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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo obter informações sobre o processo germinativo 

e qualidade de mudas de Jacaranda micrantha produzidas com sementes provenientes de 

fragmentos florestais no gradiente urbano-rural. Dessa forma, o presente trabalho dividiu-

se em três partes, i) caracterização biométrica de frutos e sementes; ii) avaliação do 

potencial germinativo das sementes; iii) avaliação de qualidade das mudas. Para a 

avaliação do potencial germinativo das sementes foram testados diferentes fragmentos 

florestais (urbano, periurbano e rural), diferentes ambientes de germinação (BOD, casa 

de vegetação e casa de sombra), diferentes tempos de embebição das sementes (0, 12, 24, 

48 horas) e diferentes intensidades de luz (5, 25, 50 e 100%). A avaliação da qualidade 

de mudas foi realizada comparando os três diferentes fragmentos florestais de coleta das 

sementes, por meio da avaliação de características como altura da parte aérea (H), 

diâmetro do coleto (DC), relação H/D, massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca 

de raiz (MSR).  Os frutos e sementes de J. micrantha apresentaram variabilidade nas 

características biométricas entre os diferentes fragmentos florestais, observando-se as 

maiores médias para o fragmento periurbano. De maneira geral, a germinação foi iniciada 

no 10º dia após a instalação do teste e encerrada no 48º dia. O local de coleta das sementes 

influenciou no vigor delas, visto que as sementes coletadas em fragmentos urbanos 

demonstraram menor vigor quando comparadas com aquelas dos fragmentos periurbanos 

e rurais. A casa de vegetação foi o ambiente que proporcionou germinação mais uniforme 

das sementes, sendo este considerado o melhor ambiente para germinação da espécie. Foi 

possível constatar que as sementes de J. micrantha possuem bom potencial germinativo 

em menores intensidades de luz, porém, em intensidade muito baixa (5%) houve maior 

índice de plântulas anormais. O tempo de embebição em água por 12 horas mostrou-se 

eficiente para potencializar o processo de germinação das sementes.  Em relação a 

qualidade de mudas, as sementes coletadas nos três fragmentos (urbano, periurbano e 

rural) demonstraram bom potencial para produção de mudas de qualidade de J. 

micrantha.  

 

Palavras-Chave: caroba, fragmentação florestal, germinação de sementes, gradiente 

urbano-rural, mudas florestais. 
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ABSTRACT 

 

This work aimed to obtain information about the germination process and quality 

of Jacaranda micrantha seedlings produced with seeds from forest fragments in the 

urban-rural gradient. Thus, we divided the present work into three parts, i) biometric 

characterization of fruits and seeds; (ii) evaluation of the potential of seed germination; 

iii) quality evaluation of seedlings. In order to evaluate the germination process potential, 

we tested seeds from different forest fragments (urban, periurban and rural), different 

germination environments (BOD, greenhouse and shade house), different time of 

imbibition (0, 12, 24, 48 hours) and different light intensities (5, 25, 50 and 100%). The 

evaluation of seedlings quality was carried out by comparing seeds from three different 

forest fragments by means of the evaluation of its characteristics as shoot height (H), 

collar diameter (DC), H / D ratio, above ground dry mass (MSPA) and root dry mass 

(MSR). Fruits and seeds of J. micrantha showed biometric variability among forest 

fragments, with the highest means for the periurban fragment. In general, the germination 

process started on the 10th day and finished on the 48th day. We observed a significant 

difference among seeds performance according to the forest fragment where we collected 

them. Seeds from the urban fragment showed the worst vigor when compared to seeds 

from the periurban and rural fragments. The greenhouse was the best environment 

because provided the best uniform germination for the species. We verified that the seeds 

of J. micrantha have good potential for germination in lower light intensities, but in very 

low intensity (5%) there was a higher number of abnormal seedlings. The 12 hours 

imbibition procedure was efficient to increase the process of germination, although there 

was no difference among treatments. Seeds collected in these three fragments (urban, 

periurban and rural) showed good potential for production of quality seedlings of J. 

micrantha. 

 

Keywords: caroba, forest fragmentation, forest seedlings, rural to urban gradient, seeds 

germination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil e no mundo, o processo de ocupação acelerada e desordenada pelas 

grandes áreas agrícolas, o aglomerado urbano e, consequentemente, a fragmentação de 

florestas causaram diversos problemas ambientais. Estes problemas têm induzido o 

surgimento de espécies ameaçadas de extinção por conta da redução da variabilidade 

genética que pode provocar mudanças na produção e qualidade de sementes, devido à 

restrição do fluxo gênico entre populações e limitação da movimentação da fauna, com 

dificuldades na dispersão de pólen e sementes a longas distâncias. 

A utilização de espécies arbóreas nativas em programas de recuperação de áreas 

degradadas e/ou arborização urbana, vem aumentando significativamente nos últimos 

anos, porém há poucas informações de manejo que visem melhorar a qualidade e 

aumentar a produtividade das espécies, o que dificulta que elas sejam usadas de forma 

intensiva (AZERÊDO, 2009). A falta de informações vai desde condições apropriadas 

para a germinação, requisitos adequados para o plantio em diferentes condições 

edafoclimáticas, conhecimento dos tratos silviculturas, exigências nutricionais e a falta 

de sementes melhoradas geneticamente. 

Nesse contexto, o principal meio de propagação de espécies nativas, como suporte 

para recuperação natural das florestas, se dá pela via seminal. Por isso, a utilização de 

sementes de qualidade, o conhecimento sobre o processo germinativo de cada espécie, 

bem como a realização de tratos silviculturais corretos, são requisitos necessários para a 

obtenção de mudas de qualidade.  No entanto, para obtenção de sementes florestais de 

alta qualidade deve-se levar em consideração todo o processo de produção, que consiste 

na seleção de áreas e material, a marcação de matrizes e a coleta das sementes, incluindo 

a análise e manutenção da qualidade fisiológica ao longo do tempo. 

 A avaliação da qualidade fisiológica, a qual atribui valor a um lote de sementes 

para fins comerciais, é expressa, principalmente, pelo teste de germinação. No teste de 

germinação cada espécie demonstra exigir diferentes condições para o melhor 

desempenho, nas quais as sementes conseguem expressar o máximo potencial 

germinativo, e, por meio deste, pode-se comparar lotes e determinar o seu valor para a 

semeadura. 
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 A baixa percentagem de germinação pode estar relacionada a diversos fatores 

como as condições ambientais durante a formação das sementes e a dormência das 

sementes, ou pode estar relacionada aos principais fatores envolvidos no processo de 

germinação como temperatura, luz, umidade, oxigênio e nutrientes, que, por não serem 

bem conhecidos, dificultam o manuseio e causam prejuízos. 

Uma espécie nativa com potencial paisagístico devido à sua bela floração, 

indicada para arborização em áreas amplas e para plantio visando a recuperação de áreas 

degradadas é Jacaranda micrantha Cham., uma Bignoniaceae nativa do ecossistema da 

Floresta Ombrófila Mista. 

Para essa espécie são escassas as informações sobre o processo germinativo e de 

produção de mudas, as quais são indispensáveis para o processo produtivo em viveiros, 

tendo em vista que, na arborização urbana a produção de mudas de qualidade demanda 

alto custo, principalmente devido aos tratos silviculturais e à sua permanência por um 

longo período em viveiro. Por isso, prefeituras, pequenas entidades, bem como pequenos 

produtores rurais, estão cada vez mais buscando alternativas para diminuir custos, 

aumentar a diversidade e manter qualidade na produção de mudas visando plantio em 

arborização urbana e/ou recuperação de áreas degradadas. 

Diante disso, este trabalho visa responder questões relacionadas ao local de coleta 

das sementes, aos ambientes para germinação da espécie e aos principais fatores 

envolvidos no processo de germinação e produção de mudas de qualidade de Jacaranda 

micrantha. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Caracterizar o potencial germinativo e a qualidade de mudas de Jacaranda 

micrantha Cham. (caroba) provenientes de fragmentos florestais no gradiente urbano-

rural. 

 

 2.2 Objetivos específicos 

a) Verificar a variabilidade biométrica de frutos e sementes de Jacaranda 

micrantha provenientes de diferentes fragmentos; 

b) Testar e analisar a distinção do potencial germinativo das sementes de 

Jacaranda micrantha provenientes de diferentes fragmentos, sob diferentes ambientes de 

germinação e diferentes intensidades de luz; 

c) Analisar o efeito da pré-embebição das sementes de Jacaranda micrantha sobre 

o processo de germinação; 

d) Avaliar a qualidade das mudas de Jacaranda micrantha provenientes de 

diferentes fragmentos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O problema da fragmentação da paisagem 

 

A destruição do habitat natural induz à fragmentação, a qual resulta na divisão do 

habitat em fragmentos menores e mais isolados. A fragmentação reduz a capacidade de 

dispersão nas populações, pode afetar os traços reprodutivos principais, o tamanho das 

plantas, bem como a quantidade de sementes produzidas. (AGUIAR et al., 2006; 

DUBOIS; CHAPTOU, 2017). Além disso, a fragmentação do habitat afeta de forma 

diversa a persistência dos dispersores locais ou mistos (YING; GE; LIU, 2018). 

Com isso, a fragmentação florestal pode contribuir para a perda de diversidade 

genética de plantas, causando restrição no fluxo gênico entre populações, devido a 

limitada movimentação da fauna dificultando a dispersão de pólen e sementes a longas 

distâncias, e consequentemente, dificultando o fluxo gênico entre indivíduos (MARTINS 

et al., 2008).  

Porém, Segundo Ghazoul (2005) mesmo em áreas fragmentadas o fluxo gênico e 

o fluxo de sementes ainda podem ser sustentados por ação de pequenos animais 

polinizadores ou por meios efetivos de polinização pelo vento. Neste caso, além da 

existência de uma barreira física, o raio de alcance dos agentes polinizadores e dispersores 

tem papel fundamental no isolamento reprodutivo das plantas. 

Nas últimas décadas, a fragmentação dos habitats e os efeitos causados por ela ao 

meio receberam atenção de muitos pesquisadores. Recentemente Haddad et 

al. (2015) revisaram os melhores resultados experimentais disponíveis sobre os efeitos 

ecológicos de fragmentação, incluindo a abundância populacional de espécies. 

Constataram que de maneira geral, a fragmentação afeta negativamente a abundância 

(diversidade) de plantas, bem como de aves, aranhas, insetos e borboletas. 

De acordo com Bittencourt e Sebbenn (2009) a fragmentação ou redução da 

diversidade genética na paisagem, dificulta processos reprodutivos, evolutivos, sistemas 

de acasalamento e de fluxo gênico. Neste sentido, Cheptou e Avendano (2006) 

demonstraram tal efeito em pequenas populações urbanas fragmentadas de Crepis sancta, 

segundo esses autores a fragmentação reduz o tamanho e aumenta o isolamento das 

populações de plantas, e ainda, pode diminuir os eventos de polinização o que por sua 

vez, pode ocasionar em taxas mais altas de autofecundação. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380018300358#bib0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380018300358#bib0040
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/ecological-effects
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/ecological-effects
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/butterflies
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Mas, por outro lado, a fragmentação pode aumentar a quantidade de algumas 

espécies que estejam adaptadas às condições que o ambiente fragmentado fornece 

(HADDAD et al., 2015). Segundo Culley, Sbita e Wick (2007) habitats urbanos 

fragmentados possuem a possibilidade de alta abundância de insetos devido a diversos 

recursos florais existentes, garantindo o fluxo gênico entre os individuos. 

Neste sentido, quando se almeja a conservação das espécies arbóreas ainda 

existentes nos remanescentes florestais resultantes da fragmentação e/ou perda de habitat, 

é preciso investigar a estrutura genética sendo este um importante instrumento de 

avaliação de viabilidade e aptidão, afinal o processo de fragmentação poderá resultar em 

diferentes e complexas consequências para a estrutura genética de plantas (APARICIO et 

al., 2011). 

 

3.2 Análise de sementes florestais  

 

 O aprimoramento da ciência a respeito da tecnologia de sementes e de suas 

características morfológicas e ecofisiológicas das espécies florestais possui grande 

importância para a conservação dos diversos ecossistemas, pois, fornecem dados que 

expressam a qualidade física e fisiológica dos lotes de sementes para fins de semeadura, 

armazenamento e comercialização, bem como a manutenção da biodiversidade 

(OLIVEIRA et al., 2006; FLORES et al., 2011). Além disso, a propagação de várias 

espécies florestais, nativas ou exóticas, de importância social, econômica e cultural, é 

realizada pela via seminal, o que faz com que seja fundamental o uso de sementes de alta 

qualidade (OLIVEIRA, 2012). 

A análise de sementes é a base do controle de qualidade do sistema de produção 

e comercialização de sementes, servindo para realizar um diagnóstico que permite corrigir 

problemas nas diversas fases da produção. Por meio da avaliação de parâmetros físicos, 

fisiológicos e sanitários das sementes produzidas é possível identificar diferentes tipos de 

problemas e suas prováveis causas (FIGLIOLIA, 2015), bem como reconhecer as 

peculiaridades de cada espécie para poder interpretar corretamente os resultados (LIMA 

JUNIOR, 2011).  

A qualidade fisiológica das sementes engloba todos os atributos que indicam sua 

capacidade de desempenhar funções vitais (viabilidade, vigor, longevidade, dentre 

outros), pode ser avaliada por meio de testes de germinação e de vigor (OLIVEIRA, 2012) 

e é influenciada por fatores como o ambiente, o tipo de manejo, as características da 
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atividade de colheita e os procedimentos adotados no beneficiamento e no 

armazenamento (MARCOS-FILHO, 2011). 

Com relação a esses atributos de qualidade fisiológica, o teste de germinação é o 

principal critério utilizado, o que permite avaliar o potencial germinativo de uma espécie 

por meio da habilidade das sementes demonstrarem sua máxima germinação em 

condições favoráveis, desde que qualquer tipo de dormência seja superada, antes do teste 

de germinação (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000; OLIVEIRA, 2012). No entanto para 

avaliar a qualidade de determinado lote de sementes em laboratório, é necessário dispor 

de um padrão de germinação para cada espécie, pois cada uma apresenta sementes com 

características distintas quanto ao seu comportamento fisiológico e germinativo 

(WIELEWICKI et al., 2006). 

 Por outro lado, a avaliação do vigor realizados por meio de teste 

de envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e tetrazólio permite detectar 

atributos mais sutis da qualidade fisiológica, não revelados pelo teste de germinação 

(MARCO-FILHO et al., 1987), desde que possam permitir uma distinção entre sementes 

com potencial para produzir plantas fortes e sadias, daquelas de fraco potencial, resultante 

de deteriorações, danos e outras causas (COPELAND, 1976). 

Quanto aos procedimentos técnicos para análise de sementes, no Brasil adotam-

se as Regras para Análise de Sementes (RAS), a qual tem por finalidade disponibilizar 

procedimentos padrões para análise de sementes. Neste documento consta um conjunto 

de técnicas, procedimentos e prescrições para nortear o tecnologista na realização da 

análise e promover a padronização da metodologia empregada para uma dada espécie, 

seja para determinar a pureza física, o percentual de germinação, o vigor, o grau de 

umidade, a sanidade ou outros parâmetros (BRASIL, 2009). 

 

3.3 Germinação de sementes 

 

A germinação é determinada por uma sequência de eventos fisiológicos no qual 

se retoma a atividade metabólica do eixo embrionário, que se caracteriza com a 

emergência da raiz primária (MONTIEL et al., 2017). É um processo biológico regulado 

por diversos fatores dentre eles a temperatura, a luz, a umidade e oxigênio apresentam-se 

como fundamentais, podendo influenciar na percentagem de germinação e no 

estabelecimento de uma espécie (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). 
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Conhecer os fatores que interferem no processo germinativo é de extrema 

importância, pois permite que os mesmos sejam controlados e manipulados para aumentar 

o sucesso de porcentagem, velocidade e uniformidade da germinação, resultando na 

produção de mudas mais vigorosas e sadias e consequentemente diminuindo os gastos de 

produção (DUTRA et al., 2016). Por isso, atualmente muitos estudos veem sendo 

realizados a fim de avaliar como os fatores internos e externos influenciam a germinação 

e a dormência das sementes facilitando o controle da germinação e do armazenamento.    

 

3.3.1 Fatores que afetam a germinação de sementes 

 

3.3.1.1 Água 

 

A água é fator que exerce maior influência no processo de germinação, pois é com 

a absorção de água por embebição que ocorre o início do processo da germinação. Porém, 

para que isso aconteça é necessário que a semente atinja um nível adequado de hidratação, 

permitindo a reativação dos processos metabólicos (CARVALHO; NAKAGAWA, 

2012). 

A embebição processa-se, em geral, em três etapas. A primeira é um processo 

rápido e puramente físico. Na primeira etapa, a entrada rápida de água na semente pelo 

processo de absorção. A segunda etapa é lenta e trata-se da reativação do metabolismo, 

sendo inclusive a fase mais crítica, a que determina o tempo gasto por uma semente para 

germinar. A terceira etapa é rápida, compreende o processo de expansão celular e a 

ruptura do tegumento com a protrusão radicular. (CHING, 1972). 

O período de embebição é influenciado pelas propriedades de cada semente, como 

a composição química, permeabilidade do tegumento, tamanho da semente e, também, 

pelas condições de embebição, como temperatura, área de contato semente/água e 

composição do substrato (BECKERT; SILVA, 2002; CARVALHO; NAKAGAWA, 

2012).  

Nesse contexto, a embebição das sementes torna-se uma alternativa para 

uniformizar ou até mesmo acelerar a germinação. Em algumas espécies florestais a 

imersão em água tem sido recomendada, visando acelerar e uniformizar o processo 

germinativo, como por exemplo Gonçalves et al. (2008) em sementes de Bowdichia 

virgilioides (sucupira-preta) obtiveram maior porcentagem de germinação e índice de 

velocidade de germinação. Maffra et al. (2011) observaram que a pré-embebição das 
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sementes de Trichilia claussenii em água, aumenta o vigor das mesmas acelerando o 

processo de germinação. 

 

3.3.1.2 Temperatura 

 

No processo de germinação a temperatura afeta a velocidade de absorção de água 

pelas sementes, as reações bioquímicas do processo de germinação, refletindo na 

porcentagem total, velocidade e uniformidade de germinação (CASTRO; HILHORST, 

2004; CARVALHO; NAKAGAWA, 2012, MARCOS FILHO, 2015; MAHMOOD et al., 

2016; ALMEIDA, 2018). 

De modo geral, a ação da temperatura sobre a germinação decorre de modificações 

na conformação e estrutura das moléculas, particularmente proteínas e lipídeos, 

envolvidas em reações químicas durante a germinação e na estrutura das membranas 

(BEWLEY; BLACK, 1994). 

A temperatura ótima para germinação é aquela em que o processo ocorre em 

menor intervalo de tempo e proporciona as maiores porcentagens de germinação 

(BEWLEY; BLACK, 1994). A germinação só ocorrerá dentro de certos limites de 

temperatura (mínima, máxima e ótima), o que torna indispensável o conhecimento da 

temperatura ideal para a germinação das sementes de cada espécie (BECKMANN-

CAVALCANTE et al., 2012). De acordo com Larcher (2000) a germinação natural é 

favorecida quando as sementes estão sob temperaturas similares as suas regiões de origem 

e época propícia de semeadura. 

Recentemente, muitos trabalhos foram realizados com intuito de avaliar o efeito 

da temperatura na germinação e vigor de diferentes espécies. Por exemplo, em sementes 

de Trichilia emética (SERSHEN et al., 2014), Myrsine parvifolia (RIBEIRO; COSTA, 

2015), Mimosa bimucronata (MELO et al., 2018). Para a espécie J. micrantha de acordo 

com Ramos et al. (1995); Bovolini et al. (2015) as temperaturas consideradas ideais para 

germinação foram de 25ºC e 25-30ºC. 

 

3.3.1.3 Luz 

 

As respostas em relação à luminosidade variam de acordo com a espécie, a 

germinação de algumas espécies é estimulada pela luz, enquanto que para outras, a 

presença da luminosidade faz com que a germinação seja inibida, além disso, algumas 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254629913004584#!
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espécies germinam com algumas horas no escuro, enquanto outros necessitam 

fotoperíodo diário, variando de um longo ou curto período (FLORIANO, 2004). 

Segundo Taiz et al. (2017), as espécies cujas sementes germinam na presença de 

luz são consideradas fotoblásticas positivas, e aquelas que podem germinar no escuro são 

consideradas fotoblásticas negativas, e ainda, sementes de espécies que germinam 

independente da presença ou ausência de luz, são classificadas como fotoblásticas neutras 

ou indiferentes à luz.  

As sementes detectam mudanças no ambiente luminoso através da molécula de 

fitocromo, que é um pigmento fotorreceptor responsável pela captação dos sinais 

luminosos do ambiente. O modo de ação desse pigmento depende do tipo de radiação 

incidente, pois luz com alta relação vermelho/vermelho-extremo (V/VE) pode induzi-lo 

a assumir a forma ativa (FVe), estimulando a germinação de sementes fotossensíveis, 

enquanto luz com baixa relação V/VE pode levá-lo a assumir a forma inativa (FV), 

impedindo a germinação (VIDAVER, 1980; BEWLEY; BLACK, 1994, TAIZ et al., 

2017).  

Existem poucos trabalhos sobre o efeito da luz na germinação de sementes de 

espécies de florestais, em sementes da família bignoniaceae, Socolowski e Takaki (2004) 

em estudo com Jacaranda mimosifolia, constataram que as sementes destas podem 

germinar em diferentes ambientes de luz, como áreas abertas e no escuro. Resultados 

semelhantes foram observados em sementes de Anadenanthera peregrina, segundo 

Fernandes et al. (2018) onde a espécie apresentou significativo potencial germinativo 

desde o pleno sol como a 70% de sombreamento. Já espécies como Platymiscium 

floribundum (ALVES et al. 2016) e Clitoria fairchildiana (ALVES et al., 2012) 

demonstraram maior vigor na presença de luz.  

 

3.3.1.4 Substrato 

 

O substrato é outro fator importante que influencia a germinação, já que fatores 

como aeração, capacidade de retenção de água, estrutura, grau de infestação de patógenos, 

entre outros, podem variar de acordo com o tipo de material utilizado (WAGNER 

JÚNIOR et al., 2006). O substrato tem a função de proporcionar condições adequadas à 

germinação das sementes, bem como, exerce importante desempenho no fornecimento de 

umidade às sementes e posterior desenvolvimento de plântulas, devendo manter uma 

proporção adequada entre o fornecimento de umidade para as sementes e a areação para 
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evitar a formação de uma película aquosa sobre a semente o que aumenta a proliferação 

de patógenos devido ao impedimento da penetração de oxigênio (ALVES et al., 2015).  

De acordo com Yamanishi et al. (2004), o substrato adequado deve apresentar 

boas características físicas, químicas e biológicas, possibilitando, portanto, um rápido 

crescimento da plântula, um bom teor de matéria seca, dentre outras características. 

Assim, a escolha do substrato deve ser feita, levando-se em consideração o tamanho da 

semente, a exigência quanto ao suprimento de água e luminosidade, a facilidade que 

oferece para realização das contagens e avaliação das plântulas (BRASIL, 2009; 

HONÓRIO et al., 2011). 

Em pesquisas com sementes de J. micrantha alguns autores estudaram o melhor 

substrato para germinação da espécie. Segundo Ramos et al.  (1995), os substratos como 

vermiculita nº 3, papel mata-borrão branco, papel toalha, e areia são indicados para 

germinação de sementes da espécie. 

Bovolini et al. (2015) constataram que os substratos areia e entre papel Germitest® 

são adequados para a germinação de sementes de J. micrantha, enquanto Lunkes e Franco 

(2015) obtiveram uma boa germinação nos substratos vermiculita (74%), papel mata-

borrão (66%) e sobre areia (67 %). 

 

3.4 Qualidade de mudas de espécies florestais 

 

O sucesso dos povoamentos florestais não depende apenas das espécies escolhidas 

para o plantio, mas está estreitamente relacionado com a qualidade das mudas produzidas 

(CALDEIRA et al., 2012a). Mudas consideradas de qualidade são aquelas que resistem 

às condições adversas de campo e são capazes de apresentar bom desenvolvimento no 

plantio em campo.  Assim, mudas rustificadas, sem sinais de patologias e deficiências 

nutricionais, possuem maior potencial para garantir um bom crescimento após o plantio 

em campo, garantindo a sua sobrevivência perante as condições adversas do meio 

(LISBOA et al., 2012).  

Esse padrão de qualidade depende de fatores como o potencial genético, condições 

fitossanitárias e a adequação do sistema radicular das mudas, os quais afetam a 

sobrevivência, o estabelecimento, a frequência dos tratos silviculturais e o crescimento 

inicial das florestas (GOMES; PAIVA, 2012). Por isso, o manejo realizado no viveiro 

bem como o plantio em campo, devem oferecer condições adequadas para que as mudas 

apresentem bom desenvolvimento (LOPES; GUERRINI; SAAD, 2007). 
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A avaliação da qualidade das mudas pode ser feita a partir de uma ou várias 

características morfológicas e fisiológicas.  

Os parâmetros morfológicos são amplamente utilizados na determinação do 

padrão de qualidade das mudas pela facilidade de medição e envolvem a mensuração de 

variáveis como a altura da parte aérea (H), diâmetro do coleto (DC), peso de matéria seca 

total (PMST), peso de matéria seca da parte aérea (PMSPA), peso de matéria seca das 

raízes (PMSR), relação altura da parte aérea e diâmetro do coleto (H/D) e o índice de 

qualidade de Dickson (IQD) (GOMES et al., 2002; WENDLING, FERRARI E GLOSSI, 

2002; GOMES; PAIVA, 2012).  

A altura da parte aérea é um parâmetro não destrutivo, de fácil medição e utilizada 

com eficiência para estimar o padrão de qualidade de mudas de espécies florestais nos 

viveiros. Associado ao diâmetro do coleto, são fundamentais para a avaliação do potencial 

de sobrevivência e crescimento no pós-plantio de mudas de espécies florestais 

(CARNEIRO, 1995; SOUZA et al., 2006). Por outro lado, a relação altura/diâmetro do 

coleto além de refletir o acúmulo de reservas, assegura maior resistência e melhor fixação 

no solo (STURION; ANTUNES, 2000). 

Ao se utilizar o peso de matéria seca da muda como parâmetro de qualidade, deve-

se considerar separadamente os valores obtidos para o peso total, da parte aérea e das 

raízes (CARNEIRO, 1995). Para Binotto et al. (2010), as fitomassas secas são as variáveis 

de maior relação com o Índice de Qualidade de Dickson (IQD). 

O IQD é apontado como bom indicador de qualidade de mudas porque são 

utilizados para seu cálculo a robustez (relação H/D) e o equilíbrio da distribuição da 

biomassa (relação MSPA/MSR), ponderando os resultados de várias características 

morfológicas importantes utilizadas para avaliação da qualidade (FONSECA et al., 

2002). Esse índice pode variar em função da espécie, do manejo das mudas no viveiro, 

do tipo e proporção do substrato, do volume do recipiente e, principalmente, de acordo 

com a idade em que a muda foi avaliada, pois quanto maior o IQD, melhor é a qualidade 

da muda produzida (CALDEIRA et al., 2012b). 

Em geral, as variáveis morfológicas de qualidade de mudas estão positivamente 

correlacionadas, ou seja, ao aumentar o valor de um parâmetro ocorre também o aumento 

no outro parâmetro (MULA, 2011; ELOY et al., 2013). Entretanto, deve-se evitar utilizar 

os parâmetros morfológicos e as relações isoladamente, evitando assim, o risco de 

selecionar mudas mais altas, porém fracas, descartando as menores, mas com maior vigor 

(FONSECA et al., 2002). 
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As análises de parâmetros fisiológicos são geralmente de difícil mensuração, 

dentre os parâmetros fisiológicos usualmente utilizados para avaliação da qualidade de 

mudas destaca-se a taxa de fotossíntese, condutância estomática, transpiração 

(CORDEIRO et al., 2006; GONÇALVES et al., 2009; CARON et al., 2014), e ainda, 

níveis de nutrientes minerais da folha (MOTA et al., 2016). 

Neste contexto, a verificação das trocas gasosas constitui uma importante 

ferramenta a fim de diagnosticar a adaptabilidade e estabilidade de plantas a determinados 

ecossistemas, uma vez que a redução do crescimento das plantas pode estar relacionada 

à redução na atividade fotossintética, limitada por fatores abióticos intrínsecos ao local 

de cultivo (PEIXOTO; MATTA; MATTA, 2002, PAIVA et al., 2005). 

Em trabalhos existentes na literatura, os parâmetros morfológicos e fisiológicos 

são muito utilizados e com eficiência para avaliar o crescimento e a qualidade de mudas 

quando submetidas a diferentes condições de crescimento e desenvolvimento 

(LEUGNER et al., 2009; DUTRA; MASSAD; SARMENTO, 2016; MOTA et al., 2016; 

ALVES; FREIRE, 2017;). 

Entretanto, os viveiristas ainda enfrentam dificuldades na produção de mudas 

florestais nativas, pois não existem padrões específicos para cada espécie em relação aos 

procedimentos realizados em viveiros, fazendo com que cada um utilize seus próprios 

padrões, baseados em observações empíricas (SILVA et al., 2004). 

 

3.5 A espécie Jacaranda micrantha: características e usos potenciais 

  

Jacaranda micrantha, conhecida popularmente como caroba, carobinha, carobão, 

é uma espécie florestal pertencente à família Bignoniaceae. Endêmica do Brasil, possui 

ocorrência confirmada no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas gerais, Rio 

de Janeiro e São Paulo, especificamente nas formações florestais da Floresta Estacional 

Decidual, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila (LOHMANN, 2015). A 

espécie tem potencial de uso na ornamentação devido à sua bela floração, indicada para 

arborização em áreas amplas e para plantio visando a recuperação de áreas degradadas 

(SAUERESSIG, 2014). 

Árvore decídua, heliófita, de grande porte, com altura variando de 10 a 35 m, 

tronco de 40 a 60 cm de diâmetro, geralmente tortuoso, com copa rala tendendo a globosa 

(LORENZI, 2000; SAUERESSIG, 2014).   
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Suas folhas são compostas, opostas, bipinadas, imparipinadas e medem de 50 a 80 

cm de comprimento. Os folíolos são membranáceos, glabros, elípticos a oblongo-

elípticos, com base assimétrica, ápice agudo a acuminado e medem de 0,7 a 2,5 cm de 

largura por 4 a 7 cm de comprimento. Possui flores diclamídeas, hermafroditas, 

pentâmeras e zigomorfas, apresentam corola campanulada, de coloração lilás – azulada 

ou arroxeada e medem até 7 cm de comprimento (SAUERESSIG, 2014). 

 Os frutos são capsulas septícidas orbiculares, lenhosas, com margem bastante 

ondulada, de até 7 cm de comprimento, contendo numerosas sementes aladas. Sua 

floração ocorre nos meses de setembro a novembro e a frutificação ocorre de dezembro a 

fevereiro (SAUERESSIG, 2014). A polinização da espécie é realizada por abelhas e 

pequenos insetos (CARVALHO, 2003) e a dispersão das sementes é anemocórica (vento) 

(LORENZI, 2000). 

Os frutos devem ser coletados quando mudam de cor, adquirindo coloração escura 

e em início de deiscência, para a obtenção de sementes com máxima qualidade. As 

sementes não possuem dormência e a germinação é epigea, entre 10 a 30 dias após a 

semeadura, apresentando alta capacidade de germinação, entre 84% (CARVALHO, 

1994) e 91,28% (BRÜNING, LÚCIO E MUNIZ, 2011). As mudas atingem porte 

adequado para plantio cerca de seis meses após a semeadura. 

Em trabalhos realizados com a espécie, Bovolini et al. (2015), constataram que as 

temperaturas adequadas para a germinação de sementes de Jacaranda micranta são de 

25, 30 e 25-30ºC combinadas aos substratos areia e entre papel Germitest®, 

proporcionaram melhores valores de índice de velocidade de germinação e de 

desenvolvimento de plântulas. Lunkes; Franco (2015) obtiveram germinação no substrato 

papel mata-borrão de 66%, em areia 67% e em vermiculita 74%, evidenciando que o 

substrato vermiculita propiciou melhor germinação das sementes. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 Descrição das áreas de estudo  

 

Esta pesquisa foi realizada com sementes de Jacaranda micrantha provenientes 

de diferentes fragmentos florestais, urbanos, periurbanos e rurais, representativos do 

ecossistema da Floresta Ombrófila Mista (FOM). As áreas avaliadas abrangeram os 

municípios de Irati e Palmeira, ambos localizados na mesorregião sudeste do estado do 

Paraná, no segundo planalto paranaense o qual compõe o Bioma Mata Atlântica. 

As áreas não apresentam diferenças abruptas de altitude, com relevo formando 

colinas e outeiros (ICMBIO, 2013). Na classificação climática de Köppen-Geiger, a 

região apresenta clima do tipo Cfb - Subtropical Úmido Mesotérmico com verões frescos 

e invernos com geadas severas e frequentes. A temperatura média anual no verão é de 

27,5º C, e no inverno a temperatura média é de 8,3º C, sem estação seca definida. A 

precipitação média mensal é de 193,97 mm e a anual chega a 1.582 mm, com umidade 

relativa do ar mensal média de 80,3%. O tipo de solo predominante é o argissolo vermelho 

amarelo distrófico, com ocorrência de cambissolos, latossolos, neossolos e nitossolos. 

(IAPAR, 2018). 

Destes locais, os fragmentos da área urbana e periurbana estão localizados no 

município de Irati, Paraná, e os da área rural, localizados no interior de Palmeira, Paraná 

(Figura 1). O fragmento urbano representa remanescentes florestais localizados na malha 

urbana da cidade, o fragmento periurbano representa remanescentes florestais localizados 

fora do perímetro urbano (a uma distância mínima de 500 metros da borda da cidade) e o 

fragmento rural corresponde a uma região não urbanizada, destinado a atividades da 

agricultura e pecuária, extrativismo, turismo rural, silvicultura ou conservação ambiental. 
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Figura 1. Localização geográfica dos fragmentos e das cinco árvores matrizes selecionadas em cada 

fragmento florestal urbano, periurbano e rural, nas cidades de Irati e Palmeira - PR. 

 

 

4.2 Seleção de matrizes e coleta de sementes 

 

 Em cada um dos locais de coleta (urbano, periurbano e rural) foram selecionadas 

cinco matrizes de forma isolada e distanciadas em no mínimo 100 m, conforme proposto 

por Sebbenn (2002). Para a seleção das árvores foi realizada avaliação fenotípica levando 

em consideração a altura, diâmetro do tronco, aspectos fitossanitários e vigor, para 

selecionar indivíduos que se apresentassem vigorosos e com capacidade de produção de 

sementes (Figura 2).  
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Figura 2. Matrizes de J. micrantha selecionadas no fragmento urbano (A), periurbano (B) e rural (C), nas 

cidades de Irati e Palmeira - PR. 

 

Após a seleção das cinco melhores matrizes de cada fragmento foi realizada a 

coleta das sementes com o auxílio de um podão. Foram coletados de 10 a 15 frutos por 

matriz, para obter mais de 6.000 sementes. Os frutos foram coletados logo que iniciaram 

a descoloração e abertura espontânea, em seguida foram secos ao sol para liberação das 

sementes, identificados e separados em relação a cada matriz utilizada (SAUERESSIG, 

2014). 

 

4.3 Análise física das sementes 

 

A análise física das sementes foi realizada no Laboratório de Silvicultura Urbana 

no Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Estadual do Centro-Oeste, por 

meio da determinação do peso de mil sementes (g) e do grau de umidade (%), de acordo 

com as normas das Regras de Análise de Sementes (BRASIL, 2009).  

O peso de mil sementes foi determinado por meio da pesagem, em balança 

analítica, de 8 repetições de 100 sementes. Após a obtenção do peso de mil sementes, foi 

calculado o número de sementes por kg por meio de regra de três.  

Para a determinação do grau de umidade foram utilizadas 100 sementes, divididas 

em quatro repetições de 25 unidades, pesadas antes e após a permanência em estufa a 105 

± 3 °C, por 24 horas. O teor de água de cada lote foi determinado pela equação:  

 

% U = 100 (Pi –Pf) 

            Pi – Pr 
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em que: 

Pi: peso inicial; 

Pf: peso final; 

Pr: peso do recipiente.  

 

4.4 Caracterização biométrica de frutos e sementes 

 

Para esta análise as sementes das cinco matrizes de cada fragmento foram 

homogeneizadas, utilizando-se a mesma quantidade de sementes de cada matriz, a fim de 

formar um único lote de análise para cada tipologia de fragmento. Foram selecionados 30 

frutos e 300 sementes separadas em repetições por local de coleta (fragmento florestal 

urbano, periurbano e rural).  

Os frutos foram mensurados abertos, após a dispersão das sementes, bem como 

fechados, após reidratação em água por três horas, para que fechassem novamente. 

As quantificações morfométricas consistiram na determinação da largura (a maior 

medida ortogonal ao comprimento), comprimento (distância entre a base e o ápice) e 

espessura de cada fruto e de cada semente, com auxílio de um paquímetro digital (Wester 

– 150mm). Da mesma forma, foi feita a avaliação do peso de cada fruto em balança 

analítica de precisão.  

A análise experimental foi conduzida por meio de um delineamento inteiramente 

casualizado, com três tratamentos correspondentes a cada tipo de fragmento florestal 

(urbano, periurbano e rural) e com seis repetições de cinco frutos cada e seis repetições 

de cinquenta sementes cada, para cada variável avaliada (largura, comprimento, espessura 

e peso). As análises estatísticas foram realizadas por meio da estatística descritiva dos 

dados, posteriormente realizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis e o teste poshoc 

de qui-quadrado, por não ter constatada homocedasticidade mesmo após transformação 

dos dados, por meio do software R. 

 

4.5 Avaliação do potencial germinativo das sementes 

 

4.5.1 Potencial germinativo de sementes de J. micrantha provenientes de fragmento 

florestal urbano, periurbano e rural  
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O teste de germinação foi realizado por meio da avaliação de três diferentes locais 

de coleta das sementes (fragmentos urbano, periurbano e rural) em câmara de germinação 

do tipo Biochemical Oxigen Demand (B.O.D.), na qual as condições foram controladas 

com temperatura de 25 ± 3ºC, fotoperíodo de 12 horas e umidade de 80%.  

As sementes de cada tratamento (fragmentos urbano, periurbano e rural) foram 

acondicionadas em caixas plásticas (15x10x5cm), por repetição, contendo substrato 

comercial à base de casca de pinus bioestabilizada, previamente esterilizado em autoclave 

a 1,0 Kgf.cm-2 por 30 minutos.  

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 

sementes por tratamento. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) após constatar-se a homocedasticidade dos resíduos. As médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software 

estatístico R. 

 

4.5.2 Potencial germinativo de sementes de J. micrantha submetidas a diferentes 

ambientes de germinação 

 

Este experimento foi realizado por meio da avaliação de sementes coletadas de 

matrizes no fragmento rural, devido estas sofrerem menor intervenção antrópica. As 

sementes foram submetidas a germinação em diferentes ambientes (ambiente controlado, 

casa de vegetação e casa de sombra), os quais constituíram os tratamentos. 

Para cada ambiente de germinação as sementes foram acondicionadas em caixas 

plásticas abertas (15x10x5cm), por repetição, contendo substrato comercial à base de 

casca de pinus bioestabilizada, previamente esterilizado em autoclave a 1,0 Kgf.cm-2 por 

30 minutos. 

Na câmara de germinação do tipo B.O.D. as condições foram controladas com 

temperatura de 25 ± 3ºC, fotoperíodo de 12 horas e umidade de 80%. Em casa de 

vegetação a umidade foi controlada por irrigação via nebulização intermitente (UR ≥ 

80%). A temperatura foi controlada pelo painel de controle automatizado, com 

temperatura média de 25 ± 3 °C e o fotoperíodo variou de acordo com a variação 

ambiental correspondente à época de implantação do experimento (Figura 3).  

Em condições de casa de sombra a temperatura e fotoperíodo variaram de acordo 

com a variação ambiental correspondente à época de implantação do experimento (final 

do verão), ou seja, temperatura média de 21ºC e radiação solar com média máxima de 
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946 W/m² sob a casa de sombra (Figura 3). A umidade foi controlada com irrigação por 

aspersão duas vezes ao dia (início da manhã e final da tarde) durante 15 min cada.  

 

 
Figura 3. Níveis de radiação solar e de temperatura mínima, média e máxima para a cidade de Irati, Paraná, 

durante o período de condução do experimento. 

Fonte: Sistema Meteorológico do Paraná – SIMEPAR. 

 

 

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 

sementes por tratamento. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) após constatar-se a homocedasticidade dos resíduos. As médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software 

estatístico R. 

 

4.5.3 Potencial germinativo de sementes de J.  micrantha submetidas a diferentes tempos 

de embebição 

Para esta avaliação utilizou-se sementes de J. micrantha coletadas no fragmento 

rural. As sementes foram embebidas em água desionizada por 0, 12, 24 e 48 horas e 

posteriormente foram acondicionadas para germinação na BOD, com temperatura de 25 

± 3ºC, fotoperíodo de 12 horas e umidade de 80%.  

As sementes de cada tratamento foram acondicionadas em bandejas plásticas (15 

x 10 x 5cm), por repetição, contendo substrato comercial à base de casca de pinus 

bioestabilizada, previamente esterilizado em autoclave a 1,0 Kgf.cm-2 por 30 minutos, e 

então mantidas em BOD. 

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 

sementes por tratamento. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 
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(ANOVA) após constatar-se a homocedasticidade dos resíduos. As médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software 

estatístico R. 

 

4.5.4 Comportamento fotoblástico de sementes de J. micrantha submetidas a diferentes 

intensidades de luz 

 

Para avaliar a influência de diferentes intensidades de luz no potencial 

germinativo de sementes de J. micrantha, utilizou-se as sementes coletadas no fragmento 

rural. Para a variação da intensidade luminosa foram instaladas, sobre as bandejas, telas 

sombrites de 30%, 50% e a tela de 50% dupla (uma sobreposta à outra). A irradiância de 

cada tratamento foi mensurada por meio da média de três medições da intensidade 

luminosa em diferentes horários do dia (8, 12 e 16 horas) realizada com o auxílio de um 

medidor de intensidade luminosa (luxímetro - LD-205A), totalizando em quatro 

tratamentos de variação de luz. Os tratamentos utilizados foram:  

T1: Bandejas descobertas recebendo 100% da luz do ambiente (9633.3 lux);  

T2: Bandejas cobertas com tela sombrite 30%, recebendo 50% de luz (5006.7 lux); 

T3: Bandejas cobertas com tela sombrite 50%, recebendo 25% de luz (2246.7 lux); 

T4: Bandejas cobertas com duas telas sombrite 50%, recebendo 5% de luz (373.3 lux). 

 

As sementes de cada tratamento foram acondicionadas em caixas plásticas, por 

repetição, contendo substrato comercial à base de casca de pinus bioestabilizada, 

previamente esterilizado em autoclave a 1,0 Kgf.cm-2 por 30 minutos, cobertas com tela 

sombrite (respectivos tratamentos) e então alocadas em casa de vegetação com 

temperatura média de 25 ± 3 °C, com umidade controlada por irrigação via nebulização 

intermitente (UR ≥ 80%), e o fotoperíodo de acordo com a variação ambiental.  

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 

sementes por tratamento. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) após constatar-se a homocedasticidade dos resíduos. As médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software 

estatístico R. 
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4.5.5 Avaliações 

 

Todos os experimentos foram conduzidos e avaliados até observar a estabilidade 

de germinação por meio do cessar do processo germinativo. Com isso, o experimento da 

avaliação das diferentes intensidades de luz foi avaliado por 30 dias, enquanto os demais 

experimentos foram avaliados por 48 dias após a implantação. 

 As avaliações foram realizadas diariamente, avaliando-se as variáveis 

porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação (IVG) e porcentagem 

de plântulas anormais. Para isso, foram consideradas sementes germinadas as sementes 

que apresentaram formação de plântula normal, com a abertura dos cotilédones e o 

surgimento do hipocótilo (BOVOLINI et al., 2015), sendo considerada como anormal 

plântulas que não apresentaram as estruturas essenciais.  

O IVG foi determinado de acordo com a equação proposta por Maguire (1962): 

 

IVG = (G1/N1) + (G2/N2) + (G3/N3) + ... + (Gn/Nn), 

em que: 

IVG = índice de velocidade de germinação; 

G1, G2, G3, ..., Gn = número de plântulas computadas na primeira, segunda, terceira e 

última contagem; 

N1, N2, N3, ..., Nn = número de dias da semeadura à primeira, segunda, terceira e última 

contagem. 

 

 

4.6 Avaliação da qualidade das mudas de J. micrantha  

 

Para esse ensaio, as sementes coletadas nos três fragmentos florestais foram 

semeadas em tubetes plásticos rígidos (120 cm3) contendo substrato comercial à base de 

casca de pinus bioestabilizada contendo fertilizante do tipo osmocote (14-14-14). O 

ensaio experimental foi mantido em casa de vegetação por 30 dias, com temperatura 

média de 25 ± 3 °C, umidade ≥ 80% e fotoperíodo de acordo com a luz do dia, para então 

ser transferido para casa de sombra onde permaneceu até o momento da avaliação das 

mudas (120 dias após semeadura).  

Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado sendo três tratamentos 

(fragmentos) com 4 repetições e 100 sementes por repetição, totalizando 400 sementes 



30 

 

para cada fragmento. Aos 120 dias de idade foi realizada a avaliação das mudas por meio 

da altura da parte aérea (H), diâmetro do coleto (DC), relação H/D, massa seca da parte 

aérea (MSPA) e massa seca de raiz (MSR), as quais são variáveis utilizadas em trabalhos 

relacionados à caracterização da qualidade de mudas (BIERNASKI; HIGA; SILVA, 

2012; SANTOS et al., 2014; ALVES et al., 2016; ALVES; FREIRE, 2017).  

A mensuração da altura foi realizada com o auxílio de uma régua graduada 

(precisão de 0,1 cm) e o diâmetro de coleto com o auxílio de um paquímetro digital de 

precisão (Wester - 150 mm). Para obtenção dos dados de MSPA e MSR foi efetuada a 

separação da parte aérea e radicular da planta, para determinar a massa fresca de ambas 

as partes em balança de precisão. Após a obtenção da massa fresca, as amostras foram 

acondicionadas em embalagens de papel Kraft e alocadas em estufa de circulação de ar a 

65ºC até a obtenção de peso constante, para determinação da massa seca das amostras 

(BIERNASKI; HIGA; SILVA, 2012; ALVES; FREIRE, 2017). 

Com as informações das variáveis mensuradas determinou-se o Índice de 

Qualidade de Dickson (IQD), considerado um dos mais completos para avaliação da 

qualidade de mudas florestais, por levar em consideração no seu cálculo vários 

parâmetros importantes como a robustez (relação H/D) e o equilíbrio da distribuição da 

biomassa na muda (MSR e MSPA). Este índice foi determinado por meio da seguinte 

equação (DICKSON, 1960): 

 

IQD = 
𝑀𝑆𝑇 (𝑔)

𝐴𝐿𝑇 (𝑐𝑚)

𝐷𝐼𝐴𝑀 (𝑚𝑚)
+ 

𝑀𝑆𝑃𝐴 (𝑔)

𝑀𝑆𝑅 (𝑔)

 

 

Em que: 

MST= massa seca total; 

ALT= altura da parte aérea; 

MSPA= massa seca parte aérea; 

DIAM= diâmetro do coleto; 

MSR= massa seca raiz. 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) após 

constatar-se a homocedasticidade dos resíduos, e as médias foram comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software estatístico R.     
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

5.1 Análise física das sementes 

 

Os graus de umidade das sementes da área urbana e periurbana foram 

aproximados (Tabela 1), porém as sementes da área rural apresentaram grau de umidade 

maior. Para o peso de mil sementes, as sementes das três áreas avaliadas apresentaram 

valores semelhantes, em torno de 6 g, e o número de sementes por kg foi maior para a 

área urbana. Esse resultado pode estar relacionado ao fato das sementes oriundas dessa 

área apresentar menor teor de umidade e consequentemente menor peso e maior número 

de sementes por kg.  

 

Tabela 1. Características físicas (umidade (%), peso de mil sementes (g) e número de sementes por quilo) 

das sementes de J.  micrantha coletadas em fragmentos urbano, periurbano e rural, localizados na cidade 

de Irati e Palmeira, Paraná. 

PARÂMETROS 
LOCAIS DE COLETA 

Urbano  Periurbano Rural 

UMIDADE (%) 6,71 7,02 8,52 

PESO DE MIL SEMENTES (g) 5,85 6,10 6,03 

N. SEMENTES/KG 1709 1639 1658 

 

O fato do grau de umidade das sementes se apresentar diferente no fragmento 

urbano pode ser explicado devido as diferenças climáticas e também às ilhas de calor que 

se formam no ambiente urbano. Segundo Monteiro e Mendonça (2009) as ilhas de calor 

são fenômenos que fazem com que o clima no ambiente urbano seja diferenciado devido 

às temperaturas mais elevadas, sendo capazes de alterar as propriedades meteorológicas 

do ambiente. 

Os resultados do grau de umidade (%) e peso de mil sementes encontrados nesse 

estudo corroboram com o trabalho de Brüning, Lúcio e Muniz (2011), os quais 

propuseram padrões de confiabilidade para a espécie J. micrantha com grau de umidade 

de 7,8% e peso de mil sementes igual a 6,71g. Esses padrões foram observados por meio 

de resultados de análises de sementes de espécies florestais em laboratório, a partir do 

ano de 1997 até 2007, obtidos dos arquivos do Laboratório de Análise de Sementes da 

Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio Grande do Sul. 
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5.2 Caracterização biométrica de frutos e sementes de J. micrantha Cham. coletadas 

em fragmentos florestais urbanos, periurbanos e rurais 

 

Os frutos de J. micrantha apresentaram grande variabilidade em suas 

características (largura, comprimento, peso, espessura) as quais apresentaram coeficiente 

de variação maior que 10% para todas os parâmetros (Tabela 2). Porém os parâmetros 

para os quais se constatou diferença significativa foram largura do fruto (p = 1.158-13) e 

espessura do fruto (p = 1.385-12). Segundo Araujo et al. (2015), devido à maior 

variabilidade genética existente nas espécies nativas não cultivadas, é comum que as 

sementes e os frutos apresentem maior variabilidade nas características físicas e 

morfológicas.  

 
Tabela 2. Valores da estatística descritiva (média, moda, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, 

coeficiente de variação) observados para as variáveis comprimento (mm), largura (mm), espessura (mm) e 

peso (g) em frutos de J. micrantha coletados em fragmentos urbano, periurbano e rural, localizados na 

cidade de Irati e Palmeira, Paraná. 

Fragmento   
Comprimento  

(mm) 

Largura 

 (mm) 

Espessura  

(mm) 

Peso seco 

(g) 

Urbano 

Média 73,24 40,16 2339,65 3,4 

Moda 69 42 2078,16 2,29 

Mediana 71 41 2111,15 3,05 

Mínimo 51,74 29 1507,96 1,64 

Máximo 92,2 59 3660,74 6,59 

Desvio Padrão 10,34 7,75 683,04 1,5 

CV (%) 14,12 19,3 29,19 44,22 

Periurbano 

Média 78,71 76,16 4629,09 3,56 

Moda 78 62 3019,07 - 

Mediana 78 75 4417,86 3,28 

Mínimo 62 60,07 2834,03 2,06 

Máximo 98 99 7697,68 6,44 

Desvio Padrão 9,43 9,82 1207,61 1,14 

CV (%) 11,98 12,9 26,08 32,27 

Rural 

Média 73,44 38,96 2251,66 3,19 

Moda 70 40 2634,22 3,67 

Mediana 72 41 2158,68 3,27 

Mínimo 53,62 31 1473,95 1,56 

Máximo 90 51 3204,42 5,04 

Desvio Padrão 8,86 4,67 419,33 0,81 

CV (%) 12,06 12 18,62 25,4 
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Em relação à largura e espessura do fruto, constatou-se que os valores daqueles 

coletados na área periurbana diferiram significativamente dos demais, apresentando 

também as maiores médias (Tabela 3). Observou-se que não houve diferença entre os 

dados das áreas rurais e urbanas, o que evidencia que o efeito da urbanização (maior fluxo 

de pessoas, automóveis e consequentemente alteração nos polinizadores) e do estresse 

ambiental decorrente, podem não interferir na biometria dos frutos de J. micrantha 

 
Tabela 3. Valores médios observados para as variáveis mensuradas nos frutos de J. micrantha coletados 

em fragmentos urbano, periurbano e rural, localizados na cidade de Irati e Palmeira, Paraná. 

Tratamentos 
Largura 

(mm) 

Comprimento 

(mm) 

Espessura Peso 

(mm) (g) 

Urbano 40,2b 73,2a 2339,65a 3,4a 

Periurbano 76,2ª 78,7a 4629,09b 3,6a 

Rural 39,0b 73,4a 2251,66a 3,2a 

*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si na coluna. 

 

De maneira geral, para as sementes as variáveis comprimento, largura e espessura 

apresentaram uma média dispersão dos dados, com um coeficiente de variação entre 15 a 

30% (Tabela 4), sendo assim, pode-se dizer que as sementes de J. micrantha apresentam 

variabilidade biométrica. Além disso, observou-se diferença significativa para todas as 

variáveis biométricas avaliadas, largura (p < 2,2-16), comprimento (p < 2,2-16) e espessura 

(p < 2.2-16). Segundo Sangalli et al. (2012), a variabilidade morfométrica de frutos e 

sementes é comum em espécies não domesticadas, os mesmos autores em estudo com 

Jacaranda decurrens observaram que a espécie possui grande variabilidade na 

morfometria dos frutos e sementes. 

As sementes da área periurbana e urbana apresentaram as maiores médias e não 

diferiram significativamente entre si (Tabela 5). De acordo com Silva et al. (2013), as 

condições ambientais durante a formação dos frutos e desenvolvimento das sementes e as 

características genéticas das matrizes bem como a alta variabilidade genética populacional 

são fatores que podem alterar as características biométricas de frutos e sementes. 

Os resultados encontrados mostram que as matrizes da área urbana e periurbana 

estão adaptadas e demonstram possuir um bom desenvolvimento nesses ambientes menos 

favorecidos, já que, possuem condições ambientais menos favoráveis para o 

desenvolvimento em relação à disponibilidade de água, quantidade de nutrientes no solo, 

temperatura e poluição. Além disso, em áreas urbanas e periurbanas há uma menor 
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quantidade de indivíduos arbóreos, havendo também um maior espaçamento entre eles, o 

que diminui o efeito de competição nessas áreas.  

 
Tabela 4. Valores da estatística descritiva (média, moda, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, 

coeficiente de variação) observados para as variáveis comprimento (mm), largura (mm) e espessura (mm) 

em sementes de J. micrantha coletadas em fragmentos urbano, periurbano e rural, localizados na cidade de 

Irati e Palmeira, Paraná. 

Fragmento   Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) 

Urbano 

Média 5,48 4,53 19,53 

Moda 5,7 4,4 21,41 

Mediana 5,5 4,5 19,79 

Mínimo 3,3 1,9 8,24 

Máximo 7,7 7 32,51 

Desvio Padrão 0,77 0,78 4,31 

CV (%) 14,19 17,32 22,1 

Periurbano 

Média 5,44 4,66 20,07 

Moda 5,6 4,8 21,22 

Mediana 5,5 4,7 20,31 

Mínimo 3,5 2,4 8,24 

Máximo 8,1 7,3 38,48 

Desvio Padrão 0,84 0,88 5,21 

CV (%) 15,56 18,95 25,99 

Rural 

Média 4,57 3,5 12,62 

Moda 4,6 3,8 14,84 

Mediana 4,5 3,55 12,6 

Mínimo 2,5 1,5 3,76 

Máximo 6,6 5,2 22,87 

Desvio Padrão 0,73 0,66 3,23 

CV (%) 16,1 18,89 25,66 

 

Tabela 5. Comparação entre os valores médios das variáveis mensuradas nas sementes de J. micrantha 

coletadas em fragmentos urbano, periurbano e rural, localizados na cidade de Irati e Palmeira, Paraná. 

Tratamentos 
Largura 

(mm) 

Comprimento 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Urbano 4,5b 5,5b 19,5b 

Periurbano 4,7b 5,4b 20,1b 

Rural 3,5a 4,6a 12,6a 

*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si na coluna. 

 

 

A variabilidade fenotípica na morfometria de frutos e sementes também foi 

observada em outras espécies florestais devido a fatores ambientais como temperatura, 

precipitação e fatores como a nutrição do solo, conforme foi observado em Jacaranda 

mimosifolia (OLIVEIRA et al., 2018), Swietenia macrophylla King. (LEÃO et al., 2018), 
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Phillyrea angustifolia L. (MIRA; ARNAL; PEREZ-GARCIA, 2017), Adansonia 

digitata L. (MUNTHALI; CHIRWA; AKINNIFESI, 2012), Juniperus procera (MAMO 

et al., 2006) e em sementes da espécies arbóreas e arbustivas da caatinga no nordeste 

brasileiro (TABARELLI; VICENTE; BARBOSA, 2003). 

De maneira geral, os frutos e sementes de J. micrantha apresentaram variabilidade 

dimensional conforme o tipo de fragmento florestal em que foram coletados (urbano, 

periurbano e rural), mas aqueles provenientes de fragmentos periurbanos destacaram-se 

com frutos e sementes maiores em relação aos demais, podendo estas apresentarem 

melhores desempenho na germinação, pois segundo Carvalho e Nakagawa (2000); 

Moraes e Alves (2002),  de maneira geral, sementes maiores e mais pesadas possuem 

maior quantidade de reserva nutritiva e também um embrião bem formado, o que aumenta 

as chances de uma germinação bem-sucedida e facilita para a obtenção de plântulas mais 

vigorosas.  

 

5.3 Avaliação do potencial germinativo das sementes 

 

5.3.1 Potencial germinativo de sementes de J. micrantha provenientes de fragmento 

florestal urbano, periurbano e rural  

 

Em relação aos locais de coleta de sementes (fragmento florestal urbano, 

periurbano e rural) não foram observadas diferenças significativas para as variáveis 

porcentagem de germinação (%) e Índice de Velocidade de Germinação (IVG) (Apêndice 

A). Esse resultado demonstrou que as diferentes condições edafoclimáticas em que as 

matrizes se encontravam não influenciaram significativamente o vigor das sementes de J. 

micrantha.  

Embora os três tratamentos avaliados não tenham apresentado diferença entre si, 

observou-se que as sementes coletadas no fragmento urbano apresentaram as menores 

médias para porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação 

demonstrando que as sementes da espécie possuem tendência em apresentar menor vigor 

quando coletadas nesse local (Figura 4). É possível que isso tenha ocorrido porque as 

matrizes da área urbana estão sob maior estresse ambiental devido à maior variação da 

temperatura, disponibilidade de água, quantidade de nutrientes no solo, poluição e 

também pelas próprias diferenças genéticas entre os indivíduos.  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-66902017000200318&script=sci_arttext&tlng=pt#B27
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Figura 4. Valores médios de germinação (%) (A) e Índice de velocidade de germinação (IVG) (B) 

observados para cada local de coleta (urbana, periurbana e rural), localizados na cidade de Irati e Palmeira, 

Paraná. 

 

De acordo com Martini, Biondi e Batista (2013), o clima em áreas rurais se 

diferencia das áreas urbanas devido à variação topográfica entre as duas áreas, onde a 

área urbana é constituída por edificações variadas, o solo é impermeabilizado com 

diversos tipos de materiais e maior quantidade de gases e partículas poluentes liberados 

na atmosfera. Esses fatores podem alterar significativamente a variação de temperatura 

em regiões urbanas, formando ilhas de calor que alteram o comportamento das árvores 

urbanas.  

Os valores médios de germinação encontrados para a área periurbana (59%) e 

rural (58%) são considerados adequados para a espécie, conforme padrões observados 

por Wielewicki et al. (2006); Bovolini et al. (2015) os quais obtiveram uma média de 

60% de germinação quando utilizaram substrato comercial na temperatura de 25ºC. 

De acordo com Gonzales et al. (2011) as diferenças no potencial fisiológico das 

sementes de diferentes matrizes provavelmente decorrem de fatores genéticos e dos 

efeitos das condições ambientais em que as sementes estão submetidas durante o seu 

desenvolvimento. Além disso, árvores situadas em áreas urbanas sofrem maior estresse 

devido às mudanças na composição dos ecossistemas, alterações do solo, variação do 

microclima, aumento de taxas de poluição e baixa disponibilidade de água (BIONDI, 

2015), o que explica os resultados encontrados nesse trabalho. 

Segundo Laurance e Vasconcellos (2009), a fragmentação florestal pode interferir 

na germinação e na sobrevivência de sementes florestais, por meio das mudanças 

microclimáticas adjacentes a bordadura, redução de polinizadores e alterações de 

luminosidade. Neste sentido, Donohue et al. (2018) avaliando a germinação em função 

do ambiente de maturação de sementes constataram que as condições ambientais durante 

a maturação das sementes influenciam no potencial germinativo das sementes.  
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Assim, a alteração das condições ambientais causados pela fragmentação de 

habitats, podem explicar a redução no vigor das sementes de J. micrantha coletadas no 

fragmento urbano, de modo que esta é capaz de gerar grandes mudanças nas populações 

vegetais.   

 

5.3.2  Potencial germinativo de sementes de J. micrantha em diferentes ambientes de 

germinação 

 

Para os três ambientes avaliados (BOD, casa de vegetação e casa de sombra) foi 

constatada diferença significativa (p<0,01) para as variáveis porcentagem de germinação 

e índice de velocidade de germinação (Apêndice B). O resultado encontrado mostra que 

a diferença dos fatores ambientais existentes nos ambientes onde as sementes foram 

alocadas para germinação influenciaram nos parâmetros de vigor das sementes de J. 

micrantha. Resultado este que corrobora com Carvalho e Nakagawa (2000) e SEO et al. 

(2009), segundo esses autores o processo germinativo é regulado por vários fatores 

ambientais, como temperatura, luz, umidade, oxigênio e nutrientes. 

A porcentagem de germinação das sementes variou de 28 a 74% na BOD, de 63 a 

100% na casa de vegetação e de 53 a 97% na casa de sombra (Tabela 6). O fato da casa 

de vegetação ter se mostrado como o melhor ambiente para a germinação da espécie pode 

estar diretamente relacionado com o controle ambiental da casa com fatores que 

favoreceram a germinação da espécie. Fatores como a temperatura com variação de 25 a 

30°C, a umidade constante (UR ≥ 80%) e a luminosidade natural do ambiente. 

 

Tabela 6. Teste de médias para porcentagem de germinação (%) e índice de velocidade de germinação 

(IVG) em sementes de J. micranta em relação aos diferentes ambientes de germinação (BOD, casa de 

vegetação e casa de sombra) 

AMBIENTES DE 

GERMINAÇÃO 
% GERMINAÇÃO IVG 

BOD 58,0 b 0,56 c 

CASA DE VEGETAÇÃO 94,0 a 1,64 a 

CASA DE SOMBRA 97,0 a 1,00 b 

*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si na coluna. 

 

Esse resultado mostrou que o ambiente convencional totalmente controlado (luz, 

temperatura e umidade) não foi o melhor para a germinação desta espécie. O mesmo foi 

observado por Bezerra et al. (2002) em estudo com melão de São - Caetano (Momordica 

charantia L.) em diferentes ambientes e substratos, onde a germinação no ambiente 
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natural foi superior ao ambiente controlado (câmara de germinação) em todos os 

substratos estudados, demonstrando que as variações de luz e temperatura do ambiente 

natural favoreceram a germinação da espécie. Porém, para a espécie Dalbergia nigra 

(Vell.), Marques; Paula e Rodrigues (2002) observaram que a germinação em ambiente 

controlado e no viveiro apresentaram resultados semelhantes e eficientes para a 

germinação da espécie. 

Wielewicki et al. (2006) propuseram um padrão de porcentagem de germinação 

igual a 60% para J. micrantha, o que permite afirmar que o experimento conduzido em 

BOD apresentou-se dentro dos padrões definidos para a espécie, enquanto que para a casa 

de vegetação e a casa de sombra constatou-se resultados superiores, com valores mais 

elevados para a germinação desta espécie. Entretanto, Bovolini et al. (2015) em estudo 

com J. micrantha obtiveram a maior porcentagem de germinação (80%) quando utilizado 

substrato comercial na temperatura de 30ºC.  

Segundo Bovolini et al. (2015) a melhor temperatura para germinação de J. 

micrantha é 25 a 30ºC, sendo assim a temperatura adotada na presente pesquisa situou-

se na faixa ótima para germinação da espécie. Ainda, Sangalli et al. (2012) em estudo 

com Jacaranda decurrens contatou que baixas temperaturas podem interferir no 

desenvolvimento das plântulas, fazendo com que elas deixem de crescer após a emissão 

da radícula. 

Ao final do teste de germinação, observou-se maior número de plântulas anormais 

quando as sementes foram submetidas à germinação na casa de sombra (25%), seguido 

pela BOD (2%) e a casa de vegetação que não apresentou plântulas anormais (0%). Esse 

fato pode ser explicado devido à variação de intensidade de luz incidente no viveiro de 

sombra, fazendo com que as sementes perdessem vigor. De acordo com Simlat et al. 

(2016) a qualidade da luz pode provocar alterações fotoxidativas nas plantas, que levam 

à produção de formas reativas de oxigênio (EROs). Estas são capazes de iniciar uma série 

de alterações metabólicas, tais como redução das atividades enzimáticas e diminuição da 

taxa fotossintética podendo levar a morte celular. 

Assim, pode-se afirmar que para J. micrantha ambientes que possuem maior 

variação de temperatura e luz como a casa de vegetação e a casa de sombra (Figura 3) 

mostraram-se melhores que o ambiente convencional utilizado para testes de germinação 

(BOD). Desta forma, a propagação desta espécie torna-se mais fácil tendo outras 

alternativas de ambientes para um bom potencial germinativo das sementes. 
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5.3.3 Potencial germinativo de sementes de J. micrantha submetidas a diferentes tempos 

de embebição 

 

Foi possível observar que a embebição das sementes antes da semeadura interferiu 

no Índice de velocidade de germinação, com diferença significativa entre os tratamentos 

(p<0,05), porém, não interferiu na porcentagem de germinação da espécie (Apêndice C).  

Ao final do experimento observou-se que a embebição das sementes de J. 

micrantha por 48 horas resultou na menor porcentagem de germinação (Tabela 7), 

todavia, não foi observado diferença estatística entre os tratamentos.  

 

Tabela 7. Teste de médias para o índice de velocidade de germinação (IVG) e germinação (plântula normal) 

(%) em sementes de J. micranta em relação aos diferentes tempos de embebição das sementes (0, 12, 24, 

48 horas). 

TEMPOS DE EMBEBIÇÃO % GERMINAÇÃO IVG 

0 HORAS 58,0  0,5648 b 

12 HORAS 74,0  0,8608 a 

24 HORAS 65,0    0,6902 ab 

48 HORAS 54,0    0,6056 ab 

 *Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si na coluna. 

 

O fato do tempo de embebição de 48 horas ter apresentado menor porcentagem 

de germinação pode ser explicado de maneira que, possivelmente esse maior tempo de 

embebição induziu ao processo de deterioração das sementes fazendo com que estas 

perdessem vigor, pois segundo Wielewicki et al. (2006) as sementes de J. micrantha são 

consideradas intermediárias e podem ser sensíveis a danos por embebição, portanto, isso 

justifica a diminuição do vigor das sementes quando embebidas por mais tempo. 

Além disso, segundo Wuebker, Mullen e Koehler (2001) a deterioração das 

sementes por embebição pode ser ocasionada pelo comprometimento de vários 

mecanismos fisiológicos com a submersão, como toxicidade por etanol, redução na 

disponibilidade de oxigênio e acúmulo de dióxido de carbono, o que resultaria na queda 

na germinação. Em alguns casos, de acordo com Pandey (1992) a embebição de sementes 

de baixa qualidade, por períodos longos, pode ocasionar danos e resultar na morte das 

mesmas. 

Todavia, foi observada diferença significativa para o parâmetro IVG, para o qual 

observou-se que o tempo de embebição das sementes por 12 h apresentou o maior índice 

e diferiu significativamente do tempo de 0 h (Tabela 7), deste modo pode-se dizer que 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-66902017000200318&script=sci_arttext&tlng=pt#B30
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-66902017000200318&script=sci_arttext&tlng=pt#B21
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houve interação expressiva entre os tratamentos de embebição aplicados para J. 

micrantha. 

Além do mais, a não embebição das sementes (0 h) juntamente com os maiores 

tempos de embebição (24 e 48 h) resultaram nos menores valores de IVG e não diferiram 

estatisticamente entre si, logo, pode-se dizer que esses tratamentos afetaram 

negativamente o vigor das sementes de J. micrantha.  

Padrões semelhantes ao encontrado nesse trabalho foram observados em sementes 

de outras espécies. Por exemplo, em sementes de Dalbergia nigra (ATAÍDE et al., 2016), 

Parkia multijuga (CALVI et al., 2008) e Trichilia claussenii (catiguá-vermelho) 

(MAFFRA et al., 2011) a embebição pode melhorar o vigor das mesmas. Tal qual em 

sementes J. micrantha que em 12h de embebição aumentou o vigor em 16% para a 

porcentagem de germinação e 0,296 para o índice de velocidade de germinação quando 

comparado com a não embebição (0 horas).  

Sendo assim, para J. micrantha a embebição em água por 12 h é indicada para 

melhorar o processo germinativo da espécie. Entretanto, a embebição por tempos mais 

longos tende a diminuir a viabilidade das sementes. 

 

5.3.4   Comportamento fotoblástico das sementes de J. micrantha em diferentes 

intensidades de luz 

 

A germinação iniciou no 10º dia após a semeadura e o experimento foi finalizado 

no 30° dia quando se constatou a estabilidade da germinação por meio do cessar do 

processo germinativo. As sementes que receberam 5, 25 e 50% de luz iniciaram sua 

germinação no 10º dia após instalação do experimento, seguido pelo tratamento de 100% 

de luz, no qual a germinação iniciou no 12º dia (Figura 5).  
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Figura 5. Curvas de germinação acumulada para sementes de J. micrantha quando submetidas aos 

tratamentos de diferentes intensidades de luz (100% (T1), 50% (T2), 25% (T3) e 5% (T4)), no decorrer do 

teste de germinação (30 dias).  

 

Entre as diferentes intensidades luminosas constatou-se diferença significativa 

para as variáveis porcentagem de germinação (p<0,05) e IVG (p<0,01) (Apêndice D). 

Assim, pode-se afirmar que a luz é um fator que exerce influência sobre o processo de 

germinação de J. micrantha. Resultado este que está de acordo com Lopes & Lima (2015) 

os quais descrevem que em ambiente como a casa de vegetação, onde a temperatura e 

umidade são controladas, o crescimento pode ser acelerado ou inibido conforme a 

disponibilidade de luz e a densidade de fluxo radiante, dependendo do órgão em que atua. 

Com a espécie J. micrantha em casa de vegetação, as sementes apresentaram 

maior percentual e velocidade de germinação em menores intensidades de luz (Figura 6). 

No entanto, esse carater pode ser considerado apenas quantitativo, de modo que, as 

sementes dessa espécie possuem boa capacidade germinativa nos diferentes regimes de 

luz. Desta forma, as sementes de J. micrantha são capazes de germinar em áreas abertas 

e sombreadas, sendo consideradas como indiferentes à condição de luz, o que infere que 

o processo germinativo das sementes dessa espécie é controlado pelo fitocromo A, 

podendo germinar sob luz e escuridão (TAKAKI, 2001). 

Alguns estudos realizados com espécies da família bignoniaceae observaram 

respostas semelhantes à desse trabalho como por exemplo, Socolowski e Takaki (2004) 

ao estudar Jacaranda mimosifolia, comprovaram que as sementes dessa espécie capazes 

de germinar em diferentes ambientes de luz, como áreas abertas e no escuro. Rakhmawati 

e Rahmadiyanto (2017) em estudo com a espécie Markhamia stipulata (bignoniaceae) e 

Silva, Hisatugo e Souza (2016) para a espécie Jatropha curcas L., observaram que para 
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as variáveis porcentagem e velocidade de germinação, os resultados foram semelhantes 

na presença e na ausência de luz. Segundo os mesmos autores isso é comum em plantas 

cujas sementes possuem fotoblastismo neutro.  

Outras espécies florestais também possuem sementes que se apresentam 

indiferentes à luz.  Portes (2018) ao estudar o efeito da luz em sementes de Adenium 

obesum observou que as sementes apresentaram germinação em todas as incidências 

luminosas, caracterizando-as como fotoblásticas neutras. Espécies como Albizia lebbeck 

(DUTRA; MEDEIROS FILHO; DINIZ, 2008), Mimosa bimucronata (MELO et al., 

2018) também possuem sementes que são indiferentes a presença ou ausência de luz para 

germinar, consideradas fotoblásticas neutras. 

 

 

 
 

Figura 6. Valores médios observados para cada intensidade luminosa (100%, 50%, 25% e 5%) para as 

variáveis (A) porcentagem de germinação e (B) índice de velocidade de germinação (IVG) em sementes de 

J. micranta. Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 

 

Ainda que as sementes de J. micrantha tenham apresentado bom potencial 

germinativo nos diferentes regimes de luz, o tratamento mais eficiente para promoção da 

germinação de J. micrantha foi sob a intensidade de luz de 5% com 79% de germinação 

porém, não demonstrou diferença dos tratamentos de 25% e 50% de luz (Figura 6). 

Esses resultados demonstram que a espécie tem preferência a germinar em 

ambientes protegidos, com menor intensidade luminosa. Segundo Borghetti & Ferreira 

(2004) a luz solar em ambiente aberto apresenta maior quantidade de vermelho do que 

vermelho extremo na maior parte do dia, enquanto que em ambientes de sub-bosque a luz 

apresenta maior proporção de vermelho-extremo, pois parte do comprimento de onda 

vermelho é absorvido pelas copas das árvores.  

b

a a
a

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100% 50% 25% 5%

%
 G

er
m

in
aç

ão

Intensidades luminosas

A

b

a
a

a

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

100% 50% 25% 5%

IV
G

Intensidades luminosas

B 



43 

 

Assim, pode-se dizer que as sementes de J. micrantha apresentam melhor 

potencial germinativo quando recebem maiores proporções de vermelho-extremo. 

Portanto, ambientes naturais que apresentam um dossel aberto ou fechado terão maior 

sucesso na germinação de J. micrantha do que ambientes com clareiras. 

A baixa intensidade luminosa (5%) proporcionou maior número de sementes 

germinadas (Tratamento 4) para J. micrantha nesta pesquisa, porém, ao final do 

experimento, constatou-se o maior percentual de plântulas estioladas, evidenciando que 

a baixa intensidade de luz prejudicou o desenvolvimento das plântulas. 

Esse fato pode ser explicado de maneira que na ausência de luz as plantas investem 

mais em crescimento de caules (estiolamento) pela alta atividade auxínica (CARVALHO 

et al., 2009). Esse crescimento compromete a sustentação da parte aérea, justificando 

assim a maior fragilidade das plântulas germinadas na ausência de luz (ALVES et al., 

2016). Assim, mesmo as sementes  germinando em qualquer ambiente de luz 

(fotoblásticas neutras), as plântulas de J. micrantha deverão ter melhor desenvolvimento 

quando crescidas em ambientes parcialmente iluminados. 

Por conta disso, embora tenha sido observada maior germinação no tratamento 4 

(5% de luz), as melhores condições para o desenvolvimento das plântulas foram 

observadas nos tratamentos 2 e 3 (25% e 50% de luz). Portanto, pode-se afirmar que as 

intensidades de 25% e 50% de luz podem ser consideradas como ótimas para obter o 

maior percentual de germinação de plantulas normais de J. micrantha.  

 

5.4 Avaliação de qualidade das mudas de J. micrantha  

 

Para a altura da parte aérea, diâmetro de coleto, Índice de Qualidade de Dickson 

(IQD) e relação H/D verificou-se que não houve diferença significativa entre os 

tratamentos avaliados, ou seja, as mudas provenientes dos três tipos de fragmentos 

florestais avaliados (fragmento urbano, periurbano e rural) não diferiram quanto às suas 

dimensões e qualidade (Apêndice E). Desta forma, para a espécie estudada a condição 

ambiental do meio urbano pode não exercer influência expressiva sob a qualidade das 

mudas obtidas.  

Segundo Culley, Sbita e Wick (2007) a matriz urbana pode impor uma barreira 

mais substancial ao fluxo gênico, especialmente se o movimento de polinizadores e 

dispersores de sementes for impactado negativamente pela urbanização. Porém, ela 
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também pode promover o fluxo de genes se os polinizadores e os dispersores de sementes 

persistirem dentro do ambiente urbano.   

Embora não tenha sido constatada diferença significativa entre os tratamentos, 

observa-se (Figura 7) que o fragmento urbano apresentou as maiores médias para todas 

as variáveis avaliadas (altura da parte aérea, diâmetro do coleto, índice de qualidade de 

Dickson e relação H/D). Diante disso, pode-se afirmar que as sementes de J. micrantha 

coletadas em árvores presentes na área urbana apresentaram bom desempenho para a 

produção de mudas de qualidade. 

 

 

 
Figura 7. Valores médios observados para cada local de coleta (urbana, periurbana e rural) em relação à 

(A) altura da parte aérea (H), (B) diâmetro do coleto (DC), (C) índice de qualidade de Dickson (IQD) e (D) 

relação H/D. 

 

Segundo Laurance e Vasconcellos (2009), as espécies que são mais vulneráveis 

aos efeitos da fragmentação do habitat são aquelas que precisam de habitats extensos, 

sem perturbações porque são negativamente afetadas pelos efeitos de borda. Portanto, 

pelos resultados encontrados nesta pesquisa, J. micrantha pode ser uma espécie resistente 

aos efeitos de fragmentação, não tendo a necessidade de grandes áreas de florestas não 

perturbadas para ter um bom desenvolvimento. 

O diâmetro do coleto, altura da parte aérea, índice de qualidade de Dickson e 

relação H/D apresentaram o mesmo padrão de resposta entre os tratamentos avaliados 
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(Figura 7), sendo assim, podem ser considerados bons parâmetros para avaliação da 

qualidade de mudas de J. micranta. 

Referindo-se às variáveis utilizadas para avaliação da qualidade de mudas, a altura 

da parte aérea e o diâmetro do coleto mostraram-se eficientes e com a mesma tendência 

dos resultados encontrados para a variável IQD, o qual é considerado um dos melhores 

parâmetros para avaliação de qualidade de mudas. Assim, as variáveis altura e diâmetro 

do coleto podem ser consideradas confiáveis para avaliação de qualidade de mudas de J. 

micrantha, além de serem variáveis de métodos não destrutivos e de fácil mensuração em 

condições de produção de qualquer viveiro florestal. 

Muitos trabalhos têm demonstrado uma forte correlação entre porcentagem de 

sobrevivência das mudas após o plantio e o diâmetro de coleto. De acordo com Gomes et 

al. (2002) a altura e o diâmetro do coleto da planta apresentam uma boa contribuição para 

a avaliação da qualidade de mudas, considerado por muitos pesquisadores um dos mais 

importantes parâmetros para estimar a sobrevivência logo após o plantio de mudas de 

diferentes espécies florestais, sendo essas características fáceis e viáveis de mensuração, 

além de não danificar as mudas. 

Novaes et al. (2014) na avaliação do desempenho no campo de mudas de Nim 

indiano (Azadirachta indica) produzidas em diferentes recipientes, constataram que os 

maiores índices de sobrevivência no campo foram obtidos em mudas com maiores 

diâmetros do coleto. Binotto et al. (2010) afirmaram que a altura da muda só pode ser 

considerada como indicador de qualidade quando analisada conjuntamente com o 

diâmetro do coleto. Entretanto, de acordo com Fonseca et al. (2002) deve-se evitar utilizar 

os parâmetros morfológicos isoladamente, evitando assim a escolha equivocada de 

selecionar mudas mais altas, porém fracas, descartando as menores, mas com maior vigor.    

Neste sentido, Gomes et al. (2002) afirmaram que é prudente que esses valores 

sejam analisados em conjunto com outras variáveis como o diâmetro do coleto, peso da 

parte aérea e raiz e a relação peso das raízes/peso da parte aérea. Por isso, o IQD é um 

bom indicador de qualidade de mudas, pois leva em consideração a robustez da planta 

(relação H/D) e o equilíbrio da distribuição da biomassa (relação MSPA/MSR) 

(CALDEIRA et al., 2008). Segundo Silva et al. (2012) a avaliação dessas características 

pode ser uma ferramenta útil para verificar se as mudas estão suficientemente aptas 

garantindo sua sobrevivência após o plantio em campo.  

Para as mudas de J. micrantha as médias de IQD variaram de 0,12 a 0,15 enquanto 

que as médias dos tratamentos da relação H/D variaram de 3,70 a 4,20. Foi possível 
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observar que a relação H/D pode ser uma variável interessante para demonstrar a 

qualidade das mudas de forma não destrutiva e com rápida obtenção dos resultados. 

Segundo Carneiro (1995) a divisão da altura da parte aérea pelo diâmetro do coleto 

representa o equilíbrio do crescimento, em relação a dois importantes parâmetros 

morfológicos representados em apenas um índice.  

Nota-se que com os resultados encontrados, todas as variáveis mostraram-se 

eficientes para avaliação da qualidade de mudas de J. micrantha, visto que, todas 

apresentaram mesma tendência não havendo diferença significativa entre os fragmentos 

urbano, periurbano rural. No entanto, a associação dessas variáveis fornecerá uma 

avaliação mais robusta da qualidade de mudas dessa espécie. 
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6. CONCLUSÕES    

 

Os frutos e as sementes de J. micrantha apresentaram variabilidade nas 

características biométricas entre os diferentes fragmentos florestais, com melhor 

desempenho das características para estruturas provenientes do fragmento periurbano.  

As sementes das matrizes da área periurbana e rural apresentaram maior vigor do 

que as sementes da área urbana. 

A casa de vegetação foi o melhor ambiente para germinação uniforme de sementes 

de J. micrantha. 

A embebição das sementes por 12 horas demonstrou ser um procedimento ideal 

para potencializar o processo de germinação de J. micrantha.  

As sementes de J. micrantha possuem bom potencial germinativo em todas as 

intensidades de luz, embora germinem melhor em menores intensidades de luz, com 

desempenho significativamente melhor entre 25 e 50% de luz. 

As sementes provenientes de matrizes de fragmento urbano, periurbano e rural 

demonstraram potencial para produção de mudas de qualidade de J. micrantha. 

A condição ambiental do meio urbano demonstrou não exercer influência 

expressiva sobre a qualidade das mudas obtidas. 
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8. APÊNDICES      

 

APÊNDICE A – Análise de variância para as variáveis porcentagem de germinação e 

índice de velocidade de germinação para sementes de J. micranta em relação aos 

diferentes locais de coleta avaliados (fragmento urbano, periurbano e rural) nas cidades 

de Irati e Palmeira, Paraná. 

 

FV GL 
QUADRADO MÉDIO 

Germinação (%) IVG 

Tratamentos 2 561,33ns 0,0456ns 

Resíduo 9             200,44                  0,0292 

Total 11   

*Significativo a 5% de probabilidade. **Significativo a 1% de probabilidade. ns Não significativo.  

 

 

APÊNDICE B -  Análise de variância para as variáveis porcentagem de germinação e 

índice de velocidade de germinação para sementes de J. micrantha em relação aos 

diferentes ambientes de germinação (BOD, casa de vegetação e casa de sombra). 

 

FV GL 
QUADRADO MÉDIO 

Germinação (%) IVG 

Tratamentos 2 1895,08** 1,171** 

Resíduo 9            88,08                   0,007 

Total 11   

*Significativo a 5% de probabilidade. **Significativo a 1% de probabilidade. ns Não significativo. 

 

APÊNDICE C - Análise de variância em relação aos diferentes tempos de embebição (0, 

12, 24 e 48 horas), em sementes de J. micranta provenientes do fragmento rural, 

localizado no interior da cidade de Palmeira, Paraná. 

 

FV GL 
QUADRADO MÉDIO 

Germinação (%) IVG 

Tratamentos 3 246,666ns 0,068* 

Resíduo 12                  154,000             0,018 

Total 15   

*Significativo a 5% de probabilidade. **Significativo a 1% de probabilidade. ns Não significativo. 
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APÊNDICE D - Análise de variância para as variáveis porcentagem de germinação, 

índice de velocidade de germinação e porcentagem de plântulas normais para sementes 

de J. micrantha presentes em diferentes fragmentos rurais, localizados no interior da 

cidade de Palmeira, Paraná. 

 

FV GL 
QUADRADO MÉDIO 

Germinação (%) IVG Plântulas normais (%) 

Tratamentos 3 482,666* 0,206** 129,06** 

Resíduo 12 90,00 0,028 0,535 

Total 15    

*Significativo a 5% de probabilidade. **Significativo a 1% de probabilidade. ns Não significativo. 

 

 

APÊNDICE E - Análise de variância para as variáveis altura (H), diâmetro do coleto 

(DC), índice de qualidade de Dickson (IQD) e relação H/D para mudas de J. micrantha 

produzidas com sementes provenientes de fragmentos urbano, periurbano e rural nas 

cidades de Irati e Palmeira, Paraná. 

 
 

FV GL 
QUADRADO MÉDIO 

H (cm) DC (mm) IQD    Relação H/D 

Tratamentos     2 7,149ns 1,449ns 0,001ns    0,213ns 

Resíduo 297 3,555 1,682 0,006    0,126 

Total 299     

*Significativo a 5% de probabilidade. **Significativo a 1% de probabilidade. ns Não significativo. 

 


