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Resumo 

A diversidade de estratégias reprodutivas e de germinação de sementes da flora do cerrado 

brasileiro é consequência da heterogeneidade fisionômica e da sazonalidade. Essas estratégias 

são adaptativas para o momento onde temperatura e umidade permitam o estabelecimento de 

uma nova geração de plantas. O momento de dispersão e o controle fisiológico da aptidão a 

germinar são estratégias para a sincronização com a estação chuvosa.  A sincronização 

fisiológica é feita pela flutuação da dormência a partir de sinais ambientais, e seus principais 

sinalizadores são os hormônios vegetais ABA (inibidor da germinação e agente do 

aprofundamento da dormência) e GA (promotor da germinação). Por nível de dormência 

entende-se um estado de estabilidade da semente onde certas condições ambientais podem 

promover a germinação, inibi-la ou ainda aprofundar esse nível a um estado sensível a outras 

condições ambientais. Buscamos compreender a influencia da variação da temperatura e 

umidade de solo pos dispersão na germinação de sementes X. aromatica, B. variabilis e  V. 

tucanorum. Para inferir a flutuação hormonal causada pela sazonalidade, a sensibilidade das 

sementes a GA4+7 e fluridona e água foi acompanhada pós enterrio. As áreas experimentais 

foram duas, a Reserva Experimental de Mogi-Guaçu e  o Jardim Experimental da UNESP Rio 

Claro. Os dados de temperatura, umidade do solo foram registrados a cada na profundidade de 

5 cm, mesma do enterrio. A viabilidade inicial das sementres das três espécies é acima de 75%, 

mas a germinabilidade de B. variabilis é de 30%. As sementes de V. tucanorum e B. variabilis 

têm embriões morfologicamente maduros já as sementes de X. aromatica são morfo-

fisiologicamente dormentes. Sendo pós-dispersão, sensíveis a GA e perdendo a sensibilidade 

com o aprofundamento da dormência pelo aumento da amplitude térmica durante o enterrio. 

Sequências de dias de amplitude térmica abaixo de 10 C atenuam essa dormência secundária, e 

com a manutenção da disponibilidade hídrica há o desenvolvimento embrionário e a 

germinação. A menor disponibilidade hídrica atrasa o desenvolvimento do embrião podendo 

inviabilizá-lo. As sementes de B. variabilis não são inicialmente dormentes sendo o GA4+7 

inibitório para germinação nesse momento. Durante as baixas temperaturas mínimas (15-20 C) 

do primeiro mês de enterrio parte das sementes têm sua dormência induzida, passando a 
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germinar apenas quando incubadas em fluridona. O aumento das temperaturas e da umidade 

estimula a germinação, aumentada in situ, diminuída em fluridona e aumentada em GA. As 

sementes de V. tucanorum  germinam 90% em luz, escuro ou vermelho extremo, mas têm sua 

germinação inibida pelo pré-tratamento com 5 C e 35 C. A inibição pela alta temperatura 

ocorreu in situ em dezembro, depois da germinação de apenas 27% das sementes enterradas, a 

inibição térmica levou a perda de viabilidade e morte nos meses seguintes. A sazonalidade 

determina o momento da germinação, a flutuação da dormência e a perda da viabilidade das 

três espécies estudadas. A flutuação da dormência de B. variabilis e X. aromatica influenciada 

pela sazonalidade torna as sementes mais ou menos sensíveis a ação hormonal do ABA e do 

GA, e também regula a sensibilidade das mesmas aos estímulos ambientais, aclimatando-as. A 

sazonalidade do Cerrado determina a germinação ou perda de viabilidade de sementes de V. 

tucanorum, não havendo um gradiente de germinabilidade entre elas, o que torna a 

reprodução da espécie mais limitada que as demais. Nenhuma das três espécies manteve as 

sementes viáveis até o final da estação chuvosa, o que indica que seus bancos de sementes são 

transitórios e a reprodução sexuada dependente da dispersão anual, o que é típico de espécies 

lenhosas de ambientes previsíveis. 

Palavras chave : germinação, cerrado, sazonalidade, GA , ABA 
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Abstract 

A great number of reproduction and germination strategies are found in plants of the 

neotropical savannas (Brazilian Cerrados) due to its physiognomic diversity and seasonality. 

That allows a new generation establishment when temperature and moisture are less harsh 

than the dry winter. Dispersion time and physiological control of germination ability are regular 

strategies used to synchronize it with rainy season. Synchronization is regulated by changes on 

dormancy level by environmental cues, mainly controlled by ABA (germination inhibitor and 

dormancy agent) and GA (germination promoter). Dormancy level is a seed stable state in 

which environmental cues can promote or inhibit germination or also change it into a different 

level more sensitive to other environmental condition. Observing X. aromatica, B. variabilis and 

V. tucanorum seeds morphology, germination and viability, after dispersion and burial and 

incubated on water, GA4+7 .Its in situ germination was observed at  2 burial sites (Reserva 

Experimental de Mogi-Guaçu (MG)  and  Jardim Experimental da UNESP Rio Claro(JD)) after 

dispersion, combined with soil temperature and moisture at 5cm deep, and environmental data 

we search to comprehend how seasonality affects the seed’s dormancy levels, germination, 

mortality and hormonal sensitivity. All the three species have over 75% viable embryos, 

although B. variabilis germinability is less than 30%. X. aromatica seeds are morpho 

physiolocally dormant, being sensible to GA after dispersion and losing this sensitivity by 

dormancy enhanced by the burials and alternating high amplitude  of temperature followed by 

days with amplitude lower than 10 C break these deep dormancy and on moisture soil, allows 

the embryo development and germinate. Lower moisture content delays the embryo 

development and can kill it. B. variabilis seeds are not primarily dormant GA4+7 , being inhibitor 

of its germination after dispersion. Temperatures below 20 C during the first burial month 

enhance secondary dormancy, and unburied seeds germinate only on fluridone incubation. The 

temperature and moisture promote in situ germination, decreasing germination on fluridone 

and increasing it on GA4+7.V. tucanorum seeds germinate 90% in dark or far red or white light, 

but have it inhibited by 5 C e 35 C pre-incubation, the high temperature inhibition occurred in 
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situ on December, after de germination of only 27% of the seed in situ, thermal inhibition tuned 

into unviability on the next months, suggesting vigor loss. Seasonality establishes the 

germination moment, dormancy level fluctuation, and viability loss of studied species. 

Dormancy fluctuation induced by seasonality lead B. variabilis and X. aromatica seeds more or 

less sensitive to  ABA and GA,  and adjusts it to  environmental cues, acclimatizing it. Cerrado’s 

seasonality imposes germination or loss of viability to V. tucanorum seeds, which limits the 

reproduction of V. tucanorum .  None of the species had viable seeds after the end of rainy 

season, suggesting its seeds banks are transitory and sexual reproduction depends on annual 

frutification and seeds dispersion, what is typical for woody species of predictable seasoned 

environments 

Keywords:  Cerrado (Neotropical savanna), germination, sazonality, ABA, GA 
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Introdução 

 

O estabelecimento de uma nova geração garante a sobrevivência da espécie em um 

ambiente e é um indicativo da sua adaptação às condições locais. Os diásporos são um dos 

responsáveis por esse estabelecimento sendo eles os mais sensíveis aos fatores limitantes 

(Odum e Barret, 2008). A reprodução sexuada em plantas superiores depende da alocação de 

energia na produção de flores, atração de polinizadores, sucesso da polinização e formação da 

semente, dispersão de propágulos e germinação dos mesmos em condições favoráveis para a 

germinação e estabelecimento de novos indivíduos (Larcher, 1995) 

 Todos os processos que envolvem a reprodução de plantas são dependentes do seu 

ambiente, e existem diferentes estratégias de adaptação e otimização a este. O 

estabelecimento de uma nova geração vegetal não envolve apenas o número de indivíduos 

produzidos, mas principalmente a capacidade desses propágulos de interpretar o meio e 

germinar quando os fatores essenciais (água, temperatura e oxigênio) para o estabelecimento 

não são limitantes. A presença desses fatores de maneira pontual não garante a continuidade 

do cenário ambiental, e mecanismos de predição das condições ambientais dado um padrão de 

condições sofridas se desenvolveram nas plantas (Fenner e Thompson, 2005).   

As características morfológicas e fisiológicas de um propágulo caracterizam seu padrão 

de germinação e determinam a estratégia da espécie para o estabelecimento num ambiente. As 

diferentes estratégias mudam de acordo com a espécie, ou ainda em sementes de uma mesma 

espécie desenvolvidas em diferentes contextos (Gutterman, 2000).  

A impermeabilidade dos tegumentos, o estado desenvolvimento do embrião, a 

presença de endosperma, a dormência primária, ou o estabelecimento de dormência 

secundária, a sensibilidade a dessecação, a termo resistência entre outras características das 

sementes formam a estratégia de estabelecimento dos propágulos de uma espécie. Em 

ambientes heterogêneos e de grande diversidade é esperado que diversas dessas estratégias 

sejam encontradas. 
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O Cerrado é um domínio vegetacional brasileiro do Brasil central, considerado uma das 

formações mais diversas do mundo (Brooks et al., 2008).  Sendo caracterizado por diversas 

fisionomias, que vão desde campos limpos e cerrados com poucas arvoretas baixas, passando 

pelo chamado cerrado sensu stricto, onde há o adensamento de arvores e arbustos e uma 

diminuição no adensamento de gramíneas, até o chamado cerradão, uma formação  florestal, 

onde as espécies arbóreas prevalecem e há exclusão das gramíneas (Coutinho e  Pivelo , 1996 e 

Coutinho, 1978).  

O clima no Cerrado é caracterizado por invernos secos e verões úmidos. Chamado 

também de savana brasileira, o Cerrado tem sua composição variável somando no total cerca 

de 900 espécies (Ratter, Bridgewater e Ribeiro, 2003). Tamanha diversidade de fisionomias e 

espécies compõe também um grande número de estratégias reprodutivas e de 

estabelecimento. 

A sazonalidade impõe às espécies do Cerrado uma dinâmica na produção de flores e 

frutos que garanta recursos aos polinizadores e dispersores por todo ano, e possibilita o 

estabelecimento dos propágulos apenas quando as condições não são limitantes, o que 

acontece ao início das chuvas e durante o verão.  

A dispersão de sementes, então, se concentra no final da estação seca e início da 

estação chuvosa (Camargo et al., 2010). Grande parte das sementes de espécies do cerrado 

apresenta mecanismos de controle do momento da germinação para que esta aconteça nas 

condições propícias ao estabelecimento e esses mecanismos de diferentes origens e influências 

são chamados globalmente de dormência.  

Dormência são mecanismos estratégicos que permite às espécies formarem uma 

reserva genética no solo, mesmo que temporária, quando as condições ambientais são 

limitantes, instáveis ou desfavoráveis ao estabelecimento dessas plantas. O conjunto de 

sementes de uma espécie presentes e viáveis nos solos é chamado de banco de semente. 
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Germinação de sementes 

 

 A germinação de uma semente começa com a embebição de água, seguida de um 

rápido aumento na taxa metabólica, a mobilização das substâncias de reserva, e o início do 

crescimento do embrião, com a protrusão da raiz primária, esse processo é descrito por Fenner 

e Thompson (2000) como irreversível, ou seja, uma vez iniciado a semente esta fadada a 

germinar ou morrer. Para que a germinação ocorra cada espécie tem exigências diferentes de 

três fatores essenciais: a água, a temperatura e o oxigênio.  

 As temperaturas mínimas para a germinação são variáveis de acordo com a espécie, no 

geral, espécies de regiões temperadas tendem a ter valores mais baixos, já o espectro de 

variação de temperatura de espécies tropicais tende a ter valores mais altos.  Um grande 

esforço é feito no sentido de modelar a influência da temperatura na germinação de sementes 

não dormentes, esse modelo é chamado de “thermaltime”, e traz previsibilidade de 

germinação espécie-específica de acordo com as temperaturas a que a semente é exposta. No 

ambiente a temperatura do solo pode variar em ciclos diários e o uso de temperaturas 

alternadas traz uma melhor simulação das condições do habitat natural das espécies (Baskin e 

Baskin, 1998).   

 A temperatura não se limita a influenciar apenas as taxas de germinação, ela também 

influencia os estados de dormência, o vigor e a viabilidade das sementes. Algumas espécies 

usam os sinais térmicos para aprofundar ou atenuar sua dormência.  Já temperaturas muito 

altas podem diminuir o vigor e a viabilidade (Walters, 1998). 

 A disponibilidade de água para as sementes é discutida em termos de potencial de água.  

Diferentes potenciais de água podem determinar a germinação ou não de uma semente, mas 

principalmente a velocidade com que a germinação acontece. Um valor crítico de potencial de 

água do meio para espécies não halofitas é de -2MPa, no entanto o decréscimo da velocidade é 
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mais acentuado até o potencial de -0,5MPa, que pode ser considerado um valor limite no 

processo de embebição de acordo com Bradford (1995). O mesmo autor desenvolveu modelos 

de “hydrotime” e “hydrothermaltime”, que da mesma maneira que o modelo de “thermaltime” 

prevêem o comportamento germinativo espécie-específico de acordo com a disponibilidade de 

água e das temperaturas fornecidas. 

Sendo a água um dos fatores limitantes à germinação e também um dos fatores 

variáveis em condições naturais, o comportamento germinativo, a manutenção da viabilidade e 

a dormência de sementes são fortemente determinados pela mesma. 

  No campo as sementes sofrem ciclos de hidratação e desidratação. Essa desidratação 

pode ser tolerada por algumas espécies por algum tempo depois da reativação do 

metabolismo, no entanto em outras espécies se o baixo potencial de água for mantido por um 

longo período entre o início do processo de germinação e a protrusão da raiz primária, a 

viabilidade da semente pode ser prejudicada (Butler et al. 2009). 

 As sementes com dormência morfológica, dispersas com embriões imaturos, passam 

pelo processo de desenvolvimento embrionário após a embebição antes da germinação, 

ficando vulneráveis as condições no solo, uma vez que o desenvolvimento dos tecidos 

embrionários é um período critico de sensibilidade à dessecação (Vertucci e Farrant, 1995). Não 

ao acaso esse tipo de dormência está associado com frequencia à dormência fisiológica, que de 

certa maneira condiciona o desenvolvimento embrionário pós-dispersão a condições 

ambientais que indiquem um período favorável para este e a germinação. 

  O excesso de água pode ser também um fator prejudicial à germinação. Quando 

disponibilizada rapidamente em potenciais baixos o choque osmótico durante a embebição das 

sementes pode danificar as membranas, prejudicando a germinação das sementes (Bradford, 

1995). O excesso de água prejudica também a germinação de sementes quando limita a 

oxigenação, em ambientes alagados (lagos e charcos e mangues), a água em excesso cria uma 

condição de anoxia na qual a maioria das sementes não é capaz de germinar. 
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 A manutenção do vigor e da viabilidade após a dispersão em condições de baixa 

umidade, onde o teor de água da semente fica próxima de 5% é chamada tolerância a 

dessecação, e sementes com esse mecanismo são denominadas ortodoxas (Roberts, 1973 

Murdoch e Ellis, 2000). Por outro lado sementes que não toleram a dessecação e perdem a 

viabilidade quando secas ou a baixas temperatura são sementes com diferentes níveis de 

recalcitrância (Berjak e Pammenter, 1994). A intolerância a dessecação gera sementes de baixa 

longevidade e condiciona sua dispersão a períodos úmidos, quando então os propágulos 

podem se estabelecer rapidamente, formando bancos de plântulas (Pammenter e Berjak, 1999, 

2000). 

 Outros fatores que influenciam a germinação são chamados condicionantes e variam 

grandemente de acordo com o habitat e a estratégia da espécie. Luz, nitrato e fumaça são 

citados com freqüência como condicionantes da germinação (Fenner e Thompson, 2005).   

 A luz é condicionante em espécies intolerantes a sombra e sementes pequenas 

costumam ter maior sensibilidade a esse fator, já que suas reservas para o crescimento e a 

emergência das plântulas do solo em busca da luz fotossinteticamente ativa é menor.  

A percepção da luz ambiente pela semente é feita pelo fitocromo sensível à duas faixas 

do espectro da radiação solar, a do vermelho (V) e do vermelho extremo (VE).  A incidência de 

vermelho extremo em sementes fotoblasticas positivas, inativa a forma do fitocromo 

responsável pela sinalização interna da condição favorável de luz para a germinação. Já a luz 

solar direta, com razão V:VE elevado promove a formação da forma ativa do fitocromo 

sinalizando situação favorável para a germinação das sementes. 

  As sementes são classificadas como fotoblasticas positivas, negativas ou neutras de 

acordo com o tipo de resposta à luz branca, sendo sua germinação respectivamente 

estimulada, inibida ou indiferente a incidência de luz branca (Smith, 2000).   

A morfologia das sementes e de seus frutos pode influenciar tanto na dispersão quanto na 

germinação de um propágulo (Vander Wall et al., 2002). Características morfológicas do 

embrião ou do tegumento podem ser determinantes de diversas formas de dormência sendo 
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analisados como fatores da evolução de tipos de germinação e dormência (Baskin e Baskin, 

1998). 

 A diversidade somada a heterogeneidade fisionômica e a sazonalidade do Cerrado 

possibilitaram o desenvolvimento de diferentes estratégias de ocupação e de germinação. 

Havendo relatos de sementes de germinação regular (Sangalli, 2004), demorada (Vasconcelos 

et al. 2010), recalcitrantes (Barbosa, 2008), com inibidores (Dousseau et al. 2007), com 

dormência mecânica (Jeller et at. 2003), morfológica (Abreu et al., 2005), fisiológica (Sampaio et 

al. 2007) e combinação de tipos (Alves-da-Silva et al. 2009), sendo desde Ferri (1963) e Rizzini 

(1965) essa heterogeneidade é estudada.  

 

Dormência 

 

 Como dormência são caracterizados vários mecanismos que diminuem ou 

oportunamente impedem a germinação das sementes, podendo eles ser químicos, mecânicos 

ou orgânicos. Todas elas são consideradas estratégias adaptativas para a resistência ou 

percepção do ambiente onde o propágulo é disperso. Classicamente a dormência química é 

imposta por inibidor da germinação que deve ser lixiviado para que seja possível a germinação 

e essa estratégia garante que a semente germine apenas depois que a estação chuvosa esteja 

em andamento (Ferreira e Borghetti, 2004).  

 A dormência física impede a ocorrência da embebição, o tegumento da semente ou o 

endocarpo do fruto é de tal forma lignificado que o embrião não tem contato com a água do 

ambiente. É discutível se essa estratégia é de proteção à dessecação ou inibição da germinação, 

uma vez que em última instância a cobertura lignificada deve se deteriorar permitindo a 

embebição de água, para que a germinação da semente ocorra (Baskin et al., 2000). 

 As dormências orgânicas incluem as dormências chamadas por Baskin e Baskin (1998) 

de fisiológicas, morfológicas e morfofisiológicas, envolvendo processos de desenvolvimento do 
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embrião e equilíbrio hormonal. São consideradas dormências genuínas, já que modulam a 

propensão da semente a germinar dadas as características do ambiente e podemos citar 

Hilhorsth (1995): “Dormência é um bloqueio à germinação desenvolvido diferencialmente por 

cada espécie em adaptação ao ambiente prévio, de modo que a germinação só ocorra quando 

o ambiente indique a aproximação de uma condição aparentemente favorável para o 

estabelecimento de uma nova geração” e ainda Thompson e Ooi (2010) : “ uma característica 

da semente, cujo o grau define quais condições devem ser combinadas para que a semente 

germine, mais amplas são essas condições menores é o grau de dormência”. 

 A necessidade de redefinir dormência veio da compreensão de que a semente está 

ativamente se readequando e reagindo às condições ambientais, o que pode ser chamado de 

aclimatação. O que antes era visto como uma relação linear entre quantidades de giberelinas 

(GA), estimulante da germinação, e do ácido abscísico (ABA), hormônio causador da dormência 

e inibidor da germinação, com o avanço dos estudos moleculares e dos componentes das 

sementes (endospermas, tecidos do embrião, camada de aleurona, etc.) mostrou-se uma 

complexa rede de interações, onde a elevação exógena de GA pode levar a uma nova produção 

de ABA, transitória ou não dependendo das condições (Ali-Rachedi, 2004).  

A dormência de sementes não é um estado absoluto e sim discreto e estável no qual as 

condições ambientais após a dispersão podem ampliar a estabilidade (aprofundando a 

dormência) ou desestabilizar para um estado transicional que pode ou não se converter num 

estado de novo equilíbrio no qual a germinação acontece (Figura 1) (Thompson e Ooi, 2010).   
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Figura 1. Modelo de regulação da dormência por GA e ABA sob influência ambiental. (Adaptado 

de Finch-Savage, 2006) 

 

 As sementes podem ser dispersas já dormentes, sendo consideradas então 

primariamente dormentes, ou podem ser induzidas para o dormente dada as condições 

ambientais pós-dispersão, quando a chamada dormência secundária é estabelecida. A semente 

pode ainda superar a dormência primária e ser reinduzida a dormência secundária 

(Vleeshowers et al., 1995). 

A dormência é parte intrínseca da germinação de sementes do cerrado dada a 

sazonalidade do ambiente, a necessidade de sincronização e a diversificação de estratégias 

exigida pela competitividade entre o grande número de espécies.  Rizzini (1965, 1971, 1973, 

1976) e Ferri (1971, 1977) entre outros, foram pioneiros nos estudos de germinação dessa 

formação. Felippe et al. (1971, 1984) e  Joly et al. (1978a, 1978b) abordaram a germinação de 

sementes de algumas espécies do cerrado em busca de padrões e soluções laboratoriais para as 

dormências encontradas.  
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Da Silva et al. (2007), Sassaki et al. (1999a),  Araujo e Cardoso (2006, 2007) entre outros, 

concentraram seus esforços em estudos ecofisiológicos de sementes, numa visão integrada dos 

fatores ambientais, cuja abordagem é mais complexa e tende a levar em consideração as 

flutuações ambientais e metabólicas das sementes na composição da resposta germinativa. 

 

Ecologia e Banco de Sementes 

 

Da capacidade germinativa ou atenuação da dormência de cada espécie emerge um 

potencial de ocupação e competitivo de seu banco de sementes. A sazonalidade, caracterizada 

principalmente pela variação de temperatura e umidade do ambiente no tempo influencia a 

germinabilidade das sementes no solo, somadas as características intrínsecas do propágulo 

delineia-se a estratégia de estabelecimento dos propágulos de uma espécie. 

O estudo da influência da sazonalidade no estabelecimento das plantas começou com o 

acompanhamento da capacidade de germinação de sementes de espécies daninhas anuais nos 

campos de cultivos em diferentes estações (Baskin e Baskin, 1985 e Derkx e Karssen, 1993), 

com a percepção de que a manutenção da dormência de parte das sementes, mesmo na 

estação favorável ao estabelecimento, garante a reserva genética no solo de um ano para o 

outro.  

Os bancos de sementes preservam a biodiversidade das espécies e armazenam as 

sementes até que estas estejam aptas e o ambiente forneça condições para que possam 

germinar. Baider et al. (1999) afirmam que os bancos de sementes em floresta tropicais estão 

envolvidos em processos ecológicos tanto no nível de comunidade quanto de população, 

destacando entre outras funções,  o estabelecimento da população e  de grupos funcionais, a 

manutenção da diversidade e a restauração da riqueza em áreas sujeitas a distúrbios.  

  A duração do banco de sementes ou sua persistência caracteriza o tipo de banco de 

sementes que de acordo com Fenner e Thompson (2005) pode ser transitório ou perene, onde 
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o primeiro é sazonal, ou seja depois da estação propícia à germinação não há mais sementes 

viáveis no solo até que novas sementes sejam dispersas e o segundo é mantido por mais de um 

ano, e as sementes dispersas poderão ocupar o solo juntamente com sementes não germinadas 

e possivelmente dormentes de anos anteriores.  

Fenner e Thompson (2005) ressaltam que espécies anuais (r) tendem a formar bancos 

de sementes perenes enquanto espécies lenhosas (K) têm bancos de sementes transitórios, as 

duas estratégias de estabelecimento espelham a estabilidade do ambiente, sendo as primeiras 

típicas de ambientes imprevisíveis ou efêmeros e a segunda de ambientes mais estáveis e 

cíclicos, onde a sobrevivência da espécie de um ciclo a outro não depende da reserva genética 

do solo. 

 A experimentação com banco de sementes estabelecidos em uma área natural é difícil 

de ser delineada. A época de coleta, a triagem das sementes e o ambiente de enterrio afetam a 

composição das amostragens dos bancos de sementes. A própria amostragem é difícil de ser 

delineada, já que os padrões de distribuição das sementes não são homogêneos em campo e 

qualquer interferência no ambiente pode afetar a germinação de uma espécie em detrimento 

de outra, sendo muitas vezes mais fácil simular o banco de sementes e acompanhar o 

comportamento germinativo das espécies do que estabelecer a dinâmica do banco natural 

(Fenner e Thompson, 2005). Essas dificuldades podem ser percebidas nos levantamentos sobre 

bancos de sementes do cerrado (Sassaki et al. b 1999, Cesarino, 2002), onde as amostragens 

são heterogêneas e a germinação baixa em relação ao numero de sementes encontradas. 

  

 

 

 

 



 
 

23 
 

Objetivo 

 

 Caracterizar a estratégia de estabelecimento de propágulos de Xylopia aromatica, 

Banisteriopsis variabilis e Vochysia tucanorum, espécies lenhosas de cerrado, pela análise da 

morfologia e da influência da sazonalidade in situ na germinabilidade e nos seus estados 

fisiológicos (via sensibilidade aos hormônios GA e ABA). 
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Material e Métodos 

Material 

 

Área de coleta e de implantação dos experimentos 

 

 A Reserva Biológica de Mogi-Guaçu é uma área de cerca de 340 ha, está situada entre 

22 15’ – 16’’S e 47  08’ 12’’ W, no Município de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, sob a 

responsabilidade do Instituto de Botânica SMA/SP. Sob clima Cwa, de Köeppen, a Reserva tem 

solos do tipo Latossolos Vermelho-Amarelo, álico a moderado, de textura arenosa a argilosa, 

dependendo da inclinação do relevo. Esse trabalho foi realizado no setor de pesquisa 

perturbatória SPP-1 da Reserva que apresenta a fisionomia de cerrado sensu stricto 

(Mantovani, 1983), essa área foi denominada MG neste estudo. Dados de clima da área do 

período do estudo foram obtidos da estação meteorológica da fazenda Chamflora em Mogi-

Guaçu (22  21’ 14’’S e 46  58’ 51’’W), que dista 20 km da reserva.   

 A outra área experimental utilizada é do Jardim Experimental da UNESP de Rio Claro 

(JD)( 22  16’ 8S, 47  3’ 53’’W), também caracterizada por clima Cwa, ou seja, tropical com duas 

estações bem definidas, o inverno seco e temperatura média do mês mais quente acima de 

22°C. A amplitude do período de seca, o rigor do inverno e a ocorrência de geadas variam de 

uma área para outra, com isso a cidade de Rio Claro tem a Floresta Estacional Semidecídua 

como principal formação vegetal, apesar de originalmente ter encraves de cerrado, essa 

vegetação atualmente inexiste (Zaine, 1996). Os dados meteorológicos dessa área foram 

obtidos na estação meteorológica do CEAPLA/IGCE do Campus da UNESP de Rio Claro, distante 

200m do Jardim Experimental. 
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Solo e Sazonalidade (Umidade e Temperatura):  

 

 A área utilizada para a experimentação com as sementes no Jardim Experimental foi um 

canteiro de 1x2.5m de solo argiloso (Figura 2),  na Reserva Experimental uma área de 1x1m de 

solo sem cobertura vegetal foi utilizada (Figura 3), em ambas as áreas o solo foi coletado e 

remetido aos Laboratórios de Nutrição e Física de Solo da UFSCar – Araras para as análises de 

nutrientes (Raij et al., 2001), granulométrica e de potencial de água em relação a umidade 

(Klute, 1986). 

   Sensores de temperatura e umidade de solo foram implantados a 5 cm de profundidade 

junto às áreas de enterrio das sementes para caracterizar o microambiente ao qual as mesmas 

estavam expostas. Uma dupla de sensores foi também enterrada num canteiro contiguo ao do 

Jardim Experimental, para onde foram transpostos 25 cm de solo de Mogi-Guaçu, em duas 

camadas (0-10 e 10-25cm), a esse canteiro foi atribuído o titulo de JDMG. As três áreas com 

sensores são expostas, sem cobertura vegetal (Figuras 2 e 3).  Os sensores utilizados foram da 

Decagon devices, sendo ECHO5(umidade) e ECT (temperatura) e medições a cada hora foram 

programadas e armazenadas no datalogger EM5b (Decagon devices). 

 

Figura 2 Área de implantação dos experimentos de enterrio no Jardim Experimental (JD); solo 

transposto (JDMG) a esquerda e original  (JD) a direita 
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  a  b 

Figura 3 Área de implantação do experimento de enterrio em Mogi-Guaçu (MG); (a) solo com 

sensor implantado e (b) abertura da vegetação do local de implantação.   

 

 Os sensores de umidade foram calibrados a partir de 2000 cm3 de solo seco em estufa a 

105 C por 24 horas, compactado em densidade aproximada da original das áreas. A esse 

volume foram adicionados 40cm3 de água, (variações de 0,02m3/m3 ), a cada adição de água a 

amostra era misturada e prensada até o volume original sendo aferidos os valores de dois 

sensores diferentes. O intervalo de umidade usado para a calibração foi de 0,04 a 0,5 m3/m3

 U

 e 

as médias dos valores aferidos pelos sensores foram confrontadas com o conteúdo de umidade 

real os quais geraram as seguintes equações de correção (as curvas de calibração seguem no 

anexo I(b) : 

MG= -1.0446 Um
 2 + 1.4438 Um - 0.0992 (R2

 U

=0,985)   

JD= -1.5128 Um
 2 + 1.5172 Um - 0.076 (R2

 Os dados de potencial de água em relação à umidade foram fornecidos em %(g:g), 

sendo necessária a medida de densidade dos solos para a obtenção dos valores compatíveis 

com os dados fornecidos pelo sensor (m

=0,991)    

3/m3). A equação utilizada para a curva de potencial de 

água foi a de Van Guchten (1980) calculada a partir dos parâmetros obtidos pelo SRWC fit web 
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interface (Seki, 2007), a equação e os parâmetros encontram-se no anexo I(a). Para a 

elaboração dos gráficos, os valores de potencial mátrico acima de -0,9 MPa foram considerados 

como-0,9 MPa,  já que a escala de interesse desse trabalho foi de 0 a -0,9MPa e os valores 

originais estão no anexo II

 Devido a um problema operacional que não foi percebido a tempo, os dados de 

temperatura de solo de Mogi-Guaçu foram desconsiderados a partir de três de novembro e foi 

feita uma aproximação para o restante do período de acordo com a variação das temperaturas 

do solo JDMG e MG  como segue: 

. 

 Em dias nublados em ambas as áreas a temperatura máxima do ar não ultrapassou 

29 C, e a amplitude de temperatura do solo nessas condições foi sempre menor que 10 C, 

sendo assim, quando a temperatura máxima do ar em MG foi menor que 29 C a temperatura 

máxima do solo foi estimada em 1 C maior, e a temperatura mínima do ar 10 C menos ou a 

menor temperatura do ar alcançada no dia. 

   Uma vez que as duas áreas apresentaram variações de temperatura do ar muito 

próximas, estimamos a variação de temperatura do solo MG no período de dados perdidos com 

base na variação encontrada entre os solo no período em que os dados foram obtidos em 

ambos os solos, de acordo com essa estimativa em dias não nublados as temperaturas máximas 

do solo MG seguiram proporções da temperatura máxima do solo JDMG de acordo com a 

umidade. Sendo assim quando a umidade do solo de MG foi de até 0,15m3/m3 sua temperatura 

máxima foi estimada em 17% maior que a temperatura máxima encontrada no solo JDMG, 

quando o solo MG tinha mais de 0,15m3/m3

  A temperatura mínima no solo de Mogi-Guaçu teve relação direta com as mínimas do 

ar e a quantidade de água no solo. Quando a umidade foi maior que 0,15m

 a sua temperatura máxima estimada foi 12 %  

maior que a temperatura máxima encontrada em JDMG. 

3/m3 a temperatura 

mínima do solo em Mogi-Guaçu foi estimada em 2,2 C a mais que a temperatura do ar, quando 

a umidade foi menor que 0,15m3/m3 o acréscimo na temperatura mínima do ar foi de 3,6 C. 
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 A partir dos dados de temperatura de solo foram calculadas as amplitudes diárias e 

mensais. 

 O desenterrio das sementes foi feito no dia 15 de cada mês, sendo assim o intervalo 

considerado de 30 dias do dia 15 do mês nominal até o dia 14 do mês seguinte. 
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As espécies 

 

 As espécies utilizadas para o estudos foram escolhidas a partir da disponibilidade de 

grande quantidade de sementes, são elas: 

 Xylopia aromatica (Lam) Mart. : espécie arbórea distribuída nas áreas de cerrado não 

suscetíveis a geada (Siqueira, 2005), da Família Anonnaceae essa espécie monóica tem frutos 

do tipo polifolículo, tendo 6-8 sementes por frutos (Castellani et al. 2001). Sendo uma espécie 

de distribuição extensa no Cerrado sua fenologia varia de acordo com a região estudada, sendo 

por todo o ano em Uberlândia (Ressel, 2004), de agosto a outubro em Campinas (Santin, 1999) 

e em Mogi-Guaçu observou-se entre abril e dezembro, onde a floração e frutificação ocorreram 

concomitantemente. 

 

 a  b 

Figura 4. Xylopia aromatica; (a) árvore na reserva de Mogi-Guaçu, (b) detalhe do fruto 

(polifolículo) da espécie, com folículos abertos e fechados.  
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Banisteriopsis variabilis B. Gates, uma liana com potencial de formar arbustos de até 

três metros de altura, pertencente à família Malpighiaceae, abundante no Cerrado, a espécie 

produz samarídeos lignificados permeáveis à água (Araujo, 1994 e Souto e Oliveira, 2008). A 

época de floração encontrada por Mantovani (1993) em Mogi-Guaçu foi de novembro a maio, 

no presente trabalho as flores se desenvolveram entre junho e julho e a maturação dos frutos 

de julho a setembro. 

Devido a raridade da espécie e sua dificuldade de identificação,  foram depositadas 

duplicadas do material coletado no Herbarium  Rioclarence de Plantas do Brasil (HRCB) sob o 

tombo HRCB 55760 

 

 a    b 

Figura 5 Banisteriopsis variabilis; (a) indivíduo escandecente, (b) grande número de sâmaras 

produzidos por inflorescência 
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 Vochysia tucanorum Mart.: a espécie é amplamente distribuída pelas formações 

savânicas e semideciduais do Estado de São Paulo, conhecida acumuladora de alumínio, de 

hábito arbóreo, chegando a 20 metros de altura, seus frutos são capsulas lenhosas com 3 

sementes aladas cada, não sendo essas primariamente dormentes (Barbosa et al., 1999), 

floresce no fim do verão, e dispersa suas sementes entre setembro e novembro, juntamente 

com o inicio da estação chuvosa. 

 a    b 

Figura 6. Vochysia tucanorum; (a) Individuo jovem já reprodutivo, (b) Frutos imaturos da 

espécie. 
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Métodos 

 

Coleta e extração de sementes 

 

 As três espécies tiveram suas sementes coletadas quando estas iniciaram a dispersão 

espontânea, tomando-se o cuidado de coletar de pelo menos cinco matrizes diferentes pelo 

menos 50m distantes uma das outras. Os frutos (diásporos) já secos de B. variabilis foram 

coletados e deixados por três dias em estufa a 36 C e então livrados de suas alas por ação 

mecânica (colocados em um saco de algodão e batidos para que as alas secas se quebrassem), 

para que se atingisse o número de sementes necessário para os experimentos proposto foram 

necessárias 3 coletas entre o final de agosto a inicio de outubro. 

  Os frutos de V. tucanorum foram coletados em um dia chuvoso sendo deixados em 

estufa a 36 C por três dias e as sementes foram retiradas dos frutos manualmente. O número 

de sementes necessárias aos experimentos foi alcançado em uma só coleta, realizada em 

setembro.  

 Os frutos de X. aromatica foram coletados abertos ou quando parte dos folículos já 

apresentava a linha rósea de abertura, eles foram deixados fechados em sacos de papel para a 

maturação completa e abertura dos frutos por quatro dias antes das sementes serem 

removidas manualmente. Foram necessárias cinco coletas entre julho e agosto para que o 

número total de sementes fosse alcançado, já que apesar da espécie ter frutificação quase 

continua em Mogi-Guaçu a mesma não é abundante nem uniforme entre os indivíduos.   

As sementes de X. aromatica tiveram sua sarcotesta removida por 3 horas de água 

corrente, 5 minutos em agitador magnético com o dobro do volume de acetona 80% e mais 30 

minutos em água corrente, após o tratamento as sementes foram secas  por 24hs a 36 C, a 

viabilidade das sementes foi testada antes e depois desse tratamento e não se alterou. O teor 

de umidade das sementes quando armazenadas foi de 7.5%. 
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  Todas as sementes foram armazenadas à sombra em potes de vidro à 20ºC, sendo os 

lotes homogeneizados antes do início dos experimentos. 

 

Morfologia das sementes 

 

 A mesma amostra usada para a análise de viabilidade inicial foi usada para a análise da 

morfologia do embrião de V. tucanorum e de X. aromatica. A utilização da amostra corada com 

tetrazolio (mesmo lote do teste de viabilidade) foi conveniente no aumento do contraste de cor 

dos tecidos e na otimização do número total de sementes utilizadas. 

 As sementes de B. variabilis foram removidas secas dos frutos com o auxilio de uma 

microretífica com disco de corte da Dremel modelo 409, sendo então embebidas e coradas com 

tetrazólio (mesmo método da viabilidade). O embrião foi então removido do tegumento da 

sementes com o auxilio de estiletes de dissecção e analisado. 

 A morfologia das sementes foi analisada com o auxilio de um esteromicroscópio (MZ6, 

Leica) e fotografada  com uma câmera fotográfica Canon PowerShot S80 acoplada. 

 As sementes de X. aromatica tiveram sua relação embrião:semente tomada nos ensaios 

iniciais de viabilidade com o auxílio de uma escala de quartzo com precisão de 1mm. 

 

Viabilidade e persistência das sementes no solo 

 

 A viabilidade das sementes foi testada após cada coleta no lote homogeneizado antes 

dos experimentos iniciais de germinação (três repetições de 20 sementes). As sementes 

tiveram a viabilidade testada também após o desenterrio (três repetições de 10 sementes), de 

modo a avaliar a persistência das mesmas no solo, assim como foi testada a viabilidade de 

todas as sementes após o termino dos experimentos de germinação em laboratório. 
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 A mortalidade dos lotes recuperados do enterrio foi obtida diminuindo-se a viabilidade 

encontrada da media de viabilidade do lote inicial. 

 Todos os testes de viabilidade das sementes foram realizados pelo método proposto 

pela ISTA (2008), em três repetições de 10 sementes cada incubadas a 36 C por 24 horas em 

solução 1 % de cloreto de 2,3-trifenil-tetrazólio. Antes da incubação as sementes (quando 

secas), foram embebidas por quatro dias em placas de Petri com duas folhas de papel filtro 

umedecidas com água deionizada. 

 As sementes de X. aromatica foram cortadas longitudinalmente com o auxilio de uma 

lâmina de estilete. 

 Os propágulos de B. variabilis são frutos lignificados, muitos deles não contêm 

sementes, a proporção de frutos vazios foi contabilizada, sendo considerado na formação dos 

lotes para o enterrio e incubação, mas não considerado como parte das sementes inviáveis.  O 

teste de tetrazólio foi realizado em propágulos embebidos cortados com o auxilio de uma 

tesoura, sendo apenas os propágulos que apresentavam sementes contabilizados na proporção 

sementes viáveis. Os propágulos com semente foram considerados inviáveis quando não 

continham tecidos firmes ou não reagiram ao teste de tetrazólio.  

 As sementes de V. tucanorum tiveram o tegumento removido após a embebiçao 

rompedo-se o tegumento delicadamente com o auxilio de estiletes de dissecção antes dos 

testes. A viabilidade das sementes de V. tucanorum do lote armazenado foi testada todos os 

meses.  
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Germinação de sementes 

 Todos os testes de germinação foram realizados em germinadores com temperaturas 

alternadas de 20/30 C (12/12hs) e fototoperíodo de 12 horas deslocados em 2 horas em 

relação à alternância de temperatura, seguindo a variação de temperaturas do solo em relação 

à luz. Os diásporos foram incubados em placas de Petri de vidro de 9 cm de diâmetro com 2 

camadas de papel filtro comum desinfestados por autoclavagem, e estas placas colocadas 

dentro de caixas plásticas do tipo gerbox transparentes, a menos que seja detalhado algum 

tratamento diferente.  

Os experimentos de germinação foram feitos em três repetições de 25 sementes 

(exceto para B. variabilis que foram usados 35 propágulos), as contagens foram feitas a cada 

três dias durante 60 dias. A água perdida pelas placas foi reposta durante a contagem das 

sementes germinadas. A água utilizada pura ou para o preparo de soluções foi deionizada e 

autoclavada.  

Antes da incubação todas as sementes foram esterilizadas superficialmente por 10 

minutos em hipoclorito de sódio 1%, seguido de três enxágües por imersão em água deionizada 

e autoclavada. Todos as replicas que apresentaram sementes não germinadas tiveram sua 

viabilidade testada em tetrazólio ao fim dos experimentos. A germinabilidade foi calculada 

excluindo-se as sementes inicialmente inviáveis. 

 O primeiro teste de germinação feito para as três espécies foi em água deionizada, a 

partir dos resultados, as sementes de B. variabilis, X. aromatica  obtiveram taxas de germinação 

abaixo de 50% e seguiram um desenho experimental, já  V. tucanorum que teve a germinação 

em água de 98%  e seguiu um diferente desenho experimental das demais.  

  Como indicativo da velocidade de germinação optou-se por estimar o numero de dias 

para que 50% do total de sementes germinadas fossem alcançados (t50), já que este calculo trás 

uma medida comparável da velocidade independente do número final de sementes 
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germinadas, para tal cálculo foi usado o pacote para Excel Germinator modulo III (Joosen et al., 

2010). 

 

Estratégias de estabelecimento: 

B. variabilis e X. aromatica 

 

Sensibilidade inicial à Giberelina e à Fluridona : 

 As sementes de X. aromatica e B. variabilis devido às baixas taxas de germinação inicial 

em água foram testadas quanto a sensibilidade a reguladores de crescimento, de modo a 

verificar o  nível de dormência fisiológica das mesmas. Sendo então incubadas em água 

deionizada e autoclavada  e em sete soluções de  GA4+7 (Sigma-Audrich ), diluída diretamente 

em agua,  nas concentrações de 10, 50, 100, 250 e 500 M, Fluridona (Sigma-Audrich), diluída 

em 0,01% de dimetilsulfóxido (DMSO),  30 M + GA4+7

 O uso de fluridona nos experimentos busca a inibição da síntese de ABA, que seria 

responsável pelo aprofundamento dinâmico da dormência (Yoshioka et al. 1998).  

 10 M e Fluridona 100 M, todas as 

soluções foram preparadas por dissolução em água deionizada e autoclavada.  

 

Enterrio, recuperação e flutuação da sensibilidade aos hormônios : 

 Doze lotes de 300 sementes de X. aromatica foram enterrados no dia 15 de setembro 

de 2010 a 5cm de profundidade. A cada 30 dias um lote foi desenterrado, tendo suas sementes 

consideradas germinadas com a protrusão da raiz primária, a formação da plântula ou pela 

cicatriz da protrusão no tegumento (Figura 7 c e d). As sementes não germinadas tiveram a 

viabilidade testada em três repetições de 10 das sementes, e o restante incubado para a 

germinação em água, Fluridona 100 M e GA4+7 250 M, a qual no lote inicial obteve 50% da 

resposta máxima. 
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 A partir de janeiro nos lotes desenterrados não houve sementes suficientes para o teste 

de sensibilidade aos hormônios, sendo então todas as sementes não germinadas classificadas 

germinadas, viáveis (embrião reagente ao tetrazólio) ou inviáveis, degradadas (Figura 7 a e b) 

ou não reagentes ao tetrazólio. 

 

Figura 7. Sementes de X. aromatica pós enterrio (a, b) degradadas e inviáveis, (c, d) sementes 

germinadas in situ,  valvas separadas com endosperma consumido 

 Doze lotes de 470 propágulos (aprox 300 sementes descontados os 36,3% de 

propágulos sem sementes) de B. variabilis foram enterradas em 15 de outubro de 2010 nas 

duas áreas experimentais, a cada 30 dias um lote foi recuperado, tinha suas sementes 

germinadas contadas, sendo consideradas germinadas sementes com a raiz primária ou 

plântula emergida ou pela abertura da soldadura do fruto (que só acontece pela emissão da raiz 

primária, Figura 8). Trinta das sementes não germinadas foram utilizadas para o teste de 

viabilidade e as demais foram usadas para testes de germinação em três diferentes 

tratamentos: água, Fluridona 100 M, GA4+7 100 M.  
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Figura 8. Detalhe da abertura da soldadura do samarídeo (flecha) de B. variabilis por protrusão 
da raiz primária (r). 

 

V. tucanorum 

 

Condições limitantes ao estabelecimento: 

 As sementes de V. tucanorum tiveram a taxa de germinação inicial de 98%, não sendo 

necessário o teste de sensibilidade a ação hormonal para inferir os agentes que influenciam sua 

germinação pós-dispersão. Para determinar as condições que limitam a sua germinação em 

campo delineamos duas abordagens diferentes; com sementes armazenadas e enterradas in 

situ. 

 

Armazenamento 

As sementes ficaram armazenadas por três meses a 20 C sendo então incubadas em 

dezembro de 2010 em diferentes condições de luz (escuro, branca e vermelho extremo) e por 

10 dias em temperaturas extremas para a espécie de 5 C (indutora da dormência secundária 

em algumas espécies) e 35 C (Barbosa et al., 1999) e sequencialmente nas condições 

estabelecidas para a germinação. 
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 Em janeiro de 2011 as sementes armazenadas de V. tucanorum deixaram de germinar 

mas mantiveram-se viáveis, então três lotes de 25 sementes foram incubados em soluções de 

GA4+7

 

10, 50, 100, 250 M para verificar o nível sensibilidade das mesmas a estes hormônios. 

Enterrio e recuperação 

 Doze lotes de 300 sementes de V. tucanorum foram enterradas em 15 de outubro de 

2010 na área experimental de Mogi-Guaçu, sendo um lote recuperado a cada 30 dias. As 

sementes germinadas in situ foram contadas e três lotes de 25 sementes foram mensalmente 

colocados para germinar em água.  

 

Tratamento estatístico  

 

 As análises estatísticas utilizadas nesse trabalho seguiram as recomendações de Santana 

e Ranal (2004). 

 Os dados de germinação inicial de sementes e sensibilidade aos hormônios de X. 

aromatica foram transformados por Arcseno %/100, para se obter normalidade aceitável 

para o teste ranqueado de análise de variância, as diferenças entre as médias  dos tratamentos 

foram analisadas por Tukey, para estes teste foi utilizado o pacogete estatístico SigmaStat for 

Windows 3.5 (2006). Os dados de germinação em laboratório de V. tucanorum foram 

analisados da mesma maneira. Os indicativos de velocidade (T50) foram comparados entre os 

tratamentos pelo teste (t) Student, pelo pacote Germinator (Joosen et al., 2010).  

 Os dados de sensibilidade aos hormônios das sementes desenterradas de B. varibilis não 

foram analisados estatisticamente, já que o grande número de amostras nulas impossibilitou a 

analise, o que não elimina as diferenças. 
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 Os dados de dinâmica (germinação, viabilidade) in situ de B. variabilis e X. aromatica 

para as duas áreas foram comparados por pelo teste  de Mann-Whitney, no entanto foram 

usados seus  números absolutos favorecendo o peso do grande número de amostras dentro de 

uma só repetição e usou-se para esta analise o programa estatístico PAST - PAleontological 

STatistics 2.10 (2010) (Hammer, 2001). 

 As porcentagens médias de sementes germinadas dos lotes desenterrados das duas 

áreas após a perda total da viabilidade foram comparadas por análise de variância, com 

comparação de médias dada por Tukey.  
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Resultados e Discussão 

Conhecendo a sazonalidade do solo e os diásporos estudados 

Solo, umidade e temperatura sazonal 

 

 Os solos das áreas experimentais são diferentes, sendo tanto química bem como 

físicamente (Tabelas 1 a, b e c). O solo de MG é médio arenoso (81% de areia, 18% de argila), 

com matéria orgânica (3,4%), alta concentração de Alumínio e pH  4,3, sendo um solo com 

baixa saturação por bases (23%) e nutrientes (Tabela 1c). Essa caracterização delineia um solo 

onde baixos teores de umidade já atingem a capacidade de campo e consequentemente o 

potencial mátrico máximo, sendo assim esse solo tem alta disponibilidade de água em relação 

ao seu conteúdo, já que a baixa quantidade de solutos e de argila permite que água presente 

no solo esteja disponível para absorção pelas plantas, mas também permite a rápida drenagem  

e aumento do potencial mátrico. 

  O solo do JD tem 32% de argila e 4,4% de matéria orgânica, além de ter maior 

concentração de nutrientes, caracterizando uma saturação de bases de 83% e um pH  de 6,4, 

mais alto que o de MG , somados todos esses aspectos do solo do JD espera-se um solo onde 

altos potenciais mátricos sejam alcançados em valores mais altos de umidade relativa, assim 

como com maior capacidade de campo. 
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Tabela 1 Caracterização física (granulométrica) e química do solo argiloso e de alto conteúdo de sais do 

JD e médio arenoso e quase inerte de MG. 
 

Área 

Granulometria 

Argila Areia ( % ) Silte Densidade 

( % ) Grossa Fina Total ( % ) g/cm3 

JD 32 46 14 60 8 1,31 

MG 18 63 18 81 1 1,35 

 

Área 

Parametros Químicos 

M.O. pH H+Al SB CTC V 

g/dm Ca  CI3 2 % 

JD 44 6.4 14 69.5 83.5 83 

MG 34 4.3 36 10.5 46.5 23 

 

Nutrientes 

Al Mg K Ca 

P 

(resina) S B Cu Fe Mn Zn 

mmolc/dm3 mg/ dm3 

0.2 9 1.5 59 555 8 1.45 12.0 39 45.0 15.0 

22.9 2 1.5 7 17 4 0.77 1.8 125 6.2 1.1 

 

 O esperado pela caracterização físico química do solo foi o encontrado na curva de 

retenção de água no solo (Figura 9), para potenciais de água maiores que -0.5MPa no JD foi 

necessário 17,5% de água , já em MG, umidade relativa maiores que 10% já alcançaram o 
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intervalo ótimo de água. A inclinação diferente das curvas indica que a disponibilidade de água 

é mais gradual no solo do JD do que no solo de MG, o que exporia a semente a um estresse 

hídrico (potencial mátrico menor que -0.5MPa) com pouca mudança na umidade nesta última 

localidade. 

Figura 9 Curvas de retenção do solo de JD(a) e MG (b) evidenciando no JD a maior quantidade 

de água necessária para a disponibilização de água . 

 Nas médias mensais não houve diferença na temperatura do ar entre as duas áreas, 

entre os meses (set-abril) a média foi de 22.5 1.4 C, sendo a média máxima 30 1 C, (0,5 C 

maior em MG) e a mínima 17,9  2 C. As duas áreas seguem praticamente o mesmo regime de 

temperatura do ar diária (Figura 10a), o que, no entanto não se espelha nas temperaturas do 

solo, uma vez que o fator determinante desta é a umidade do solo, já que o coeficiente 

específico da água é cerca de duas vezes maior do que os demais componentes do solo e a 

turbulência do ar também influência a temperatura. A umidade do solo entre as áreas foi 

também diferente devido ao regime de chuvas, cumulativamente menor em MG (Figura 10b). 
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 a 

 b 

Figura 10. Temperatura do ar (a) Pluviosidade (b) nas duas áreas MG e JD no período estudado 

(setembro/2010 a abril/2011)  

 A umidade no solo do JD foi mais alta em todo o intervalo estudado (Figura 11b e 12b), 

tendo apenas dois intervalos de 10 dias com potencial abaixo de -0,5MPa, os dez primeiros dias 

de setembro, e os dez primeiros mais dois dias de outubro. Nesses dois primeiros meses houve 

oscilação da umidade entre 0,02 e 0,23 m3/m3, nos meses seguintes a umidade esteve sempre 

acima de 0,142 m3/m3, com oscilação positiva de até 0,06; 0,08; 0,08; 0,09; 0,08; 0,07 m3/m3

 A umidade no solo em MG, teve maior flutuação que no solo do JD, especialmente 

durante os quatro primeiros meses analisados (setembro a dezembro)(Figura 11). Apesar da 

pluviosidade das duas áreas serem semelhantes nesse período (Figura 10b), a umidade no solo 

 

nos meses conseguintes  e mantendo o potencial mátrico praticamente zero de novembro a 

abril.  
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em Mogi-Guaçu (Figura 11a) variou  0,02-0,21 m3/m3

Em outubro a umidade variou entre 0,3 e 0,17 m

  em  setembro, onde os 10 primeiros dias 

tiveram potencial de água abaixo de -0,5MPa passando por um período de dez dias úmidos, 

perdendo a umidade rapidamente  e voltando a períodos de maior potencial mátrico apenas 

em meados de outubro.  

3/m3 em MG, estando os maiores 

valores de umidade nos dias de menor amplitude máxima de temperatura (Figura 11A),  foram 

apenas oito dias de disponibilidade hídrica acima de -0,5MPa, seu padrão intercalado de 

poucos dias secos e poucos dias úmidos se manteve em novembro. Dezembro teve maior 

número de dias de alto potencial mátrico, com apenas cinco dias de potencial abaixo de -0.5 

MPa, e umidade variando entre 0.05-0.22 m3/m3

 O potencial de água em MG tem limiares mais estreitos comparativamente ao do JD,  

uma ligeira diminuição na umidade no solo gerou potenciais muito negativos. Por exemplo, em 

dezembro onde um dia de solo com 0.10 m

. 

3/m3 e potencial de -0.17 MPa é seguido por um dia 

de umidade 0.082 m3/m3 e o potencial de água de -11 MPa, e uma variação de 0.02 m3/m3

 No período de janeiro a abril em MG a umidade foi maior que 0.096 m

 

aconteceu dentro de um mesmo dia. Essa característica indica um ambiente onde a 

disponibilidade de água varia com maior frequência que no JD, onde a mudança de potencial de 

água dessa grandeza exigiria uma flutuação de pelo menos 4 % de umidade do solo. 

3/m3 

  

na maior 

parte dos dias, a ocorrência de dias de água indisponível no solo foi menor que nos primeiros 

quatro meses e com duração de poucos dias devido à frequência das chuvas. Em janeiro houve 

apenas setes dias com potenciais de água abaixo de -0.9 MPa, sendo separados em três  e 

quadro dias quentes sem chuva. Em fevereiro o potencial de água foi alto por todo mês com 

apenas dois dias de solo seco. Março teve um período de nove dias seguidos de solo seco, e 

abril foi alternado por semanas úmidas e secas.  
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Figura 11 Temperatura, Umidade e Potencial de água no solo no período de setembro a dezembro em MG e JD 
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Figura 12 Temperatura, Umidade e Potencial de água no solo período de janeiro a abril em MG e JD 
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 A menor capacidade retenção de água no solo de Mogi-Guaçu o faz ser mais vulnerável 

à perda de água para o ar, e menores quantidades de água tornam o solo mais susceptível à 

temperatura do ar e à radiação, sendo assim, em dias de menor temperatura máxima 

(nublados) a amplitude da temperatura do ar e a amplitude de temperatura do solo serão 

menores, porém em dias de temperaturas máximas do ar mais altas com solo mais seco, as 

temperaturas podem superar as temperaturas do ar, devido a absorção da radiação solar pelas 

partículas do solo.  

 A temperatura do solo de MG é maior em dias quentes e praticamente igual à 

temperatura do solo de JD (Figura 13 e 14) em dias abaixo de 29 C (dias nublados). Na área de 

MG a temperatura do solo é ainda maior devido à menor umidade, as mínimas diurnas variam 

da mesma forma, pois são consequências diretas das máximas, as mínimas diárias em MG são 

menores que as mínimas diárias encontradas nos solos do JD, isso implica em maior amplitude 

diária em dias quentes e amplitudes próximas e menores que 10 C em dias nublados. 

 Em setembro a temperatura do solo de Mogi-Guaçu atingiu os 41 C (Figura 13b), com 

amplitude de até 21 C, por nove dias a amplitude não superou os 10 C, depois dos primeiros 

onze dias de solo seco houve oito dias nublados e chuvosos que disponibilizaram água no solo 

(amplitude menor que 10 C, seguido de três dias quentes (amplitudes entre 17 e 25 C) e 

seguido pelo ultimo dia chuvoso e sete dias de amplitude de 14 a 20 C, onde a temperatura do 

solo chegou a 38 C. No JD a temperatura do solo em setembro seguiu a mesma sequência que 

em MG (Figura 13a), mas a máxima foi de 37 C, com a amplitude máxima de 13 C nos dias 

quentes e 5,5 C nos dias nublados.  

 Em outubro a temperatura máxima do JD continuou em 37 C, com amplitude máxima 

de 14 C, sendo 19 dias de amplitude abaixo de 10 C, e em 10 dias a amplitude foi de menos de 

5,8 C, cinco deles anteriores a coleta. Em MG a temperatura máxima do solo foi de 45 C e a 

amplitude máxima de 29 C, houve um dia a mais (6) com nebulosidade que no JD, no entanto 

apenas 10 dias tiveram amplitude menor que 10 C, sendo cinco deles nos cinco dias anteriores 

a coleta. 
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 A partir de novembro as temperaturas do solo de MG são estimadas, (Figura 13b e 14b), 

apesar da maior freqüência de chuvas a grande drenagem do solo mantém muitos dias de 

umidade baixa o que fez com que as amplitudes serem maiores em relação ao solo do JD. 

 Em novembro apenas dois dias foram nublados em ambas as áreas, a temperatura 

máxima no solo do JD aumentou para 39 C, sem que a amplitude fosse alterada, em 17 dias a 

amplitude se manteve até 10 C, sendo em cinco dias menor que 5 C. Em MG a amplitude 

máxima estimada para o solo foi de 29 C , já que a umidade variou entre 0,04 e 0,18 m3/m3

 Dezembro começou com dois dias nublados nas duas áreas, seguido de dois dias 

quentes e úmidos, a amplitude térmica no solo do JD não foi maior que 7 C durante estes 

quatro primeiros dias, já em MG a temperatura máxima do solo estimada para o terceiro dia de 

dezembro foi de 35 C, ficando nesse dia a amplitude em 13,4 C entre quatro dias de 

amplitudes menores que 10 C. No restante do período de dezembro houve mais 14 dias de 

chuva, sendo apenas o ultimo deles nublado, mesmo com a umidade abundante, a área de 

Mogi-Guaçu teve 18 dias de amplitude térmica acima dos 13 C, tendo 12 dias de amplitude 

abaixo de 10 C e seis abaixo de 5 C. No JD, a abundância de água fez com que a temperatura se 

mantivesse estável no solo, onde em 18 dias a amplitude não foi maior que 10 C, sendo em 5 

deles menor que 5 C. 

, 

cinco dias foram estimados de temperatura menor que 10 C, o primeiro e o ultimo 

aumentaram no período seguido de dias de baixa amplitude dos meses anterior e posterior. 

 Em janeiro no JD houve três dias nublados seguidos de quinze dias com chuva (Figura 

10b), sendo esses distribuídos quase uniformemente a cada três dias, mantendo 

constantemente a umidade muito alta (acima de 0,18 m3/m3), mantendo a amplitude baixa 

(Figura 14a). Apenas três dias tiveram amplitude maior que 10 C, sendo a amplitude máxima do 

solo no mês 12,7 C e tendo em cinco dias menores que 5 C. Em MG apenas um dia foi nublado 

e a chuva foi mal distribuída em 14 dias, com dias de grande volume de chuva e dias onde o 

solo teve perda da sua disponibilidade de água, as amplitudes térmicas se mantiveram muito 
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altas durante 27 dias variando de 12 a 27 C, apenas 4 dias tiveram amplitude térmica do solo 

menor que 10 C(Figura 14b). 

 Em fevereiro ambas as áreas começaram com dez dias ensolarados, mas com chuva, 

seguidos de dez dias nublados, mas com chuva (amplitudes de 13-24 C em MG e 12 a 6 C no 

JD).  Durante  os dias nublados a temperatura no JD foi praticamente estável, com dez dias 

seguidos de amplitudes térmicas menores que 5 C,  a estabilidade mudou pouco até o final do 

mês, onde mas as amplitudes não ultrapassaram os 10 C e nesse período a umidade não foi 

menor que 0,18 m3/m3. Em MG, a amplitude térmica variou menos em fevereiro do que nos 

demais meses, sendo menor 14 C em que 17 dias, apesar da temperatura máxima ter atingido 

os 47 C. 

 Março foi um mês muito heterogêneo, as temperaturas do solo variaram muito, com 

máximas entre 24 a 35 C no JD, dias de intenso calor, nublados, com e sem chuva e tendo em 

vista a alta umidade do solo do JD durante todo o mês, a amplitude das temperaturas de solo 

foi baixa, não ultrapassando os 12 C. Em MG, como o esperado, a heterogeneidade dos dias se 

espelhou intensamente na umidade, a temperatura e a amplitude térmica do solo variando de 

25 a 5 C e as  temperaturas máximas  de 47 a 26 C. 

 Abril foi o mês seco em relação aos demais do período estudado, com apenas três dias 

de chuva no JD  as temperaturas máximas diminuíram (33 a 18 C), a umidade foi mantida no 

solo e a amplitude térmica não ultrapassou os 10,3 C. As temperaturas máximas de solo em 

Mogi-Guaçu não se abrandaram tanto quanto no JD,  variando de 43 a 13 C  e a amplitude foi 

menos heterogênea que em março, mas com a variação da umidade, manteve-se alta em 23 

dias (entre 24,5 e 12 C) e baixa em 7 dias (entre 10 e 2 C) 
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Figura 14 Amplitude térmica e disponibilidade hídrica do solo no período de setembro a dezembro em MG e JD 
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Figura 15 Amplitude térmica e disponibilidade hídrica do solo no período de janeiro a abril em MG e JD 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

Jan Fev Mar Abr 

Am
pl

itu
de

 (
C)

 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (
C)

 

MG / jan-abr 

AmpSMG (E) 

TMaxMG(E) 

TMinMG (E) 

TMaxArMG 

Umidade MG % 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

Jan Fev Mar Abr 

Am
pl

itu
de

( 
C)

 

Te
m

pe
ra

tt
ur

a 
(

C)
 

JD / jan-abr   

AmpSJD 

TMaxJD 

TMinJD 

TMaxArJD 

Umidade JD % 



 
 

53 
 

  

As temperaturas de solo se tornaram mais estáveis com a umidade acumulada no JD. Em MG o 

acúmulo de água não foi suficiente para promover a mesma estabilidade, ou seja, não foi 

quantitativamente significativa para absorver o calor da incidência da radiação solar, a qual 

também sofreu menos dissipação pelo fluxo turbulento devido a vegetação do entorno da área 

onde as sementes foram enterradas. 

  As temperaturas do ar em MG também tiveram maior amplitude que no JD. A 

somatória desses fatores caracterizou as temperaturas do solo do sítio MG como mais instáveis 

e com maior amplitude térmica, seja na escala diária ou mensal, bem como em todo o período 

analisado. 

 Nas duas áreas há o aumento das temperaturas do solo de setembro a novembro, em 

dezembro há a diminuição das máximas, pelo aumento da freqüência de chuvas e em janeiro as 

temperaturas voltaram a subir em MG e se manteve no JD, decrescendo  nas duas áreas a partir 

de fevereiro. No JD o aumento das temperaturas nesses primeiros cinco meses foi 

acompanhado do decréscimo da amplitude térmica enquanto em Mogi-Guaçu a amplitude 

aumentou com o aumento da temperatura, mas o aumento de dias nublados aumentou o 

número dias seguidos de baixa amplitude, (Figuras 15 A e B e tabela 2). 
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Figura 15 Amplitudes térmicas mensais do solo em JD menores que em MG, blocos representam a 

média máxima e mínima e linhas representam a máxima e a mínima alcançada em cada mês.  

 

Tabela 2 Número mensal de dias em faixas de amplitude térmica no solo  de MG e JD 

Nº de dias  JD   MG  

Amplitude 

( C) 

Nº dias seguidos 

<10 
  Até 10 > 10 

Nº dias seguidos 
<10 

Até 10 > 10 

Set 8 9 21 10 9 21 

Out 3 19 12 6 9 21 

Nov 5 17 13 5 5 25 

Dez 2 x 5* 22 9 3 x 5* 12 18 

Jan 2 x 5* 28 3 4 5 26 

Fev 11 24 4 11 12 16 

Mar 5 28 3 5 12 19 

Abr 4 29 1 2 x 5* 7 23 

* numero de períodos de dias contínuos de amplitude térmica abaixo de 10 C no mês. 
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Morfologia das sementes intactas e germinadas 

 

X. aromatica 

 As sementes de Annonaceae são descritas por Corner (1976) como abundantes,  

elipsoides, endospermadas , ruminadas e com o embrião reduzido,  estas sementes são ariladas 

e com sarcotesta, e o seu endosperma é celularizado sendo em Xylopia sp. oleoso e com 

ruminações  transversais. Este autor afirma que as características da semente não têm grande 

valia na classificação taxonômica, do que discorda Barroso (1999), que descreve da mesma 

forma a semente ressaltando as ruminações do endosperma, o embrião reduzido e linear e a 

testa bruna e luzidia como caracteres típicos de Annonaceae, a autora cita ainda que a 

deiscência dos frutos (presente em Xylopia sp.) é determinante da divisão de gêneros para a 

família, sendo seus frutos polifoliculos. Os dois autores consideram as sementes de 

Annonaceae como um dos tipos mais primitivos. 

 X. aromatica tem sementes típicas de Anonnaceae, são ovais, roliças e medem em 

média 6 x 3,5mm, brunas e luzidas, albuminosas, tem o endosperma maciço transversalmente 

ruminado, conferindo resistência ao tegumento, o embrião é basal e linear, tendo a razão 

embrião: semente de  0.15, quando embebido, e estando em 90% das sementes no formato de 

torpedo (Figura 16 A,  B e C). As sementes de X. aromatica são recobertas por uma sarcotesta 

transparente e dois  arilos laterais à micrópila, conservando assim dois caracteres primitivos, de 

acordo com Corner (1946).  

 A germinação de sementes de X. aromatica ocorre depois do pré-desenvolvimento do 

embrião no interior do endosperma, após o qual a radícula força o tegumento na região da 

micrópila rompendo a semente no sentido longitudinal (Figura 16 d).A germinação é críptica, e 

há o desenvolvimento de raízes secundárias antes da emissão dos cotilédones, esse processo 

aparentemente consome o endosperma, já que resta apenas testa ruminada da semente após a 

emergência da plântula (figura 7 C e D). 
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Figura 16. Morfologia da sementes de Xylopia aromatica; A - sementes intactas; B - embrião 

reduzido ocupando 1/7 da semente, corado com cloreto de trifenil tetrazolio; C - embrião em 

formato de torpedo, corado com cloreto de trifenil tetrazolio 1%; D - plântula, destaque para o 

desenvolvimento da raiz e rompimento do tegumento. 
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B. variabilis 

  As sementes de Malpighiaceae são caracterizadas por Corner (1946) como 

pequenas (3-6 mm de comprimento) podendo apresentar ou não endosperma que quando 

presente é nuclear, o embrião pode ser reto ou curvado sendo os tegumentos normalmente 

tênues e delicados. Uma caracterização mais detalhada foi dada por Araujo (1994): “As 

Malpighiaceas são caracterizadas por ovários tricarpelares e uniloculares, podendo se 

desenvolver frutos compostos ou simples, carnosos drupóides ou secos alados, que nos dois 

casos caracterizam as unidades de dispersão, estando associada a esses as condições de 

germinação”. 

  B. variabilis tem frutos esquizocárpicos, formados por três samarídeos 

lignificados e pilosos de, em media, 33x12mm (Figura 18 A), que são as unidades de dispersão 

da espécie (diásporos). Uma única semente ocorre em cada samarídeo sendo esta 

exoespermada, parcialmente piriforme e achatada, medindo em média 4,7 mm e ocupando 

toda a cavidade seminífera do fruto, seu embrião é bem desenvolvido e levemente contorto, 

com cotilédones carnosos e eixo hipocótilo-radicular curto e afilado (Figura 17 B ), sendo este 

posicionado junto à cicatriz do estilete e o tegumento da semente é castanho , fino e delicado 

condizente com a descrição para a família. 

 A germinação em B. variabilis se dá pelo rompimento da soldadura do samarídeo entre 

o começo da ala e a cicatriz do estilete (Figura 17 C) concordando com o descrito para B. 

adenopoda por Araujo (1994), uma longa raiz primaria é emitida e seqüencialmente um par de 

eófilos pilosos é desenvolvido, sendo os cotilédones mantidos dentro do samarídeo (Figura 17 

D). 
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Figura 17. Morfologia de B. variabilis; A - embrião curvado de eixo hipocótilo-radicular muito 

curto, corado com cloreto de trifenil terazólio; B - samarídeo integro de B. variabilis; C - 

plântula com raiz primária, hipocótilo, epicótilo e eófilos. 

 

V. tucanorum 

As sementes de Vochysiaceae são consideradas por Garwood (1998) médias 

(±20x6x2 mm) de tegumento membranáceo que forma uma ala lateralizada pilosa e bruna, 

sendo exoespermadas, seus embriões tem eixo hipocótilo-radicular bem desenvolvidos e 

cotilédones foliáceos convolutos, que se dobram parcialmente sobre o hipocótilo. As sementes 

são dispersas de frutos tricocas deiscentes (capsulas). 

  A semente de V. tucanorum  mede em media 14,5x50x2mm tendo o tegumento 

negro e piloso, com a ala lateralizada (Figura 18 A), sendo exoespermadas, seu embrião 
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concorda com o modelo descrito para  Vochysiaceae (Barroso, 1999), tendo o eixo hipocótilo-

radicular curto e cotilédones foliáceos enrolados em espiral sobre o hipocótilo (Figuras 18 B e 

C).  Uma diferença que pode ser ressaltada sobre as descrições dos embriões da família é que 

em V. tucanorum a venação dos cotilédones não é pronunciada, caráter que permitiu a Ferreira 

et al. (2001) verificar o grau de inclinação do enrolamento dos cotilédones. 

Ferreira et al. (2001) também citaram que os cotilédones de Qualea sp. são mais 

dobrados do que enrolados, o que não foi encontrado em V. tucanorum  onde os cotilédones 

são enrolados sem que haja plicas nos mesmos. Esse caractere talvez possa ser específico do 

gênero, já que Garwood (1998) também não citou a ocorrência de dobras dos cotilédones e sim 

enrolamento.  

      

Figura 18. Morfologia das sementes de V. tucanorum;   A - semente alada intacta; B - embrião 

de eixo hipocotilo-radicular curto com cotilédones enrolados; C - detalhe dos cotilédones 

enrolados em espiral; D - semente germinada  

As sementes de Annonaceae são consideradas primitivas pelo embrião 

rudimentar e endosperma abundante, já tanto as sementes de Malphigiaceae como de 

Vochysiaceae são consideradas mais recentes, por serem exoespermadas, sendo as de 

Vochysiaceae considerada um dos últimos tipos a surgir já que seus cotilédones bem 

desenvolvidos são convolutos (Baskin e Baskin, 1998). 
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Comportamento de estabelecimento 

 

X. aromatica 

 Em X. aromatica após o teste de  tetrazólio as sementes foram classificadas em quatro 

classes: embrião não encontrado ou ausente, embrião e endosperma vivos; embrião e 

endosperma morto e embrião vivo  e endosperma morto (Figura 19). 

   Às sementes com embrião ausente pode-se atribuir ainda uma parcela de erro 

no corte, já que apesar do embrião ser localizado junto à micrópila e no corte transversal 

centralizado a inclinação do embrião nem sempre foi possível estabelecer. 

 

Figura 19. Classes de viabilidade de sementes de X. aromatica por coloração no teste de 

tetrazólio, sementes com embriões viáveis são capazes de germinar independente da 

viabilidade do endosperma; (a) semente sem embrião, (b) embrião e endosperma viável, (c) 

embrião inviável e endosperma viável, (d) embrião viável e endosperma inviável 

 Com a análise da capacidade germinativa da espécie as classes iniciais de coloração 

compuseram duas classes: sementes viáveis, quando seus embriões coloriam, 

independentemente da viabilidade do endosperma (77,6%) e a classe de sementes inviáveis 

(22,4%) composta por sementes que apresentavam embriões inviáveis ou que o embrião não 

foi encontrado (Figura 20). 
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Em média de 21% das sementes incubadas e não germinadas de X. aromatica se 

mantiveram viáveis após os tratamentos de germinação e sensibilidade inicial aos hormônios e 

após o enterrio, não houve diferença significativa entre eles, a mortalidade de sementes nos 

experimentos em laboratório pode ser atribuída ao desenvolvimento de fungos nas placas 

devido ao período de incubação longo (60 dias). 

 

Figura 20. Viabilidade inicial de sementes de X. aromatica, classes de contorno cinza são 

consideradas inviáveis, classes de contorno preto são viáveis 

 Todas as concentrações de GA4+7

A fluridona 100 M não apresentou efeito sobre a germinação, sendo que fluridona 

30 M em associação com GA 10 M inibiu totalmente a germinação, indicando que não houve 

produção de ABA, a menos que as doses utilizadas de fluridona tenham sido insuficientes. 

 utilizadas aumentaram a germinabilidade de sementes 

de X. aromatica, sendo esse aumento significativo  nas concentrações de 250 M e 500 M 

(Figura 21). 

É notável a redução do tempo de início da germinação nos tratamentos com giberelina, 

tendo o tratamento GA4+7 250 M as primeiras sementes germinaram em 17 dias de incubação, 

enquanto no controle teve sua primeira semente germinada apenas no 30º dia, isso é 

corroborado pela diminuição do T50 encontrados nos tratamentos com as maiores 
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concentrações de GA4+7

  

 (tabela 3). O tempo mínimo para o início da germinação pode ser 

considerado o período entre a atenuação da dormência e/ou o início do crescimento do 

embrião dentro da semente. 

Figura 21. Germinação pós-coleta das sementes de X. aromatica em água (H2O), a GA4+7 10-500 

M e Fluridona 100 M (Flu), influencia de GA4+7 ,significante entre letras diferentes, por 

comparação de médias (Tukey) após analise da variância (F(6,3)

Tabela 3. Tempo (dias) para 50% da germinação final de sementes de X. aromatica nos 

tratamentos do lote inicial, entre a quebra da dormência e desenvolvimento do embrião, 

estimulado por GA 250 e 500 M e suas significâncias (letras diferentes significam velocidades 

diferentes (t). 

 =7,74 p<0.05). 
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 Não houve germinação das sementes de X. aromatica encubadas em nenhum dos 

tratamentos após enterrio, com evidente dessensibilização do embrião à giberelina 250 M 

indicando um aprofundamento da dormência durante o enterrio. Outra possibilidade é que as 

condições de incubação (20/30 C com fotoperíodo) aprofundem ainda mais a dormência nas 

sementes, no entanto se esse aprofundamento fosse dependente de nova produção de ABA, 

esperar-se-ia maior germinabilidade nos tratamentos com fluridona, o que também não 

ocorreu. 

As sementes de X. aromatica das duas áreas tiveram comportamento germinativo 

diferente em todo o período de enterrio.  Em outubro não houve germinação in situ em ambas 

as áreas, sendo notadas as primeiras sementes germinadas em novembro, quando a 

germinação in situ no JD foi 10 vezes maior que a em MG (Figura 22 e 23).  Em dezembro no JD 

a germinção aumentou de 15% para 27%, e em MG aumentou de 1,5% para 15%. Em janeiro, 

120 dias após o enterrio, 41% das sementes germinaram em MG, e 50% no JD, evidenciando a 

atenuação da dormência e desenvolvimento de seu embrião em parte do lote das sementes.  

Em fevereiro a porcentagem de sementes germinadas in situ voltou a aumentar, 

alcançando 66% na área de MG e 87% no JD, neste ultimo ultrapassando a estimativa de 

sementes viáveis do lote e poucas sementes viáveis (3%) restavam nos lotes recuperados das 

duas áreas. Em março não restavam sementes viáveis em MG, já viabilidade de sementes do JD 

se estendeu até maio. 

 As taxas finais de germinação dos lotes recuperados do JD foram maiores do que as de 

MG, em todos os meses. Em maio, quando não havia mais sementes viáveis, todos os lotes 

foram recuperados e as sementes contadas, sendo a média dos lotes do JD 10% maior que a de 

MG (ANOVA F(1,5)

 

=6,058 p=0,026). 
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Figura 22 Germinação, viabilidade e mortalidade de sementes de X. aromatica enterradas em Mogi-
Guaçu (MG) (a) o valor evidenciado em março indica a média da germinação dos lotes após a perda total 
da viabilidade, e as barras de erro sua dispersão. Variação de temperatura e umidade de solo durante o 
período de enterrio (setembro a maio) (b).  
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Figura 23 Germinação, viabilidade e mortalidade de sementes de X. aromatica enterradas no 
Jardim Experimental (a) o valor evidenciado em abril indica a média da germinação dos lotes 
após a perda total da viabilidade, e as barras de erro sua dispersão. Variação de temperatura e 
umidade de solo durante o período de enterrio (setembro a maio) (b). Diferenças entre a 
dinâmica da germinação entre as áreas (MW U=35,5 z=-1,61 p=0,10) entre a viabilidade (MW 
U=44,5 z=-1,66 p=0,12), diferença entre a germinação dos lotes finais (ANOVA F(1,5)

A mortalidade de sementes de X. aromatica foi maior em MG do que em JD durante o 

enterrio (Figura 23). Apesar de a viabilidade ter diminuído inicialmente nas sementes 

enterradas no JD (4,3% em outubro), no decorrer dos meses de enterrio a mortalidade de 

sementes de MG foi superando a porção de sementes mortas do JD. Em novembro a 
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mortalidade de MG subiu para 12,6%, já no JD a mortalidade não ultrapassou os 10% até 

janeiro.  

Nos lotes recuperados em fevereiro e abril do JD a viabilidade encontrada foi maior que 

a inicial estimada, resultado que pode ser atribuído a classe de sementes sem embriões 

(embriões não encontrados) da estimativa de viabilidade inicial, uma vez que não houve 

variação na estimativa inicial das classes de sementes inviáveis. A média de mortalidade entre 

todos os meses em MG foi de 13%, significativamente menor que a mortalidade média do JD de 

3,6% (p=0,025).  

 

Figura 24. Comparação entre as taxas de mortalidade de sementes de X. aromatica enterradas 

nas áreas de MG e JD. Análise de variância das repetições desenterradas em maio, quando não 

mais havia sementes viáveis, indicaram diferenças (F(1,5)

As sementes de X. aromatica têm seus embriões morfologicamente maduros mas 

reduzidos, sendo necessária a atenuação da sua dormência fisiológica para que o embrião se 

desenvolva e rompa o tegumento das sementes durante a germinação. 

=7,291  p=0,019). 

 As sementes de X. aromatica recém coletadas foram estimuladas a germinar pela ação 

de GA4+7,  sendo então sua dormência primária sensível e superável pelo estimulo desse 

regulador de crescimento e entre a quebra da dormência e a germinação existe um intervalo de 
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20 a 40 dias (t50H2O=35,7), quando o embrião se desenvolve na semente ficando sensível à 

dessecação.  O estimulo de GA4+7

 O enterrio levou ao aprofundamento da dormência primária em sementes de X. 

aromatica,  em outubro,  tornando as sementes insensíveis a ação de GA 250 M e Fluridona, 

por possível estabelecimento de uma maior concentração de ABA até o momento da 

recuperação do primeiro lote enterrado. Duas características do microclima do solo se 

assemelharam nas duas áreas em setembro, os dez primeiros dias muito secos e de amplitude 

térmica alta e irregular seguidos de dez dias com temperaturas mínimas menores que 20 C  e 

amplitudes térmicas menores que 10 C com disponibilidade hídrica.  

 na germinação de sementes recém colhidas da espécie 

também foi relatada por Socolowski e Cícero (2011). 

Silva et al. (2007) discute que para Annona crassiflora, outra Anonnaceae do cerrado, a 

amplitude térmica no solo, mais que a mudança das temperaturas absolutas, parecem alterar o 

estado de dormência da espécie. Consideramos então que o período irregular de amplitudes 

diárias  maiores que  10 C pode ter induzido a mudança do estado de dormência inicial de X. 

aromatica para a dormência profunda, menos sensível aos hormônios. 

 Nos últimos dias de setembro e nos primeiros dias de outubro no JD houve um período 

de oito dias seguidos de menor amplitude térmica com alta disponibilidade hídrica constante 

além do aumento da temperatura do solo, que pode ter levado ao desenvolvimento do 

embrião e germinação de 15% das sementes in situ. Em MG as sementes também foram 

expostas a uma semana de amplitudes térmicas baixas e constantes ao final de setembro, mas 

em outubro a amplitude térmica foi maior e a disponibilidade de hídrica foi baixa, o que 

permitiu o desenvolvimento do embrião e germinação in situ de apenas 1,7% das sementes 

recuperadas em novembro. 

 Em novembro as temperaturas mínimas em ambas as áreas aumentaram, com uma 

semana de amplitude térmica baixa e aumento da disponibilidade hídrica em MG, permitindo o 

desenvolvimento do embrião e a germinação de 20 e 27% in situ das sementes recuperadas em 

dezembro em MG e no JD.  
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  A amplitude térmica voltou a cair durante o mês de dezembro, ficando constantemente 

próxima aos 10 C em ambas as áreas, sendo as mínimas de solo altas, com o aumento de dias 

de alta umidade no solo, dando condições para que as sementes viáveis de X. aromatica 

atenuassem sua dormência profunda e seus embriões se desenvolvessem rapidamente, o que 

levou à germinação in situ de X. aromatica a dobrar nas duas áreas até o desenterrio de janeiro. 

A umidade alta em janeiro deu condições para que os embriões das sementes de X. aromatica 

completassem seu desenvolvimento e a germinação às porcentagens finais. 

A dormência profunda desenvolvida pelas sementes de X. aromatica, as tornou 

sensíveis a dias seguidos de amplitudes térmicas  baixas , o que aconteceu no final de setembro 

entre o final de outubro e o começo de novembro e no começo de dezembro nas duas áreas. 

Como são necessários, em média, 35 dias entre a quebra da dormência e a germinação, 

podendo esse período se estender com a diminuição da disponibilidade de água, a germinação 

estimulada em um mês só pode ser totalmente percebida nas sementes recuperadas 60 dias 

depois. A baixa disponibilidade hídrica de MG em outubro explicaria a baixa taxa de germinação 

in situ em novembro em relação ao encontrado no JD, e as taxas semelhantes entre as áreas 

em dezembro.   

Dois mecanismos fisiológicos de estimulo a germinação são possíveis de serem 

discutidos na quebra da dormência profunda das sementes de X.aromatica, tanto a 

dessensibilização ao ABA  e quanto o aumento da produção de GA (Goggin et al., 2009 e 

Barrera et al., 2010). Se fosse necessária a maior concentração de GA para a atenuação da 

dormência profunda, o tratamento com GA4+7

  As sementes de X. aromatica então parecem ser dispersas com uma dormência 

primária, na qual a aplicação exógena de GA

 250 M exógeno pós-enterrio teria estimulado a 

germinação, o que não ocorreu. Sendo assim a sequência de dias de baixa amplitude térmica 

pode ter diminuindo a sensibilidade da semente ao ABA.  

4+7 gera um balanço GA/ABA capaz de estimular a 

germinação, a exposição a dias alternados de amplitude térmica alta  (maior que 20 C) induzem 

a produção de ABA, induzindo a semente a um novo estado de dormência, no qual a adição 
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exógena de GA4+7

 

 não é capaz de equilibrar o balanço GA/ABA de modo a estimular a 

germinação, caracterizando uma dormência profunda (Baskin e Baskin, 1998). Nesse estado de 

dormência dias seguidos de temperatura alta e constante, dessensibilizam o embrião ao ABA 

tornando a semente mais sensível ao ambiente e promovendo a quebra da dormência e a 

germinação (Figura 24). 

Figura 25. Modelo de influência sazonal na germinabilidade, dada pela sensibilidade aos hormônios e ao 
ambiente em X.aromatica. Vales indicam a tendência a germinar e picos a resiliência do estado 
(resistência em mudar de estado ou sensibilidade ao ambiente). 

  Seria esperado que parte das sementes incubadas em laboratório pós-enterrio de 

novembro e dezembro germinasse mesmo em água, já que a sua dormência estaria atenuada e 

apenas o desenvolvimento do embrião retardaria a protrusão da raiz primária, apesar disso não 

houve germinação das sementes, o que indica possivelmente que a condição de incubação 

20/30 C com fotoperiodo inibiu a germinação, ou o desenvolvimento do embrião. Se houve a 

inibição ela foi independente da nova produção de ABA, já que também não houve germinação 

na incubação com fluridona 100 M, indicando então que nesta condição não foi favorável ao 
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desenvolvimento do embrião ou pode ter induzido novamente a sensibilidade da semente ao 

ABA já presente. 

 Diferentemente do encontrado em A. crassiflora (da Silva et al., 2007), as sementes de 

X. aromatica enterradas em setembro se desenvolveram e germinaram durante o período 

chuvoso do mesmo ano em que foram enterradas, não formando banco de sementes para o 

ano seguinte. O mecanismo de atenuação de dormência das duas espécies pode ser 

semelhante e o autor discute que as maiores amplitudes térmicas no solo (14 C) ocorrem no 

inverno e são atenuantes da dormência de A. crassiflora.  

 A dinâmica de flutuação da temperatura do solo de cerrado no verão não é a mesma do 

ar, ocorrendo tanto dias de menor amplitude quanto de maior amplitude e no inverno as 

temperaturas no solo de cerrado seguem a dinâmica do ar, pois há incidência de menos 

radiação e não há umidade (solo seco) para amenizar as temperaturas, fazendo as amplitudes 

médias serem semelhantes as do verão, mas muito mais constantes (dados do solo MG 

transposto no inverno em anexo III). A constância na amplitude térmica durante o inverno pode 

ser o fator de atenuação da dormência de A. crassiflora, assim como a constância de baixa 

amplitude térmica induziu a atenuação da dormência de X. aromatica.   

 Os meses de grande variação de disponibilidade hídrica de MG induziram a perda de 

viabilidade das sementes enterradas não mais dormentes, pois estas estavam menos tolerantes 

à dessecação devido ao processo de desenvolvimento do embrião. A maior estabilidade da 

umidade do solo do JD garantiu que as taxas de mortalidade das sementes em 

desenvolvimento fossem baixas, permitindo que um maior número de sementes fosse capaz de 

completar seu desenvolvimento e germinassem.  Sendo assim, propõe-se que a dormência 

primária de sementes de X. aromatica é aprofundada pelos vários dias com amplitude térmica 

maior que 10 C, nesse novo estado de dormência a semente foi insensível ao GA 250 M.  

Uma vez atenuada a dormência, o desenvolvimento do embrião leva à germinação ou a 

morte e baixos potenciais mátricos podem inviabilizar as sementes durante esse 
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desenvolvimento (Vertucci e Farrant, 1995), o que pode explicar a diminuição das taxas de 

germinação in situ  e o aumentou a mortalidade  das sementes em MG.  

 X. aromatica parece não formar banco de sementes persistente dado que não havia 

mais sementes viáveis nos lotes enterrados ao fim da estação chuvosa, e que armazenadas em 

temperatura ambiente se tornaram inviáveis em 120 dias (dados não mostrados), sendo assim 

essa espécie depende da produção anual de sementes para a reprodução sexuada, o que não é 

limitante para a espécie dado que seu período de frutificação é amplo (de agosto a outubro) 

(Santin, 1999), sendo ele quase continuo em MG (com variações quantitativas).    

 Socolowski e Cicero (2011), não obtiveram germinação de sementes de X. aromatica 

coletadas em março e enterradas em areia e em solo de cerrado, sem  que essas fossem 

previamente embebidas em soluções de GA4+7  e GA4+7 + citocinina. Com pré-embebição por 48 

horas nesses hormônios, as taxas de germinação alcançadas foram semelhantes à deste 

trabalho.  Os autores citam ainda que a remoção da sarcotesta influencia a germinação da 

espécie, e discutem que a oleosidade dessa camada diminui a permeabilidade aos hormônios 

exógenos e possivelmente a água, no entanto diferenças significativas na germinação entre as 

sementes com e sem sarcotesta só foram verificadas na condição de menor concentração de 

GA4+7 

A função da sacortesta oleosa dessa semente pode estar relacionada com a proteção à 

dessecação após a quebra da dormência, durante o desenvolvimento do embrião. Trabalhou-se 

in situ com sementes com a sarcotesta removida, o que talvez tenha ocasionado a maior 

mortalidade nos momentos de menor disponibilidade hídrica do solo de MG. 

+ citocinina utilizada.  

A diferença da germinação entre as sementes com e sem sarcotesta em baixas 

concentrações de GA4+7 + citocinina poderia ser atribuída a presença de compostos inibidores 

da germinação na sarcotesta, que seriam superados com a maior concentração dos hormônios. 

O extrato de X. aromatica com sarcotesta não é capaz de inibir a germinação de sementes de 

Lactuca sativa e não contém quantidades relevantes de compostos fenólicos  (Locardi e Takaki, 

2011).   
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B. variabilis 

Os frutos de B. variabilis amadureceram independentemente do desenvolvimento da 

semente, sendo assim 36% dos frutos abertos não continham sementes, essa proporção de 

propágulos foi desconsiderada proporcionalmente nos lotes dos experimentos. Dos frutos com 

sementes, 78% estavam viáveis e as demais apresentaram tecidos ou massas não organizadas 

que não coraram com o tetrazólio. Os tecidos do embrião de B. variabilis são muito delicados, 

não apresentando grande resistência mecânica, sendo aparentemente suscetíveis a predações 

ou ações de microorganismos.  

 A viabilidade após os tratamentos iniciais com promotores de crescimento foi afetada 

pelos mesmos, com a morte de todas as sementes depois de 60 dias incubadas com GA4+7

A germinação do lote inicial de B. variabilis foi baixa em todos os tratamentos, sendo os 

tratamentos com hormônios significativamente inibidores. Em água a germinação foi de 28%, 

sendo reduzida para 13% no tratamento com GA

 

250 M, e apenas 10% das sementes do tratamento com Fluridona ainda viáveis (Figura 26). O 

desenvolvimento de fungos nas placas pode ter colaborado para a morte das sementes. Nos 

tratamentos pós-enterrio, não restaram sementes viáveis, o que reforça a hipótese da perda de 

viabilidade devido ao longo período de embebição (60 dias).  

4+7 50 M, 5% no tratamento com GA4+7 

100 M e totalmente inibida nos tratamentos com GA4+7 10 M, 250 M, 500 M, Fluridona 

100 M e Fluridona 30 M + GA4+710 M, o GA4+7 também diminuiu a velocidade da germinação 

, aumentando o t50H2O=18.3 dias para t50GA100

 O enterrio e o tratamento com hormônios pós-enterrio tiveram efeito sobre as taxas de 

germinação, no entanto, esses efeitos não foram estatisticamente significativos(Figura 26). Em 

água a germinação das sementes recuperadas foi reduzida em média 80% em todos os meses 

nas duas áreas. 

=33dias (Figura 26). 



 
 

73 
 

 Em comparação ao tratamento inicial em água, as sementes incubadas em GA4+7 

 

100 M não foram estimuladas a germinar, já a incubação com Fluridona 100 M aumentou em 

5% a germinação de B. variabilis em novembro no lote enterrado no JD, e no mesmo mês 

trouxe a germinação das sementes desenterradas de MG para os níveis iniciais de germinação 

em água. 

Figura 26.  Germinação de sementes de B. variabilis em água (H2

  As sementes de B. variabilis do JD desenterradas em novembro tratadas com Fluridona 

tiveram sua taxa de germinção 22% maior que as sementes incubadas em água e 14% maior 

que em GA

O), GA 50 e 100 M e 

Fluridona (FLU) 100 M do lote pós-coleta (L0 - Outubro) e pós-enterrio (Nov a Jan) das duas 

áreas, evidenciando mudanças no estado de dormência e sensibilidade aos hormônios, letras 

diferentes indicam diferenças entre os tratamentos pós-enterrio. 

4+7 

Em dezembro as sementes germinaram cerca de 10% em todos os tratamentos pós-

enterrio, dado o pequeno número de sementes viáveis e não germinadas restante.  

100 M, esta diferença não foi significativa, no entanto a falta de significância 

pode ser consequência do pequeno número de repetições, entre as quais algumas placas não 

tiveram sementes germinadas, limitando a análise estatística. Levando em consideração o 

efeito da fluridona, a nova produção de ABA pode ter sido um fator de manutenção da 

dormência nas sementes de B. variabilis durante o enterrio.  

b 

a 

0 a 0 0 0 0 

c 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

L0 MG JD MG JD MG JD 

Out Nov Dez Jan 

ge
rm

in
aç

ão
  %

 

H2O GA 100 FLU 100 GA 50 H2O GA 100 M FLU 100 M GA 50 M 



 
 

74 
 

Baixas taxas de germinação in situ de B. variabilis ocorreram em novembro, quando as 

sementes enterradas no JD, germinaram 10% a mais que as sementes enterradas em MG  

(Figura 27 e 28). Houve um aumento significativo da germinação em MG em dezembro (20%), e 

moderado no JD (26%), a partir de janeiro o aumento na germinação de sementes de B. 

variabilis foi discreto, sendo 2% ao mês no JD e 4% ao mês em MG, em fevereiro não havia mais 

sementes viáveis no JD, mas algumas sementes permaneceram viáveis e germinando até março 

em MG, quando a taxa final de germinação foi estimada em 33,9% apenas 3,9 % maior que a 

taxa do JD.  

Em MG três lotes foram descartados na contagem final por terem sido atacados por 

térmitas, a variação do numero total de sementes germinadas em MG foi maior que no JD, 

chegando um dos lotes a ter 54% das sementes germinadas e no JD não ultrapassou 42%, onde 

a maioria dos lotes teve menos de 30% de germinação. 
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Figura 27 Germinação, viabilidade e mortalidade de sementes de B. variabilis enterradas em Mogi-
Guaçu sob a variação de umidade e temperatura entre outubro e março (b), o valor em evidência em (a) 
indica a média dos lotes recuperados em março após a perda total de viabilidade, um mês após no JD,  a 
barra de erro representa a dispersão desses lotes, diferentes dinâmicas apesar de resultados 
semelhantes. 
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Figura 28 Germinação, viabilidade e mortalidade de sementes de B. variabilis enterradas no 
Jardim Experimental sob a variação de umidade e temperatura entre outubro e março (b),  o 
valor em evidência em (a) indica a média dos lotes recuperados em fevereiro após a perda total 
de viabilidade,  a barra de erro representa a dispersão desses lotes, diferentes dinâmicas apesar 
de resultados semelhantes. Diferenças não significante entre as dinâmicas de MG e JD. (MW 
p=0,25). 

O enterrio levou à perda de viabilidade das sementes no JD nos primeiros meses, a 

mortalidade foi de 15% nos lotes desenterrados em novembro e dezembro, sendo nesse 

período a viabilidade inicial mantida nos lotes de MG. Em janeiro houve queda de 50% da 

viabilidade nas sementes enterradas nessa área, e de 24% no lote do JD, o que significa que 

apenas 11% de sementes estavam viáveis no JD, sendo que em fevereiro a viabilidade das 
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sementes de B. variabilis dessa área foi nula, enquanto em MG restaram ainda 5% das 

sementes viáveis, que acabaram de se deteriorar em março.  

 A germinação de B. variabilis foi baixa, independentemente do tratamento ou da 

condição exposta, as sementes não germinaram mais que 50%, o que é comum para espécies 

de Malpighiaceae (Nunes et al., 2006, Locardi e Meirelles, 2003, Garcia-Nunes et al., 2001), a 

baixa germinação final não parece ser decorrente de dormência, pois nos tratamentos de 

sensibilidade aos hormônios as sementes de B. variabilis não superaram as taxa obtidas em 

água, e mesmo quando algum nível de dormência foi induzido, as taxas de germinação 

alcançadas com a atenuação por fluridona  não foram maiores. Comportamento semelhante foi 

encontrado por Camino (1998) trabalhando com Byrsonima sp.,  onde soluções de alta 

concentração  GA3

 A possibilidade de baixa germinação das sementes pela má formação do embrião foi 

descartada no presente trabalho pela análise morfológica, sendo as sementes e embriões de B. 

variabilis morfologicamente maduros e semelhantes com o descrito por Araujo (1994) para B. 

adenopoda e para o gênero Banisteriopsis por Souto e Oliveira (2008).  

 foram capazes de elevar as taxas de germinação, que no entanto não 

superaram os 41%.  

 As sementes de B. variabilis possivelmente não são dispersas dormentes, como o 

suposto no início desse trabalho, mas os frutos talvez sejam dispersos com sementes de 

maturidade fisiológica heterogênea, já que esta é independente do tempo de pós-polinização 

(Matilla at al. 2005) o que implica em diferentes respostas germinativas e graus de vigor 

(Dell’Aquila, 2009). Aparentemente GA4+7

  Silva et al. (2005) discute que a aplicação de GA

 prejudicou todas as sementes de B. variabilis do 

tratamento inicial, inibindo a germinação e promovendo a perda total de viabilidade, o que 

talvez seja conseqüência de um desbalanço hormonal provocado pelo regulador de 

crescimento exógeno pós-colheita.  

4+7 exógeno em sementes intactas de 

Coffea arabica inibe a germinação e provoca também a morte do embrião por oxidação do eixo 

hipocótilo-radicular, no entanto o mesmo não acontece quando o embrião isolado do 
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endosperma é incubado com esse hormônio. O efeito deletério do GA é devido a 

dissincronização entre o processo de consumo do endosperma e a germinação do embrião 

(Takaki e Dietrich, 1979). Uma vez que as sementes de B. variabilis é exoespermada,esse tipo 

de dessincronização não explica a inibição encontrada para essa espécie pelo GA4+7

 A fragilidade e rapidez com que as sementes de B. variabilis perderam a viabilidade em 

campo, em especial no JD, onde a umidade foi maior no primeiro mês de enterrio, reforçam a 

hipótese da imaturidade fisiológica das sementes, que não parece ser superável pós-dispersão. 

A falta de maturidade fisiológica confere menos vigor às sementes (Vertucci e Farrant, 1995 e 

Alqudah et al., 2011) e explica a alta taxa de mortalidade tanto nos experimentos em 

laboratório quanto nos experimentos in situ. 

.  

 As temperaturas mínimas próximas de 20 C no solo e a flutuação da umidade em 

outubro parecem ter induzido a dormência secundária em sementes de B. variabilis in situ em 

ambas as áreas, as sementes recuperadas em novembro só germinaram às taxas iniciais quando 

incubadas em fluridona,  germinando apenas 5% e 14 % em MG e JD in situ. A temperatura do 

solo foi mais alta no JD em novembro, o que elevou a germinação das sementes a 26%, mas as 

sementes não germinadas in situ continuaram respondendo a incubação com fluridona 

mostrando um processo dinâmico de regulação da dormência.  

No JD o aumento gradual da temperatura mínima foi atenuando o nível de dormência e 

aumentando a taxa de germinação in situ até fevereiro quando não restavam mais sementes 

capazes de germinar e houve perda total da viabilidade das sementes. A dinâmica da dormência 

secundária de B. variabilis no JD também é refletida na germinação em GA, que passa a 

estimular a germinação das sementes recuperadas do enterrio. 

 Durante o mês de novembro em MG apesar das temperaturas mínimas de solo terem se 

mantido muito próximas das mínimas do ar (20 C) as máximas se elevaram, estimulando a 

germinação de 20% das sementes de B. variabilis in situ, em dezembro houve uma nova queda 

das temperaturas, devido a maior umidade do solo, e as sementes de B. variabilis novamente 
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deixaram de germinar, já que os mesmos 20% de sementes germinadas foi encontrado no lote 

recuperado em janeiro.  

 A diminuição da resposta à fluridona em dezembro e janeiro das sementes recuperadas 

de MG pode ser atribuída à incubação apenas de sementes com um nível de dormência mais 

profundo e estável, sendo esse não tão dinâmico em relação a nova produção de ABA, supondo 

que  as sementes menos exigentes (mais sensíveis as condições ambientais) já tinham 

germinado in situ. Esse estado de dormência das sementes não germinadas recuperadas em 

janeiro e dezembro é, no entanto, atenuado por GA 100 M que estimulou a germinação das 

sementes. 

  Em janeiro as temperaturas de solo voltaram a subir assim como o número de dias com 

água disponível e as sementes enterradas em MG voltaram a germinar, chegando ao nível de 

dezembro no JD (24%) e ficando viáveis até fevereiro, quando todos os demais lotes enterrados 

tiveram média de germinação final de 33%. 

  As diferenças de germinação entre os dois sítios não foram significativas, já que o teste 

estatístico utilizado para a dinâmica in situ não usa a ordenação temporal (consideravelmente 

diferente) e sim o ranqueamento para a análise, e os resultados finais de germinação foram 

semelhantes. Diferenças na dinâmica seriam percebidas em uma amostragem com um maior 

número de repetições nos dois sítios em comparação mês a mês, ou se as diferenças fossem 

maiores como em X. aromatica.   

 As sementes de B. variabilis têm sua germinação inibida por temperaturas abaixo de 

20 C, e pela diminuição das temperaturas as quais são expostas, numa resposta de aclimatação 

ao ambiente. Essa aclimatação tornou as sementes menos sensíveis a fluridona e mais sensíveis 

ao GA, pode-se dizer então que a dormência da espécie é fortemente influenciada pela 

flutuação hormonal induzida pelo ambiente conforme o modelo da Figura 29.  Propomos no 

esquema que as sementes são dispersas com uma razão ABA/GA que as permite germinar, a 

exposição a temperaturas abaixo de 20 C (menores que as previas) induz a produção de ABA, 

inibindo a germinação e estabelecendo a dormência secundária, o aumento da temperatura, 
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estimula a produção de GA e a relação GA/ABA volta a ser favorável a germinação. A queda da 

temperatura a que é previamente exposta é capaz de reinduzir a dormência das sementes da 

espécie e não a temperatura absoluta. 

 

Figura 29 Modelo de influência sazonal na germinabilidade, dada flutuação hormonal dada o ambiente 
em B. variabilis. Vales indicam a tendência a germinar e picos a resiliência do estado (resistência em 
mudar de estado ou sensibilidade ao ambiente). 

 Dos frutos produzidos por B. variabilis apenas 23% contêm sementes capazes de 

germinar, mas isso não deve ser um fator limitante à reprodução sexuada da espécie, uma vez 

que o número de frutos produzidos por planta é muito grande, sua dispersão é feita ao longo 

de três meses e a germinação é espalhada pelos meses úmidos. No entanto, a reprodução 

sexuada da espécie depende da produção anual de sementes, já que a mesma não produz 

banco de semente permanente, tendo suas sementes dois destinos ao fim da estação chuvosa: 

a deterioração ou a germinação.  
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V. tucanorum 

 

 V. tucanorum teve suas sementes colhidas com 96% de viabilidade inicial, mas essa 

viabilidade decaiu mês a mês, até maio as sementes armazenadas em vidros a 20 C 

mantiveram 60% das suas sementes corando no teste de viabilidade (Figura 30).  

 

 

Figura 30. Viabilidade de sementes de V. tucanorum durante o armazenamento em vidros a 20  

C, no laboratório, em maio o teor de umidade médio foi de 9%. 

 A germinação de V. tucanorum inicial em água foi de 94,7%, sendo iniciada 10 dias após 

a incubação e completada em 27 dias, com um T50H2O

A viabilidade das sementes de V. tucanorum foi afetada pelos tratamentos de 

temperatura extrema, a 5 C a mortalidade foi de 20%, sendo maior nas sementes incubadas a 

35 C com mortalidade de 40% (Figura 31) 

 =16,6 dias, não apresentando dormência 

inicial. A taxa de germinação de V. tucanorum não foi alterada pelas condições de luz (Figura 

29), não sendo a qualidade de luz o fator limitante para a taxa de germinação das sementes da 

espécie, apesar do atraso na germinação das sementes expostas ao vermelho extremo em 

relação às demais condições de luz (Tabela 4). 
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Figura 31. Germinação de V. tucanorum submetida a vermelho extremo, escuro e luz branca 
(20/30 C) e fotoperíodo depois de 10 dias de escuro a 5 C ou 35 C, as barras indicam 
viabilidade das sementes ao início, aos 10 dias após os pré-tratamentos de a 5 C e 35 C e ao 
fim dos tratamentos. 

Tabela 4. Tempo para 50% da germinação final de sementes de V. tucanorum (dias), aumento o 
t50

Trat 

 em sementes tratadas com vermelho extremo, letras diferentes mostram significância (t). 

T  50 

Luz 14.1 a 

Escuro 15.1 a 

V. extr. 19.9 b 

P 10/5 C 14.3 a 

P 10/35 C  9.3 a 
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  Os tratamentos de 5 C e 35 C inibiram a germinação mesmo depois de transferidos 

para a condição 20/30 C com fotoperíodo, sendo a taxa final de germinação das sementes de V. 

tucanorum  pré-incubadas a 5 C de 28% e a das sementes pré-incubadas a 35 C de 33% . 

Durante a incubação a 5 C a germinação foi de 1,5%,  após a transferência o aumento da taxa 

de germinação foi gradativo com  T50=14,3  igual à germinação em água, já nas sementes pré-

incubadas a 35ºC  a germinação inicial foi de 4,5%, e  o aumento da taxa de germinação foi mais 

rápido após a transferência com o T50 

Depois de analisados os fatores ambientais que afetam a germinabilidade das sementes 

de V. tucanorum, análise das sementes com a germinabilidade reduzida por estes seria feita por 

testes de sensibilidade a GA 250, 100, 50 e 10 M e Fluridona 100 M. 

= 9,3 (Tabela 4).  

  Em março, quando um novo lote de sementes armazenadas foi incubado para a indução 

de dormência, as sementes deixaram de germinar em água e luz, sendo então testadas quanto 

a sensibilidade a GA 250, 100, 50 e 10 M e Fluridona 100 M, os quais não tiveram efeito 

sobre a germinação.  

Os 4 % de sementes germinadas nesses tratamentos deram origem a plântulas 

anormais, sendo caracterizada a perda de vigor apesar da manutenção da coloração no teste de 

tetrazólio de 70% das sementes. O teor de umidade das sementes de V. tucanorum 

armazenadas em março foi de 9,8%, entretanto, a umidade anterior a esse período não foi 

acompanhada. 

 As sementes de V. tucanorum de MG germinaram 27% no primeiro mês in situ até a 

recuperação do lote em novembro, quando incubadas em água tiveram a mesma taxa de 

germinação do lote inicial (96%). Em dezembro, apesar da pouca mortalidade, a germinação da 

espécie caiu 88%, germinando apenas 8% quando incubada em água, o que também ocorreu 

com as sementes incubadas em janeiro, quando a viabilidade caiu pela metade. Em fevereiro, 

não havia mais sementes viáveis para os testes de germinação em laboratório (Figura 32) 
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Figura 32 Germinação, viabilidade e mortalidade de sementes de V. tucanorum enterradas em 

Mogi-Guaçu (a), germinação centralizada no primeiro mês de enterrio com concomitante 

declínio da viabilidade e aumento da temperatura (b). 

 

 A germinação de sementes de V. tucanorum é independente das condições de luz, 

apesar da ausência da luz aumentar a distribuição da germinação no tempo, embora não tenha 

diminuido significativamente a germinabilidade, pelo menos na condição testada (20/30  com 

fotoperíodo). Barbosa et al. (1999), encontrou algum grau de dependência de luz na 

germinação da espécie quando a diferença  da alternância de temperaturas foi maior que 15 C.  
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  As temperaturas extremas (5 C e 35 C) diminuíram significativamente a germinação, 

tanto durante o período de incubação, quanto depois no teste em laboratório a 20/30 C com 

fotoperíodo. Esta diminuição da germinação ao pré-tratamento com 35 C também foi 

significativa no trabalho de Barbosa et al. (1999), isso poderia sugerir uma indução de 

dormência secundária das sementes, porém a queda da viabilidade das sementes depois da 

incubação a 35 C, seguida da não germinação, aponta para a morte das sementes.  

 Tanto in situ quanto na incubação pós-enterrio em água, a germinabilidade da espécie 

cessou a partir de dezembro, depois que as temperaturas máximas em novembro ficaram 

acima de 35 C por quase todo o mês.  As sementes incubadas em água pós-enterrio em 

outubro apresentaram 96% de germinação, mas nos meses seguintes não germinaram mais 

que 15 %, assim como, in situ houve o aumento de apenas 2% na germinação a partir de 

novembro. A flutuação contínua da disponibilidade hídrica somado ao aumento da temperatura 

em novembro e a concomitante diminuição da viabilidade nos meses seguintes reforçam a 

hipótese de morte das sementes. Indicando que as sementes de V. tucanorum são sensíveis à 

dessecação e a temperaturas acima de 35 C.  

 A temperatura de 5 C diminuiu a germinação das sementes de V. tucanorum, sem que 

sua viabilidade fosse reduzida, apesar da espécie não ocorrer em áreas onde a temperatura 

seja tão baixa, esse pode ser um processo conservativo de indução de dormência, no entanto, 

maiores estudos são necessários para inferir se essa redução é pela indução de dormência 

secundária ou também pela diminuição do vigor. 

 A redução da germinação que impediu o estudo aprofundado dos tratamentos de 

temperaturas extremas deve estar associada à perda de vigor das sementes armazenadas, uma 

vez que mesmo tratamentos com altas doses de GA não foram capazes de induzir a germinação 

ou deram origem a plântulas anormais. Para V. tucanorum a viabilidade poderia ter sido 

estudada juntamente com outros teste de vigor como por exemplo pela condutividade elétrica 

(Mirdad et al., 2006), já que as sementes continuavam corando no teste de tetrazólio mesmo 

com a perda da capacidade germinativa. 
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 Neste trabalho as sementes de V. tucanorum não tiveram a umidade acompanhada 

durante o armazenamento, no entanto V. guatemalensis, espécie de florestas úmidas, têm 

sementes recalcitrantes (Farnsworth,2000),  essa característica pode ser da família. Faria (2004) 

nota a falha em germinar sementes de outra espécie da mesma família, Qualea grandiflora, no 

campo sujo e no cerradão, quando em água sua germinação inicial foi alta e rápida e a perda de 

viabilidade in situ pode ser uma evidência morte por dessecação.  

V. tucanorum ocorre com freqüência em áreas de transição cerradão-floresta 

semidecídua, (Lima e Locardi, 2010) e matas ciliares (Dias, 2010) no Estado de São Paulo 

caracterizando a colonização de formações mais úmidas, além disso, a dispersão de V. 

tucanorum  se dá ao final da estação seca (agosto e setembro, nesse trabalho e segundo 

Crestana (2006), e Santin (1999)). 

 A intolerância à dessecação e às altas temperaturas tornam a colonização do cerrado 

por essa espécie temporalmente restrita, como o observado em campo, onde um grande 

número das sementes aproveita as primeiras chuvas para a germinação,formando banco de 

plântulas, e nos meses seguintes se tornam inviáveis. Essa sensibilidade às condições 

ambientais pode ser o fator que limita a presença desta espécie a áreas de cerradão, e a exclui 

das formações mais abertas tal qual encontrado por Costa e Araujo (2001) em Uberlandia (MG). 

 O estabelecimento das três espécies é dependente da estação chuvosa, após a 

dispersão das sementes na estação seca.  

Em B. variabilis e X. aromatica o nível de dormência e a germinação das sementes foram 

regulados pelas condições ambientais do início da estação chuvosa, assim como a viabilidade, 

encerrada juntamente com o verão. V. tucanorum se estabelece no início das chuvas, 

produzindo um banco de plântulas, e evitando assim que sementes não germinadas sofram 

ciclos de desidratação-reidratação ou dessecação.  

Essas espécies de cerrado não formam banco de sementes permanente, dependendo da 

recarga anual de diásporos para a reprodução sexuada, essa afirmação é reforçada pelo 

trabalho de Salazar et al. (2011), que afirmam que a dormência e a época de dispersão são mais 
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importantes no estabelecimento de plântulas no cerrado que o banco permanente de 

sementes, e também com Fenner e Thompson (2005) no que diz respeito a sementes de 

espécies lenhosas e de ambiente cíclico formarem bancos de sementes transitórios. 
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Conclusões  

 

 As sementes de X. aromatica têm embriões maduros porem reduzidos, apresentando 

dormência morfofisiológica, no qual a dormência fisiológica deve ser superada para que ocorra 

o desenvolvimento do embrião dentro da semente antes da germinação. Essas sementes são 

dispersas com um nível de dormência que pode ser atenuado por GA. Dias de amplitude 

térmica alta aprofundam o nível de dormência tornando as sementes insensíveis ao GA 250 M 

e este nível de dormência profunda é atenuado pela diminuição da sensibilidade ao ABA dada 

pelo período de dias de temperatura estável. A flutuação da disponibilidade de água é 

prejudicial à viabilidade das sementes depois de iniciado o desenvolvimento do embrião.

 Os propágulos de B. variabilis têm baixo vigor, suas sementes têm cotilédones bem 

desenvolvidos e eixo hipocótilo-radicular curto, sendo dispersos não dormentes. Temperaturas 

baixas pós-dispersão induzem a dormência de parte das sementes, a qual tem a regulação 

dinâmica pela indução da produção de ABA e sensibilização a GA 100 M. O aumento das 

temperaturas em relação ao ambiente prévio atenua a dormência das sementes da espécie, 

que germinam totalmente até o final da estação chuvosa, quando não restam sementes viáveis 

no solo. 

 As sementes de V. tucanorum são morfologicamente desenvolvidas e dispersas com alta 

viabilidade e germinabilidade. As sementes são insensíveis às variações nas condições de luz, 

mas é inibida pelas temperaturas de 5 C e 35 C, sendo a ultima prejudicial ao vigor das 

sementes, assim como a flutuação da disponibilidade de água, e deletérias quando estes 

fatores são somados em campo. A sazonalidade limitou a germinação de sementes de V. 

tucanorum em campo aos meses úmidos de temperatura abaixo de 35 C no solo.  

 A sazonalidade de temperatura e umidade influencia a germinação das sementes de B. 

variabilis e de X. aromatica e suas sensibilidades aos hormônios que regem a aptidão destas a 

germinar em certas condições ambientais, sendo estes essenciais na dinâmica de 

estabelecimento dessas espécies. 
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ANEXO I  

(a) 

Equação de van Genucheten(1980) 

Se = ( )    onde m=1/n  e    Se

sendo  

=    ,  

 = umidade m3/m3 

r= valor da umidade residual 

s

n e  fornecidos pelo SWRC fit 

= umidade no ponto de saturação no solo 

 Solo JD Solo MG 
0,40395 s 0,24214 
0,11942 r 0,077585 

 4606,9 703,89 
n 1.33 1.4019 
 

(b) Curvas de calibração dos solos do cerrado de Mogi-Guaçu (MG) e solo do canteiro do Jardim Experimental da UNESP-
Rio Claro (JD)  

    

 

 

 

 

 

y = -1.0446x2 + 1.4438x - 0.0992 
R² = 0.9853 
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ANEXO II: Umidade e Valores de Potencial mátrico maiores de -0,9 MPa 
Data JD 

Umidade 
(m3/m3) 

JD  (-
Mpa) 

MG 
Umidade 
(m3/m3) 

MG   (-
Mpa) 

Data JD Umidd 
(m3/m3) 

JD  (-
Mpa) 

MG Umidd 
(m3/m3) 

MG  (-
Mpa) 

15-Sep-10 0.02 <90 0.02 < 740 14-Nov-10 0.16 0.06 0.11 0.073 
16-Sep-10 0.03 <90 0.03 < 740 15-Nov-10 0.15 0.15 0.07 < 740 
17-Sep-10 0.03 <90 0.03 < 740 16-Nov-10 0.16 0.08 0.15 0.012 
18-Sep-10 0.02 <90 0.03 < 740 17-Nov-10 0.17 0.03 0.17 0.006 
19-Sep-10 0.02 <90 0.02 < 740 18-Nov-10 0.16 0.07 0.13 0.026 
20-Sep-10 0.02 <90 0.03 < 740 19-Nov-10 0.15 0.16 0.09 0.606 
21-Sep-10 0.03 <90 0.03 < 740 20-Nov-10 0.14 0.58 0.07 < 740 
22-Sep-10 0.03 <90 0.03 < 740 21-Nov-10 0.13 2.34 0.06 < 740 
23-Sep-10 0.02 <90 0.03 < 740 22-Nov-10 0.13 1.55 0.04 < 740 
24-Sep-10 0.03 <90 0.02 < 740 23-Nov-10 0.17 0.05 0.09 2.593 
25-Sep-10 0.03 <90 0.03 < 740 24-Nov-10 0.15 0.26 0.05 < 740 
26-Sep-10 0.16 0.11 0.16 0.009 25-Nov-10 0.15 0.14 0.04 < 740 
27-Sep-10 0.22 0.00 0.20 0.002 26-Nov-10 0.18 0.02 0.10 0.168 
28-Sep-10 0.23 0.00 0.21 0.002 27-Nov-10 0.16 0.09 0.05 < 740 
29-Sep-10 0.19 0.02 0.16 0.006 28-Nov-10 0.15 0.20 0.04 < 740 
30-Sep-10 0.18 0.03 0.19 0.003 29-Nov-10 0.14 0.58 0.05 < 740 
01-Oct-10 0.18 0.02 0.20 0.002 30-Nov-10 0.13 3.13 0.15 0.012 
02-Oct-10 0.22 0.00 0.19 0.003 01-Dec-10 0.13 17.12 0.12 0.055 
03-Oct-10 0.19 0.01 0.16 0.007 02-Dec-10 0.12 89.75 0.15 0.010 
04-Oct-10 0.17 0.04 0.14 0.015 03-Dec-10 0.18 0.02 0.18 0.004 
05-Oct-10 0.15 0.14 0.12 0.048 04-Dec-10 0.18 0.03 0.14 0.018 
06-Oct-10 0.14 0.70 0.10 0.267 05-Dec-10 0.17 0.04 0.12 0.035 
07-Oct-10 0.16 0.11 0.08 6.390 06-Dec-10 0.19 0.02 0.17 0.006 
08-Oct-10 0.19 0.01 0.11 0.094 07-Dec-10 0.17 0.03 0.12 0.037 
09-Oct-10 0.16 0.11 0.09 0.752 08-Dec-10 0.18 0.03 0.10 0.254 
10-Oct-10 0.14 0.69 0.08 < 740 09-Dec-10 0.16 0.07 0.08 734.198 
11-Oct-10 0.13 17.69 0.07 < 740 10-Dec-10 0.15 0.14 0.06 < 740 
12-Oct-10 0.11 <90 0.06 < 740 11-Dec-10 0.16 0.07 0.06 < 740 
13-Oct-10 0.10 <90 0.05 < 740 12-Dec-10 0.19 0.01 0.07 < 740 
14-Oct-10 0.09 <90 0.05 < 740 13-Dec-10 0.20 0.01 0.17 0.005 
15-Oct-10 0.07 <90 0.04 < 740 14-Dec-10 0.20 0.01 0.17 0.006 
16-Oct-10 0.07 <90 0.04 < 740 15-Dec-10 0.19 0.02 0.14 0.017 
17-Oct-10 0.06 <90 0.04 < 740 16-Dec-10 0.20 0.01 0.19 0.003 
18-Oct-10 0.06 <90 0.04 < 740 17-Dec-10 0.19 0.02 0.17 0.005 
19-Oct-10 0.07 <90 0.04 < 740 18-Dec-10 0.18 0.02 0.17 0.005 
20-Oct-10 0.06 <90 0.04 < 740 19-Dec-10 0.20 0.01 0.16 0.008 
21-Oct-10 0.06 <90 0.04 < 740 20-Dec-10 0.19 0.01 0.15 0.012 
22-Oct-10 0.06 <90 0.04 < 740 21-Dec-10 0.17 0.03 0.10 0.129 
23-Oct-10 0.05 <90 0.03 < 740 22-Dec-10 0.19 0.01 0.20 0.002 
24-Oct-10 0.05 <90 0.03 < 740 23-Dec-10 0.20 0.01 0.22 0.001 
25-Oct-10 0.10 <90 0.03 < 740 24-Dec-10 0.19 0.02 0.18 0.005 
26-Oct-10 0.21 0.01 0.04 < 740 25-Dec-10 0.17 0.03 0.13 0.023 
27-Oct-10 0.16 0.08 0.04 < 740 26-Dec-10 0.18 0.02 0.11 0.109 
28-Oct-10 0.14 0.76 0.03 < 740 27-Dec-10 0.19 0.01 0.10 0.176 
29-Oct-10 0.12 <90 0.03 < 740 28-Dec-10 0.18 0.03 0.08 11.139 
30-Oct-10 0.16 0.07 0.11 0.078 29-Dec-10 0.17 0.04 0.07 < 740 
31-Oct-10 0.20 0.01 0.16 0.008 30-Dec-10 0.16 0.07 0.06 < 740 
01-Nov-10 0.17 0.03 0.11 0.066 31-Dec-10 0.15 0.13 0.05 < 740 
02-Nov-10 0.15 0.14 0.08 8.201 01-Jan-11 0.15 0.23 0.05 < 740 
03-Nov-10 0.14 1.36 0.06 < 740 02-Jan-11 0.17 0.04 0.09 0.775 
04-Nov-10 0.11 <90 0.05 < 740 03-Jan-11 0.21 0.01 0.20 0.002 
05-Nov-10 0.10 <90 0.05 < 740 04-Jan-11 0.20 0.01 0.17 0.005 
06-Nov-10 0.09 <90 0.17 0.006 05-Jan-11 0.22 0.01 0.16 0.006 
07-Nov-10 0.09 <90 0.11 0.085 06-Jan-11 0.21 0.01 0.19 0.003 
08-Nov-10 0.09 <90 0.07 < 740 07-Jan-11 0.20 0.01 0.18 0.004 
09-Nov-10 0.15 0.19 0.04 < 740 08-Jan-11 0.20 0.01 0.18 0.005 
10-Nov-10 0.19 0.01 0.04 < 740 09-Jan-11 0.20 0.01 0.15 0.012 
11-Nov-10 0.16 0.11 0.04 < 740 10-Jan-11 0.21 0.01 0.19 0.003 
12-Nov-10 0.14 0.47 0.03 < 740 11-Jan-11 0.21 0.01 0.18 0.004 
13-Nov-10 0.17 0.04 0.13 0.021 12-Jan-11 0.21 0.01 0.19 0.003 
 
 
 



 
 
 

Continuação anexo II 
Data JD Umidd 

(m3/m3) 
JD  (-
Mpa) 

MG Umidd 
(m3/m3) 

MG   (-
Mpa) 

Data JD Umidd 
(m3/m3) 

JD  (-
Mpa) 

MG Umidd 
(m3/m3) 

MG   (-Mpa) 

13-Jan-11 0.22 0.01 0.20 0.002 15-Mar-11 0.20 0.01 0.11 0.082 
14-Jan-11 0.21 0.01 0.17 0.006 16-Mar-11 0.19 0.01 0.09 2.503 
15-Jan-11 0.20 0.01 0.13 0.024 17-Mar-11 0.19 0.01 0.18 0.004 
16-Jan-11 0.22 0.00 0.18 0.004 18-Mar-11 0.22 0.01 0.17 0.005 
17-Jan-11 0.21 0.01 0.16 0.008 19-Mar-11 0.21 0.01 0.16 0.009 
18-Jan-11 0.22 0.00 0.15 0.012 20-Mar-11 0.20 0.01 0.13 0.030 
19-Jan-11 0.22 0.00 0.16 0.008 21-Mar-11 0.20 0.01 0.11 0.086 
20-Jan-11 0.21 0.01 0.17 0.005 22-Mar-11 0.19 0.01 0.10 0.132 
21-Jan-11 0.21 0.01 0.18 0.005 23-Mar-11 0.19 0.02 0.10 0.282 
22-Jan-11 0.20 0.01 0.14 0.013 24-Mar-11 0.18 0.02 0.09 1.765 
23-Jan-11 0.21 0.01 0.11 0.067 25-Mar-11 0.18 0.02 0.07 < 740 
24-Jan-11 0.20 0.01 0.09 2.332 26-Mar-11 0.17 0.03 0.06 < 740 
25-Jan-11 0.18 0.02 0.07 < 740 27-Mar-11 0.17 0.05 0.05 < 740 
26-Jan-11 0.17 0.04 0.06 < 740 28-Mar-11 0.16 0.07 0.05 < 740 
27-Jan-11 0.21 0.01 0.13 0.029 29-Mar-11 0.16 0.06 0.05 < 740 
28-Jan-11 0.19 0.01 0.10 0.232 30-Mar-11 0.16 0.07 0.05 < 740 
29-Jan-11 0.21 0.01 0.16 0.006 31-Mar-11 0.16 0.08 0.05 < 740 
30-Jan-11 0.20 0.01 0.13 0.023 01-Apr-11 0.18 0.03 0.04 < 740 
31-Jan-11 0.21 0.01 0.14 0.019 02-Apr-11 0.21 0.01 0.07 < 740 
01-Feb-11 0.21 0.01 0.13 0.030 03-Apr-11 0.22 0.01 0.11 0.065 
02-Feb-11 0.20 0.01 0.19 0.003 04-Apr-11 0.21 0.01 0.14 0.016 
03-Feb-11 0.21 0.01 0.17 0.005 05-Apr-11 0.21 0.01 0.16 0.007 
04-Feb-11 0.21 0.01 0.15 0.012 06-Apr-11 0.19 0.01 0.14 0.017 
05-Feb-11 0.20 0.01 0.11 0.088 07-Apr-11 0.19 0.02 0.11 0.075 
06-Feb-11 0.19 0.02 0.08 5.657 08-Apr-11 0.20 0.01 0.09 0.401 
07-Feb-11 0.21 0.01 0.07 < 740 09-Apr-11 0.21 0.01 0.10 0.224 
08-Feb-11 0.20 0.01 0.06 < 740 10-Apr-11 0.22 0.01 0.17 0.005 
09-Feb-11 0.19 0.02 0.05 < 740 11-Apr-11 0.21 0.01 0.16 0.009 
10-Feb-11 0.18 0.02 0.05 < 740 12-Apr-11 0.22 0.00 0.19 0.003 
11-Feb-11 0.18 0.02 0.05 < 740 13-Apr-11 0.22 0.01 0.17 0.006 
12-Feb-11 0.21 0.01 0.09 0.404 14-Apr-11 0.21 0.01 0.15 0.012 
13-Feb-11 0.21 0.01 0.08 < 740 15-Apr-11 0.20 0.01 0.13 0.024 
14-Feb-11 0.21 0.01 0.06 < 740 16-Apr-11 0.19 0.01 0.12 0.055 
15-Feb-11 0.21 0.01 0.07 < 740 17-Apr-11 0.19 0.01 0.10 0.175 
16-Feb-11 0.22 0.00 0.15 0.010 18-Apr-11 0.19 0.02 0.08 4.645 
17-Feb-11 0.22 0.00 0.19 0.003 19-Apr-11 0.18 0.02 0.07 < 740 
18-Feb-11 0.21 0.01 0.18 0.004 20-Apr-11 0.18 0.03 0.06 < 740 
19-Feb-11 0.21 0.01 0.14 0.015 21-Apr-11 0.17 0.03 0.06 < 740 
20-Feb-11 0.20 0.01 0.11 0.094 22-Apr-11 0.17 0.04 0.05 < 740 
21-Feb-11 0.19 0.01 0.09 1.886 23-Apr-11 0.16 0.06 0.05 < 740 
22-Feb-11 0.19 0.02 0.11 0.066 24-Apr-11 0.16 0.08 0.05 < 740 
23-Feb-11 0.18 0.02 0.17 0.006 25-Apr-11 0.15 0.12 0.05 < 740 
24-Feb-11 0.19 0.01 0.15 0.010 26-Apr-11 0.17 0.04 0.08 < 740 
25-Feb-11 0.21 0.01 0.15 0.011 27-Apr-11 0.21 0.01 0.17 0.006 
26-Feb-11 0.20 0.01 0.16 0.008 28-Apr-11 0.21 0.01 0.16 0.008 
27-Feb-11 0.22 0.00 0.18 0.004 29-Apr-11 0.20 0.01 0.14 0.017 
28-Feb-11 0.22 0.01 0.17 0.006 30-Apr-11 0.20 0.01 0.14 0.017 
01-Mar-11 0.22 0.01 0.19 0.003 01-May-11 0.21 0.01 0.16 0.007 
02-Mar-11 0.23 0.00 0.21 0.002 02-May-11 0.20 0.01 0.15 0.011 
03-Mar-11 0.22 0.00 0.20 0.002 03-May-11 0.19 0.01 0.13 0.022 
04-Mar-11 0.23 0.00 0.20 0.002 04-May-11 0.19 0.02 0.12 0.046 
05-Mar-11 0.22 0.00 0.20 0.002 05-May-11 0.18 0.02 0.11 0.117 
06-Mar-11 0.23 0.00 0.21 0.001 06-May-11 0.18 0.02 0.09 0.441 
07-Mar-11 0.22 0.00 0.19 0.003 07-May-11 0.18 0.03 0.08 5.781 
08-Mar-11 0.22 0.00 0.19 0.003 08-May-11 0.17 0.03 0.07 < 740 
09-Mar-11 0.22 0.01 0.18 0.004 09-May-11 0.17 0.04 0.07 < 740 
10-Mar-11 0.21 0.01 0.16 0.007 10-May-11 0.17 0.05 0.06 < 740 
11-Mar-11 0.22 0.00 0.18 0.003 11-May-11 0.16 0.07 0.05 < 740 
12-Mar-11 0.22 0.01 0.18 0.004 12-May-11 0.16 0.08 0.06 < 740 
13-Mar-11 0.22 0.01 0.16 0.007 13-May-11 0.16 0.11 0.05 < 740 
14-Mar-11 0.21 0.01 0.14 0.019 14-May-11 0.21 0.01 0.20 0.002 

 



Anexo III: Amplitudes das temperaturas no solo de cerrado transposto de Mogi-Guaçu no Jardim Experimental de junho 
a setembro de 2010  
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