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RESUMO 

AVALIAÇ~O DE M~TODOS PARA CONSERVAÇ~O 

DE SEMENTES DE ABACATEIRO 

.viii. 

Autora:CARMEN SILVIA VIEIRA JANEIRO NEVES 

Orientador: Prof. Dr. CELIO SOARES MOREIRA 

o abacateiro possui sementes recalcitrantes, 

sensíveis à perda de umidade e de curta longevidade. O 

objetivo do presente trabalho foi testar algumas priticas 

usuais para o seu armazenamento. Além disso, pesquisou-se o 

n~mero de dias a partir da semeadura para fazer a contagem 

d~":\ germin<~.;:ão. 

For'am utilizados seis métodos de 

1.) Embalagem de papel, à temperatura 

ambiente; 2.) Embalagem de polietileno, à temperatura 

ambiente; 3.) Embalagem de polietileno em cimara fria 

4.) Estratifica.;:ão em areia, à 

ambiente; 5.) Estratifica.;:ão em serragem, à temperatura 

ambiente; e 6.) Estratifica.;:ão em carvão vegetal moído, à 

temperatura ambiente. As sementes permaneceram armazenadas 



.ix. 

por sete diferentes períodos: 0, 15, 30. 45, 60, 75, e 90 

dias. Os parimetros avaliados foram a porcentagem de 

germinaçio e o teor de umidade das sementes. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. com 

as combinaç5es dos tratamentos em esquema fatorial. com 

tris repetiç5es. 

De acordo com os resultados obtidos pode-se 

concluir que: 

A contagem em testes de germinaçio deve ser 

realizada por volta da ll a semana (77 dias). 

Sementes de abacateiro conservam sua viabilidade 

por período inferior a 15 dias, quando armazenadas em 

embalagens de papel à temperatura ambiente. 

Quando armazenadas em sacos de polietileno, à 

temperatura ambiente, as sementes podem ser conservadas por 

15 dias sem que a viabilidade decresça. A partir deste 

prazo ocorre o ataque de fungos, mesmo com as sementes 

previamente tratadas com fungicida. 

As sementes armazenadas em embalagens de 

polietileno em cimara fria, ou estratificadas em areia, em 

serragem ou em carvio vegetal moído conservam sua 

viabilidade com 80 a 100% de germinaçio por tris meses, que 

foi o período estudado neste trabalho, 

diferenças significativas entre si. 

nio apresentando 
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AVOCADO U:'<!~rse.:.~ sP.) SEED SlORAGE lRIAL 

Aul::hor: CARMEN SILVIA VIEIRA JANEIRO NEVES 

Adviser: Prof. Dr. CELIO SOARES MOREIRA 

SUMMM~Y 

Avocado's are rf~calcitrant , 

dessication sensitive and short-lived. lhe present stud~ 

was carried ou I:: to test out the most common storase 

recommendations for these seeds. lhe number of da~s to 

count seedlinss in sermination tests was a1so investisated. 

Six different s~stems of storase were 

stud:i.ed: i . ) Papel' bags, at room temperature; ê2 . ) 

Pol~eth~lene bags, at roam temperature; 3.) Pol~eth~lene 

bags in ch«\lTIber s aI:: 7-·goc i 4.) Mix€·d wi t h sand, aI:: nH.1m 

temperature; 5.) Mixed with sawdust, at room temperature; 

6.) Mixed with charcoa1. at room temperature. lhe s~~eds 

were kept in storage for seven different periods: 0, 15. 

4 ",· 
'-1, 60, 75 and 90 da~s. Germination and moisture 

content of seeds were recarded. Results were anal~sed as 

factorial experiments with t~pes and periods of storage as 

the independent factors. 



The stud~ 

conclusions: 

has ~ielded the 

.Xi. 

following 

the number of da~s to count seedlings in 

germination tests was 77 (11 th week). 

avocado's seeds when stored in paper bags 

had less than 15 da~s of life span. 

seeds can retain viabilit~ for 15 da~s 

when stored in pol~eth~lene bags at room temperature. After 

this period the seeds showed fungaI rot an viabilit~ was 

lost, even with previous fungicide dip. 

- seeds stored in pol~eth~lene bags at 7-8oC 

or mixed with sand, sawdust or charcoa! for 90 da~s 

remained 80-100% germinable. 



1. 

í. INTRODUCÃO 

o abacateiro é uma espécie arb6rea. de clima sub-

do as cu 1 t ival"es pert encent es a duas espéc ies, P. amsrica

na Mill. e P. nubigena (L.) Willians. Seu local de origem 

situa-se no México e na América Central mas nio é determi

nado com exatidio pois tem sido utilizado hi tanto tempo 

pelos povos que habitavam estas regiSes antes da descoberta 

da América que é difícil localizar a regiio onde as plantas 

sejam realmente indígenas (POPENOE. 1920'. 

Existem td~s l-a.;:as de abacateil-os, meN:.r.c,'l···· 

na, guatemalense e antilhana. A principal difeloen.;:a enb-e 

elas diz respeito ~ adapta.;:io a baixas temperaturas. por 

provirem de regiSes de climas distintos. Di fer'enc iam-se 

também em outros aspectos. como o tamanho dos frutos, teor 

de 61eo na polpa, época de matura.;:io e resistincia ~ sali

nidade do solo (MORIN, 1967), Ocorre hibrida.;:io entre as 

ra.;:as e muitas cultivares importantes comercialmente sio 

híbridos interraciais (BERGH, 1975), 

Revisando a literatura sobre a taxonomia do 

<:\bacat e i l-O. GAILLARD (1987) ind ica que as 1° a.;: as lfl~·:,dc,:wa. 
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mente. como: P. a.wericana Millel" var.drYlflit'olia, P. nubig~.'-· 

sui outras, que, por possuírem pequena quantidade de polpa 

sio de pouco interesse comercial (HALO, 1978). sendo. en-

tretanto. interessantes como fonte de resistincia a doen~as 

em programas de melhoramento (ZENTHYER, 1953). 

O abacate. como alimento, possui alto valor 

energético. igual a duas vezes a energia da banana, e tris 

vezes a energia da mesma quantidade de leite (HURAYAHA, 

1973). Possui pequena quantidade de a~dcares, sendo por is-

so indicado para diabéticos (HARANCA, 1976). Sua polpa 
, 

tE' 

rica em proteínas e vitaminas A e B (HAENDLER, 1965). No 

Brasil o abacate é consumido na forma de sobremesa, com 

a~ücar ou batido com leite, na forma de "vitamina". Em ou_o 

tras partes do mundo, sua polpa madura porém ainda firme é 

cortada em fatias e servida em saladas. temperada com sal e 

vinagre. O uso restrito como sobremesa faz com que o consu-

mo "per capita" e:"m nos:.o país seja muito menor do que nos 

demais, o que tem limitado a expansio da cultura para sU-

prir o mercado interno (KOLLER, 1984a e DONADIO. 1985). 

A polpa do abacate é rica em 6leo, e o teor 

é variivel com a cultivar e o clima da regiio de cultivo 

(HAURY et alii. 1970 e LUCCHESI & HONTENEGRO, 1975) . 

TANGO et alii (1969/1970) determinaram o teor de dleo de 



virias cultivares produzidas no estado de sio Paulo e obti

veram valores de 6,5 % a 25.5%. Frutos provenientes de 

Goiis atingiram 6,4% a 20,7%, dependendo da cultivar (SZIPZ 

1987). CANTO (1975) comparou os rendimentos em 

61eo bruto por hectare obtidos por abacate e outras esp~

cies oleaginosas. Usando dados m~dios de produtividade, o 

estudo demonstrou que um hectare de abacateiros produz 917 

Kg de óleo enquanto que a mesma ~rea produziria 306 Kg cul

tivada com soja, 400 Kg com amendoim e 110 Kg com algodio. 

Os principais icidos graxos encontrados no óleo de abacate 

sio o oleico e o palmitico (HAZLIAK, 1971) e a composi~io ~ 

semelhante ~ do azeite de oliva. apresentando potencial pa

ra ser usado em misturas com outros dleos comestíveis (SOU

ZA et alii, 1987). Al~m disso, o 61eo de abacate ~ usado na 

indlÍ.st \~ ia de cosm~ticos e farmaciutica (TANGO.1978 e 

Tl-IIERS, 1971). 

A produ~io comercial de abacates em regi5es 

diferentes ~ de sua origem sd foi desenvolvida nas lÍ.ltimas 

décadas. Ochse et a1ii 1 • citados por HORIN (1967), contam 

que, ao contririo do abacaxi. que se distribuiu pelos tró

picos ao final de algumas d~cadas depois de seu descobri

mento pelos colonizadores espanhóis, o abacate permaneceu 

10CHSE, J.J. e·t alii. Cultivo !I meioramiento de plantas 

tropi<::,~les ::f sl.lbtropicales. Hexico. Limusa Wile~ S.A. 

1965. 
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relativamente desconhecido fora do continente americano ati 

o final do siculo XIX. Isto i explicado. segundo os mes-

mos autores por as sementes do abacateiro conservarem sua 

viabilidade apenas por curto período ap6s os frutos terem 

alcançado a maturidade e tambim pela fragilidade das plan-

tas jovens. 

Apesar deste fato. em nossso siculo a cultu-

ra do abacateiro tem se destacado e converteu-se na quarta 

fruta tropical (nio cítrica) em volume de produçio (HORIN. 

1967). Segundo dados da FAO (1987), a cifra atingida em 

1987 foi de 1.780 mil toneladas, sendo que a maior parte 

deste total concentrou-se no continente americano, respon-

s~vel por cerca de 90X da produçlo, compreendendo 60X nas 

Amiricas do Norte e Central e 20X na Am~rica do Sul. No 

mesmo ano, &frica e &sia contribuíram com 9X cada uma. Se-

gundo a mesma fonte, o Brasil situa-se em terceiro lugar na 

produçio mundial desta fruta, tendo o H~xico como primeiro 

produtor e os Estados Unidos como segundo. 

De acordo com dados do ANU&RIO ESTATiSTICO 

DO BRASIL (1987/98), a produçio brasileira de frutos de 

abacate no ano de 1996 foi de 499 mil toneladas e a ~rea 

ocupada pela cultura foi de 18.313 hectares. Os Estados 

produtores que mais se destacaram (em porcentagens aproxi-

madas) foram: Slo Paulo, com 42%i Minas Gerais, com 22%; 

Rio de Janeiro. com 5X; e Bahia, Paran~. Rio Grande do Sul 

e Cear~, com 40/. 
~ cada um. A abacaticultura brasileira ex-
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perimentou grande desenvolvimento na d~cada de 70, graças 

aos incentivos fiscais concedidos pelo Governo Federal. 

dentro do programa de reflorestamento do Instituto Brasi-

leiro de Desenvolvimento Florestal 

CAMPOS. 1984). 

(HONTENEGRO, 1978 e 

Apesar de grande produtor de abacates, o 

Brasil nio tem expressio como exportador desta fruta, sendo 

a produçio quase toda consumida internamente (HONTENEGRO. 

1978). O país exportou 350 toneladas em 1988, enquanto 

que no mesmo ano a quantidade exportada por Israel foi de 

100 mil toneladas e pela ~frica do Sul 'oi de 20 mil tone-

ladas (BONATO. 1989). Segundo GAILLARD (1987), a exporta-

çio brasileira ocorre na mesma ~poca que a sul-africana. 

De acordo com a REVISTA CACEX (1988), a exporta;io de 

frutas 'rescas pelo Brasil so're uma s~rie de entraves como 

baixo padrio de qualidade das frutas, falta de cuidados 

na colheita e p6s-colheita, falta de centrais de pr~-

resfriamento junto ~s ireas de produçio, baixo n~mero de 

centrais de armazenagem a frio junto aos principais portos 

e alto custo dos transportes marítimo e a~reo, quando com

parados com os países concorrentes. No caso específico do 

abacate, um problema adicional i a falta de produçio de 

frutos que atendam ~ necessidade do mercado externo, isto 

i, frutos pequenos (de 200 a 300 g) e com alto teor de óleo 

(DONADIO. 1985 e REVISTA CACEX, 1988). 



6 

Além destes problemas relacionados à expor-

ta~ão. a cultura do abacateiro no Brasil apresenta: falta 

de pesquisa intensiva e assistência técnica. resultando 

em deficiente tecnologia utilizada; falta de um plano na-

cional de apoio à cultura e produ~ão; deficiência na 

devido a colheita e embalagem mal feitas; 

e ocorrência de plantios extensos e mal conduzidos. basea

dos em projetos de reflorestamento, que levam à superprodu

~ão em certas ~pocas do ano (DONADIO. 1985). 

A propaga~ão do abacateiro, para forma~ão de 

pomares comerciais. ~ feita por enxertia, sendo o porta-

enxerto obtido através de sementes. O abacateiro é uma 

planta sensível ao transplante. que necessita de cuidados 

especiais por ocasião do plantio em local definitivo, prin

cipalmente em rela~ão ao fornecimento de ~gua. Isto exige 

que a muda esteja pronta para o plantio na época mais ade

quada (início da esta~ão chuvosa). Consegue-se isso fa-

zendo a semeadura. para a posterior enxertia. na época 

apropriada, sejam as sementes frescas ou conservadas (HA-

RANCA. 1976). As cultivares de abacateiro produzem seus 

frutos em ~pocas diversificadas ao longo do ano. A razão 

disso i a ocorrência de diferentes períodos desde o flores

cimento até a matura~ão dos frutos apresentados pelas di

versas ra~as e pela influincia do clima. No Brasil, com o 

uso de diferentes variedades e climas, pode-se obter produ

~ão durante praticamente o ano todo (DONADIO. 1985). A con-
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serva~io das sementes permite o plantio simultâneo de se

mentes produzidas em diferentes épocas do ano, uniformizan

do o viveiro e possibilitando ainda a escolha da época de 

semeadura e consequentemente de levar as mudas para o lo

cal definitivo. O armazenamento proporciona também um esca

lonamento da semeadura, evitando ac~mulo de servi~o no vi

veiro em determinadas épocas e possibilita o transporte das 

sementes de uma reaiio para Dutra. 

Consultando a literatura sobre a cultura do 

abacateiro, nota-se que as indica~5es sobre a conserva~io 

das sementes sio pouco precisas, informando apenas o método 

de conserva~io e omitindo o período durante o qual elas 

permanecem vi~veis. Com o intuito de melhor esclarecer as 

recomendaç5es mais frequentes sobre o armazenamento de se

mentes de abacateiro, foi conduzido um experimento testando 

tipos e períodos de armazenamento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Propaga~io do abacateiro 

o abacateiro pode ser propagado tanto pela 

via sexual, atrav~s das sementes, como pela via assexual. 

atrav~s de diversas t~cnicas como enxertia. estaquia. mer

sulhia e cultura de tecidos. O m~todo usual desde a ~poca 

em que a cultura era conhecida apenas pelos povos pre

colombianos at~ o inicio deste s~culo foi atrav~s das se

mentes. 

francos, 

Contudo, o uso de sementes dari origem a p~s 

que dificilmente produziria frutos idinticos ~ 

planta matriz, pois a poliniza~io cruzada neste ginero ~ 

praticamente obrigatória. em razlo da existincia de dicosa

mia protogínica, fen6meno que impede que os órgios sexuais 

masculinos e femininos das flores amaduresçam ao mesmo tem

po. Este tipo de cruzamento levou a esp~cie a um alto grau 

de heterozigose, o que faz com que mesmo a autopolinizacio. 

que ocorre eventualmente, di origem a uma ampla s~rie de 

segregantes (BERGH, 1975). Como o abacateiro produz apenas 

embri5es de origem gam~tica (HALO, 1978), as plintulas 



produzidas por uma planta sio extremamente variiveis em as-

pectos como: produçio e qualidade dos frutos. ~poca de ma-

turaçio, formato e tamanho da planta, e resistincia a doen-

ças. Esta variabilidade em um pomar comercial acarretaria 

uma s~rie de inconvenientes tais como produtividade variá-

vel. desuniformidade na ~poca de colheita, nos tratos fi-

tossanitirios e na qualidade dos frutos CKOLLER. i 9B4<~) . 

AI~m disso os p~s-francos. quando adultos. atingem um volu-

me e altura de copa excessivos e iniciam a produçio ap6s S 

a 9 anos a partir do plantio. enquanto que a produçio das 

plantas enxertadas inicia-se no terceiro ano CMONTENEGRO, 

s. d. ) . Por estes motivos, GAILLARD (19B7) afirma que o 

uso das sementes deve ser restrito ~ formaçio de pomares 

dom~sticos. programas de melhoramento gen~tico e produçio 

de porta-enxertos. 

Entretanto, segundo CANrZARES (s.d.), grande 

parte da produçio de abacates da Am~rica Central ~ ainda 

proveniente de p~s-francos. No Brasil. MONTENEGRO (197B), 

relatando a situaçio dos principais estados produtores, 

~':\firmou qlt(~:. apen{!\s em Paulo e no Paraná a maioria dos 

plantios ~ realizada com mudas enxertadas; enquanto que no 

Rio de Janeiro e Ceará a maioria ~ proveniente de sementes 

e que em Minas Gerais o uso de mudas enxertadas tinha sido 

introduzido recentemente. No Rio Grande do Sul, sio usadas 

exclusivamente mudas de p~-franco, constituindo-se este o 

principal problema da abacaticultura ga~cha(KOLLER. 19B4b). 
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Embora acarrete desuniformidade nos porta

as sementes sio usadas para produzi-los devido ~ 

facilidade, rapidez e baixo custo CGAILLARD, 1987). Estacas 

de abacateiros da ra~a antilhana enraizam vagarosamente en

quanto qt.H~ as da \"a~a f.I"i~::',,,,,·.iC,:U1,'1. eni"aiz<":\m com maior f'aci 1 ida'

de. porim nio o suficiente para que seu uso seja recomenda

do (MALO. 1978). Alim da morosidade, a emissio de raízes i 

escassa (MORIN, 1967). O uso da alporquia só i possível em 

ramos grossos, sendo um processo de pouca utilidade pritica 

(MALO, i 978) . De acordo com KOLLER (1984a), enquanto nio 

for encontrado um mitodo pritico e seguro de produzir mudas 

ou porta-enxertos atravis de estaquia ou cultura de teci

dos. os porta-enxertos terio que ser obtidos por sementes. 

Segundo CANIZARES (s.d.), i indiferen

te se as plantas fornecedoras das sementes sio pis-francos 

ou enxertadas pois devido ~ polinizaçio cruzada. em ambos 

os casos os "seedl ings" produzidos s(~\"io segl"egantes. ne 

acordo com KOLLER (1984a), por este motivo no Brasil nio 

eXlstem cultivares especificamente recomendadas como porta-

enxertos. Em outros países existem recomenda~5es com res-

peito ~ raça com a finalidade de superar algumas limitaç5es 

como: salinidade em Israel; clorose em Israel e na Flórida; 

e ocorrincia de baixas temperaturas nos Estados Unidos. 

países mediterrineos. Chile e Argentina CGAILLARD, 1987). 

Virios autores preconizam o uso das sementes 

médias ou grandes. descartando-se as pequenas por possuírem 
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menor quantidade de substâncias de reserva, o que daria 

origem a plintulas menos vigorosas e com crescimento lento 

(NOGUEIRA, 1983; ROUX & ALLAN. 1953; IBAR. 1979; CHALKER & 

ROBINSON, 1969 e KOLLER, 1984a). Entretanto, CARIZARES (s. 

d . ) , é da opiniio de que, no caso do abacateiro, o tamanho 

das sementes nio tem influincia pois antes da emissio do 

primeiro par de folhas ocorre o desenvolvimento de um abun

dante sistema radicular o qual permite ~ plintula um bom 

desenvolvimento. sem que fique dependente da quantidade de 

nutrientes dos cotilédones. 

Para que a germinaçio seja bem suscedida, 

uma série de medidas devem ser tomadas antes da semeadura, 

de forma a proporcionar as melhores condiç5es ~s sementes e 

impedir o crescimento de microorganismos. Inicialmente de

ve-se proceder uma seleçio. descartando-se as sementes com 

defeito. sinais de apodrecimento, ou que tenham germinado 

no interior do fruto (MEDINA. 1978 e KOLLER. 1984a). A se

guir devem ser lavadas. eliminando-se restos de polpa (SI-

11ÃO. 1971; IBAR. 1979 e MARANCA, 1975). Para evitar o de-

senvolvimento de fungos, alguns autores recomendam o uso de 

:i.me\"~.';io em água quente (49-·50oC) PO'f" 30 minutos (ZENTMYE:F~ 

et alii. 1958; MORIN. 1967; SAMSON, 1986 e GAILLARD, 1987), 

Pode-se também fazer tratamento com fungicidas: Zineb 

(IBAR. 1979); Captan ( SPALDING, 1976); Captafol, Benom~l 

ou Thiram CGAILLARD, 1987). Após o tratamento, as sementes 

devem ser postas a secar ~ sombra. 
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A obtençio das plântulas para posterior en

xertia poderi ser retardada pela falta de uniformidade na 

germinaçio. tanto em porcentagem corno em vigor, mesmo que 

as condiç6es sejam ótimas. Para contornar este problema 

existem algumas recomendaç6es. sendo a mais comum a retira

da da película que envolve a semente (EGGERS, 1942; ROUX & 

ALLAN, 1953; MORIN, 1967; SIM~O, 1971; MARANCA, 1976; ME-

DINA. 1978; RAMOS, 1983; KOLLER, 1984a, SAMSON, 1986 e 

GAILLARD, 1987). O efeito desta medida ~ atribuído à remo

çio da barreira mecânica para absorçio de igua (LESHEM et 

alii. 1973). Urna vantagem adicional ~ evitar que o caulícu

lo emergente se deforme pela resistincia que a película 

oferece CKOLLER, 1984a). Outra recomendaçio ~ a de se eli

minar pequenas porç6es dos cotil~dones, atrav~s de cortes. 

tanto na base corno no ipice da semente CIBAR, 1979; SAM-

SON. 1986 e GAILLARD, 1987). Alguns autores consideram es

ta pritica prejudicial pelo fato de aumentar a suscetibili

dade das sementes ao ataque de fungos, mesmo com a desin-

fecçio dos cortes (MONTENEGRO, s.d. e MEDINA, 1978) e 

causar danos ao embriio, al~m de representar um custo adi

cional nas operaç6es de viveiro (KOLLER. 1984a). 

Testando a retirada da película e os cortes 

nos cotil~dones, HODGSON (1951) considerou ambos os proces

sos eficientes para acelerar e uniformizar a germinaçio. 

EGGERS (1942) comparou sementes com ou sem película de seis 

diferentes cultivares e para todas elas concluiu que a ger-
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minaçio foi acelerada em 4 a 6 semanas quando as películas 

foram retiradas. HALMA & FROLICH (1949) obtiveram resultado 

positivo com corte do ~pice dos cotilédones. da base, ou de 

ambos, sendo o ~ltimo mais eficiente enquanto que a remoçio 

da película forneceu resultados menos positivos, embora me

lhores do que a testemunha. FOGUET & TOLL (1963) consegui

ram aumento da porcentagem de germinaçio através dos cortes 

nos cotilédones apenas com cultivares mexicanas, nio obten

do respostas com as guatemalenses. ZENTHYER et alii (1958) 

nio obtiveram diferenças na germinaçio de sementes cujas 

películas foram ou nio removidas. Porém com o corte nas se

mentes a germinaçio após 5 semanas subiu de O-26% (na tes

temunha) para 34-88% (nas sementes cortadas); e após 10 se

manas a testemunha apresentou 20-92% enquanto as cortadas 

tiveram 73-100% de germinaçio. Ao contririo destes resulta

dos, SAULS & CAMPBELL (1980) obtiveram uma pequena vantagem 

inicial na velocidade de germinaçio para as sementes corta-

das, embora a porcentagem final tenha sido reduzida quando 

comparada com as nio cortadas, provavelmente em funçio de 

danos ao embriio provocados pelos cortes. KADMAN (1963) 

testando tratamentos como: remoçio da película. corte do 

~pice e corte do ~pice e da base. obteve, respectivamente, 

os seguintes porcentuais de germinaçio: 92,2%; 70,O% e 

30,O%; 

cortes 

enquanto que na testemunha a germinaçlo foi de 

MARTINEZ et alii (1969) testaram v~rios tipos de 

e traumatismos e imersio em éter etílico ou 
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tiour~ia. As maiores porcentagens de germina~io foram obti

das com imersio das sementes em água a 40DC durante 8 horas 

ou perfura~aes nos cotilédones, e. n~mero de 15 realizadas 

até i cm de profundidade com agulha de 2mm de diimetro. O 

sistema de corte no ápice ou na base teve resultados inter

mediários. superando apenas a testemunha. 

O uso de reguladores de crescimento para 

acelerar a germina~io tamb~m tem sido testado. SAULS & 

CAMPBELL (1980' utilizaram ácido giber~lico a 250 ppm por 

24 horas e obtiveram um pequeno aumento na velocidade de 

germina~io, sem, contudo, afetar a porcentagem total. Para 

LESHEM et alii (1973) o uso de ácido giberélico a 1000 ppm 

por 24 horas acelerou a germina~io. promovendo 73% de ger

mina~io em 6 semanas, contra 45% de germina~io na testemu

nha. Os autores atribuíram este efeito a um possível papel 

do ácido giber~lico como indutor da hidrólise das substin-

cias de reserva. 

2.2. Viabilidade das sementes 

A longevidade das sementes ~ definida como o 

período de tempo em que a semente se mantém viva. isto ~, 

capaz de germinar quando colocada sob condi~aes favoráveis, 

quando nio houver dormincia (TOLEDO & MARCOS FILHO, 1977). 

O verdadeiro período de longevidade das sementes de uma es

pécie qualquer só seria determinado se fosse possível colo-



cá-las sob condições ideais de armazenamento. o que ~ difí-

cil na prática. ~ possível. por~m, determinar a viabilida-

de, que ~ o período que a semente efetivamente vive. dentro 

de uma determinada condiçio ambiente (CARVALHO & NAKAGAWA. 

1983) . 

A perda da viabilidade leva a falhas na ger-

mesmo em condiç5es favoráveis e na ausincia de 

dormincia e ~ uma mudança degenerativa irreversível, consi-

derada como a morte da semente (ROBERTS, 1972a). 

A deterioraçio i um processo complexo e pro-

gressivo que envolve mudanças de natureza metabólica, cito-

lógica. gen~tica e fisiológica (ROBERTS. 1972b e ABDUL-BAKI 

8: f~NDERSON • 1972). A sequincia de eventos que compõem o 

processo de deteriora~io i. segundo HEYDECKER (1972): de-

gradaçio de membranas celulares com consequente perda do 

controle da permeabilidade; redu~io dos mecanismos produto-

res de energia da respiraçio e dos biossint~ticos; reduçio 

da velocidade de gennin<:\ç:io e do cr'escimento do "sef:dling"; 

reduçio do potencial de armazenamento; reduçio da uniformi-

dade do crescimento numa popula~io de plantas; aumento da 

~;H.lscf:tibilidad(-:-: :-10 "stl-ess" ambiental (inclusive :'1 fllicl"OOr-" 

gan i SinO!:.) ; \-edu~io do "st<:\nd"; aumento da po\"cent<ilgem de 

plintulas morfologicamente anormais. e. finalmente, 

do poder germinativo. 

Segundo ABDUL-BAKI & ANDERSON (1972). a re-

duçio do poder germinativo i um dos crit~rios mais ampla-



16 

mente aceitos para avaliar a deterioraçio das sementes. O 

retardamento na germinaçio ~ o sinal de perda de qualidade 

que aparece mais cedo e tem sido usado para determinar o 

vigor. principalmente quando o lote de sementes tem seu 

histórico conhecido. 

A viabilidade das sementes ~ uma funçio de 

virios fatores: características gen~ticas da esp~cie elou 

cultivar; vigor das plantas progenitoras; condiç5es climi-

ticas predominantes durante a maturaçio das sementes; grau 

de inj~ria mecinica e condiç5es ambientais de armazenamento 

(CARVALHO & NAKAGAWA. 1983). Para TOLEDO & MARCOS FILHO 

(1977), este ~ltimo fator é o mais importante. Dentro dele. 

a temperatura e os teores de umidade e de oxiginio durante 

o armazenamento sio os principais fatores que determinam a 

longevidade ( ROBERTS, 1972c). 

2.2.1 Sementes Ortodoxas 

Para a maioria das esp~cies de clima tempe

rado o período de viabilidade aumenta ~ medida que decres

cem a temperatura e a umidade do ambiente de armazenamento 

(ROBERTS, i972c). Estas sementes sofrem um processo de se-

cagem durante sua maturaçio dentro do fruto e sio liberadas 

pela planta matriz ou colhidas com 20% ou menos de igua. 

Posteriormente podem sofrer uma secagem artificial at~ 2 a 

5% de umidade. aumentando desta forma o período de viabili-
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dade. Nesta condiç50 a semente pode resistir a adversidades 

do ambiente e, n50 existindo dormincia, reassumir~ sua ati

vidade metabólica e germinar~ quando forem fornecidas as 

condiç5es favor~veis. O abaixamento da temperatura nestas 

condiç5es aurnentar~ ainda mais o período de viabilidade. 

Segundo HARRINGTON (1963), a cada reduç50 de 1% no grau de 

umidade e a cada queda de 5,6oC na temperatura, pode ocor

rer um aumento de duas vezes no p~ríodo de viabilidade. 

Este tipo de sementes foi classificado por 

HARRINGTON (1972) como de grande longevidade (mais de 10 

anos) e por TOLEDO & MARCOS FILHO (1977) como macrobióticas 

(mais de 15 anos) e mesobióticas (de 3 a 5 anos). ROBERTS 

(1973) denominou este tipo de comportamento como Ortodoxo, 

pois ocorre na maioria das espécies de clima temperado. Se

gundo ROBERTS & KING (1980), as sementes de todas as espé

cies agrícolas e hortícolas anuais e bianuais s50 ortodoxas 

e o "Intel"natinal Board for Plant Genetic Resources 

IBPGR" formulou recomendações gerais para o armazenamento a 

longo pl"aZO, indicando recipientes herméticos a -180C ou 

menos e teor de umidade de 5 a 7%. De acordo com ROBERTS & 

ELLIS (1977), nestas condiç5es espera-se que a maioria das 

espécies ortodoxas n50 mostre declínio significante na via

bilidade por um século ou talvez mais. 
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2.2.2. Sementes recalcitrantes 

Existe um grupo de esp~cies para as quais 

nio se aplica a regra geral de reduçio da temperatura e 

umidade no armazenamento das sementes, e o período de via

bilidade ~ bem mais curto. HARRINGTON (1972) classificou-as 

como sementes de curta longevidade e TOLEDO & MARCOS FILHO 

(1977) como microbi6ticas. Estas sementes nio sofrem seca-

gem natural na planta matriz e sio liberadas com elevado 

teor de umidade. Se esta umidade for reduzida abaixo de um 

nível crítico (geralmente alto), durante o armazenamento. 

ocorreri a morte (KING & ROBERTS, 1979). Como este grupo 

nio se enquadra na regra geral de armazenamento que se 

aplica ~s sementes ortodoxas, foi denominado recalcitrante 

por ROBERTS (1973). Mesmo quando a umidade for mantida em 

nível adequado durante o armazenamento, sua longevidade ~ 

relativamente curta e varia, de acordo com a esp~cie, desde 

algumas semanas at~ alguns meses (KING & ROBERTS. 1980a). 

Segundo ROBERTS & KING (1980), as sementes 

recalcitrantes sio produzidas por plantas que crescem em 

ambientes aquiticos, onde nio se espera que ocorra secagem 

natural das sementes. e por plantas perenes que adotaram na 

sua evoluçlo uma estratégia de reproduçlo na qual as semen

tes, geralmente de tamanho grande, sio liberadas a interva

los regulares em ambientes relativamente ~midos e a sobre-
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vivincia da espécie ao longo do tempo depende mais do hibi-

to de crescimento perene da planta adulta do que do período 

de vida das unidades de propagaçio. 

De acordo com KAGEYAMA & VIANAi, existe re-

laçlo entre as características tecnológicas (germinaçio. 

dormincia e armazenamento) das semente de espécies tropi-

cais e os mecanismos da regeneraçio natural de florestas. 

que ocorre através da sucessio de espécies. As ~. I~ espeC1es sao 

divididas de acordo com a época em que ocorrem na regenera-

çio em pioneiras, oportunistas de clareiras, tolerantes de 

sombra e reprodutivas à sombra. As sementes das espécies 

pioneiras possuem alta longevidade e podem permanecer no 

solo sob o dossel da floresta até que uma clareira grande 

possibilite a germinaçio. As espécies do grupo das oportu-

nistas ou de clareiras pequenas apresentam sementes com 

curta longevidade. slo muitas vezes aladas e necessitam pe-

riodos secos para sua dispersio. Germinam à sombra mas pre-

cisam de clareiras para o posterior desenvolvimento. O gru-

po das espécies tolerantes germina, cresce e se desenvolve 

à sombram necessitando da luz direta apenas na fase repro-

dutiva. Suas sementes, quando nio possuem dormincia, germi-

i KAGEYAMA. P.Y. & VIANA, V.M. Tecnologia de sementes e 

grupos ecológicos de espécies arbóreas tropicais. 

Trabalho apresentado ao 2° Simpósio Brasileiro sobre 

Tecnologia de Sementes Florestais, Sio Paulo. 1989. 
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nam quase imediatamente ao redor da planta matriz e apre

sentam, quase invariavelmente, sementes de curta longevida

de. 

As esp~cies recalcitrantes que possuem os 

menores períodos de viabilidade sio originirias de regiaes 

tropicais ~midas onde o ambiente adequado para a germinação 

das sementes ~ mais ou menos constante ao longo do ano, ge

ralmente nio possuindo dormincia. As espicies recalcitran

tes originirias de regiaes de clima temperado 'requentemen

te possuem algum tipo de dormincia. na maioria das vezes 

relacionada com exigincia em frio. Esta característica per

mite-lhes permanecer vi~veis at~ que as condiçaes adversas 

do inverno tenham passado (ROBERTS & KING, 1980). 

Diante destas consideraçaes torna-se clara a 

razio porque as esp~cies recalcitrantes de importincia eco

nBmica sio, na maioria. frutíferas tropicais perenes e '10-

restais de clima tropical ou temperado. Dentre elas podem 

ser citadas a mangueira (I'fangi .pera indica L.) (SIMÃO. 1959 

Mi 11 . ) (AROEIRA, 1962 e SPALDING et alii, 1976); nispera 

(E~~obotrya japonica Lindl.) eZINK & OJIMA. 1965); mangos

tio (Sare inia mango'iidana L.) (WINTERS & ROnRIGUEZ-COLotoL 

1953); mt-\cadimia <l'ü§.e,:uh'J.mú~ ternifolia F. Mue11.) (HAMIL~~ 

TON, 

L. ) 

i9~;7 e OJIMA et a1ii, 1976); cacau (Theobroma cacao 

(BARTON, 1965 e ZINK & ROCHELE, 1964); seringueira 

(Hev~.'a bra"Eiiliensis Mue11. Al~9.) (CARDOSO et alii, 1966 e 
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QUEZ, 1981); ingá (l'nga edulis Mart,) (BACHL 1961). pi

nhei\"o do F'al"aná (,QnHlC,'u"ia ,~ngu'!!itit'ali,~ (Bert,) O. l<tze,) 

(F'RANGE, 1964 e BIANCHETTI & RAMOS, 1979); bardo (~cer spp, 

) I carvalho (Guercu'!!i sPp,). nogueira CJuglans sp,) I avelei

ra (Cori:/lus sP,) (BONNER, 1978) j cedro (Cedrela odorata 

L,), castanhei\"a (C,ll'!!it'anea spp,) e -Faia (F,~gu'!!i sPp,) (WANG, 

1975) , 

Alim destas, HARRINGTON (1972) preparou uma 

lista de espicies para as quais o comportamento recalci

trante tinha sido sugerido mas que necessitavam ainda de 

estudos mais conclusivos, Dentre estas citam-se: cereja das 

Anti lhas (tialpighia glabra L..), pitanga (Eugenia uni'Nora 

L, ) , jabuticaba (f'I'!jrciaria c,~ulit'lora L,), cal"ambola 

(~verrhoa carambol a L.,) I sapot i (~chras i!.'apota L,) , sapot a 

(Caloc,llrpum '!!i,~pota L,) e caimib:> (Cnf'!j'!!iopni:/lum cainito L,), 

Algumas espicies que anteriormente haviam si

do classi-Ficadas como n::calcitl"antes, tais come) Citru'!!i spp, 

(BARTON, 1965) e ca-Fi (Cot'f'ea spp,) (HUXLEY, 1964), em es··' 

tudos mais recentes revelaram-se mais prciximas do comporta

mento ortodoxo (CHIN et a1ii, 1984 e FARRANT et alii, 

1988) . A 'alha na germina~io nos trabalhos mais antigos 

ocorreu, presumivelmente, por morte das sementes durante o 

processo de secagem e nio devido ao baixo teor de umidade 

das sementes, 
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FARRANT et alii (1988) observaram que existem 

diferen~as entre as espicies recalcitrantes no que se refe

re ~ tolerincia ~ perda de 'gua e ~s baixas temperaturas 

durante o armazenamento. Os autores afirmam que parece 

existir uma escala continua que faz a divisio em altamente, 

moderadamente, e pouco recalcitrantes. O enquadramento da 

espicie em uma destas categorias deve-se em parte ~ sua re

giio de origem. As pouco recalcitrantes podem suportar 

maior perda de 'gua antes que percam a viabilidade. As mu

dan~as bioquímicas que ocorrem na germina~io desse tipo de 

sementes sio muito lentas e por isso a semente permanece 

vi'vel por períodos relativamente longos, desde que nio es

teja desidratada a níveis extremos. Estas espicies possuem 

uma distribui~io tropical ou temperada, onde as condi~5es 

ambientais nio sio sempre favor'veis para o desenviolvimen

to das plintulas. Conseguem tolerar temperaturas relativa

mente baixas, embora nunca zero ou abaixo de zero devido ao 

alto teor de 'gua. As espicies medianamente recalcitrantes 

sio origin'rias dos trópicos, conservam-se por v'rias sema

nas se o teor de igua for mantido alto e germinam um pouco 

mais rapidamente que a categoria anterior. Nas sementes al

tamente recalcitrantes a germina~io come,a imediatamente 

após a libera~io pela planta matriz e i muito ripida. A 

perda de ~gua tolerada i muito pequena, bem como o período 

que suportam no armazenamento. aio espicies de floresta 

tropical ou ambientes aquiticos, com umidade alta durante o 
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ano todo. 

As causas do comportamento recalcitrante tim 

sido objeto de estudo de alguns trabalhos: PAHHENTER et 

alii (1984); BERJAK et alii (1984); FARRANT et alii (1986) 

e FARRANT et alii (1988) utilizaram sementes de Avicennia 

lI'Iarina, uma espécie originária de mangue, e com o auxílio 

da microscopia eletr8nica observaram as características das 

orsanelas celulares dos prim6rdios radiculares do embriio. 

Estas observa~5es foram realizadas em diferentes fases da 

vida das sementes. desde a libera~io pela planta matriz e 

periodicamente até 30 dias depois em sementes armazenadas 

com sílica selou sílica seI mais fluxo de ar para acelerar 

a secasem. Aos 12 dias a porcentasem de sermina~io das se

mentes armazenadas com sílica seI já estava comprometida 

(com 45% proximadamente' e a viabilidade foi perdida total

memente aos 14 dias. A quantidade de 'sua inicial era de 

63% (U.b.u.), com 7 dias era de 59% (U.b.u.) e aos 12 dias 

era 55% CU.b.u.) (BERJAK et alii. 1984). Quando armazenou

se com sílica seI e fluxo de ar, o teor de 'gua nos primei

ros i8 dias sofreu pouca altera~io, caindo rapidamente a 

partir desse ponto (PAHHENTER et alii. 1984). 

Hesmo em condi~5es de ambiente seco, favore

cendo a perda de umidade, as altera~5es observadas nas cé

lulas durante os primeiros 4-5 dias indicaram aumento da 

atividade celular. As células de prim6rdios radiculares das 

sementes recém liberadas eram compactas e possuíam poucos e 
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pequenas vacJolos. Os plastideos continham pouco material 

de reserva e as mitoc6ndrias tinham matriz transparente e 

cristas bem definidas, com predominincia de polissomas 

(BERJAK et alii. 1984). Depois de poucos dias de armazena

mento, 4 dias no trabalho de PAHHENTER et alii (1984) e 7 

dias no trabalho de BERJAK ~t a1ii (1984), o aumento da 

atividade celular foi caracterizada par início de forma~io 

de vacJolos, matriz mitocondrial mais densa. agrega~io de 

polissomas, aumenta da atividade do Complexo de Golgi, nu

cliolo bem organizada e com granulosidade (BERJAK et alil. 

1984). Este aumenta de atividade celular foi considerado 

semelhante ao ocorrido em sementes frescas ~s quais foram 

fornecidas condi~!es propicias ~ germina~io (PAHHENTER et 

a I i L i 984) . 

Nas sementes que continuaram armazenadas, sem 

que fosse adicionada jgua para prosseguir a germina~io, aos 

12 dias observou-se um acJmulo de material denso nos plas

tideos, ocorrincia de vacdolos grandes e numerosos, mito

c6ndrias menos organizadas. predominincia de monossomas e 

desorganiza~io da nucl~olo (BERJAK et alii. 1984). Nas ob

servaç!es seguintes, o teor de jgua continuou caindo e as 

organelas apresentaram um desarranja crescente, ati que, na 

fase final de deterioraçio celular houve degeneraçio da 

protoplasma 

(com 18% 

a I i i, 1984). 

(com 23% U.b.u.). colapso na parede celular 

U.b.u). aos 30 dias de armazenamento (BERJAK et 
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Os mesmos autores compararam esta série de 

eventos obsel-vados nas células de Ã. nrarin,-~ com o comporta-o 

mento das sementes ortodoxas. Estas dltimas retim sua tole

rincia ao dessecamento no armazenamento e durante os est~

gios iniciais da embebi~io e da germina~io até o início da 

divisio celular. Até este est'gio somente uma pequena va

cuola~io ocorre. As sementes que sio novamente desidratadas 

durante estas fases iniciais da germina~io apresentam perda 

de defini~io de mitoc8ndrias e plastídeos e decréscimo de 

polissomas, mudan~as que ocorrem da mesma forma durante a 

fase de secagem da matura~io das sementes dentro da planta 

matriz. Neste est'gio a reidrata~io das sementes resulta em 

uma retomada normal da germina~io. Entretanto, uma vez que 

as sementes ortodoxas tenham iniciado a fase de divisio ce

lular e forma~io de vacdolos elas se tornam intolerantes ~ 

desidrata~io. • possível que esta reducio da tolerineia ~ 

perda de 'sua esteja carrel acionada com a vacuola~io pois a 

maioria dos tecidas tolerantes ~ desidrata~io. incluindo os 

do embriio das sementes ortodoxas. possui vacdolos muito 

pequenos. Ao contr'rio, as sementes recalcitrantes quando 

liberadas pela planta matriz nio tim nenhuma inibiçio para 

germinar e possuem 'gua suficiente para isso, iniciando-se 

entio a fase de aumento da atividade celular. BERJAK et 

al11 (1984) sugeram, entio, que esta fase de aumento de 

atividade seja uma resposta ao tempo e nio ao teor de umi

dade e que ocorre a despeito da desidrata~io. Nesta fase. 
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para que a germinaçio prossiga ~ necess~rio um suprimento 

adicional de ~gua e o ponto em que esta necessidade corre 

parece coincidir com o início da divisio celular e formaçio 

de vac~olos (FARRANT et alii, 1988>. ~ medida que a germi

naçio prossegue al~m deste est~gio, as sementes tornam-se 

sensíveis ao dessecamento e a quantidade tolerada de perda 

de ~gua diminui at~ que por fim este teor se torna limitan

te e a viabilidade ~ perdida. Em ra~ig desta sensibilidade 

crescente, a velocidade com que as sementes perdem ~gua po

de afetar sua viabilidade: se a secagem for r~pida e efe

tuada antes que tenham se iniciado os processos relativos ~ 

germinaçio, as sementes podem tolerar uma perda maior de 

~gua e sobreviver com menores teores de umidade. Sementes 

secas mais demoradamente atingem um estjgio mais avançado 

no processo germinativo e por isso suportam menos a desi

drataçio, perdendo a viabilidade mesmo com um teor de ~gua 

mais elevado CFARRANT et alii. 1986). 

2.2.3.Armazenamento de sementes recalcitrantes 

As sementes recalcitrantes apresentam maiores 

dificuldades no arma~enamento quando comparadas com as se

mantes ortodoxas. Isto se deve ~ sua alta suscetibilidade ~ 

perda de ~gua. o que fa~ com que seja necess~rio o arma~e

namento com alto grau de umidade. Esta umidade interna fa

vorece o ataque de microorganismos e germinaçio durante o 
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armazenamento (KING & ROBERTS. 1979). O uso de baixas tem

peraturas, que poderiam inibir estes dois dltimos problemas 

fica também limitado pois as sementes recalcitrantes sofrem 

danos por temperaturas pr6ximas ou abaixo de zero. Algumas 

espécies mais suscetíveis sio injuriadas mesmo com tempera

turas um pouco abaixo da temperatura ambiente (10-i50C), 

como as sementes de cacau (KING & ROBERTS, 1982). 

Diferentes métodos de armazenamento de semen

tes recalcitrantes tim sido estudados. Em geral os que tim 

apresentado os melhores resultados _ia os que levam em 

consideraçio os fatores limitantes, evitando a perda de 

~gua, realizando tratamento preventivo contra microorganis-

mos, evitando a germinaçio durante o armazenamento e man-

tendo um suprimento adequado de oxiginio (KING & ROBERTS. 

i980b). Estes mesmos autores realizaram um levantamento bi

bliogr~fico sobre testes de conservaçio de sementes de cer

ca de setenta espécies recalcitrantes. Os métodos mais em

pregados foram: sacos de polietileno, recipientes selados, 

carvio, areia e turfa. Sio citados também o armazenamento 

em ~gua, p6 de serra, latas. frascos de vidro e esf~gno. 

Para BONNER (1978), as sementes recalcitran

tes se conservam melhor em sacos de polietileno, pois as 

perdas de ~gua sio evitadas. O mesmo autor, porém, nio re

comenda o uso de recipientes herm~ticos. Alguma troca gaso

sa deve ocorrer entre as sementes e a atmosfera, pois com 

altos teores de umidade, a respiraçio das sementes ocorre 
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em altas taxas e o bloqueio destas trocas pode causar a 

morte das sementes. Para evftar este fato, recomenda sacos 

de polietileno com 0,1 mm de espessura, que permitem uma 

troca de gases suficiente mas evitam a perda de vapor de 

água. 

AI~m dos m~todos tradicionais já citados, o 

uso de solu~5es para conservar as sementes em estado de em

bebi~io e reguladores de crescimento para inibir a germina

~io tim sido testados. CORBINEAU & CBME (1988) armazenaram 

sementes de quatro esp~cies arb6reas embebidas em solu~io 

aquosa com fungicida a iX. em diferentes temperaturas. Com 

5 e i00e houve morte das sementes ou plintulas germinadas; 

com u?°e apenas uma esp~ci~~ teve mm-te pelo frio e com 15°C 

todas sobreviveram por pelo menos tris meses. Segundo os 

autores, a dificuldade deste tipo de armazenamento ~ que a 

temperatura tem que ser baixa o suficiente para evitar a 

genTlina~io ou reduzir a taxa de crescimento do "seedll.ng" 

mas isto traz um risco de dano por frio que pode levar à 

morte. Em temperaturas mais altas que evitem esse dano. o 

crescimento ~ rápido demais. impedindo um armazenamanto 

mais p\-olongado. 

KING & ROBERTS (1982). com o objetivo de re

tardar a germina~io de sementes de cacau testaram o uso de 

diferentes concentra,5es aquosas de Pol~eth~lene Gl~col 

6000 (PEG), uma substincia de potencial osm6tico determi-

nado. o qual controla a entrada de água nos tecidos, in-
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fluenciando desta forma a taxa de embebiçio (BRADFORD, 

1986). As sementes foram previamente submetidas a uma seca

gem até um ponto em que a umidade nio é tio alta para pro

vocar a germinaçio nem tio baixa para matar a semente. Foi 

acrescentado fungicida ~ soluçio de PEG. mas mesmo assim 

houve contaminaçio microbiana e a viabilidade das sementes 

foi de apenas um mis. Os autores sugerem que provavelmente 

o ponto critico de tolerlncia de perda de umidade e o ponto 

de perda de viabilidade .io muito prdximos. 

Para inibir a germinaçio. GOLDBACH (1979) em

bebeu sement es de Eageni,~ bn1."iiii lien"iiib"!i e de l1elicacu"iii biju··· 

g,:.~t(("iii em soluçio 10-4 M de ácido abscisico e conseguiu \TIan-' 

ti-las viáveis por respectivamente 6 e 4 meses. Houve ocor

rincia de dormincia secundária. isto é. as sementes nio 

germinaram mesmo apds a retirada da soluçio. Para contornar 

este problema foi usada uma soluçio de ácido giberélico e a 

germinaçio foi normal. 

Segundo o relato de CHIN (1978). o suco da 

fnJ.ta de Nephti:~liwn l __ ,,*-ppaceum L. inib(~ a germinaçio de suas 

sementes, sendo necessários. porém, mais estudos para a ob

tençio de resultados mais concretos. 

No levantamento bibliográfico realizado por 

KING & ROBERTS (1979,1980b). cerca de 40% dos trabalhos ob

tiveram boa conservaçio por períodos de i a 5 meses e 35% 

por períodos de 6 a 12 meses. Estes dados confirmam a opi

niio de KAGEYAMA & VIANA (1989). de que, mesmo em condi-
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ç5es t~cnicas adequadas (cimaras. embalagens). o armazena

mento das sementes recalcitrantes s6 i possível por poucos 

meses, apresentando poucas perspectivas de avanços atravis 

de pesquisa pois estas espicies sofreram pressio de seleçio 

natural na qual a germinaçio quase imediata ap6s serem l~

beradas pela planta matriz i um mecanismo de sobrevivincia 

em seus locais de origem. 

2.2.4. Armazenamento de sementes de abacateiro 

As sementes de abacateiro sio classificadas 

quanto ao armazenamento como recalcitrantes (KING & RO-

BERTS. 1979, 1980a e CHIN et alii. 1984), e sua umidade 

inicial i de 65% (U.b.u.) (CHIN et alii. 1984). De acordo 

com BOYCE (1989) a taxa de perda de igua das sementes i 

lenta e o teor de igua em que a viabilidade i perdida i de 

135% CU.b.s.>, que corresponde a 57% (U.b.u.). O mesmo au

tor informa tambim que a longevidade mixima em ambiente se

co i de 126 dias e em ambiente ~mido i de 188 dias. 

Na literatura sobre a cultura do abacateiro 

sio encontradas muitas referincias de cariter geral sobre a 

conservaçio das sementes. Os autores sio uninimes em afir

mar que a viabilidade das sementes em condiç5es ambientais 

i de duas a tris semanas (HORIN, 1967; PURSEGLOVE. 1968; 

MAR ANCA , 1976 e KOLLER. 1984a' e alguns enfatizam a neces

sidade de se fazer a semeadura imediatamente ap6s a extra-



çio das sementes (POPENOE, 1920; MONTENEGRO,s.d.; 

1979; MEDINA. 1978 e CAMPOS, 1984). 
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IBAR, 

Para conservar a viabilidade além daquele 

período, POPENOE (1920' recomenda a estratificaçio em car

vio vegetal levemente ~mido. MONTENEGRO (s.d.) indica um 

prévio tratamento com fungicida e acondicionamento das se

mentes em sacos de polietileno em cimara frigorífica a 

KOL.L.ER (1 984a) P\~opõe o mesmo sist ema ant er ior , 

acrescentando que com este a viabilidade é de mais de tris 

meses. SIMIO (1971) e CAMPOS (1984) aconselham a estratifi

caçio em areia ou a colocaçio em sacos de polietileno. A 

estratifica~io também é mencionada por IBAR (1979) que re

comenda areia, pó de serra ou musgo ligeiramente ~midos em 

local fresco e escuro com temperatura inferior a 7°C. Para 

BERGH (1975) a viabilidade pode ser conservada por virios 

meses desde que as sementes sejam tratadas com fungicida e 

armazenadas em turfa ~mida ou em sacos de polietileno. 

Todas as recomenda~ões acima sio de cariter 

geral e poucos sio os trabalhos que se dedicaram especifi

camente a este assunto. HAlMA & FROL.ICH (1949) armazenaram 

sementes de 12 cultivares da ra~a guatemalense e de 8 cul

tivares da ra~a mexicana estratificadas em turfa seca em 

cimara frigorífica a 5,60C. Depois de 8 meses de armazena

mento as sementes apresentavam boa porcentagem de germina

~io que, no entanto. nio foi especificada. Os autores ob

servaram também que o armazenamento provocou atraso na ger-
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AROEIRA (1962) testou a conservaçio de se

mentes de abacate cultivar ESAV armazenadas nas seguintes 

condi~5es: recipiente aberto ou fechado em temperatura am

biente ou em refrigerador a 3·_·10oC. Como recipiente aber·t.o 

foram usados sacos de tecido de algodio • temperatura am

bienta e copos de Becker cobertos com o mesmo tecido ~ 

3--100C. Os recipie'nt.es fechados fon,\1T1 vidros tampados C(Jm 

rolha tendo por cima uma camada protetora de parafina. Os 

períodos de armazenamento testados foram: 0, 4, 8 e 12 me

ses. O autor observou que em recipientes fechados. tempe

ratura ambiente houve deteriora~io total das sementes. Com 

temperatura ambiente e recipiente aberto a viabilidade foi 

mantida por 4 meses (com germina~io de 57%). O mesmo perío

do foi at ing ido também por r'ec ip ie'nt e abe,,-t o a 3-'i00C (com 

germinaçio de 70%). O melhor tratamento foi o de recipiente 

fechado a 3-i00C, Clue possibilitou uma conse'rva~io por 12 

meses, mantendo a germinaçio em 65%. 

SPALDING et alii (1976) utilizaram sementes 

de abacate da cultivar Lula, tratadas previamente com fun

gicida, As sementes foram armazenadas em sacos de polieti

leno perfurados ou nio perfurados em tris diferentes tempe

raturas (1,7; 4,4 e 7,20C) e a 80% de U.R. Um terceiro lote 

foi colocado em sacos de rede pljstica nas mesmas condi~ae. 

descritas. Nio houve diferen~as no comportamento das semen

tes em relaçio ~s diferentes temperaturas. A germinaçio em 
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todos os casos foi desigual mas nio houve aumento do atraso 

em funçio do armazenamento. A germinação depois de 3 a 5 

meses de armazenamento em sacos não perfurados foi de 100X 

enquanto que nos dois outros tipos 'oi de 25X ou menos. 

PAULUS et alii (1976) armazenaram sementes das cultivares 

Topa-Topa e Vama em sacos de polietileno de 1.5 mm de es

pessura com ou sem per'uraç5es e em aparas de madeira a 

8. SoC . As semen t es for' am a r !'flazen ad a"5!. p ar lU!'! an o . O lHe I h 0"1" 

resultado foi obtido com sacos de polietileno nio perfura

dos. Os autores, porim, não informam as porcentagens de 

germinação obtidas. 

2.2.5. Contagem da porcentagem de germinação para se

mentes de abacateiro 

Nos testes de germinação das sementes em ge

rai salienta-se a importincia da padronizaçio dos materiais 

e procedimentos tais como substratos, temperaturas, locais 

e ndmero de dias para a contagem. O obedecimento destes pa

dr5es pri-estabelecidos i importante para que os resultados 

de diferentes trabalhos possam ser comparados (HARCOS FILHO 

e~t a I i i. 1983). 

As sementes de abacateiro, entretanto. não 

sio contempladas nas prescriç5es das Regras de Análises de 

Sementes nacionais (BRASIL, 1980' ou internacionais (DRA

PEj:;~ , 1985). 
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Consultando trabalhos de pesquisa que tamb~m 

necessitaram medir, com diferentes objetivos, a porcentagem 

de germinaçio das sementes de abacateiro, sio constatadas 

divergincias sobre o n~mero de dias para a realizaçio da 

contagem da germinaçio. 

ZENTMYER et alii (1958). com o objetivo de 

testar tratamentos contra infecç5es fdngicas, realizaram 

testes de germinaçio em casa de vegetaçio. A ~ltima conta

gem foi feita aos 56 dias em alguns testes e aos 70 dias em 

outros. 

AROEIRA (1962), para testar o armazenamento 

das sementes. realizou contagens semanais a partir do apa

recimento das primeiras plintulas at~ que o miximo de ger

minaçio fosse atingido. nio informando. por~m, quando isto 

ocorreu. 

FOGUET & TOLL (1963) estudaram o efeito de 

cortes nas sementes. com o objetivo de acelerar a germina

çio. Para isto as sementes foram colocadas em casa de vege

taçio com tempertura m~dia de 28°C e observaram que a ger···· 

minaçio foi iniciada aos 40-50 dias e completou-se em 120 

dias. 

MARTINEZ et alii (1969), com os mesmos obje

tivos do trabalho anterior, utilizaram virios tipos de tra

tamentos mecinicos ou químicos sobre as sementes, realizan

do a contagem aos 61 dias. 



SPALDING et alii (1976), para estudar tipos 

de embalagem para o armazenamento das sementes, realizaram 

os t €'st es de genninação elil c asa de veget ação a 26.7-32, 3°C 

e a contagem foi efetuada aos 60 dias após a semeadura, 

SAULS & CAMPBELL (1980' fizeram testes de 

germinação em canteiros com o objetivo de testar o trata-

menta com icido giberilico para acelerar a germinação. Ob-

servaram que as primeiras plintulas surgiram com 19 dias e 

a contagem final foi realizada aos 54 dias. Os autores sa-

lientam. porim, que a contagem final teve que ser antecipa-

da. resultando em germinação linal de 65.9%. Isto se deu em 

função da grande heterogeneidade na germinação. ji que aos 

54 dias as primeiras plintulas germinadas encontravam-se no 

ponto de transplante e enxertia, antecipando o tirfuino do 

experimento. 

CHIN et alii (1984) fizeram um estudo com 

virias espicies recalcitrantes para determinar a metodolo-

gia a ser usada em testes de germinação. Para sementes de 

areia como substrato e a contagem da germinação foi reali-

zada com 33 dias. 
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3. MATERIAL E MéTODOS 

3.1. Localiza~ão 

o ensaio foi conduzido no Departamento de 

Horticultura da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz", da Universidade de Slo Paulo. em Piracicaba - SP. 

A fase de armazenamento foi realizada em 

tris ambientes: galplo coberto e com laterais abertas, sala 

com janelas (laboratdrio) e cimara 'ria. Os testes de 

germina~lo foram realizados em casa de vegeta~lo. 

As determinaç5es do teor de umidade das 

sementes foram efetuadas no Laboratdrio do Setor de 

Produ~lo de Sementes Florestais do Departamento de Ciincias 

Florestais, da mesma Escola. 

3.2. Clima 

De acordo com dados fornecidos pelo 

Departamento de Física e Meteorologia da ESALQ/USP, o clima 

da regilo i CWA pela classifica~lo de Koeppen: tropical, 

dmido. com tris meses mais secos (junho, julho e agosto), 
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chuvas d~ v~rio, s~ca d~ inverno ~ t~mp~ratura do mis 

mais qu~nt€· maior qu~ 226C. As cool"d~nadas geográ.ficas 

são: 

Latitud~: 226 43' S 

Longitud~: 47° 25' W 

AI t itud~: !580 m 

As m~dias diirias e m~nsais d~ temperatura e 

umidad~ o p~ríodo durou o 

armazenam~nto e os test~s d~ germina,io encontram-se 

r~spectivamente nas Tabelas 1 e 2. 

3.3. Coleta das sementes 

No experimento .foram utilizadas sementes 

d~ abacat~iro cultivar Fortuna, híbrido entr~ as ra,as 

guatemalense e antilhana (MEDINA et alii, 1978 e COUTO. 

1982) . Os .frutos .foram prov~nient~s de um ~nico pomar 

comercial situado no município de Cordeir6polis - SP. A 

colheita realizou-s~ no dia 29 de abril d~ 1989. 

3.4. Preparo das sementes 

Depois da colheita os .frutos .foram levados 

para o laborat6rio at~ que atingissem o estado de polpa 

mole. o que ocorreu 5 a 8 dias ap6s. Os frutos foram, 

entio, abertos transversalm~nte com auxílio de faca, to-
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Tabela 1. Dados de temperatura midia diária e mensal. 

durante o período de armazenamento das sementes e 

testes de germina~io. 

1989 
Data ---------------------------------------------------

MAr JUL AGO SEr our 

1 23.7 18.2 18.1 15.7 19,5 20,3 
2 23.0 19.0 19.1 16.7 18, :i 22,0 
3 24.9 19.7 17.4 16,5 15.4 23,3 
4 24.1 20.4 18.7 17.8 17.8 20,2 
I::-;;:, 23.3 19.4 18.6 16.9 1~:L 7 20,0 
6 21.8 19.6 12.4 17.1.> 17,4 20.3 
7 15.1 20.7 12.8 15,8 i:!0. 1 20,2 
8 17.6 20.3 13.3 16,9 22.9 20,6 
9 17.5 €~0. 4 12.6 16.9 20,5 20.9 

10 18.2 19.2 13.3 16.9 22,7 22,2 
1-1 j,8.1 14.6 13.0 15,6 24.2 21.3 
12 17.7 16.1 13.7 1.5,7 26.1 20,7 
13 1.8.2 16.3 14.7 15, ~~ 21.0 18.7 
14 19.3 i~j. 1 15.3 16,5 20.2 17,4 
15 18.6 14.8 1.5,0 16,0 19.8 14,6 
16 18.7 13.8 1.5,3 17,1 18,0 19.0 
1.7 t7.9 1.6.3 14.2 19 , 1 15,7 19,9 
18 18.5 16.6 15,3 20.2 17,4 1.9,3 
1.9 19.1. 17.7 14.4 21.1 18,3 18,9 
20 18.5 17.2 15.0 21. , 1 19,8 20,7 
21 1.8.7 16.2 16,6 20.8 20.7 (H .4 
22 19.1 18.0 16.5 23. i. 22,1- 21.2 
23 1.9. ei 1.8.7 1.7,3 21,1. 24,3 21.0 
24 19.3 17.5 18,4 22.8 24,4 21,5 
25 18.1 16.7 16,8 2.0,9 19,0 23,9 
2.6 17 . ~~ 16.3 17,4 19,9 15,0 24,4 
27 12.7 1.5.9 2.1.2. 2.1..7 18.6 2.1,6 
28 14.9 1.3.6 20.0 17,6 1.9,4 19,6 
29 j,5.7 15.2 20,0 18.8 20.8 21,5 
30 15.1 15.6 16,1 20,2 20.8 22.4 
31 17.0 HL9 22.,1 r24,5 

-----------------------------------------------------------
Midia 18,7 17,3 16,1 18.5 19,8 i~0, 7 

-----------------------------------------------------------
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Tabela 2. Dados de umidade relativa m~dia diária e mensal, 

durante o período de armazenamento das sementes e 

testes de germinaçio. 

1989 
Data --------------------------------------------------

MAl JUN ,JUL ABO SEr OUT 
-----------------------------------------------------------

i 80 71 69 61 83 58 
2 76 66 67 63 58 48 
3 66 63 73 64 58 58 
4 7i 65 62 52 61 7i 
5 78 68 68 70 93 5~5 
6 65 68 72 67 88 55 
7 74 54 66 58 78 56 
8 62 76 66 65 75 57 
9 62 76 62 66 85 62 

10 62 75 59 56 77 58 
ti 62 82 61 57 62 76 
;'2 64 67 62 62 67 61 
13 61 63 55 56 87 48 
14 58 64 56 53 85 53 
15 68 63 58 54 69 79 
16 66 8i 62 51 60 60 
i.7 63 73 62 49 55 52 
1.8 63 76 5~; 53 55 51. 
19 60 7~ (- 58 44 57 5i 
20 64 7'") , c. 55 53 59 5i 
21 64 69 58 59 57 60 
22 67 69 54 68 56 60 
23 69 64 52 71 42 55 
24 64 73 40 56 58 54 
25 78 76 70 8i 71 44 
26 65 75 83 68 78 64 
27 74 76 68 75 67 70 
28 65 83 76 7i 66 64 
29 66 69 65 60 57 54 
30 72 73 78 59 59 49 
31 70 60 54 5i 

-----------------------------------------------------------
1'1~d ia 67 70 6"::> (- 60 67 57 



mando-se o cuidado de nio atingir as sementes. Estas foram 

retiradas e lavadas em igua corrente para remo~io dos 

resíduos de polpa. 

3.4.1. Tratamento e secagem das sementes 

Depois de lavadas as sementes foram imersas 

durante dez minutos em uma soluçio de Benlate (Benom~l) em 

concentra~io de 1X do produto comercial. As sementes 

tratadas foram entio colocadas sobre folhas de jornal para 

secar ao ar. no laborat6rio. por 24 horas. 

3.5. Armazenamento 

3.5.1. Tipos de armazenamento 

As sementes. depois de tratadas e secas i 

sombra por 24 horas foram submetidas a seis tipos de 

armazenamento. listados a seguir: 

A 1 _. "F'apel" Sacos de papel, al"mazenados no 

laborató\"io. 

A 2 -- "F'listico" - Sacos de polietileno (0,20 mm 

de espessura), armazenados no laboratório. 

A 3 -- "Câmara" -- Sacos de polietileno (0,20 mm 

armazenados em câmara 
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fria (7-BoC) 

A 4 .... "Areia" .... Estratificaç:ão em a\"eia, à tempE~"" 

ratura ambiente (no galpão) 

A 5 _. "Pó de serl"a" .... Est\"ati'Hcaç:ão E~m pó dE~ 

serra, à temperatura ambiente (no galpão) 

A 6 -- "Carvão" Estratificaç:ão em carvão ve-

getal moida, à temperatura ambiente (no 

galpão). 

As parcelas referentes aos tipos de 

armaz~:mamento Ai ("Papel"), A2 ("F'lást ico") e A3 

("Câmal" a" ) J 

armazenadas independentemente. Tomou-se este cuidado porque 

se fossem armazenadas todas as parcelas em um ~nico 

quando fossem retiradas sementes para as 

avaliaç:5es de germinaç:ão e umidade, haveria alteraç:lo do 

micrO<:I.Inb ient e 

armazenadas. 

das demais sementes cont intU1Vam 

Os tratamentos com estratificaç:lo CA4, A5 e 

A6) foram instalados dentro de caixas de madeira com 60 cm 

de largura por 40 cm de altura e 20 cm de profundidade. A 

areia e o pó de serra foram previamente secos ao sol. O 

carvão foi triturado manualmente com o auxilio de um pedaç:o 

de madeira e posteriormente peneirado utilizando-se uma 

peneira com malhas de 0,8 em de lado e umedecido com 150 ml 

de água por quilo de carvão ( WELLMAN, 1961). As sementes 

foram colocadas de forma que houvesse uma camada de 
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aproximadamente 6 em do material envolvendo as sementes em 

todas as direç5es. Em cada caixa foi depositada apenas uma 

camada de sementes. As caixas foram colocadas sobre tijolos 

e cobertas com lona plistica preta. 

3.5.2. Períodos de armazenamento 

As sementes foram deixadas nas condiç5es 

de armazenamento descritas durante períodos diferentes. 

listados a seguir: 

B i ~ 0 (zero) dia 

B 2 - 15 dias 

B 3 - 30 dias 

B 4 - 45 dias 

B 5 - 60 dias 

B 6 -75 dias 

B 7 -90 dias. 

3.6. Delineamento Experimental 

o delineamento utilizado foi o inteiramente 

ao acaso, com os tratamentos dispostos num esquema 'atorial 

com tris repetiç5es, sendo os seguintes fatores: 

Fator A - Tipos de armazenamento (I = 6) 

Fator B - Períodos de armazenamento CK - 7) 
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A combina~io destes dois fatores utilizados 

num esquema completo deram origem 42 

tratamentos: AiBi. AiB2 , A1B3, ~ • • I A6B7. 

onde: Y ijk 

m 

Ti 

F'k 

(Tf')ik 

o modelo matem'tico foi o seguinte: 

Yijk l:I! m -+- Ti + f'k -+- (TF')ik + eijk 

i o n~mero de sementes germinadas na repeti

~Io j do processo de armazenagem i no perío

do de armazenagem k 

i o efeito da médi.<:\ ger'al; 

é o ei~€·i.to do tipo de· a r ITlaZen ame"n t o i 

i o efeito do per iodo de" annazenament o k 

é o efeito da :i.ntera~lo do pe"Y' iodo k €" do 

armazenamento i; e 

eijk é o e)"")"o e'xper imental . 

Cada parcela foi composta de seis sementes, 

sendo que cinco foram usadas para teste de germina~io e uma 

para a determina~io da umidade. O ndmero de repeti~5es foi 

tris em fun;io da limitada disponibilidade de sementes, 

pois como as sementes deveriam ser sadias (e portanto nio 

apanhadas do chio) e pertencer a uma dnica cultivar, foi 

necess'rio adquirir os frutos a pre~o de mercado. o que 

inviabilizou a utiliza;io de um maior n~mero de sementes. 

Para minimizar o problema do tamanho reduzido da parcela, 

uma rigorosa sele;io das sementes 'oi efetuada, utilizando

se frutos de uma dnica cultivar, colhidos no mesmo dia, de 

um dnico pomar comercial. Além disso foram descartadas as 
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sementes defeituosas ou com menos de 4.5 em de diSmetro. 

As an'lises de variSncias foram realizadas 

após detectar se haviam sido respeitados os pri-requisitos 

necessirios para estas anilises. tais como: normalidade dos 

resíduos e homogeneidade de variSncias para as combinaç5es 

dos tratamentos. Assegurando estas duas condiç5es. 

consequentemente tem-se tamb~m validade para a aditividade 

do modelo matem'tico e independincia dos erros. Estas 

anilises foram processadas pelo pacote estatístico SANEST. 

utilizando um computador PC. 

3.7. Variáveis avaliadas 

3.7.1. Germinação 

A viabilidade das sementes armazenadas 

foi avaliada atravis de teste de germinação. Para isso, 

a cada período previsto (Bl- 0 dia. B2= 15 dias. . .. ,B7= 

90 dias) eram retiradas aleatoriamente. de cada tipo de 

armazenamento (Ai, A2, ...• A7), tris amostras (repetiç5es) 

de cinco sementes cada uma e colocadas para germinar. O 

teste de germinação foi efetuado em casa de vegetação e ° 
substrato utilizado foi areia. conforme as recomendaç5es de 

CHIN, 1980 e CHIN et alii, 1984. Como não existisse citação 

do abacateiro nas Regras de Análise de Sementes nacionais 

(BRASIL. 1980' e internacionais (DRAPER. 1985) e como não 
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houvesse concordincia nos trabalhos consultados sobre a 

ipoca ideal para a contagem da germina~io nesta espieie. 

optou-se por realizar contagens semanais a partir da 

semeadura ati que a porcentagem de germina~io de uma 

semana tosse <lproximadamente às 

porcentagens de germina~io das duas semanas anteriores. 

Para decidir qual das contagens semanais seria utilizada 

para fazer a an~lise estatística dos resultados. realizou

se uma an~lise estatística de variincia auxiliar, para a 

qual cada semana de contagem foi considerada como um 

A os diferentes 

"t rat ament os" (sem<.".\nas de cont a5H:~m) ·F()rneceu o c()nhec imf:~nt o 

daquela semana a partir da qual o acriscimo na germina~io 

foi nio significativo. Como as sementes envolvidas no 

eXpel" l.ment o 

het e,-ogêneos 

a\"mazenament o) , 

originadas ambi.entes mu:i.to 

dos diferentes tipos de 

com a finalidade de tornar o delineamento 

experimental mais eficiente, tez-se a divisio em sub-

ambientes homogêneos (PIMENTEL GOMES, 1987), dividindo os 

.. t ,"at ament os" (semanas de contagem) em "blocos" (tipos de 

armazenamento) onde esta homogeneidade ocorre em cada 

"bloco". 

i O uso de aspas neste sub-ítem justifica-se para 

diferenciar esta an~lise estatística auxiliar da an~lise de 

variincia principal. 
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3.7.2. Teor de umidade 

o teor de umidade das sementes foi determinado em 

duas diferentes situaç5es: A primeira delas foi logo após o 

desp01pamento, eliminando o contato das sementes com a ~gua 

da lavagem e do tratamento com fungicida apenas para 

verificar a real umidade inicial das sementes. Neste caso 

usaram-se 18 sementes. A segunda situaçio foi depois de 

cada uma das 42 combinaç5es de tratamentos (AiBi. A1B2. 

... ,A6B7). Para a segunda situaçio, cada uma das 42 

parcelas foi composta por uma semente e o n~mero de 

repetiç5es foi tris. O n~mero reduzido de sementes neste 

caso justifica-se pelas mesmas raz5es j~ expostas no ítem 

3.6. O método utilizado foi o da estufa a 105 ± 3~ 

durante 24 horas, segundo as prescriç5es indicadas pelas 

Regras para An~lise de Sementes (BRASIL. 1980'. Antes de 

colocar na estufa as sementes foram cortadas manualmente. 

com faca. em 16 partes aproximadamente iguais: Inicialmente 

fez-se dois cortes longitudinais em cruz, dividindo a 

semente em quatro partes aproximadamente iguais. Cada uma 

destas partes foi cortada novamente em quatro • com tris 

cortes transversais equidistantes. 



47 

4. RESULTADOS E DISCUSSIO 

4.1. Porcentagem de germina~lo 

4.1.1. Ndmero de dias para a contagem da germina~lo 

A germina~io das sementes foi desuni forme, 

mesmo tomando-se o cuidado de retirar a película envoltória 

antes da semeadura, conforme o recomendado por EGGERS. 

1 94f.~; l'iOR IN, 19671 SIMIO, 1971; MEDINA, 1978; KOU .. ER, 

1 984a ; SAI'iSON I 1986 e GAILLARD, 1987. Iniciou-se na 3a 

semana (21 dias) e prosseguiu at~ a 15a semana (105 dias) 

após a semeadura, A amplitude deste período (i2 semanas ou 

84 dias) refor~a a necessidade de se estudar a melhor a 

~poca para a contagem da germina~io. 

A anilise auxiliar para decidir qual das 

contagens semanais seria usada para a apresentaçio dos 

resultados encontra-se na Tabela 3, onde se percebe que o 

valor do t e'::;t e F 
, 

e altamente sign i f:i.cat ivo para 

"tratamentos" (semanas de contagem), pal-a "blocos" <tipos 

de armazen<:\mento) e para a intera~io entr'e "tratamentos" f-:: 

"blocos", 
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Tabela 3. Anilise auxiliar: Anilise de variincia dos dados 
de germinaçio obtidos nas diferentes semanas de 
contagem (tratamentos). 

Causas da Variaçio G.L. 

Semanas de Contag. (A) 12 
Tipos de Armaz.(B) 5 
A x B 60 
Resíduo 156 

Total 233 

Q.M. 

7077,0471629 
13767,6194053 

193.2507741 
23.8405957 

F 

296,8486** 
577.4864** 

8,1060** 

-----------------------------------------------------------** F significativo ao nível de 1X. 

A comparaçio entre as m~dias das diferentes 

semanas de contagem consta na Tabela 4 e Figura 1. Na 

Tabela 4 aplicou-se o Teste de Tuke~ ao nível de 5X de 

significincia. Os dados midios das porcentagens de 

germinaçio foram transformados em arc sen Vx/100 . Percebe-

se, pela anilise desta tabela, que a mais expressiva semana 

de contagem para este experimento foi a l1 a (77 dias) ap6s 

a semeadura, que foi aquela a partir da qual o acriscimo na 

porcentagem de germinaçio foi nio significativo. Este dado 

esti de acordo com a revisio de literatura realizada sobre 

o assunto onde se constatou que a contagem da germinaçio em 

outros trabalhos foi realizada aos 56 e 70 dias (ZENTHYER 

et alii, 1958); 61 dias (MARTINEZ et a1ii, 1969); e 60 dias 

(SPALDING et alii. 1976). 



Tabela 4. H~dias das porcentagens de germina~io em dados 
originais (d.o.' e transformados (d.t.) em are 
sen Vx/100, nas diferentes semanas de contagem. 

Semana de 
contagem 

3 i semana 
4i ~>emana 

5 i semana 
6 i semana 
7 i semana 
8 i semana 
9 i semana 
10i semana 
1 ii semana 
12i semana 
13i semana 
14 i semana 
15i semana 

D.M.S. 

C.V. 

Germinaç:io 

d.o. d.t. 

1~41 6,81 i* 
5.91 14,08 h 

21,45 27,59 g 
38,41 38,30 f 
50~53 45.30 e 
58.42 49,85 de 
65,44 53,99 cd 
72.56 58.41 bc 
75.65 60,43 ab 
77,85 61.92 ab 
80.96 64,13 a 
82,19 65,04 a 
83,O0 65,84 a 

5,46 

10,377% 
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* M~dias seguidas por letras distintas diferem entre si ao 
nível de 5% de significância, pelo Teste de Tuke~. 

4i 100 

D 
E 80 
G 
E 10 ft 
M 
I 

40 N 
A 
C 
A. 20 
O 

O 
3 4 e e 7 8 I 10 11 12 13 14 18 

SEMANAS 

Figura 1. H~dias das porcentagens de germina~io nas 
diferentes semanas de contagem. 
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4.1.2. Efeitos de tipos e períodos de armazenamento e 

sua intera~lo sobre a germinaçlo 

Em funçio da análise descrita no ítem 

anterior, os dados de porcentagem de germinaçio usados para 

avaliar os efeitos dos tipos e períodos de armazenamento 

foram aqueles coletados na 111 semana ap6s a semeadura. 

Estes dados. com a transformaçio arc sen 

Vx/i00, revelaram valores de F significativos ao nível de 

i% para os dois fatores envolvidos <tipos e períodos de 

armazenamento) bem como para a interaçio entre eles, 

conforme se verifica na Tabela 5. Como a interaçio entre 

tipos e períodos de armazenamento foi significativa. fez-se 

o desdobramento destes dois fatores para verificar o 

comportamento de cada um, fixando-se o outro. Estes 

desdobramentos aparecem nas Tabelas 6 e 7 e ítens 4.1.3. e 

4.1.4. 

Tabela 5. Análise de variincia dos dados de porcentagem de 
germinaçio ( 11 semanas após a semeadura) obtidos 
para os diferentes tipos e períodos de arma
zenamento 

Causas da variaçio 

Tipos de Armaz.(A) 
Períodos de Armaz.CB) 
A x B 
Resíduo 

Total 

G.L. 

~ 
~ 

6 
30 
84 

125 

Q.M. 

20730,5965993 
1769,3590435 
1222,5455048 
137,7820920 

F 

150,4593** 
12,8417** 
8,8730** 
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Efeitos dos tipos de armazenamento dentro de 

cada período sobre a germinaçlo 

As midias de dados originais e as midias 

transformadas em arc sen Vx/100. indicando o efeito dos 

tipos de armazenamento sobre a germinaçlo dentro de cada 

período de armazenamento. bem como a diferença mínima 

significativa e o coeficiente de variaçlo estio contidos na 

Tab&':1a 6. As comparaç5es entre as m~dias foram feitas 

atrav~s do Teste de Tuke~ ao nível de 5X de significincia e 

slo representadas por letras mindsculas, na vertical. Os 

mesmos dados desta tabela slo apresentados na Figura 2. 

Pela anilise da tabela 6, 

dentro do período 8i (zero dias de armazenamento) as 

sementes armazenadas nos diferentes tipos de armazenamento 

(Ai a A6) nlo 

,,;ignificat ivas 

<1 lO maz~:m amen to 

apresentaram diferenças 

na germinaçlo. Porim 

estatisticamente 

com 15 dias de 

(82) , as sementes começaram a 

tendo o tratamento Ai ("papel") aploesentado 

nesta fase 20X de germinaçlo, diferindo estatisticamente 

dos demais, que tiveram porcentagens de 66,66 at~ 100X. 

Este fato talvez possa ser atribuído ~ maior facilidade nas 

trocas gasosas que ocorrem entre as sementes e a atmosfera 

atravis do papel, ocasionando perda de umidade. Isto 

confirma as recomendaç5es de se fazer a semeadura o mais 

ripido possível (MEDINA. i978; 18AR, 1979 e MONTENEGRO, 



Tabela 6. (:'·nninaçãn médi :l.~ transformadas em are. sen Ix 7100 (d. t.) e médias originais para o efeito dos tipos de annazenamento 

dentro de cada período de armazenamento, 

TIPO DE ARMA- PERíoDOS DE ARMAZENAMENTO 

ZENAMENTO Bl "" O dias B2 = 15 dias B3 .. 30 dias B4 .. 45 dias B5 60 dias B6 = 75 dias B7 = 90 dias 

d. t. d.o. d.t. d.o. d.t. d.o. d.t. d.o. d. t. d.o. d.t. d.o. d.t. d.o. 

Al= Papel 90,00 100,00a* 21,93 20,OOc 0,00 O,OOb 8,85 6,66b 0,00 O,OOb, 8,85 6,66b 0,00 O,OOb: 

A2= Plásti.co 81,14 93,33a 72,30 86,66ab 13,08 13,33b 0,00 O,OOb. 0,00 O,OOb 0,00 O,OOb 0,00 O,OOb 

A3= Câmara 81,14 93,33a 81,14 93,33ab 90,00 100,00a. 90,00 100,00a 90,00 100,00a 81,14 93,33a 90,00 100,00a. 

A4" Areia 81,14 93,33a 55,38 66,66b 68,07 80,00a 72,29 86,66a 72,29 86,66a 63,43 80,00a 76,92 86,66a. 

AS" I'ó-de-serra 72,30 86,66a 90,00 100,00a. 90,00 100,00a 90,00 100,00a. 90,00 100,00a. 81,14 93,33a 81,14 93,33a. 

A6= Carvão 81,14 93,33a 81,14 93,33ab 81,14 93,33a 63,43 80,00a 90,00 100,00a 90,00 100,00a. 90,00 100,00a 

D.M.S. 27,91+ 

C.V. 19, ?!i'l<o 

* MiícHas seguidas por letras distintas, na vertical, diferem entre si ao nível de 5'l<0 de probabilidade (Teste de Tukey). 

U1 
IV 
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90 

Figura 2. Midias de porcentagem de germinaçio obtidas para 

os diferentes tipos e períodos de armazenamento 
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s.d.) ou no máximo dentro de um prazo de 2 a 3 semanas após 

a extraçio (HORIN. 1967 e GAILLARD, 1987), desde que nio se 

pretenda armazenar as sementes por mais tempo. 

Para o período B3 (30 dias de armazenamento) 

( "p 1 <:\st ico" ) estatisticamente dos demais, 

porcentuais de germinaçio de 0 e 

I" esp ec t i v<:\men te, enquanto os outros tiveram de 80 a 100%. 

alta umidade inicial das semf::nt es o 

desenvolviment.o de microorg.ln i smos, que ocasionaram 

podridio nas sementes e reduziram o poder germinativo. 

(60 dias), B6 

semelhant~2' , 

Para os períodos seguintes. B4 (45 dias), B5 

C• '7'::, ,J dias) e B7 (90 dias), o comportamento foi 

f:: t-'l2 ("plástico") apr'esentaram resultados i,I'H,<:üis,fatórtos, 

tendo taxas de germinaçio de 0 a 6,66% e os demais, A3 

("areia"), A5 ("p6 df:; serr'a") e A6 

("C:'ll"vio") I apresentando bons desempenhos, com germinaçio 

de 80 a 100% até o término do experimento, nio diferindo 

estatisticamente entre si (Tabela 6). 

Os resultados aqui apresentados indicam que 

para guardar as sementes por um período de 15 dias pode ser 

empI"egado, indistintamente, qualquer um dos tipos de 

pel"íodos de 30. 45, dias, os tipos que 



possibilitam a manutenção da viabilidade, sem apresentar 

"PÓ de 

4.1.4. Efeitos dos períodos de armazenamento den-

tro de cada tipo de armazenamnto sobre a 

As m~dias de dados originais e as m~dias 

indicando períodos de 

armazenamento sobre a germinação dentro de cada tipo de 

armazenamento estão contidas na tabela 7. As comparaç5es 

entre as m~dias foram feitas atrav~s do Teste de Tuke~ ao 

nível de 5% de significincia e são representadas por letras 

min~sculas. na vertical. 

No tipo Ai ("papel") observa-~j.e que a m~'lho\" 

porcentagem de germinação (i00%) ocorreu no primeiro 

período de armazenamento (81= 0 dia de armazenamento), 

decrescendo significativamente (para 20%) j~ no 2 0 período 

(82= 15 dias) e continuando a decrescer nos períodos 

seguintes (de 30 at~ 90 dias) para 0-6,66%. Isto demonstra 

que o armazenamento utilizando-se sacos de papel deve ser 

restrito a um período inferior a 15 dias. pois nesta 

embalagem a viabilidade decresce rapidamente. 

No b-at <.~ment o A2 ("p I ~st ico"), um ~~><ame da 

tabela 7 indica que os dois primeiros períodos apresentaram 



Tabela 7. Gerrnlnação: médias transformadas em are. sen .rxn:mr (d.t.) e médias originais (d.o.)_para o efeito do~ perí9dos de arrnaze 

namento dentro de cada tipo de armazenamento. 

TIPO DE ARMA-
PERIoDOS DE ARMAZENAMENTO 

ZENAMENTO B1 = ° dias B2 '" 15 dias B3 .. 30 dias B4 '" 45 dias B5 60 dias B6 '" 75 dias B7 = 90 dias 

d.t. d,o. d.t. d.o. d.t. d.o. d.t. d.o. d.t. d.o. d.t. d.o. d.t. d.o. 

A1'" Papel 90,00 100,00a 21,93 20,00b 0,00 O,OOb 8,85 6,66b 0,00 O,OOb 8,85 6,66b 0,00 O,OOb 

A2= 1'1 ãstieo 81,14 93,33a 72,30 - 86,66a 13,08 13,33b 0,00 O,OOb 0,00 O,OOb 0,00 O,OOb O,üO O,OOb 

A3= Oâmara 81,14 93,33a 81,14 93,33a 90,00 100,00a 90,00 100,00a 90,00 100,00a 81,14 93,33a 90,00 100,00a 

A4= Areia 81,14 93,33a 55,38 66,66a 68,07 80,00a 72,29 86,66a 72,29 86,66a 63,43 80,00a 76,92 86,66a 

AS" Pd-de-serra 72,30 86,66a 90,00 100,00a 90,00 100,00a 90,00 100,00a 90,00 100,00a 81,14 93,33a 81,14 93,33a 

A6= Carvão 81,14 93,33a 81,14 93,33a 81,14 93,33a 63,43 80,00a 90,00 100,00a 90,00 100,00a 90,00 100,00a 

D.M.S. 28,92 

C.V. 19,25% 

-----
* Médias seguidas por letras distintas, na horizontal, diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade (Teste de Tukey). 

U1 
0"1 



desempenhos satisfatórios com germinaçio de 93,33 e 86.66%, 

nio diferindo estatisticamente entre si. 

Pal"a os seguinte~:; a g i:?: 1" m i n <,.ç: io c:"d.u I 

significativamente. para 13.33% (com 30 dias) e 0% (de 45 a 

demonstrando que o uso deste tipo de embalagem 

mant~m a viabilidade das sementes de abacateiro por um 

prazo maior que 15 e inferior a 30 dias. 

Nos dG:'m<:\is t r':::xt <i\ment o"!'.> , A3 ("câmara"), 1~14 

( " a l" e i:,,. " ). A 5 (" pó de s~?: n" a ") e A 6 (" c a j" v to{ o") :,,. v :i.<'ül:i. I i d a de 

foi mantida com porcentagens de germinaçio satisfatórias 

(de 66,66 a 100%) em todos os peridos de armazenamento, sem 

apresentar diferenças significativas entre os períodos at~ 

o final do experimento, 

Estes resultados confirmam as recomendaç5es 

gerais de armazenamento das sementes recalcitrantes feitas 

por KING & ROBERTS (1979) e CHIN & ROBERTS (1980) de que 

(~vi t ar a perda de água. cont 1"01 e 

preventivo contra microorganismos. evitar a germinaçio 

durante o armazenamento e manter um suprimento adequado de 

No caso do tratamento com pó de serra, 

observou-se a ocorrincia de sementes germinadas durante o 

provavelmente em razio da umidade do pó de 

serra utilizado, Estas plintulas foram tamb~m utilizadas 

nos testes de germinaçio e as observaç5es mostraram que o 

destas plantas foi semelhante ao das 



58 

demais. Isto confirma a observaçio de BONNER (s.n.t.) com 

sementes de carvalho germinadas durante o armazenamento, 

que produziram plantas sadias quando levadas ao viveiro. é 

prov~vel. no entanto, que no presente trabalho estas 

sementes armazenadas em pó de serra apresentassem 

longevidade menor do que as demais, caso o experimento 

fosse prolongado por mais tempo. 

4.2. Teor de umidade 

4.2.1. Teor de umidade inicial 

o teor de umidade inicial das se

mentes (sem lavagem e tratamento fungicida) est~ apresen

tado na Tabela 8. A midia destes resultados indica umidade 

de 66.4 X, valor que aproxima-se de 65 X, citado por CHIN 

et a1ii (1984), como sendo a umidade midia das sementes 

frescas de abacateiro. 



Tabela 8. Teor de umidade em porcentagem de peso dmido (U. 

b.u.) inicial das sementes de abacateiro (sem pré-lavagem). 

i 66.4 
~'J c_ 68.3 
3 64,4 
4 63,9 
~) 65,4 
6 63,6 
.." 66.5 / 

a 6?"$6 
9 71 I:j 

10 :;>'0,8 
li 73.1. 
H~ 6~3, 7 
13 6!':i,4 
14 65,9 
jl!:' .-.J 62,6 
i6 se:- f'}' 

( "J}- l 

1.7 63,9 
1.8 66, (.~ 

Méd:i.a 66,4 

2.93 

4.2.2. Efeitos de tipos e períodos de armazenamento 

e de sua interaçio sobre o teor de umidade 

das sementes 

Os teores de umidade das sementes, em 

porcentagem em relaçio ao peso dmido, revelaram valores de 

F significativos ao nível de iX de probabilidade para os 
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efeitos dos tipos p para os efeitos dos períodos de 

arma2enamento, e valores de F significativos ao nível de 5% 

de probabilidade para a interaçio entre estes dois fatores, 

conforme se verifica na Tabela 9. Como a interaçio entre 

tipos e períodos de arma2enamento foi significativa, fe2-se 

o desdobramento destes dois fatores para verificar o 

comportamento de cada um, fixando-se o outro. Estes 

desdobramentos aparecem nas Tabelas 10 e 11 e ítens 4.2.3. 

e 4.2.4. 

Tabela 9. An~lise de varlancia dos dados de porcentagem de 
umidade obtidos para os diferentes tipos e 
períodos de arma2enamento. 

Causas de variaçio 

Tipos de arma2en.(A) 
Períodos de arma2en.(B) 
A x B 
Resíduo 

Total 

G.L. 

6 
30 
84 

125 

a.M. 

88.2865232 
30.3982003 
16.5338513 
9,2494625 

** F significativo ao nível de 1% 
* F significativo ao nível de 5%. 

F 

9,5450** 
3.2865** 
1,7875* 

4.2.3. Efeitos dos tipos de armazenamento dentro de 

cada período sobre o teor de umidade das se-

mentes 



61 

As médias dos teores de umidade indicando o 

efeito dos tipos de armazenamento sobre a porcentagem de 

umidade das sementes dentro de cada período 

representadas na Tabela 10. As comparaç5es entre as médias 

foram feitas através do Teste de Tuke~ ao nível de 5% de 

significância e aparecem 

min~sculas, na vertical. 

Pela anilise desta tabela percebe-se que o 

teor de umidade das sementes apresentou comportamento 

Ji no primeiro período analisado (B1 = 0 dia de 

armazenamento), quando as sementes ainda nio haviam sofrido 

nenhum tipo de armazenamento. o teor de umidade apresentou 

variaçio entre os tipos de armazenamento. 

diferiu estatisticamente das 

demais. Isto que apesar de ~;;ement E'S 

apresentarem a mesma origem e terem recebido os mesmos 

cuidados. tais como data da colheita, estigio de maturaçio. 

e lavagem e tratamento sanitirio com a mesma duraçio. por 

algum motivo a umidade interna inicial das sementes nio era 

unifor·me. 

Para os períodos seguintes de armazenamento, 

B2 (15 dias) e B3 (30 dias), a umidade das sementes nio 

most \'"ou diferenças significativas entre os tipos de 

armazenamento (Ai a A6). Este resultado sugere que nio 

houve diferenças entre as perdas de igua nestes períodos 

para os distintos tipos de armazenamento. Esta conclusio, 



Tabela 10. Teor. de umidade das sementes: médias' em porcentagem para os efeitos dos tipos de armazenamento dentro de cada período 

de armazenamento. 

TIPOS DE PERíoDOS DE ARMAZENAMENTO 

ARMAZENAMENTO B1 (O dias) B2 (15 dias) B3 (30 dias) B4 (45 dias) B5 (60 dias) B6 (75 dias) B7 (90 dias) 

A1 (Papel) 67,7 a 65,2 a 61,7 a 56,5 b 56,2 b 60,3 b 59,2 a 

A2 (Plástico) 65,7 ab 70,3 a 66,6 a 67,7 a 65,7 a 68,8 a 66,2 a 

A3 (Câmara) 59,6 b 65,9 a 66,4 a 64,1 a 63,7 a 65,3 ab 62,1 a 

A4 (Areia) 64,2 ab 64,4 a 66,1 a 62,0 ab 62,6 ab 62,2 ab 62,1 a 

AS (Serragem) 64,5 ab 64,1 a 63,8 a 61,6 ab 62,8 ab 62,5 ab 62,9 a 

A6 (Carvâo) 62,2 ab 61,6 a 62,0 a 6,8,4 a 63,8 a 64,6 ab 62,2 a 

D.M.S. 3,05947 

C.V. 4,763 % 

* Médias seguidas por letras distintas na vertical diferem a nível de 5 % de probabilidade (Teste de Tukey). 

0'1 
rv 
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no entanto. pode nio ser verdadeira. visto que as sementes 

nio apresentavam umidade inicial uniforme. 

Para os per10dos B4 (45 dias), B5 (60 dias) 

e B6 (75 dias) os resultados mostraram que o tipo A1 

teve a umidade significativamente menor do que ..... <;" 
'<.J _" 

demais, o que poderia explicar o pior desempenho deste tipo 

em relaçio ~ germinaçio (Tabelas 6 e 7). Entretanto nio se 

pode chegar a esta conclusio visto que para o período 

( B?" 90 dias) os resultados que 

E~xistiu os tipos de 

aquele período de 

ocorrendo apenas uma tendincia de reduçio da umidade porim 

nio estatisticamente significativa. 

Esta irregularidade no comportamento poderia 

ser explicada atravis de duas hipóteses: A primeira seria 

de que o teor de umidade inicial das sementes era realmente 

desuniforme como j~ se comentou. A segunda hipótese i de 

que a metodologia usada para fazer a determinaçio da 

umidade nio tenha sido apropriada e/ou o n~mero de sementes 

tenha sido in~~uficientE" " 

necess~rios estudos sobre metodologia para determinaçio da 

umidade das sementes de abacateiro, j~ que esta espicie nio 

i contemplada nas Regras de An~lises de Sementes (BRASIL, 

1980 e DRAPER, 1985). A omissio de espicies recalcitrantes 

nas regras internacionais tem sido objeto de preocupaçio 

tambim di":\ "Inter"nati.onal SE~E~d Testing Association", qU€~ 



possui uma comissffo encarregada de estudar este assunto 

(GRABE, i 989) . 

4.2.4. Efeitos dos períodos de armazenamento dentro 

de cada tipo de armazenamento sobre o teor de 

umidade das sementes 

As 'd' I t me las tOS eores de umidade indicando o 

efeito dos períodos de armazenamento sobre a porcentagem de 

den tr· C) de cada tipo de ar'mazenamento 

apresentadas na Tabela i1. As comparaç5es entre as médias 

foram feitas através do Teste de Tuke~ ao nível de 5% de 

significincia. sendo representadas por letras min~sculas}na 

hor·i:c~ont<."1.1 . 

Para o tipo de armazenamento Ai ("Papel") 

detectou-se que houve decriscimo da umidade ~ medida que o 

armazenamento prosseguia, mas nio de forma constante pois 

os tr&s primeiros períodos (8i= 0 dias. 82= 15 dias e 83= 

30 dias) nio diferiram entre si. bem como do período 86 (75 

dias) que esperava-se apresentar uma reduçffo significativa 

na umidade, como ocorreu com os períodos 84 (45 dias), 85 

(60 dias) e 87 (90 dias). 

Para todos os outros tipos de armazenamento, 

A3 ("Cânm.ra"), 1~4 ("f=in;~i<:t"), A~5 ("Pó de 

~j.erra"), l~i6 ("Carvio") I a umidade nio aprf:~sentou dif€~renças 

ent )"e os p€-~r :iodos de 
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armazenamento, concluindo-se que estes tipos de 

armazenamento evitam que as sementes percam umidade durante 

o armazenamento. Esta concluslo deve, porém, ser analisada 

com cautela em virtude dos problemas j~ apontados. 



5. CONCLUSõES 

interpretação 

conclusões: 

67 

Para o presente trabalho, as an~lises e a 

dos resultados permitem as seguintes 

a. A porcentagem de germinação para sementes 

de abacateiro deve ser avaliada por volta da tia semana (77 

dias) após a semeadura. 

b. Sementes de abacateiro armazenadas em 

sacos de papel conservam sua viabilidade por um período 

inferior a 15 dias. 

c. Guando armazenadas em sacos de poli

etileno ~ temperatura ambiente, as sementes podem ser 

conservadas por i5 dias sem que a viabilidade decresça. 

Porém, este tipo de embalagem nlo pode ser usado por 

períodos de 30 dias ou mais, pois mesmo com tratamento 

prévio de fungicida ocorre apodrecimento das sementes. 

d. As sementes armazenadas em sacos de 

polietileno a 8°C e as estratificadas em areia, em serragem 

ou em carvão moido, conservam a viabilidade acima de 80% 

durante tris meses, período estudado neste experimento. 
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e. Os tipos de armazenamento sacos de 

polietileno a aoe. estratificaçio em areia, em serragem. e 

em carvio moído nio apresentaram diferenças de germinaçio 

estatisticamente significativas entre si durante todo o 

período do experimento. 
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