mostraram semelhan 

tes comportamentos, quanto à velocidade de germinação, apr~ 

sentando, em média, 10 dias para completar - . sua maX1.ma cap~ 

cidade de germinação. Por outro lado, nas temperaturas de 
o o ° 25-35 C, 25-30 C e 30-35 C, as populações diferiram signifi 

cativamente quanto à velocidade de germinação, tendo, a p~ 

pulação P 3 apresentado, nessas temperaturas, maior velocida 



TABELA 24: Tempo midio de germinaçio (~). em dias, e variin~la do tempo midio de gsrminaçio (S2~) das sementes de 

três populações d~ S. angu~t~óot~a submetiGas dO regime de temperaturas alternadas. Avaliacio realiza-

da durante ° período de 30 dias. Piracicaba, SP. , 1986. 

Popula 
25°_40°C 25°_35°C 250 _WoC 30°_35°C 30°_40°C 35°_40°C 

ções-
t S2- t S2- t S2- t S2- t S2- t S2-

t t t t t t 

P I 10,41 ± 2,15abA 1,16 11,64 ± 1,91abAB 0,91 8,38± 1,7/aA 0,76 13,O± 1,67bAB 0,70 9 ,96 ± 2, 10abA 1,01 11,41 ± 2,20abA 1,22 

Pl 11,74± 1.67aA 0,70 13,26 ± 2,09aA 1,09 13,18 ± 1,4"laB 0,54 15,S2±2,OlaA 1,01 10,39 ± 2,IOabA 1,IV 8,74±1,97bA 0,97 

P3 8,75± 1,42abA 0,50 9.23 ± 1, 76abB 0,77 7,56 ± I,SSaA 0,60 11,01±I,20bB 0,36 8,49 ± 1,42abA 0,51 10,53 ± 2,OlabA 1,01 

Médias 10 ,3 0,79 11,38 0,92 9,71 0",3 13,18 0,69 9,61 0,87 10,23 1,07 

Nas linhas, os valores seBuidos de pelo menos uma meSl,a le:ra min~lcula e nas colunas os valores seguidos de pelo 

menos uma mesma letra mai~scula, nio diferem entre si significativamente. 

t-' 
O 
~ 
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~100r---------------------------------------------~ o ;;--

25 

25-40 2~-3 S 25-3 O 30-35 30-4 O 35-40 

Figura 23: Porcentagem média de germinação para o regime 

cC'llport~ de temperaturas alter~a~as, mostranrlo 

mento de três populações de S. angu~t~6ol~a. Pi 

racicaba, SP., 1986. 

de de germinação. 

Quando se compara os diferentes pares de tem 

peratura, dentro de cada população, observa-se, ainda, pela 

Tabela 24, que nas populaç3es F 1 e F3 os valores de ~ ma1S 
o 

baixos ocorreram a temperatura de 25-30 C e que estes foram 

significativamente diferentes dos valores de t mais altos, 
o alcançados nas temperaturas de 30-35 C. Na população P

2
, a 

temperatura de 35-40 0 C proporcionou a maior velocidade de 

germinação, que foi semelhante ~ velocidade alcançada na 

temperatura de 30-40 o C e diferente das demais temperaturas, 
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Figura 24: Velocidade média de germinação de sementes intac 

tas de populações de S. angu~x~6ol~a, obtida 

na avaliação do efeito de temperaturas alterna 

das na germinação de sementes. Piracicaba, 

1986. (t = l/v segundo LABOURIAU, 1970). 

SP. , 

as quais apresentaram valores de t bastante elevados e con 

sequentemente menores velocidades de germinação. 

De um modo geral., considerando a m~dia das 
2 

três populações, os valores de t e St mostraram que as velo 

cidades e graus de uniformidade da germinação de sementesde 

S. angu~t~6ol~a foram muito semelhantes, em todos os 

de temperatura. 
pares 

Em ~ltima anilise, a quebra da dormência das 
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sêmentes de S. angu~x~6al~a foi efetuada com alternâncias' 

de temperatura, dentro da amplitude de 25
0

C a 40
0

C, de ma 

neira tal que todas as temperaturas avaliadas proporcion~ 

ram semelhantes respostas das sementes dessa espécie quanto 

à capacidade germinativa, velocidade de germinação e graus 

de uniformidade na germinação (Figuras 23 e 24). 

4.6. Avaliação da Variabilidade Genética com Relação a Dor 

mência de Sementes 

Na análise de variância dos dados transforma 

dos em arco seno 1%/100 (Tabela 25) obtidos no ensalO com 

famílias, o teste F detectou diferenças significativas en 

tre populações e entre famílias dentro da população P1 de 

S. angu~x~6al~a. Nas outras duas populações P
2 

e P3 , o tes 

~e ~ ni~ ~ptectcu diferenças entre famílias. 

Atrav~s da Tabela 25, podemos obs~[var, tawbé~ 

os valores do coeficiente de variação genética (CVg) e do 

coeficiente de determinação genotípica (b) obtidos para a 

característica germinação de sementes não escarificadas de 

12,6 e 8 famílias das populações P
1

, P2 e P3' respectivame~ 

te. 

Baixas porcentagens médias de germinação das 

s~m~nte3 fora~ encontradas p3~a tcdas ~s populaçõeB (Tabal~ 

26), as quais refletem o alto grau de dormência de suas se 

mentes. Entretanto, embora a maioria das sementes tenham 

permanecido duras até o final do ensaio, houve grande qua~ 

tidade de sementes embebidas vivas e mortas (Tabela 27), em 

todas as populações. 

Os resultados contidos na Tabela 26, mostram 

que há considerável diferença entre as populações, com rela 

çao à porcentagem de sementes germinadas. As populações P
1 

e P 3 apresentaram os maiores índices de germinação (17,83% 



TABELA 25: Resumo da análise de variância dos dados 

formados em arc sen 1%/100 e valores do 

1 10 

trans 

coefi 

ciente de variação genética (CVg) e do coeficie~ 

te de determinação genotípica (b), obtidos para 

o caráter germinação de sementes. 

S P ., 19 ÔÓ • 

Piracicaba, 

Fonte de variação GL QM CVg% b 

Populações 02 íOOO,6407*'\ 

Famílias (F) d populações (p) (23) 88,4040** 

Famílias/População Pl 11 138,4950** 21 ,81 0,5093 

Famílias/População P2 05 60,2752ns 18,55 0,2369 

Famílias/População P3 
07 29,7818ns 3,23 0,0260 

Resíduo médio 7'6 26,e~75 

Coeficiente de . - (%) 23,5 var~açao 

** Significativo ao nível de 1 % , pelo teste de F 

ns Não significativo 

e 20~41%, respectivamente), enquanto a população P2 teve 

apenas 7,5% de sementes germinadas. Por outro lado, pode-se 

observar, através da Tabela 27, que esta população aprese~ 

tou a maior porcentagem de sementes mortas ou inviáveis. Is 

to talvez demonstre que as diferenças encontradas, devem ser 

devido, em grande parte, ãs diferenças no estado das semen 

tes ou viabilidade, do que propriamente a existência de va 

riabilidade entre as populaçoes. 

Dentro da população P
1

, a amplitude de varia 

çao, considerando a porcentagem de germinação das sementes, 

va~ de 9,0% a 31,0%, indicando, dessa forma, que existe am 

pIa variabilidade dentro desta população. Entretanto dentro 



TABELA 26: Porcentagem midia de germinação, :empo midio de germinação (~) e variãncia do tempo midio de germinação 

(s'~) de sementes intactas de 12,6 e f, famílias das populações Pl, P2 e P3, respectivamente,da 

espieie S. angu-6Li.6ol.La. Midias de 4 repetições. Piracicaba, SP., 1986 (1). 

-----
Pc pu 1 aI ões 

Famílias Pl P2 P3 

7. de germinação t s'- 7. de germina~.ão t 5 2 - 7. de germinação t 5 2-
t t t 

16,00 ± 5,89c 8,43 ± O,80ab 0,16 5,50 ± 3,00 8,18 ± 2,20a 1,21 18,5 ± 3,42 7,70 ± O,80a 0,16 

2 9,50 ± 4,43c 9,95 ± 1,29a 0,42 3,50 ± 1,91 9,71 ± 2,57ab 1,65 24,OO± 5,16 8,29 ± 0,99ab 0,25 

3 9,00 ± 4,76c 8,44 ± 1,59ab 0,63 9,50 ± 3,79 7,79 ± 1,52a 0,58 21,OO± 8,41 9,45 ± 1,19ab 0,35 

4 30,50 ± 8,39a 6,79 J: 1,03ab 0,26 7,00 ± :i,8~ 8,56 ± 1,61a 0,65 14,75± 6,29 10,09 ± 1,11b 0,31 

5 16,50 ± 5,OObc 8,85 ± 0,95a 0,22 13 ,50:!: é ,6í 11,44 ± 1,20b 0,36 16,50:!:10,25 7,45 :!: l,03a 0,26 

6 13,00 ± 3,46c 8,38:!:I,31ab 0,43 6,00 ± 4, r'. 5,92 :!: 2,42a 1,46 23,50± 7,19 7,45 ± 0,86a 0,19 

7 14,00 :!: 5,89c 6,89:!: 1,59b 0,63 22,00± 9,09 8,95 ± 0,96ab 0,23 

8 18,00 ± 6,93bc 6,86 ± 2,64ab 1,74 23,00± 7,39 9,74 ± 1,04b 0,27 

9 18,00 ±12,65bc 6,53t.1,5Ib 0,57 

10 31,00 ± 2,58a 8,48 ± O,67ab 0,11 

11 28,50 ± 8,85ab 8,17±O,83ab 0,17 

12 10,00 ± 2,31c 8,90± 1,05a 0,27 

Médias 17 ,83 8,05 0,47 7,50 8,60 0,99 20,41 8,64 0,25 

(1) Na coluna de midias para populações, os valores seguidos ( e pelo menos uma mesmé':.. letra nao diferem entre si, 

significativamente, pelo teste de Tukey, cons idrlrando a X de genninação, e pela nao sobreposição dos intervalos 
-de confiança, para os valores de t. 

t--' 
t--' 
t--' 



TABELA 27: Porcentagem m~dia_ de sementes embebidas (E), sementes mortas (M) e sementes 

duras (D), obtidas no final do ensaio de avaliaçio da variabilidade gen~tica 

Famílias 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

M~dias 

(1) M~dias 

com relaçio a dormência de sementes de S. angu~ti6olia. Piracicaba, 

1986 (1) . 

Populações 
._--

P 1 P 2 P 3 

---.,., 
J!. M D E M D E M 

15,00 15,50 53,50 17,00 48,50 29,00 25,50 32,00 

31,00 13,00 46,50 26:00 28,50 42,00 28,00 15,50 

23,50 6,00 61,50 29,00 20,50 41,00 33,50 13,50 

18,50 8,50 42,50 26,00 14,00 53,00 32,50 29,00 

25,00 17,50 41,00 2L,On 24,50 40,00 26,50 20,00 

20,50 15,50 51,00 4(', OI) 14,50 39,50 24,00 8,50 

15,00 17,50 53,50 29,50 8,50 

19,00 20,50 42,50 13,00 3,50 

20,00 16,50 45,50 

23,50 20,50 25,00 -:-

12,50 5,50 53,50 

19,50 11 ,50 59,00 

20,25 14,00 47,92 26,67 25,08 40,75 26,56' 16,31 

de 4 repetiçõe.s. 

S P • , 

D 

24,00 

32,50 

32,00 

23,75 

37,00 

44,00 

40,00 

60,50 

36,72 
N 



1 1 3 

das populações P2 e P
3 

nao apareceu variação entre família-s, 

ou seja, houve completa uniformidade, dentro de cada uma 

das populações, no que se refere às respostas na germinação 

de sementes (Figura 25). 

Os baixos valores do coeficiente de 

genética entre famílias dentro de cada população, 

. -varl.açao 

21,81%, 

18,55% e 3,23% indicam que pouca variação de natureza gen~ 

tica está presente nas populações P
1 

P
2 

e P
3

, 

mente, da espécie S. ~ngu~~i6oli~. É importante 

respectiv~ 

comentar 

que o fato de terem sido avaliadas poucas famílias dentro de 

cada população, não nos dá possibilidade de considerar es 

tes resultados como válidos para outras populações. Por ou 

tro lado, a restrição da variabilidade dentro das popul~ 

çoes deve ter sido provocada durante a amostragem em condi 

çoes naturais, devido ao baixo número de plantas com semen 

tes disponíveis na ocasião d~ c~leta. 

Considerando-se as estl.mativas do coef1.ciente 

de determinação genotípica que constam na Tabela 25, ~hega

-se à conclusão que as diferenças observadas na dormência de 

sementes dentro da população P
1

, são devido, igualmente a f~ 

lar~s g~niticos c ambien~ais, pois possa popul~çio. o ~0efi 

ciente de determinação genotipica foi igual a 0,5093. 

valor, porem, indica que há plena possibilidade 

se alterar o caráter dormência de sementes nesta 

de Contrari~me~t2, nas 

Este 

de 

popul~ 

lações P 2 e P3 , a pouca variação encontrada entre as famí 

lias avaliadas, dentro de cada uma das populações, sao devi 

do a fatores não genéticos (b = 0,2369 e 0,0260~ respectiv~ 

mente), ou seja, a açao da seleção para sementes dormentes 

e não dormentes, nestas populações nao será efetiva, pois 

poucas sao as chances de sucesso. 

O polimorfismo para sementes duras ocorre em 

muitas leguminosas e o grau de variação presente 

pulação, pode ser herdáv~l ou pode sofrer forte 

em uma p.<:: 

influência 
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ambiental, principalmente durante a epoca de formação e ma 

turação das sementes (SILVERTOWN, 1984). 

Comportamentos diferenciais na germinação das 

sementes de diferentes espécies de Stylo~anthe~, de diferen . -
tes populações dentro de espécies e de diferentes famílias 

dentro de populações (BARRIGA, 1979; P~TERNIANI & MARTINS, 

1979; BATTISTIN, 1981; REIS, 1984), indicam que a variabili 

dade com relação à porcentagem de sementes duras, aprese~ 

ta um componente ambiental e outro genético, resultado de 

pressões de seleção em ambientes heterogêneos. 

Os tempos médios de germinação (t) e sua va 
2 

riância (St)' em dias, estão apresentados, juntamente com a 

porcentagem de sementes germinadas, na Tabela 26. 

Verifica-se que dentro da população Pl' embora 

tenha oc~~ri..!o ampJ::I '·..:riabi l..i . .lade 11a porcentagem de õ..:rmi:, 

ê.3.ç:;>o ..1.,,8 sero<>:>res, pouc.a vari.<l,;ãü surgiu na vp.locidade ue 

germinaçic. Dife~ença6 ~ntre família6, ~om relaç~o ao grau 

de uniformidade da germinação, também foi &ceútuada nesta 

população. De um modo geral, famílias com similares capaci:, 

dades e velocidades de germinação diferiram em uniformidade. 

De um lado, encontra-se famílias que completaram a germin~ 

ção em um curto período de tempo (famílias 1, 10 e 11) e no 

extremo, famílias que apresentaram germinação mais desuni 

forme (famílias 3, 7 e 8). 

As diferentes famílias da população P
2 
aprese~ 

tar'am c.omportamentos muito semelhantes no que se refere à 

capacidade germinativa, e em relação à velocidade de 

uaçao. Observa-se que apenas ~ma família (fahlília 5), apr~ 

sentou diferenças significativas das outras, germinando bem 

mais rápido e de maneira uniforme. De novo, o grau de unl 

formidade na germinação variou bastante entre as famílias 

desta população. Germinadores rápidos (famílias 3, 4 e 5) e 

lentos (famílias 1, 2 e 6) foram encontrados nessa popul~ . -çao. 
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Na população P3' as famílias mostraram as mes 

mas respostas quanto à capacidade germinativa e uniformida 

de na germinação e pouca variaçio apareceu entre as famí 

lias com relação a velocidade de germinação. 

Em última análise, os resultados deste ensaio 

mostram que as famílias, dentro das populações, podem dife 

rir não só na capacidade germinativa, mais também na veloci 

dade e uniformidade de germinação. Por outro lado, o grau 

de influência ambiental e/ou genética sobre a germinação das 

sementes das diferentes famílias dentro de cada 

variou entre as populações. 

população, 
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,5. CONCLUSÕES 

Com relação as populações amostradas, os resul 

tados obtidos neste trabalho permitiram concluir que: 

a) O fruto desta espécie e um lomento biarticu 

lado, que possui um apêndice em forma de gancho e bastante 

longo, localizado no ápice do artículo superior. Por outro 

lado, a ocorrência de frutos com apenas um artículo foi ba! 

tante frequente, e, nas condições de piracicaba, a produção 

de frutos basais foi drasticamente diminuída. 

b) O di~orfismo do lomento é um importante me 

cantsmo ':l1e resulta na maior 'Jrobabilidade de scbrevivênc:ia 

das populações, pois possibilita às plantas provenieates de 

sementes dos dois artículos, evitar competição direta, atr~ 

vés das diferenças entre a época de produção dos frutos, 

dispersio e germinaçào das sementes. 

c) A baixa relação semente-flor ('~seed-set~'),.mo~ 

trou haver grande quantidade de flores que não chegaram a 

fOt!Ilar se'ile:1.t::s. 

d) Hã grande variabilidade intra e interpopul~ 

~ional no padrão de cor do tegumento da semente. Esta varia 

cão forma um gradiente desde o amarelo claro até preto. 

e) A espécie S. a.ngu..ót.i.6ot.i.a. apresentou alto v~ 

lor de esforço reprodutivo (41,22%), sendo caracterizada co 

mo estrategista r. 
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f) As sementes escarificadas dos dois artícu 

los, alcançaram maior percentagem, velocidade e uniformida 

de de germinação, comparativamente às sementes que não fo 

ram submetidas à escarificação. 

g) A faixa de temperatura de 30
0

e e 3Soe foi 

considerada ideal para a espécie S. angu~t~6ol~a, no que se 

refere à percentagem de germinação de sementes. Entretanto, 

estas temperaturas proporcionaram menores velocidades de ge~ 

minação e desuniformidade no processo germinativo. 

h) A temperatura de 4Soe foi letal para as se 

mentes desta espécie. 

i) Dentro da amplitude de 2Soe a 40 0 e, qualquer 

choque de temperatura alternada promoveu efetiva quebra da 

dorm~ficid das semefites de S. angu~t~6~~~~, de maneira que 

praporciúuuu ci2mclhantes r2spoc~as, qu&&ta ~ capacidade ge~ 

miui:it:iva, velocidaae de germinação e grau d~ uniformidade, 

de todas as populações avaliadas. 

i) A variabilidade interpopulacional foi alta, 

referente à percentagem de germinação. Entretanto, para es 

te mesmo carãter, houve pouca variação entre as 

dentro de cada população. 

k) Os baixos valores do coeficiente de 

çao genética indicam que pouca variação de natureza 

famílias 

varia 

genéti. 

ca estã presente nas populações, quanto à 

dQrm~ncia de sementes. 

característica 

L) Em apenas uma das p)pulações avaliadas, o 

coeficiente de determinação genotípica foi médio (b = O,S09~. 
Este valor mostra que a expressão genotípica do carãter 

dorm~nci,a de sementes é influenciada igualmente por componentes 

genéticos e ambientais. Este valor indica ainda, que há possibí:lid~ 

de de se altérar -este caráter , 'nesta: população ,através de selação. eon 
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trariamente, as outras duas populações apresentaram pouc-a 

variação de natureza genética, ou seja, o componente am 

biental influenciou fortemente o grau 

sentado pelas famílias, dentro de cada 

de dormência apr~ 

uma das populações. 

m) Diferenças entre famílias dentro de cada 

população, apareceram, tanto quanto a capacidade de germin~ 

çao como também quanto à velocidade e uniformidade de ge~ 

minação. 
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