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EFEITOS DA TEMPERATURA NA CONSERVAÇÃO E GERMINAÇÃO DA 

SEMENTE DO AÇAÍZEIRO Eute~pe oie~aeea MART, 

RESUMO 

Au~on: A"~onio 'O~~ Figuei~edo 
Mo~ei~a 

O~ien~ado~: P406. V~. Antonio 
Natal Gonç.alve.ó 

Os objetivos deste trabalho foram: determina-

çao da temperatura adequada para a germinação, armazenamento 

e quebra de dorm6ncia de sementes nos estidios de maturação 

"tuíra", "paró" e verde do açaízeiro ~ Eute~pe ole~aeea. Nart., 

coletadas em Ponta de Pedras (PA). 

Os fruto~ foram despolpados, secos a sombra, 

embalados em sacos plásticos impermeáveis e armazenados em 

condiç6es ambientais de laborat6rio~ camara seca (20°C) e 50\ 

UR e camara fria (~ 30C e 100% UR). 

Na determinação do regime ~e temperatura mais 

adequada para a germinação: foram utilizados três diferentes 

germinadores com temperaturas de 25°C constantes, 30°C cons 

tantes e 20j300 C variável. 

Os tratamentos para a quebra de dormência fo~ 
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ram: imersão em água quente durante 5 e 10 minutos ã temper~ 

turas constantes de 400 C, 600 C e 800 C. 

A viabilidade das sementes armazenadas foi de 

terminada por um período de 180 dias, com avaliações perió

dicas a cada 45 dias. 

A análise dos resultados permitiram as se-

guintes conclusões: 

1. As condições mais adequadas para o armaze

namento da semente são a manutenção destas em sacos plásti

cos impermeáveis em câmara seca a 200 C. A viabilidade da se-

mente reduz-se drasticamente com o armazenamento em 
~ 

camara 

fria aos 45 dias e condições ambientais aos 90 dias. 

2. Os estádios de .maturação mais adequado pa-

ra a coleta de frutos são o "paró" e "tuíra", os quais mos-

tram gerNinação superior a do estádio verde. 

3. A germinação das sementes não mostram va-

riações significativas nos regimes de temperatura 250 C e 

300 C constantes e 200 j300 C variável para as maturações verde 

e "tuíra". 

4. O estádio de maturação "paró" armazenado 

em condições de câmara seca a 200 C, mostra viabilidade da s~ 

mente de 60% até 909 dia e 119 até o 1809 dia de armazenamen 

to. 

5. O tratamento térmico provoca redução signl 

ficativa na viabilidade da semente. 
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6. A umidade da semente dos frutos coletados 

nos estádios "tuíra" e "paró" não mostra redução até o 1809 

dia de armazenamento em saco plástico impermeável. 
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TEMPERATURE EFFECTS ON SEED STORAGE AND GERMINATION OF ACAÍ 

PALM; Eu~e~pe ole~aQea MAFT, 

SUMMARY 

Autho~~ Antonio Jo~é Fi9uei~edo 
Mo~ei~a 

Advi~o~: p~o6. V~. Anton~o Natal 

Goncalve~ 

The objective of this work was: to determine 

the adequate temperature for seed storage:germination and 

dormancy break from fruits harvested at maturation stages 
, 

green, "parô" and "tuíra" of açaí paIm', EutelLpe o.te./tac. ea 

Mart. in Ponta de Pedras (PA). 

The fruits had its pulp removed and were dried 

at shad, packed in impermeable plastic bags and stored under 

laboratóry, dry chamber (200C and 50% RH) and cold chamber 

(3°C and 100% RH) conditions. The seed viability was evaluated 

for a period of t80 days at 45 d~y~ intervals. 

The adequate temperature regime for seed 

germination was determined through the use of three 

germinationsi constant 25°C and 30°C and yariable 200 L300C, 

The treatment to break the possible seed 
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dormancy was hot water bath at temperatures of 40oe, 60 0 e 

and 800 e for 5 and 10 minutes. 

The analyses of the results allowed to draw 

following conclusions: 

1. The most adequate temperature for~see~ 

storage are under dry- chamber conditions (200 e and 50~ RH). 

The seed viability is drastically reduced with storage in 

cold chamber at the 45th day and is laboratory environment 

at the 90th day. 

2. The most adequate fruit maturation stages 

for seed hal'vest are "paró" and 
",-

"tulra", whose germination 

percentages are highly superior to those for green frul'ts: 

3. The seed germination does not showsignificant 

variation among the temperature regimens used for the 

maturation stages green and Iltuíra". 

4. Seeds from fruit maturation stage "paró" 

stored under dry chamber conditions show seed viability of 

60% at the 90th day and 11% at the 180th day of storage. 

5. The hot water bot'h treatments significantly 

reduce the seed viability. 
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6. The seed moisture from fruits harvest at 

maturation stages !ftuíra" and "paró ll does not reduce until 

the 180th day storage. 

", 



1. INTRODUCAo 

Nas sociedades mais desenvolvidas, as palmeiras, 

seus produtos e habitats, estão associados às sociedades prI

mitivas dos tr6picos despertando fascinação, lux~ria e la-

zero Por outro lado, as palmeiras, como um todo, são conside-

radas plantas muito úteis. Entretanto, sao raros os casos 

de palmeiras cultivadas ou domesticadas. No processo de domes 

ticação são limitantes: a conservação de germoplasma e a pro-

dução de mudas, tanto por sementes como por clones. 

Na produção de mudas, a conservaçao, os 
.. 

perlo-

dos, a irregularidade e as condições para germinação da semen 

te t~m limitado o desenvolvimento da cultura racional das pal 

meiras. 

Eu~e~pe ole~acea Mart. . .. - .. açalzelrO,e uma espe-

cie de grande importância para população amazônica, dev; 

i ocorr~ncia natural na irea, como pelo interesse economlCO e 

social de seus produtos. Para o Brasil, torna-se importante 

como fonte de divisas pois, cerca de gO~ da produção do palmi 

to brasileiro ~ oriundo da regluo Amazônica. 

Este trabalho tem como objetivo o estudo dos e-

feitos da temperatura na semente de açaizeiro, Eu~et~e cle~a-

cea Mart. atrav~s da: 
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Determinação das condiç6es mais adequadas para 

o armazenamento; 

Determinação do estádio de maturação do fruto, 

mais adequado para coleta de sementes; 

Determinação das condições de temperatura mais 

adequadas para a germinação das sementes; 

. Verificação da presença de dormência da semen

te através de tratamento térmico. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. CONSIDERACÕES BOTÂNICAS DA ESPÉCIE 

"2.1.1. CLASSIFICACÃO BOTÂNICA 

A família Arecaceae representa uma considerável 

parcela do reino vegetal através de seus 1S maiores grupos de 

palmeiras, envolvendo S linhas evolucionárias, cerca de 520 

g~neros e mais de 3000 esp~cies das mais evoluidas is mais 

primitivas PINHEIRO (1986), 

O açaizeiro segundo classificação atual e inter-

nacionalmente aceita, pertence a divisão Magnoliophyta (= an-

giospermae); classe Liliopsida (= Monocotyledoneae) sub-clas-

se Arecidae (= Espadiciflocae); super-ordem Arecanae; ordem 

Arecales (= Principes); família Arecaceae (= Palmae); sub-fa

mília Arecoidae; g~nero Euterpe, Takhtajan 1 e Cronquist 2 , ci_ 

tado s por ALVES & DEf.ilATTE (1987), sendo denominado especifica-

mente Eute~pe ole~acea Mart .. 

1 
TAKHTAJAN, A.L. Outlins of the classification of flo"e ring plants (Hag-

noliophyta). The Botanical Review. 46· 77~ ~~n -uso _. __ -,-_}J .... " , ! /'....) • 

2CRONQUIST, A. An integrated system of classification of flO\'iering plants. 
New York Columbia University Press, 198i. 
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2.1.2. DENOMINACÕES VULGARES E SINONíMIAS 

Conhecido vulgarmente como "palmiteiro", "pi-

na" e "tukaniey" pelos índios Curuahes (CORREA, 1926), "açaí 

do Pará", "açaí do Baixo Amazonas" na Região Norte, "juçara" 

no Maranhão, enquanto que nas Guianas é denominada pelos fra~ 

ceses como "palmeira pinot", "euterpe paIm", pelos ingleses e 

conhecida pelos venezuelanos por t1manaca" (CALZAVARA, 1972). 

GLASSMA~ (1972), considera sinonímias para Eu-te.2. 

pe. oie.~aee.a Mart. as seguintes espécies: E. badioea~pa Rodr.; 

E. be.a~d~~ Bailey e E. e.dul~~ Rodr. 

2.1.3. SISTEMA RADICULAR 

As palmeiras possuem sistema radicular relativa

mente denso, fasciculado em forma de cabeleira, sendo difí

cil estimar o seu comprimento. 

As raízes do açaizeiro emergem do estipe a uma 

altura de 30 a 40cm do solo. As partes expostas ao ar livre, 

são cobertas por minúsculos órgãos cônicos, brancos e de as

pécto granuloso, formando pequenas raízes especializadas com 

função respiratória, recebendo a denominação de pneumatorri

zas, (GRANVI LLE, 1974). 

Em condições de várzea o E. oie~aee.a Mart. desen 
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- -volve-se, devido a seu sistema radicular possuir orgaos espe-

cializados (pneumatoforos), os quais apresentam dutos que oxi 

genam as raízes sob o solo, (ANDERSON et alii, 1988). 

2.1.4. ESTIPE 

o caule das palmeiras denomina-se estipe e varia 

muito segundo a espécie, o clima e o manejo da cultura. Em 

geral o estipe nao possuem ramificaç6es, porém algumas espe

cies dos gêneros Hyphaene e Sabal apresentam ramificaç6es aê-

reas, (McCURRACH, 1960), 

o açaizeiro apresenta estipe cilíndrico, anela-

do, curvo e sem ramificaç6es, podendo atingir a altura de 

trinta metros. Isso deve-se ao fato da espécie ser considera-

da heliófila e quando cultivada ao lado de árvores de porte 

elevado, cresce acentuadamente em altura (CALZAVARA, 1972). 

De acordo com COSTA et alii (1973), BOVI & CARDO 

50 (1976), a principal característica do açaizeiro é a de 

estar agrupado em touceiras, devido ao perfilhamento sempre 

presente na base do estipe adulto. embora, BOVI (1984) consi

dere que o nome açai ou açaizeiro seja atribuído a toda e 

qualquer espécie que apresenta perfilhamento no gênero Eute~-

pe, 
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2.1.5. FOLHAS 

O conjunto foliar (capitel) é formado na sua par 

te superior e central por folhas jovens, ainda não 

conhecidas popularmente como "flecha". 

abertas, 

As folhas do açaizeiro quando adultas chegam a 

alcançar 2m de comprimento, composta de 70-80 pares de folio-

los (pinas) (CORREA, 1926 e COSTA et alii, 1973). As folhas 

mais jovens localizadas na parte superior a medida que enve

lhecem localizam-se na parte inferior secando e desprendendo

-se inteiramente do estipe. 

2.1.6. INFLORESCÊNCIA 

A inflorescência, conhecida vulgarmente como "c~ 

cho'~, é envolvida pela espatela e espata, que sao formações 

de consistência coriácea protegendo as flores antes da 

antese CALZAVARA (1972). O cacho é formado por um eixo 

sua 

cen-

traI chamado "raquis" e vários eixos secundários denominados 

"raquilas", constituído de flores masculinas e femininas em 

número de aproximadamente 37.000 e 8.000 respectivamente (CAL 

ZAVARA, 1972 e COSTA et alii, 1973). 

BOVI et alii (1986), através de observações sis

temáticas. caracteriza o E. otenacea como espécie mon6ica, di 
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cogama e proulndrica, quando adulta possui de 1 a 5 inflo-

resc~ncias em diferentes fases de desenvolvimento. No cacho 

estão dispostas flores sésseis, unissexuais em tríade (2 mas-

culinas laterais e 1 feminina central). 

Segundo CALZAVARA (1972), as flôres masculinas i 

niciam a antése, sucessivamente do ápice para a base nos ra-

mos do cacho, o que não acontece com as flores femini-

nas, razão pela qual a polinização natural do açaizeiro e 

cruzada, sendo os insetos da ordem Hymenoptera, os 

veis pela polinização desta palmeira. 

-responsa-

BOVI et alii (1986), observando a polinização 

em p I an tas cul t i vadas de E. o ie.Jtac. e.a constataram que suas inflo

resc~ncias são visitadas por diversos insetos: Api~ me.iii6e.-

Jta, Pie.be.ia dJtoJtljana, Nanno:tJtigona :te.~:tac.e.ic.oJtni~, PaJt:tamona 

c.upiJta, Ne.oc.oJtynuJta 6uc.unda e He.bJta!ic.:tu~ sp. 

2.1.7. FRUTIFICAÇÃO 

O fruto do açaizeiro é um drupáceo globoso violá-

ceo e fibroso contendo a semente, um caroço pequeno e duro. 

A polpa que envolve a semente apresenta aproximadamente 1 a 

1,5mm de espessura e fornece o conhecido "vinho de açaí", be-

bida tradicional dos habitantes da Amazônia. 

De acordo com CORRbA (1926) e CALZAVARA (1972) 
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do caroço de açaí se extrai um óleo verde escuro amargoso,ad~ 

tringente e resolutivo empregado na medicina caseira. 

Na frutificação do açaizeiro ocorrem 3 fases de 

maturação e sao denominadas de acordo com o costume da re-

gião da seguinte maneira: verde, "paró", e "tuira", sendo lm-

portante utilizar-se as definições conforme CALZAVARA (1972), 

para os tipos " paró ll e "tuira": 

-a) paro - O fruto se apresenta negro intenso, cu 

jo pericarpo (casca) é brilhante porém não está no ponto i

deal de colheita; 

b) tuira - Fruto totalmente maduro, ideal para 

a colheita e processamento, caracteriza-se por apresentar um 

negro intenso, porém recoberto por uma camada cinza. 

Segundo CALZAVARA (1972), essa essência flores-

tal possue duas épocas de produção de frutos. Essas -epocas 

sao: 

a) safra de inverno - que ocorre no período que 

vai de janeiro a julho. ~poca na qual, a quantidade de fru

tos encontrada no mercado é menor e os cachos apresentam ma

turação irregular dos frutos; 

b) safra de verao - aquela cuja produção ocorre 

de agosto a dezembro. Caracteriza-se pela grande quantidade 

de frutos no mercado, cachos com maturação mais uniforme e 
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frutos com melhor paladar. 

2.2. DISTRIBUICÃO GEOGRÁFICA 

o genero Eu~e4pe apresenta cerca de 49 espécies 

distribuídas desde a Guatemala até a Argentina GLASSMAN, 

1972 (Tabela 1). Poucas possuem uma distribuição significati

va. Grandes concentrações ocorrem na Colômbia (19 espécies), 

no Brasil (10 espécies) e na Venezuela (9 espécies). 
! 

LLERAS et alii (1983), afirmam que o genero Eu~ 

te4pe, apresenta maior diversidade em áreas intimamente liga

das com a altitude, podendo-se observar dois centros princi

pais: o primeiro ocorre no noroeste da Colômbia, nos estados 

de Antioquia e Chocó com espécies desde o nível do mar, até 

mais de 3000m de altitude na costa ocidental úmida dos Andes; 

o segundo coincide com as montanhas do escudo das Guianas e 

alto Rio Negro em áreas bastante úmidas (Figura 1). 

No Brasil, esse gênero, conforme CORREA (1926), 

apresenta as seguintes espécies ocorrendo em estado nativo: 

E. eont4ove4~a Rodr.; E. cat~nga Spruce; E. 

Rodr.; E. p4eea~o4~a Mart.; E. edul~~ Mart. 

GLASMANN (1972), em revisão do trabalho de Dehl-

green (1936), enumera 10 espécies ocorrendo no Brasil: E. ea~ 

~~nga, E. eone~nna, E. eont4o~e4~a, fi jatupuen~i~, E. longi-
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Tabela 1 - Distribuição geográfica do genero Eut~pe no Novo ~~ndo (GL\sS 

MAN, 1972), 

. País 

Argentina 
Brasil 

Bolívia 

Colômbia 

Costa Rica 
Dominica 
Equador 

Guatemala 

Guiana Inglesa 

Guiana Francesa 
Honduras 
Nicarágua 
Panamá 
Peru 
Suriname 
Tobago 
Trinidad 

Venezuela 

Fonte: VIEIRA, 1935. 

Espécie 

E , e.dl.l..Ü-6 

E. c.a..Unga.; E. c.onwma.; E. c.ontJtovvLM.; 
E. e.dl.l..Ü-6; E. j a.ta.pueH.6-é6 ; 
E. !ong-<.bJta.C-tea..ta.; E. o.teJta.c.ea.; 
E. peU.o!CLta.; E. pJtec.CLtOJLUl; 
E. JtoJtcuma.e 

E', .ancUco!a.; E. hae.nR.e.a.na; 
E. !onge.va.ginCLta.; E. pJtec.a.to,'Úa. 

E. a.ncUna.; E. a.phano.te.p-é6; 
E. bJta.c.hyc.!a.da.; E. b,'l.e vic.auLW ; 
E. c.a-Unga.; E. c.au.tJtec.Mabana.; 
E, d.My,fl:ta.c.It~r6;. E. 6/tigida; 
E •. k.a.f.bJte.yvÚ; E. R. (t.,'ús.terúa.na.; 
E. ~e.cta.; E. mic.Jtoc.a.Jtpa.; 
E, OOc.Mpa; E. pcur..v.t6.foJul.; 
E. pJtec.a.toftia.; E. pUft.:pu.ltea; 
E, Modoxy!a.; E. ,fl-ÚllpÜe.-i6Jton6; 
E. zephytúa 

E. bJta.c.fiy.6 pa..tha; E. ma.CJto.6 pacUx 

E. d.inú.1'Úc.a.na. 

E. dta.unp.6:ta.c.lIY.6; E. .6 c.hu.i.tz ea.na. ; 
E. Wc.hoc.!a.da. 

E. maCJto.6 pacUx 

E. o!VUtcea; E. pJte.c.a.t:oftia.; 
E • .6.ten.ophyUa; E. Jr.oJUÚmae. 

E. o!VUtc.ea. 

E, ma.CJt06 padú. 

E. maCJtoópacUx; E. ó.úlúa.ttu.m; E. fA..'.il.U.am.6.{} ... 

E. maCJtM pacUx 

E. pJtec.a.-toJÚtr 

E. o!eJLCtc.e.a.; E. pJteca..toftia. 

E, bJtoacúmyae. 

E. bJtoadlmyae. ; E. con6eJLÜ.6!ofta.; E. o!VUtc.e.a; 
E. pJte.CCLtoftia. 

E. a.LV'!.Ctntiac.a; E. e..'illbe,flC.e.n.ó; 
E. ~ aJUde.lL.taHct; E. me ntLõ -dlÚda.; 
E. ot.e.Jtac.zct; E. pltagél.; E. plte.c.a..to,'Úa.; 
E. p.tCLftUlYUl.; E. ItC/"u:Li.mcte. 

/ 



EUlERPE 

1. E. CATINGA 

2. E. CONCINNA 

3. E. CC.rROVERSA 

q. E. ECULlS 
5, E. JATAPuENS1S 

6. E. lONGIBRACTEATl 

7. E. Ot..ERACEA 

8. E. fETIOUT" 

9. E. PRECÁTORIA 

.11 . 

• 

Figura 1 - Distribuição aproximada de espécies de ELLteJLpe.. Os triângulos 
indicam localidades incertas dentro das unidades políticas on 

de estão colocados (LLERAS et alii, 1983). 
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b~acteata, E. ole~acea, E. petiolata, E. p~ecato~ia e E. ~o-

~aimae. . 

Das espécies encontradas no território brasilei

ro, apenas duas são consideradas como produtoras comercial de 

palmito, Eute.~pe eduli~ Mart. e Eute.~pe ole~acea Mart. (CALZA 

VARA, 1972 e LEÃO & CARDOSO, 1974). 

~ute~pe eduli~ Mart. conhecida como juçara 

nativa da região Centro-Sul do Brasil, abrangendo parte 

-e 

de 

Goiás e do Mato Grosso, Bahia, Minas-Gerais, Espírito Santo, 

Rio de Janeiro, São Paulo, parani, Santa Catarina e parte do 

Rio Grande do Sul, atingindo ainda a Argentina e Paragu~QEAO 

& CARDOSO, 1974 e NOGUEIRA, 1982), 

A espécie Eute~pe oLe.~acea Mart., distribui-se 

por toda Amazônia brasileira estendendo~se até o Estado da 

Bahia CCORREA, 1926). 

DUCKE e BLACK (1954), afirmam que o Açaí-do-pará 

CE. ole.~acea Mart.) em estado espontâneo, alcança somente dbi 

dos-PA no lado norte, porém do outro lado, ele chega até o 

interior de Parintins-AM. 

De acordo com CALZAVARA (1972), o açaizeiro dis

tribui-se naturalmente pelos Estados do Pará', Amazonas, Mara

nhão, Território Federal do Amapi, chegando a atingir as Guia 

nas e a Venezuela. t vegetação predominante ao longo dos iga

rapés, terrenos de baixada e ireas cuja umidade é permanente. 
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2.2.1. CARACTERIZACÃO DO HABITAT DO ACAIZEIRO 

O açaizeiro e um representante tipico _das 
... 
a-

reas inundáveis da Amazônia, caracterizadas COm a denominação 

"várzea". 

Estas áreas ocupam geralmente as partes de

pressionais da paisagem e, como tal, estão normalmente sujei-

tas a inundações. Tem como principal tipo de solo o gley pou

co úmico, pertencente ao grupo dos hidromórficos, apresentan-

do espessa camada escura de matéria orgânica mal decomposta 

sobre camada gleisada (VIEIRA,et alii, 1971 e REZENDE et alii, 

1988), constituindo as várzeas do baixo Amazonas e estuário. 

A diversidade relativamente reduzida é uma ca-

racteristica da vegetação de várzea, apresentando uma dominân 

cia acentuada de poucas espécies, muitas das quais possuere v~ 

lor econômico como o açaizeiro (Eu~e~pe oie~a~ea), seringue~ 

ra (Hevea b~a~~i~en~~~), taperebá (Spond~a~ momb~n), andiro

ba (Ca~apa 9u~anen~~~) e ucuúba (V~~oia sp.). Nestas matas e

xiste abundância de sapopemas, raizes aéreas~ pnBumatóforos e 

lenticelas que parecem ser adaptações às condições peculiares 

do solo (LIMA, 1956). 

As enchentes periódicas exercem uma forte in

fluência sobre o solo e vegetação. Este fator faz com que gra~ 

des áreas sofram inundações diárias durante a estação chuvo-

sa e, nas epocas de marés mais altas (lua nova ou cheia duran 
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te os equinócios), estas áreas ficam totalmente submersas (LI 

MA, 1956). 

Além de uma leve salinização do Atlântico, as 

- - -aguas das mares saocarregadas em sedimentos ricos em N, P, 

Ca, Mg e K. A baixa infiltração desses solos e a falta de re

levo são as causas dessas áreas serem mal drenadas e conseq'uent~ 

mente pobres em oxigênio (VIEIRA' et alii, 1971). 

2.3. IMPORTÂNCIA E UTILIZACÃO 

o açaizeiro é utilizado nas diversas maneiras, 

como consta na Tabela 2 e é citado por CALZAVARA (1972), COS

TA et alii (1973) e CAVALCANTE (1'972), como de grandepoten-

cial para exploração dos frutos e do palmito para consumo hu-

mano. 

Chaves & Pechnik 3 , citados por CAVALCMTE (1972) 

discutindo o valor nutritivo do açaí afirmaram que e um ali

mento essencialmente energético, com um valor calórico e con

tefido de lipídeos maior que o do leite. Não é rico em protei

nas e a porcentagem de glicosídeos não é muito alta. 

3 CRAVES, J,M. & PECHNIK, E. O assai um dos alimentos básicos da Amazô 
nia. Amapá, 1945. (mimeografado). 



Tabela 2 - Aproveitamento integral do açaÍ. 

Componentes 

Frutos 

Cacho 

(i nflorescênci a) 

Folhas 

Palmi tO 

Estipe 

(caule) 

Ra r zes 

Uso 

"vinho ou' suco de açajll, -creme, sorvetes, 

picolé, licor, mingau, adubo, curtimento de 

couro, produção de álcool carburante, anti

diarréico. 

vassoura, adubo. proteção contra perda 

umidade na base dos plantios 

de 

cobertura de casas, paredes, cestos, tape

tes, chapé~s, esteiras, adornos caseiros, 

celulose para fabricação de papéis finos, 

ração animal, adubo, proteção contra a per

da de umidade dos plantios. 

consumido em forma de.picles, picadinho, s~ 

ladas, empadas, cremes, ração animal, etc. 

construção de casas rústicas, pontes, cerc~ 

dos, currais, lenha para olarias, celulose 

na fabricação d~ papel. produto para isola

mento elétrico. 

antivêrmico. 

Fonte: -Destaque Amaz&nia, Orgio de divulgação do Museu Paracn 

se Emílio Goeldi, 1985. 
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Tabela 3 - Número de estires de Eu;teJLpe. olVUtc.e.a. I-.lart. em diferentes 10 

cal idades e tipos de solos. 

N~ de estipe/ha 

Tipo de solo Concentração 
lha 

grandes médios pequenos 

-VARZEA 
Barca rena 3.240 3.200 3.280 9.~ 720 

.Iogu 3.126. 2. 812 3.21 I 9. 149 

.Colares 3.030 3. O 1 O 3.060 9. 100 

Gua .",0: 3.112 3. O 22 3. I 09 9.243 

Média 3. J 27 3 ~ O 1 I 3.165 9.303 

TERRA FIRME 

L. amarelo 
f 

Belém' 3.510 3.130 1 • S'7 O 7.510 

. Benevi des 2.640 2.950 1.970 7.560 

Sto. Antonio 2.560 3.010 1.920 7.490 
do Taoá 

Média 2.570 3. O 30 I .920 7.520 

l.Concrecionário 

Belém 1.624 1 .500 1 • 178 4.302 

Benevides 1 .835 1 .68 O 1 • 120 4.635 

Sto. Antonio 1.785 1 .950 I .20 O 4.935 
do Tauá 

M~dia 1.748 1. 71 O 1 • 166 4.624 

Fonte: CAlZAVARA (1972). 



.17. 

At~ 1966 a importincia do açaizeiro estava li 

mitada a alta produção de frutos, que representam a mat6ria

prima para a elaboração do "vinho de açaí". 

A partir desse ano, essa palmeira tornou -se 

alvo de maior interesse, dada a viabilidade para exploração 

do palmito, em virtude da sua principal caracteristica que é 

o perfilhamento abundante (CALZAVARA, 1972 e BOVI & CARDOSO, 

1976), o qual não ocorre com o " pal miteiro" (Eute.JLpe. e.duLü 

Mart.), pois o mesmo ~ urna palmeira solitária, nao apresen-

tando a capacidade de formar touceiras. 

Segundo CALZAVARA (1972), 
.... 

o numero de brota 

çoes do açaizeiro possui uma variação acentuada, dependen-

do das condições do solo, do sombreamento e das condições de 

manejo ao qual é submetido. Na Tabela 3, são mostradas obser 

vaçoes feitas em diferentes locais do Estado do Pará, poden

do-se notar as diferenças existentes no número de estipes por 

hectare, conforme o tipo de solo. 

Para CALZAVARA (,,972) como características a-

gronõmicas do açaí, podem ser mencionadas as seguintes: 

a) ~ uma espécie florística nativa dos trópi

cos e predominantemente nos solos hidromórficos da Amazônia, 

cuja utilização agrícola é bastante restrita no decorrer do 

ano. 

b) Em virtude da brotação constante que apre

senta é passivel de exploração florestal: com altas possibi-
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lidades de desenvolvimento de uma fruticultura regional. 

c) Utilização do fruto~ como alimento "in na

tura", através do aproveitamento comercial do mesocarpo. 

d) Espécie qualificada para a produção de ma

téria~prima para a indGstria de palmito. 

e) Aproveitamento da folhagem nova e resíduos 

do palmito para arraçoamento de animais. 

f) Fornecimento de matéria-prima para indús

tria de papel, pelo aproveitamento do estipe adulto, possui 

dor de fibra longa. 

2.4. VIABlLIDADE DAS SEMENTES 

As sementes de palmeiras, como as de outros ve

getais, estão sujeitas ã perda da viabilidade de acordo com 

os períodos de tempo, que determinam e condicionam a sua uti 

lização. Estes períodos, definidos por fatores fisiológicos 

inerentes ã própria semente e a fatores físicos, químicos e 

ambientais, em relação às palmeiras, ainda não são bem defi

nidas e caracterizados (PINHEIRO, 1986). ° conhecimento do 

período de viabilidade das semente~ é fator importante para 

os resultados de germinação. 

Segundo LEON (1958), ao contrário das dicoti

ledôneas em geral, as sementes das palmeiras não ficam em es 



tado de dormência até encontrarem condições favoráveis a ger~ 

minação, pois em condições desfavoráveis o embrião inicia o 

processo de degeneração, com secagem e redução de tamanho. 

De acordo com a procedência de sementes, LEON 

(1958) estabeleceu tempo de viabilidade para diferentes gen~ 

ros: 

a) sementes de áreas subtropicais, com duas di

ferentes estações e com endocarpo espesso, são viáveis por p~ 

rlodos de 2 a 3 meses; 

b) sementes de outras partes dos trópicos, on

de as variações de temperatura e a precipitação pluviométrica 

são desprezlveis, além das palmeiras de áreas inundadas, avia 

bilidade é de duas a três semanas? 

c) palmeiras de uma classe intermediária, de á 

reas tropicais, que produzem sementes com perlodo de viabili

dade de 4 a 6 semanas. 

REES (1963), conseguiu um fndice de 98% de ger 

minação em sementes de palmeiras após 15 meses de armazenamen 

to, utilizando um método, com base em experimentos com den

dê. 

Alguns dos generos relacionados por LEON (1958), 

apresentam períodos de viabilidade das sementes mais longos, 

como o caso de Orbignya, por cujas sementes~ podem conservar 

a viabilidade por períodos superiores a l' ano (PU.,rHEIRO, 1986). 
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2.4.1. ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES 

Geralmente a utilização das sementes após sua co 

leta nao ocorre de forma imediata, acarretando a diminuição 

ou a perda total da viabilidade. Portanto, algumas técnicas 

devem ser adotadas, com relação ao acondicionamento das semen 

teso 

Para casos de demora, da coleta das 

ao plantio, LEON (1958) recomenda a utilização de 

sementes 

turfa-

-musgo seco para proteção e como forma de evitar o encolhi

mento e secagem do embrião, tendo cuidado com o excesso de 

umidade. 

LOOMIS (1958) sugere como primeira medida a 

ser tomada no preparo da semente para o plantio ou transpor

te a remoção da polpa através de lavagem, seguida de um ou 

dois dias de secagem ao sol. 

De acôrdo com REES (1963)~ os procedimentos a 

serem adotados para preparar as sementes das palmeiras para 

estocagem são os seguintes: 

-a) secagem das sementes a temperatura ambiente, 

sendo mais recomendada a secagem parcial; 

-b) armazenamento das sementes a temperatura mais 

reduzida (22 0 C), de modo a evitar a germina-

ção durante a estocagem. 



YOCUM (1964) comenta que o efeito da manuten-

çao da polpa pode ser interpretado como benéfico no aumento 

e na m~.:mute-flçid: da umidade na superfície do fruto, e prejudi-

Erial na ma,nut0n~i~ da viabilidade por razões de fermentação 

ou de ~xsudação de substâncias t6xicas ao embriio. 
~ 

Bãlick (Comunicação Pessoal, 1984) citado por 

PINHEIRO (1986), sugere algumas medidas para acondicionar - se 

sementes de curta longevidade, tais como as de Je-6-6enia., Oe

noca.4pU-6, Eu~e4pe, BaC~4i-6, Guilielma., Cha.ma.edo4a.~ etc. Os 

procedimentos são os seguintes: 

a) remoçio do epicarpo e do mesocarpo polposo; 

b) pulverização das sementes com fungicida e in-

seticida; 

c) embalagem em jornais levemente umedecidos; 

d) colocação das sementes embaladas nos jornais 

úmidos dentro de sacos plásticos, deixando-

~os em locais de pouca luz e frio. 

As condições de armazenamento das sementes de 

açaí e a manutenção da sua viabilidade têm sido pouco estuda-

das. Existem referências quanto ao nível de umidade inicial 

da semente, umidade e temperatura do ambiente e dos recipien

tes usados para armazenã~las. 

No trabalho de BOVI e CARDOSO (1978), pode-se ob 
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servar que o despolpamento levou a uma leve redução no teor 

de umidade da semente, perda mais rápida da umidade em reci

pientes sem água e abertos, mas que nos tratamentos com agua 

e fechados a manutenção da viabilidade da semente foi melhor. 

Ainda,BOVI & CARDOSO (1978), em testes de conser 

vaçao com sementes de Eu~e~pe eduli~ Mart. de diferentes pro

cedências, coletadas em diferentes anos e armazenadas em di

ferentes recipientes e condições ambientais, na análise dos 

resultados observaram: 

a) variações sensíveis entre os ensaios, princi-

palmente na porcentagem de germinação; 

b) redução do vigor das sementes pela auto-fecun 

dação; 

c) as sementes armazenadas em refrigeradores (5-

~100C), mantiveram a viabilidade em cerca de 

50% após 5 meses e perderam menos umidade do 

que as armazenadas em temperatura ambiente; 

d) os melhores resultados foram obtidos no arma-

zenamento à S~100C, utilizando recipientes 

-semi ou hermeticamente fechados com agua em 

seu interior; 

e) as sementes armazenadas em sacos de juta, ta~ 

to à temperatura ambiente quente ou refrige

rador, perderam rapidamente a umidade e a via 

bilidade em torno de 30 dias. 
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MORAES et alii (1984)1 com base nos resultados 

de BOVI e CARDOSO (1976), utilizaram sementes de açaí proce

dentes de várias despolpadeiras mecânicas de Belém (PA), pro

cessadas com água a 47°C por 1S minutos e secas ao sol até 

11% de umidade e armazenadas em di~erentes recipientes manti

dos ã temperatura ambiente. Os autores concluiram que o saco de 

polietileno e os recipientes plásticos foram os mais adequados 

para .a manutenção da viabilidade das sementes ao nível de 29 

a 42%, por um período de até 90 dias. O uso do armazenamento 

a granel e em sacos de juta ou de papel levou a perda da via

bilidade em 30 dias. Nesse trabalho, é importante observar que 

a perda da viabilidade estava associada ã baixa umidade da 

semente e ã alta infestação do inseto Pachymenu~ nucleonum. 

2.5. DORM~NCIA DE SEMENTES 

Segundo KRAMER & KOZLOWSKY (1960), cerca de 2/3 

(dois terços) das espécies florestais apresentam um certo 

grau de dormência. 

A dormência das sementes pode ser de natureza 

física ou fisiológica. A impermeabilidade do tegumento à pe-

netração de água e gases? tegumentos que o~erecem resistên-

cia ao crescimento do e)'P,brião~ imaturidade do embrião~ dor-

mência endógena do embrião e presença de substâncias inibido-
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ras de crescimento sao fatores da própria semente, causadoras 

de dormência (KOZLOWSKY, 1971). 

KRUG:r>1AN et alii (1974) afirmam que a causa da 

dormência pode ser devida a fatores ambientais e genéticos, de 

forma simultânea ou não. A predominância de um deles está 

relacionada com as condições reinantes durante a maturação,c~ 

lheita, extração, armazenamento e germinação das sementes. 

Sementes dormentes são aquelas tidas como . -Vla-

veis que colocadas em condições ambientais favoráveis nao ge~ 

minam (CARVALHO & NAKAGAWA, 1980 e POPINIGIS, 1977). 

Quanto ã origem, a dormência pode ser . - . prlmarla 

ou secundária. Dormência primária é aquela que já se apresen

ta na época da colheita ou do completo desenvolvimento da se

mente e secundária é aquela que aparece após a colheita, sen

do geralmente induzida quando se dá todas as condições favorá 

veis, exceto uma (POPINIGIS,1977). 

As espécies cultivadas há longo tempo apresen

tam,de maneira geral, pouc~ dormência devido ã seleção feita 

pelo homem. Em contraste as espécies silvestres apresentam, em 

muitos casos, longos períodos de dormência (CARVALHO & NAKAGA 

WA, 198 O) • 
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2.5.1. CAUSAS DA DORM~NCIA 

- -2.5.1.1. Impermeabilidade a agua 

A impermeabiiidade do tegumento a agua é um dos 

mecanismos de dorm6ncia mais conhecido entre as espécie~isen

do mais comum nas leguminosas. A impermeabilidade é causada 

pela deposição de substâncias impermeáveis ã água na testa, 
n 
~ 

pericarpo ou na membrana nucela~. Essas substâncias podem ser 

suberina, lignina, cutina, tanino, pectina e derivados da 

quinona (CARVALHO & NAKAGAWA 1 1980), 

CARVALHO & NAKAGAWA (1980) afirmam que as condi-

çoes ambientais a que são submetida a planta mãe podem in

fluir na permeabilidade do tegumento e que a umidade relativa 

do ar, a temperatura e a luz parecem afetar mais que a ferti-

lidade. Em muitos casos a impermeabilidade tem sido considera 

da como um fator genético, embora as condições do meio pos~ 

sam influenciar na porcentagem de sementes impermeáveis (AL-

BRECHT, 1981). 

Vários tratamentos sao usados para superar a im-

permeabilidade. Sementes de Hymenaea cou~ba~il e Hymenaea 

pa~vi601ia têm a germinação aumentada de 6 para 90% quando 

submetidas a ácido sulfúrico comercial por 3S minutos, seguido 

por imersão em água por 12 horas (CARPANEZZI & MARQUES, 1981). 
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Sementes de PeitophoAum dubium têm sua impermeabilidade supe

rada quando imersas em ácido sulfúrico concentrado por 4 a 

8 minutos (BIANCHETTI & ~IOS, 1982a) enquanto que sementes 

de A c. a. c.ict m ea.An.óii tornam .... se permeáveis quando imersas em -agua 

a 90 0 C seguido de repouso na mesma água sem aquecimento por 

24 horas ou então quando imersas em água fervente por 3 a 6 

minutos (BIANCHETTI & RAMOS, 1982b). 

2.5.1.2. Impermeabilidade a gases 

A impermeabilidade a gases é responsável pela 

dormência em várias espécies. COME & TISSAQUI (1973), traba-

lhando com sementes de maçã, verificaram que a impermeabili-

dade ao oxigênio se deve a presença de compostos fenólicos 

que fixam o oxigênio dissolvido na água. RIZZINI (1970) 

senta um caso típico de impermeabilidade de semente em 

apr~ 

-espe-

cies florestais,o de sementes de AndiAa. humiii.ó, cuja dormên

cia é imposta pela resistência do endocarpo a passagem do 

ar. 
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2.5.1.3. Inibidores de germinação 

A germinação constitue-se em uma série de proce~ 

sos metabólicos que ocorrem de forma pr?gramada, portanto, 

qualquer substância que interfira nesses processos poderá ini 

bí-la. 

Segundo KHAN (1971), a germinação é controlada 

pelas giberelinas e pela interação entre citocininas e inibi-

dores. 

Substâncias químicas inibidoras da germinação, 

presentes na semente, são uma das causas da dormência e têm 

sido extraídas de muitas espécies, a maioria dos inibidores 

são consituídos de moléculas simples, com baixo peso molecu

lar, algumas são voláteis como a amonia, o etileno e alguns 

óleos essenciais (CARVALHO & NAKAGAWA, 1980). A mais importa~ 

te substância inibidora é~ sem d~vida~ o ácido abscísico (PO-
. , ' 

PINIGIS, 1977 e RANPI, ~982), 

2.5.1.4, Imaturidade e dormência do embrião 

A dormência do embrião ocorre quando este, ape

sar de morfologicamente completo, não germina devido a imatu

ridade fisiológica e quando durante a dispersa0 o embrião se 

encontra imaturo e a germinação não ocorre enquanto não hou~ 
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ver o desenvolvimento do embrião (CARVALHO & NAKAGAWA, 1980). 

2.5.1.5. Resistência mecânica dos envoltórios da 

semente 

De acordo com POPINIGIS (1977~ existem dúvidas 

quanto a dormência devido i resistência mecânica,principal-~_ 

mente porque as evidências a seu favor se baseiam apenas em 

suposiç6es~sendo raras as pesquisas sobre as propriedades me

cânicas das coberturas que envolvem o embrião. Entretanto, 

CARVALHO & NAKAGAWA (980) afirmam que sementes de algumas 

espécies apresentam tegumento permeáve~ mas são impedidas de 

germinar devido a resistência mecânica ao crescimento do em

brião. De acordo com MULLER (1985 ),; a rigide z da casca é a 

principal causa de dormência em Be~hol!e~ia exee!~a (Castanha 

do Pará). 

_ 2.5.1.6. Combinação de mecanismos de dormência 

A presença de uma causa de dormência nao elimi

na a possibilidade de que outras também estejam presentes 

'(POPINIGIS, 1977). Um caso típico onde várias causas atuam 

causando dormência é descrito por VILLIERS (1972\ para Fnaxi-
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nu~ exce{~~o~,cuja germinação é retardada pela impermeabilid~ 

de a gases, embrião imaturo e embrião dormente. 

Quando ocorrem varios tipos de dormêncja simulta 

neamente,há necessidade de diferentes tratamentos para superá 

-la (CARVALHO & NAKAGAWA, 1980 e POPINIGIS, 1977). 

2,5.2. DORMENCIA EM SEMENTES DE PALMEIRAS 

A dormência das sementes de palmeiras tem sido 

levantada por vários autores (YOCUM~ 1964~ CARNEIRO, 1972; . 
CALZAVARA, 1972; BOVI e CARDOS0 1 1975 e 1976). 

A impermeabilidade à água e ao oxigênio e fre

quentemente levantada, principalmente para as sementes gran-

des cujos frutos apresentam endurecimento do pericarpo e endo 

carpo. Por outro lado, têm-se citações de que o endocarpo e o 

mesocarpo podem secretar hormônios e outros compostos que po-

dem retardar a germinação (YOCUM, 1964). 

Os pré-tratamentos normalmente malS indicados 

para acelerar a germinação são baseados no despolpamento e 

na utilização de choque térmico~ sendo que o choque térmico 

varia de 5 a 10 minutos para temperaturas de 80 0 C e de sema

nas para temperaturas de 390 C ~OCUM, 1964 e BOVI e CARDOSO, 

1976). 

A imersão da semente por períodos prolongados 
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. 
tem provocado a morte do embrião por anaerobiose (YOCUM, 1964); 

CARNEIRO 1 1972 e MORAES et alii, 1984). 

BOVI e CARDOSO (1976) levantaram o problema da 

irregularidade e do longo período na germinação da semente do 

açaizeiro. Em decorrência desses fatos~ testaram pré-tratamen 

tos e seus efeitos na germinação~ Na anilise dos resultados 

observaram que: 

a) o despolpamente foi o tratamento mais eficien 

te para as sementes do açaí e os demais trata 

mentos se mostraram estatísticamente iguais 

ou inferiores a testemunha; 

b) os tratamentos com icido sulf6rico por 5 ou 

10 minutos de imersão, igua quente a 80 0 C por 

10 minutos e o método "cristobalino" levaram 

a redução da germinação; 

c) a escarificação manual do poro vegetativo, da 

semente despolpad~ ao contririo do que ocorre 

com o Eute~pe eduli~ Mart" apresenta resulta 

dos pouco satisfat6rios, provavelmente devido 

ã superficialidade do embrião da semente do a 

çaizeiro. 

MORAES et alii (1984), considerando uma possível 

impermeabilidade da semente do açaizeiro ã igua, desenvolve -
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ram testes de imersão em interyalos de 30 minutos de O à 180 

minutos em água de igarapé. A análise dos resultados mostrou 

que a imersão por 180 minutos foi prejudicial ã germinação, 

provavelmente, devido a morte do embrião pela falta de aera

ção, como relatado por YOCUM (1964) para o caso do dendê. 

2.6. GERMINACÃO DA SEMENTE 

GATIN (1912), descreveu o embrião de palmeiras 

como sendo variável em sua forma, apresentando-se c&nico ou 

cilindro-c6nico, por vezes cilíndrico e mesmo sub-globoso. O 

mecanismo da germinação é através da elongação do cotilédone 

até a exposição do corpo meristemático. No mesmo trabalho o 

autor classificou os tipos de germinação como sendo: "admoti

vali (cotilédone ligulado) com alongamento do cotilédone, o 

suficiente para expor o corpo meristemático; e "remotivas" com 

cotilédone ligulado e com bainha fendida ou tubular, onde o 

cotilédone se elonga com geotropismo positivo intenso, a 

profundidade variando de 5 a 60cm. 

LOOMIS (1958) cita 3 fatores prejudiciais age! 

minação das sementes de palmeiras: 

a) secagem excessiva da semente, causando o des

secamento do embrião, reduzindo assim a via-
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bilidade da semente; 

b) formação de fungos na superfície que penetram 

no interior da semente causando danos ao em-

brião; 

c) utilização de sementes velhas. 

GATIN (1912), YOCUM (1964), BOVI e CARDOSO 

(1976) e outros autores, citaram que a duração da germinação 

da semente de palmeiras variam de 1 a 6 meses~ sendo que em 

alguns casos podem variar de 18 meses a 4 anos ou mais. Essa 

variação depende da espécie, da temperatura, do substrato e 

das condições de umidade e aeração ~OEBERNICK, 1971). 

No caso das sementes do açaizeiro, CALZAVARA 

(1972) ou que para as sementes recém colhidas e pronta-

mente semeadas foram necessários 30 a 33 dias para o aparec~ 

mento do cole6ptilo. O pré-tratamento com água quente por 10 

minutos pode acelerar a germinação para 25 a 28 dia~. Entre-

tanto, SANTOS et alii (1973) relataram que o despolpamento m~ 

nual ou mecinico das sementes de ~çâr' pode antecipar o 
.. -'" ... 
lnl-

cio da germinação em nove dias, tendo assim um início de ger

minação no 219 dia ap6s a semeadura. 

Segundo READ (1962), os princípios básicos para 

germinação de palmeiras são: abundante suprimento de umidade 

sem estagnação (perfeita aeração e drenagem) e temperatura en 
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tre 25,5 a 299C. 

YOCUM (1964) e HART~~NN& KESTER (1968) recomen 

daram a temperatura de 289C para a germinação das sementes de 

palmeiras, enquanto BOVI & CARDOSO (1975) concluíram que pa

ra a germinação do Eu.te.Jtpe. e..dul.-t-6 l'>1art. as temperaturas va

riáveis 20°C/40°C se mostraram superior a 35°C constante, e 

que nessas condições as sementes apresentaram germinação de 

50% no 12° dia. 
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3, NATERIAL E MÉTODOS 

3.1. CARACTERIZAÇ~O DA ÁREA DE COLETA 

Para a realização deste trabalho foram coletadas 

sementes de Eu~~np~ oi~nae~a Mart., no Município de Ponta de 

Pedras (PA) , latitude 10 23 1 36" S e longitude 49 0 04' W. O cli

ma predominante é o tropical chuvoso (Af) , segundo a classifi 

cação de Ktleppen, apresentando temperatura média mensal sup~ 

rior a lS oe com chuvas abundantes. 

A área de ocorrência natural do açaizeiro, carac 

teriza-se por ser várzea baixa sujeito a inundações, com pre-

cipitação média anual de 2.300mm, onde também ocorrem -espe-

cies tais como: andiroba~ tapeTebá~ pitaica~ mangue, etc. 

3.2. COLETA DOS FRUTOS 

Os frutos foram coletados no fim da safra de ve-

rao de cachos em diferentes estádios de maturação (verde, paró e tuira) 

e de diferentes árvores. Estes foram embalados em sacos de papel e prote

gidos por sacos plásticos. Tal procedimento foi empregado p~ 
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ra evitar a perda de umidade. Os frutos assim embalados, fo-

ram enviados para Campinas CSP) via aérea e para 

CSP) por transporte rodoviário. 

3.3. PREPARO DAS SEMENTES 

3.3.1. DESPOLPAMENTO DOS FRUTOS 

Piracicaba 

Após a chegada dos frutos no Departamento de 

Ciências Florestais - DCF da ESALQ/USP, estes foram imersos 

em água a temperatura ambiente, por um período de 12 horas, 

para amolecimento da polpa e posterior remoça0 desta com au

xílio de água corrente e uma peneira. 

3.3.2. SECAGEM DAS SEMENTES 

Para evitar o dessecamento do embrião, as semen

tes foram secas à sombra, em temperatura ambiente com o auxí

lio de um ventilador por um período de 24 horas, 
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3.4. DETERMINACÃO DO TEOR DE UMIDADE DAS SEMENTES 

o teor de umidade das sementes foi determinado an 

tes do despolpamento, do armazénamento e dos testes de germi

naçao, através de pesagem e da secagem em estufa a 10SoC ± 

3°C, segundo as Regras para análise de sementes CBrasil,1980). 

:>.5. TESTES DE GERfJ!H!".CÃO 

Para a determinaçio das condições adequadas para 

a germinaçio foram utilizados: sementes recém-despolpadas dos 

3 estádios de maturaçio em amostras de SO sementes com 4 rep! 

tições, fralda descartável como substrato e três diferentes 

germinadores, com temperaturas de 2SoC constantes, 30°C - cons 

tantes e 20°C C16h)/30oC (8h). 

A avaliaçio da germinaçio foi efetuada ao 4S9 

dia. Após análise estatística, foi definida a temperatura mais 

adequada para a germinaçio "das sementes. 

3.6. TESTES DE QUEBRA DE DORMrNCIA DA SEMENTE 

Para a quebra da possível dormência das semen-

tes, foi utilizado o método de imersão em água quente durante 
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5 e 10 minutos a temperaturas constantes de 40, 60 e 80 0 C e 

uma testemunha. 

Após a aplicação do tratamento para a quebra da 

dormência, as sementes foram separadas em lotes de 25 semen

tes despolpadas com 4 repetições para cada um dos estádios 

de maturação, em germinador regulado a temperatura constante 

de 300 C. A avaliação final do teste foi realizada 45 dias a

pós sua instalação. 

3.7. TESTES DE AR~~ZENAMENTO 

3.7,1. ACONDICIONAMENTO DAS SEMENTES 

As sementes após despolpamento e secagem foram homo ge

neizadas e embaladas, de acordo com os diferentes estádios de 

maturação, em sacos plásticos com 0~3mm de espessura confec

cionados e fechados hermeticamente no Laboratório de Sementes 

do DCF-ESALQ/USP. 

3.7.2. CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO 

Os lotes de sementes dos 3 estádios de maturação 
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com 3 repetições cada um foram armazenados em camara fria 

(30 C e 100% UR), camara seca (20 0 C e SO% UR) e ambiente (con

dições do Laboratório de Sementes). 

3.7.3. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

A viabilidade das sementes foi determinada por 

um período de 180 dias, com avaliações periódicas a cada 4S 

dias. Os testes de germinação foram feitos em germinadorescom 

temperatura constante de 30oC. 

De cada lote de sementes armazenada sob diferen~ 

tes condições ambientais, foram coletadas amostras de SO semen 

tes, com 3 repetições para cada estádio de maturação dos fru

tos. Fralda descartável foi utilizada como substrato. 

3.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Os dados obtidos em percentagem referentes a ge~ 

minação nas diversas etapas deste trabalho (seleção de germi

nador, armazenamento e dormência), foram transformados em ar

co seno I % + 0,5 para a aplicação da análise de variância. 

O estudo de comparação entre as médias para to-

dos os ensaios com análise de variância, foi efetuado atra-
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vês do Teste Tukey. 

3.8.1. ESQUEMA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA UTILIZADO NA 

SELECÃO DO REGIME DE TEMPERATURA PARA GERMINA 

CÃO. 

FV. GL QM F 

Tratamento (t-1) Q1 Q1/QS 

Temperatura (g ... 1) QZ QZ/QS 

Maturação (m-1) Q3 Q3/QS 

g x m (g-l) (m-1) Q4 Q4/QS 

Resíduo t (n-1) QS 

g = temperatura 

m = maturação 



3.8.2. ESQUEMA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA UTILIZADO NO 

TESTE DE QUEBRA DE DORM~NCIA 

FV GL QM F 

--------------------------------------~~.--------------

Tratamentos (t-1) 

Maturação (m-1) 

Temperatura (í-1) 

Imersão (p-1) 

f x i (f-1)(í-1) 

f x P (f-1)(p-1) 

i x P (i-1) (p-1) 

t x i xp (f ... 1) (i-1) (p-1) 

Resíduo t (r-1) 

m = maturação 

i = temperatura 

p = imersão 

Q1 

QZ 

Q3 

Q4 

QS 

Q6 

Q7 

Q8 

Qg 

Ql/Q9 

Q2/Q9 

Q3/Q9 

Q4/ Q9 

QS/Qg 

Q6/Q9 

Q7/Q9 

Q8/Q9 
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3.8.3. ESQUEMA DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA UTILIZADO NA 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

FV GL QM F 

Tratamentos (t-1) Q1 Q1/QS 

Annazenamento (a-1) Q2 Q2/QS 

Maturação (m-1) Q3 Q3/QS 

a x m (a-1) (m-1) Q4 Q4/QS 

Resíduo t(r ... 1) QS 

a = armazenamento 

m = maturação 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados originais relativos a umidade e porcen

tagem de germinação das sementes, obtidos nas diversas etapas 

deste trabalho, encontram-se no Apêndice. 

4.1. ANÁLISE DA GERMINAÇ~O PARA A SELEÇÃO DO REGIME DE TEM 

PERATURA 

A análise de variância, Tabela 4, mostra difere~ 

ças altamente significativas para ° fator maturação, enquanto 

para os fatores temperatura e a interação maturação x tempera 

tura essas diferenças não sao observadas. 

Nas a.nálises das interações temperatura x está .... 

dios de maturação e maturação x regimes de temperatura, os se 

guintes resultados são obtidos: a) temperatura dentro de matu 

raçao - Há diferença significativa ao nível de 5% de probabi .... 

lidade apenas para ° estádio "paró"; b) maturação em relação 

aos níveis de temperatura. 

Existem diferenças altamente significativas ao 

nível de 1% de probabilidade para maturação dentro dos regi

mes de temperatura (25°C, 30°C e 20 0 /30 0 C). 
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Tabela 4 - Resumo da análise de variâneia para os dados de germinação das 

sementes de E. ole.Jta.c.e.a. transformados em are sen V'"% + O, 5, . em 

função de temperatura e maturação de frutos. 

FV GL ~ F 

Maturação (4) 2 10990,48 374,48** 

Temperatura (T) 2 68,08 2,32ns 

Int. (4) x (T) 4 43,77 1,49ns 

(T) dentro (4
1
) 2 8,42 0,29ns 

(T) dentro (M2) 2 146,63 5 00* , 
(T) dentro (43) 2. 0,57 0,02ns 

(M) dentro (T
1
) 2 3287,27 112,01** 

(M) dentro (T2) 2 3973,89 135,40** 

eM) dentro (T3) 2 3816,86 130,05** 

Resíduo 27 29,35 

CV = 11,35 

ns = não significativo 

** = significativo ao nível a = 0,01 

* = significativo ao nível a ;:: 0,05 

(M1) = Tuira (4
2

) ;:: Paró (M3) = Verde 

(T1) = 250 C (T2) ;:: 300 C (T3) = 20o/300 C 

Obs: A análise detalhada pelo teste de Tukey, para as fontes de varia

ções significativas ao nível de 5% de probabilidade,encontra-se na 

Tabela 5. 
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'. 
Os resultados do teste Tukey contidos na Tabela 

5, mostram que as médias de germinação dos tratamentos "TuÍ-

ra" e paró, são muito superiores as do estádio de maturação 

verde., De acordo com o Apêndice 2 estes valores são de 8S % , 

77,5% e 5,5% respectivamente. 

Analisando-se os níveis de temperatura dentro do 

estádio de maturação "paró" nota-se que 30 0 C propiciou maior 

germinação que 25°C. 

A observação detalhada dos valores de germinação 

o dentro da temperatura 25 C,de acordo com a Tabela 5, revela 

diferenças significativas para os 3 estádios de maturação, 

destacando-se com maior média o IiTuíra" (83,5%) e com 

média ° verde (5%), 

menor 

A análise dos dados de germinação à temperatura 

de 30°C mostra diferença significativa a nível de 5% de prob~ 

bilidade entre os diversos estádios de maturação, com as se

guintes médias: a) tuÍra - 84,5%; b) paró - 85,5%; c) verde -

6 1l 
li • 

Sob ° regime de temperatura 20 0800 C verifica -se 

que, ° estádio de maturação verde apresenta média 

aos demais estádios. 

inferior 

O estádio de maturação "paró" apresentou grande 

variabilidade nas repetições, provavelmente devido à dificul

dade de padronização das amostras e por ser um estádio inter_ 

mediário. O mesmo pode ter ocorrido com o estádio de matura-
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Tabela 5 - Médias de germinação de sementes de E. oiena~ea para seleção 
do regime de temperatura nos diferentes estádios de maturação. 

FV Média teste Tukey (1) FV Média teste Tukey (1) 

67~76(M1)a Temperatura(T) 49,51a 

Maturação (M) 62,55 (M2)a 48,69a 

12~93(M3) b 45,03a 

68~06(TZ)a 66,55(M1)a 

(T) dentro (MZ) 65,51 (T3)ab (M) dentro (T 1 ) 56,07(MZ) b 

56,07(T1) b 1Z,49(M3) c 

68,06 (M2)a 69,37a (MZ) 

(M) dentro (T 2) 67,36(Ml)a (M) dentro (T 3) 63,51a (M1 ) 

13,21 (M3) b 13,'8 b (M3) 

(T) = Temperatura (T1 ) = 25°C (T2) = 30°C (T3) = ZOo/30oC 

(M) = Maturação (M,) = ''Tuíra'' (MZ) = Paró CM3) = Verde 

(1) = Significância a nível de 5% de probabilidade (médias seguidas da 

mesma letra não diferem estatisticamente entre si) . 

Obs· -:- Dados transfonnados em arco seno I % + O, S. 
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çao verde. Onde a diferença entre as repetições também foi 

observada, deve ser incluída a possibilidade do desenvolvimen 

to não adequado do embrião para a germinação. 

Trabalhos como os de READ (1962) e BOVI & CARDO

SO (1975), recomendam as temperaturas: 25,5 a 29 0 C e 20/40 0 C 

respectivamente para a germinação das sementes de palmeiras, 

o qual é confirmado neste trabalho pois nenhum dos regimes 

de temperatura testados apresentam diferenças nos testes de 

germinação. 

4.2. TRATAMENTOS PARA QUEBRA DE DORMÊNCIA 

A porcentagem de germinação das sementes de a

çaizeiro, submetidos a diversos tratamentos para quebra da po~ 

sfvel dormência encontra-se no Apêndice 3. 

Observa-se que a germinação se apresenta 

em todos os tratamentos, com resultados variando de O 

baixa 

a 17%, 

sendo que a testemunha apresenta resultados que variam de 6 

a 85%. 

Os efeitos negativos dos tratamentos empregados 

neste experimento para a quebra da possível dormência das 

sementes de açai podem ser devido à: superficialidade do em

brião (BOVI & CARDOSO, 1976), temperatura, relação entre volu 

me de semente e de água quente e período de tratamento. 



.47 . 

Esta possível dormência observada por CALZAVARA 

(1972), a irregularidade e o longo período na germinação co

mentada por BOVI & CARDOSO (1976) pode ser induzida devido 

a fonte de semente e pré-tratamentos.da semente (despolpame~ 

to, secagem e condições de armazenamento), Embora, as observa 

ções de CALZAVARA (1972); SANTOS et alii (1973), indiquem 

que nao há aumento na porcentagem final de germinação, mas 

na antecipação desta. Onde estas antecipações podem não indi

car presença de dormência na semente de açaí. 

4.3. AVALIACÃO DAS CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO 

4.3.1. ANÁLISE DA GERMINAÇÃO AOS 45 DIAS DE ARMAZENA

MENTO 

Na Tabela 6 estão os resultados da análise esta

tística para a germinação das sementes aos 45 dias de armaze

namento. O teste F mostra diferenças altamente significativas 

entre os fatores maturação, ambiente de armazenamento e inte

raçao entre os dois fatores. 

O teste de Tukey, Tabela 7~ mostra diferenças 

significativas para as sementes armazenadas em ambiente de la 

boratôrio, camara seca e camara fria. Os estádios de matura~ 



Tabela 6 - Resumo da análise de variância para os dados de germlnaçao de 

sementes de E. ofenaeea aos 45 dias de armazenmnento em função 

do ambiente e maturação. 

FV GL Q.f 

Maturação 0.1) 2 3194,95 

Ambiente (A) 2 11 81,38 

Int. 0.1) x CA) 4 256,17 
"-

CA) dentro (}1
1 
) 2 737,62 

(A) dentro CM2) 2 953,29 

CA) dentro 0.13) 2 2,82 

(M) dentro CAl) 2 1245,67 

(M) dentro CAZ) 2 2Z16,49 

(M) dentro CA3) 2 245,14 

Resíduo 18 13,63 

CV=13,71 

ns = não significativo 

** = significativo ao nível a = 0,01 

(M1) = Tuíra; CMZ) = Paró; CM3) = Verde 
(A,) = Ambiente de laboratório 

CAZ) = Câmara seca 
(A3) = Câmara fria 

F 

234,36** 

86 66** , 
18 79** , 

54,11** 

69 93** , 
0,21ns 

91,37** 

162,59** 

17,98** 

- Dados de germinação transformados em arc sen .; % +' 0', 5. 

Obs: a análise detalhada para as fontes de variações significativas ao nl 

vel de 5% de probabilidade encontra-se na Tabela 7. 
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çao paró e tuÍra diferem signifícativamente do estádio ver

de, sendo que o último sempre apresenta um resultado muito 

inferior. 

Analisando ainda a Tabela 7 quanto ao fator am

biente de armazenamento~ verifica 7 se diferenças altamente siK 

nificativas entre os três ambientes, sendo a maior e 

média para câmara seca e câmara fri~ respectivamente. 

menor 

Os valores de germinação para o estádio de matu-

raçao "tuÍra", Tabela 7, mostram diferenças significativas pa

ra os três ambientes de armazenamento, sendo que o ambiente 

com maior média de germinação é a câmara seca com o valor de 

59,33%, seguida do ambiente de laboratório com 43,33% e cama

ra fria por sua vez apresentando 11,33%. O mesmo fator ocorre 

para o estádio de maturação paró onde são observadas as se_ 

guintes médias: a) camara seca _ 66%; b) ambiente de labora

tório - 42%; c) camara fria - 10,66%. 

Ainda de acordo com o teste Tukey, Tabela 7, ve

rifica-se que as sementes ~rmazenadas em ambiente de laborató 

rio, nas condições de maturação "tuírall~ e "paró", diferem 

significativamente do estádio de maturação verde, o mesmo o

correndo na camara seca e camara fria, 
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Tabela 7 - Médias de genninação de sementes de E. otvz.a.c.ea para os dife

rentes estádios de maturação aos 45 dias nos diferentes am
bientes de annazenamento. 

FV 

Maturação (M) 

(A) dentro (}1
1

) 

(M) dentro (A
l
) 

Média teste Tukey 

38,20(MZ)a 

37,40CM
1
)a 

5,17CM3) b 

50,68CAZ)a 

41,41CA
1
) b 

ZO,10CA3) c 

41,41 CM
1
)a 

40,6ZCMZ)a 

5,73CM3) b 

ZO,16CM1)a 

19 ,Z8 CMZ)a 

4,05CM3) b 

(1) 
"'-

Ambiente CA) 

CA) dentro CMZ) 

(M) dentro CAZ) 

Média teste Tukey 

37,03CAZ)a 

Z9,Z6CA1) b 

14,48 CA3) c 

54,68CAZ)a 

40,6ZCA1) b 

19,Z8CA3) c 

54,68 (MZ)a 

50,68(M
1
)a 

5,73CM3) b 

(1) 

CAl) = ambiente de laboratôrio; CAZ) C. seca; CA3) = C. fria; CM1) = Tuí
ra; CMZ) = parô; (JvI3) = Verde ~ 

(1) = significância a nível de 5% de probabilidade (médias seguidas da 
mesma letra não diferem estatisticamente, entre si), 

Obs: dados germinação transfonnados em are sen i % + O~S • 
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4.3.2. ANÁLISE DA GERMINAÇÃO AOS 90 DIAS DE ARMAZENA

MENTO 

A analise de variância Tabela 8, mostra diferen

ças altamente significativas entre os fatores estadio de matu 

ração, ambiente de armazenamento e a interação maturação x am 

biente. 

O teste Tukey CTabela 9)~ mostra detalhadamente que 

as midias de germinação dos estadios de maturação diferem en-

tre si, sobressaindo com a maior média a maturação "paró" 

20,22%, seguida do estadio tuíra 5,99%, a maturação verde a

presenta porcentagem de germinação nula. 

O fator ambiente de armazenamento, Tabela 9 mos-

tra que a câmara seca apresenta médias de germinação muito su 

periores comparadas com o ambiente de laboratório e 

fria. 

As analises de médias pelo teste Tukey 

que as sementes nos estádios de maturação "paró" e 

camara 

revelam 

"tuíra" , 
quando armazenadas em câmara 'seca, apresentam as maiores -me-

dias de germinação ,sendo que a maturação "paró"mostra porcentagem 

de germinação muito superior a do estádio "tuíra" conforme a-

pêndice 5. 

A interação maturação dentro de ambiente de labo 

ratório mostra que o estadio de maturação "tuira" apresenta 

maior média de germinação diferindo significativamente dos de 
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Tabela 8 - Resumo da análjse de variância para os dados de germinação de 

sementes de E. otenaeea aos 90 dias de armazenamento, em fun
ção do ambiente e maturação. 

FV GL QM 

Maturação (M) 2 563~38 

Ambiente (A) Z 1344,13 

Int. (M) x (A) 4 59Z,69 

(A) dentro (M1) Z 277,55 

(A) dentro (MZ) Z 2251,97 

(A) dentro Qv1
3

) 2 0, 15x1 0-4 

(M) dentro CAl) 2 35,75 

(M) dentro (AZ) 2 1713,02 

(M) dentro (A3) 2 0,15x10 

Resíduo 18 

QJ = 22,81 
ns = não significativo , 
** = significativo ao nível a =0,01 

* = significativo ao nível a = o-~05 
CM1) = Tuíra; CM2) = paró; (1'-13) = Verde 

(A1) = Ambiente de laboratório 

CAZ) = Câmara seca 
(A3) = Câmara fria 

7,59 

-4 

F 

74,14** 

176,89** 

78 00** , 

36,53** 

296 36** , 
0,60ns 

4,71* 

225,44* 

o,oOns 

Obs: A análise detalhada pelo teste Tukey para as fontes de variações sig 
nificativas a nível de 5% de probabilidade en~o~tra~se na Tabela 7.-

Dados de germinação transformados em arc sen 1'% + 0,5. 



.53, 

Tabela 9 - Médias de genninação de sementes de E. oieJl.ac.e.a para os dife
rentes estádios de maturação aos 90 dias nos diferentes am

bientes de annazenamento. 

FV Média teste Tukey (1) Média teste Tukey (1) 

19,79(MZ)a Z6,14(AZ)a 

Maturação (M) 1Z,3Z (M1) b Ambiente CA) 6,04CA1) b 

4,05(M3) c 4,05CA3) b 

ZZ,87(AZ)a 51,15(AZ)a 

CA) dentro CM1) 10,03(A,) b (A) dentro (MZ) 4,05CA1) b 

4,05(A3) c 4,05(A3) b 

10,03CM
1
)a 51,1 5CMZ)a 

(M) dentro CA,) 4,05 (}.i2) b (M) dentro CAZ) ZZ,87(Ml) b 

4,05(M3) b 4,05CM3) c 

CAl) = Arrbiente de laboratório; (AZ) = Câmara seca; (A3) = Câmara fria 

(M,) - ''Tuíra'" (M) "Paró'" (M) - Verde - 'Z '3 -

(1) Significância a nível de 5% de probabilidade (médias seguidas com 
a mesma letra não diferem estatisticamente entre sí). 

* dados de genninação transfonnados em arc sec / % + 0,5. 
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mais conforme Tabela 9, porém evidencia uma porcentagem de 

germinação muito baixa em relação aos resultados obtidos em 

câmara seca para os estádios "paró!! e "tuíra". 

4.3.3. ANÁLISE DA GERMINACÃO AOS 135 DIAS DE ARMAZENA

MENTO 

Conforme o teste F da Tabela 10, observa-se dife-

renças altamente significativas entre os fatores estádio de 

maturação, ambiente de armazenamento e a interação matura-

çao x ambiente. 

Na Tabela 11 o teste Tukey mostra que as médias 

da germinação dos estádios de maturação diferem entre si, se~ 

do o estádio "paró" o que apresenta a melhor média 10,66%, 

seguido da maturação "tuíra" 3%. Para o f2.tor ambiente de ar-

mazenamento,observa-se que as sementes armazenadas em camara 

seca apresenta médias de germinação superiores as do ambiente 

de laboratório e câmara fria. 

Ainda de acordo com a Tabela 11 verifica-se que 

os estádios de maturação "pará" e "tuíra" e verde armazena-

das em câmara seca apresentam médias diferentes. 

Observando o Apêndice 6 estes valores sao de 

32'1 o , 12%,para o estádio de maturação verde a porcentagem de 

germinação é nula. 
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Tabela 10 - Resumo da análise de variância para os dados de germinação de 

sementes de E. ot~~0a aos 135 dias de armazenamento em fun

ção do ambiente e maturação. 

FV GL qvI 

Maturação (M) 2 252,86 

ft.mbiente (A) 2 497,57 

Int. (M) x (A) 4 252,86 

(A) dentro (M,) 2 63,73 

(A) dentro CM2) 2 939,55 

(A) dentro (M3) 2 0, , 5x1 0.,..4 

(M) dentro (Al ) 2 0,1 5x1 O 
.,..4 

(M) dentro CA2) 2 758~58 

(M) dentro CA3) 2 O~ 15x10-4 

Resíduo 

CV = '7,33 
ns = não significativo 

** = significativo ao nível a = 0,01 

(M,) = Tuíra; (M2) = paró; lM3) = Verde 

CAl) = Ambiente de laboratório 
CA2) = Câmara seca 

(A3) = Câmara fria 

2,09 

F 

120,79** 

237 70** , 
120,79** 

30,45** 

448,84** 

O,OOns 

o,oOns 

362 38** , 
o,oOns 

Obs: A análise detalhada pelo teste Tukey para as fontes de variações a 

nível de 5% de probabilidade encontra,...se na Tabela 11. 

- Dados de germinação transformados em arc sen .; % + O, 5 • 
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4.3.4. ANÁLISE DE GERMINAÇÃO AOS ISO DIAS DE ARMAZENb 

t<lENTO 

A anáiise de variância~ Tabela 12 mostra dife

renças altamente significativas ao nível de t\ de probabili

dade para os fatores estádio de maturação e ambiente de arma-

zenamento e a interação entre os dois fatores. 

Conforme os dados da Tabela 131 o teste de Tu

key demonstra que as médias de germinação de sementes armaze

nadas em câmara seca o estádio de maturação que apresentamaior 

germinação. No Apêndice 7, pode~se observar as médias de ger

minação e se comprova que a germinação não é significativo. 

4.3.5. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS CONDIÇÕES DE AR

MAZE NAfviE NTO 

A viabilidade inicial das sementes mostra que 

os estádios de matuTação "tuíra" e "paró" são os mais indica

dos paTa a propag~ção do açciI, por apresentarem germinação de 

84,5 e 85,5%, respectivamente. Enquanto o estádio verde apre

senta germinação inicial de apenas 6%. 
~ 

A condição de armazenamento em camara seca a 

200 c constante é a mais adequada, por apresentar germinação 

das sementes até '1809 dia, para maturação "Paró". 
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Tabela 12 - Resumo da análise de variância para os dados de germinação de 

sementes de f. otenacea aos 180 dias de armazenamento em fWl

ção do ambiente e maturação. 

FV 

Maturação CM) 

Ambiente CA) 

Int. CM) x CA) 

CA) dentro (M1) 

CA) dentro (MZ) 

CA) dentro CM3) 

(M) dentro CA
1
) 

CM) dentro CA2) 

CM) dentro A3) 

Resíduo 

GL 

z 
Z 

4 

2 

2 

2 

2 

Z 

2 

18 

~ 
'-. , 

76,88 

103,70 

76,88 

2,82 
• 

254~65 

O~ 1'5 x lÕ4 

I ~ 
O? 15 x 10 

, 
230,65 
,-4 

0,15 x 10 

1,80 

'\" 

F 

42 68** , 
57' 57** , 

, 
42 68** , 

1~57 

141 ~37** 

0,00 ns 

O~OO ns 

128' 05** 
, , 

I 

0,00 ns 

------------------------------------------------------------------
CV=ZZ,31 

ns = não significativo ** = significativo ao nível a = 0,01 

(M,) O tuíra, (};IZ) = paró; CM3) = verde 

CAl) ambiente de laboratório CAZ) câmara %eca CA3) câmara fria 

Obs.: a análise detalhada pelo teste Tukey para as fontes de variações a 
nível de 5% de probabilidade, encontra~se na Tabela 13. 

- dados de genninação transformados em arc sen I % + 0,5 • 
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o estádio de maturação "paró" mostra ser o mais 

indicado para o armazenamento em condições de câmara seca, 

A perda da viabilidade da semente é marcante 

para os estádios "tuira" e "paró" na primeira avaliação, aos 

45 dias de armazenamento em câmara fria. A perda da 

viabilidade da semente também é marcante para ambos os está -

dios "tuíra" e "paró" na segunda avaliação, aos 90 dias, para 

as condições de armazenamento em ambiente de laboratório. 

A umidade da semente de acordo com Apêndice 1, 

nao mostra variação significativa durante o período total de 

armazenamento para os estádios de maturação "tuíra" e I1paró", 
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6. CONCLUSÕES 

A análise e discussão dos resultados obtidos 

no presente trabalho possibilita as seguintes conclusões: 

1. As condições mais adequadas para ° armaze

namento da semente são a manutenção destas em sacos plásti

cos impermeáveis em câmara seca a 20oC. A viabilidade da se-

mente reduz-se drasticamente com ° armazenamento em 

fria aos 45 dias e condições ambientais aos 90 dias. 

camara 

2. Os estádios de maturação mais adequados pa 

ra a coleta de frutos são ° "paró" e "tuíra", os quais mos

tram germinação superior a do estádio verde. 

3. A germinação das sementes nao mostram va

riações significativas nos regimes de temperatura 250C e 

300C constantes e 200 /300C variável para as maturações verde 

e "tuíra". 

4. O estádio de maturação "paró" armazenado 

em condições de câmara seca a 20°C, mostra viabilidade da se 
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mente de 60% até 909 dia e 119 até o 1809 dia de armazenamen 

to. 

5. O tratamento térmico provoca redução signi 

ficativa na viabilidade da semente. 

6. A umidade da semente dos frutos coletados 

nos estádios "tuíra" e "paró" não mostra redução até o 1809 

dia de armazenamento em saco plástico impermeável. 
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Apêndice 2 - Porcentagem de germinação das sementes de E. O!~~Q~ nos di

ferentes estádios de maturação e regimes de temperatura. 

Tratamentos Repetição (% Germ.) 

Média (%) 
Estádio de Regime de 
maturação temperatura (oC) 1 2 3 4 

25 80 86 80 88 83,50 
Tuíra 30 b6 78 88 86 84,50 

20/30 88 88 84 90 87,00 

85,001 

25 S2 70 78 72 68,00 

Paró 30 88 84 86 84 85,5 

20/30 78 90 68 90 79,0 

77 ,502 

25 O 10 6 4 5,0 

Verde 30 14 O 8 2 6,0 
20/30 8 6 O 8 5,5 

S 503 
• 

1 2 3 -dO 3 -dO d -me 1as para os esta 10S e maturaçao. 
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Apêndice 3 ~ Porcentagem de germinação das sementes de E. ol~eea subme
tidas a tratamen7 0s de quebra de dormência. 

Tratamentos Repetição Ct genn.) 

Estádio de Temperatura Período de 
maturação (oC) imersão {min) 1 2 3 4 

40 5 16 4 16 16 
40 10 4 16 20 28 

'furra 60 5 20 16 8 16. 
60 10 8 4 4 12 
80 5 O O O O 

80 10 O O O O 

Testemunha 80 84 88 '80 

40 5 4 O 4 O 

40 10 O 12 O O 

Paró 60 5 4 4 4 O 

60 10 O O O O 

80 5 O O O O 

80 10 O O O O 

Testemunha 84 88 84 84 

40 5 O O O O 

40 10 O O O O 

Verde 60 5 O O O O 

60 10 O O O O 

80 5 O O O O 

80 10 O O O O 

Testemunha 12 O 08 4 
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. 
Apêndice 4 - Porcentagem de germinação das sementes de E. olenacea nos di-

ferentes estádios de maturação aos 4S dias de armazenamento 

em diferentes ambientes. 

Tratamentos Repetição (% germ.) 

Estádio de knbiente de 
maturação annazenamento 1 2 

Amb. laborat. 38 56 

1Uira câmara seca 58 64 

câmara fria 10 12 

À'llb. laborat. 50 44 

Paró câmara seca 60 72 

Câmara fria 14 06 

Amb. laborat. O O 

Verde Câmara seca O 2 

Câmara fria O O 

1 2 3 -de - . -Ne las para os 3 estadlos de maturaçao. 

3 

36 

56 

12 

32 

66 

12 

2 

O 

O 

Média 
("i) 

43,33 

59,33 

11,33 

37,99' 

42,00 

66,00 

10,66 

39,552 

0,66 

0,66 

0,0 

O 443 , 
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Apêndice 5 - Porcentagem de germinação de sementes de E. olena~ea nos di~ 

ferentes estádios de maturação aos 90 dias de annazenamento 
em diferentes ambientes . 

.. 
Tratamentos Repetição (% genn.) 

Média 

Estádio de Ambiente de (%) 
1 2 3 maturação annazenamento 

Amb. de laboratório 2 8 O 3,33 

Tuíra Câmara seca 16 12 16 14,66 
Câmara fria O O O O 

5 99' , 

Amb. de laboratório O O O O 

Paró Câmara seca 62 52 68 60,66 
Câmara fria O O (} O 

20,222 

Amb. de laboratório O O O O 

Verde Câmara seca O O O O 

Câmara fria O O O O 

• 
1 2 médias para os estádios de maturação ~ 
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Apêndice 6 - Porcentagem de germlnaçao de sementes de E~ otenacea nos di~ 

ferentes estádios de maturação aos 135 dias de armazenamento 

em diferentes ambientes. 

Tratamentos Repetição (% Germ.) 

Estádio de Ambiente de Média 
maturação annazenamento 2 3 (%) 

Alnb. de laborat. O O O O 

Tuíra câmara seca 4 2 6 12 

câmara fria O O O O 
3 1 

Amb. de laborat. O O O O 

Paró câmara seca 26 34 36 32 
câmara fria O O O O 

10,662 

Amb. de laborat. O O O O 

Verde câmara seca O O O O 

Câmara fria O O O O 

1 2 médias para os estádios de maturação. 
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Apêndice 7 - Porcentagem de germ1naçao das sementes de E. ol~aeea nos di

ferentes estádios de maturação aos 180 dias de armazenamento 

em diferentes ambientes. 

Tratamentos Repetição (% germ.) 
• Média 
Estádio de Ambiente de (cf,) 

maturação armazenamento 1 2 3 

Amb. de laborat. O O O O 

Tuíra Câmara seca O O 2 0,66 

Câmara fria O O O O 

Amb. de laborat. O O O O 

Paró Câmara seca 14 8 12 11,33 

Câmara fria O O O O 

3,771 

Amb. de laborat. O O O O 

Verde cãmara seca O O O O 

Câmara fria O O O O 


