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DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE PLANTAS MATRIZES E ESTRESSES 

HÍDRICO E SALINO NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Cordia trichotoma 

(Vell.) Arráb. ex Steud. 

  

RESUMO - Cordia trichotoma é uma espécie arbórea que apresenta potencial 
para diversos usos econômicos, principalmente de sua madeira, além de ser 
recomendada para reflorestamentos com finalidade ambiental e, embora produza 
sementes com abundância, poucos estudos foram realizados sobre a variabilidade e 
a divergência genética da espécie, bem como a tolerância a estresses abióticos 
durante o processo germinativo de sementes e desenvolvimento inicial de plântulas. 
Portanto, objetivou-se, primeiramente, avaliar a variabilidade e a divergência 
genética da espécie com base nos caracteres de sementes e plântulas e, 
posteriormente, a tolerância aos estresses hídrico e salino no processo germinativo. 
No estudo da variabilidade e divergência genética, sementes de 32 árvores matrizes 
de C. trichotoma foram submetidas a avaliações biométricas, ao teste padrão de 
germinação e desenvolvimento de plântulas e ao teste de condutividade elétrica. Os 
parâmetros genéticos foram estimados via REML/BLUP e, a partir dos valores 
genotípicos, foi obtida a correlação entre caracteres e avaliada a divergência 
genética entre as matrizes pelos métodos de agrupamento de Ward, “k-means” e 
pela análise de componentes principais. No estudo da tolerância aos estresses 
abióticos, um lote com a mistura das sementes das árvores matrizes foi submetido 
ao teste de germinação nas temperaturas de 25 °C e 30 °C, simulando o estresse 
hídrico mediado por PEG 6000 nos potenciais de 0 (controle), -0,1, -0,2, -0,4 e -0,6 
MPa, e o estresse salino mediado por NaCl nos potenciais de 0 (controle), -0,1, -0,2, 
-0,4, -0,6 e -0,8 MPa. Foram avaliados caracteres de germinação e vigor de 
sementes e plântulas. No primeiro estudo, obtiveram-se valores elevados de 
herdabilidade da média de genótipos (0,562 a 0,994), acurácia da seleção (0,749 a 
0,997) e coeficiente de variação genotípica (7,39% a 44,63%), com coeficientes de 
variação relativa acima de 1,0 (1,14 a 5,71), exceto para comprimento da parte 
aérea de plântulas (0,51). Sementes maiores correlacionaram-se com plântulas de 
maior massa e o desempenho germinativo correlacionou-se com o tamanho inicial 
das plântulas. As matrizes foram separadas em três grupos pelos métodos de 
agrupamento e a análise de componentes principais corroborou os agrupamentos 
formados, com 85,7% da variância total dos dados explicada nos três primeiros 
componentes. A divergência foi moderada, mas é possível selecionar árvores 
matrizes para melhoramento genético ou conservação da espécie. No segundo 
estudo, concluiu-se que as sementes da espécie apresentam baixa tolerância aos 
estresses, tendo a germinação totalmente inibida sob potencial hídrico de -0,4 MPa 
quando submetida a estresse hídrico e a -0,8 MPa sob estresse salino. 
 
Palavras-chave: análise multivariada, louro-pardo, modelos mistos, salinidade, 
seca, variabilidade genética 
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GENETIC DIVERGENCE BETWEEN MOTHER TREES AND WATER AND SALT 

STRESSES IN THE GERMINATION OF Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

SEEDS 

 

ABSTRACT – Cordia trichotoma is a tree species that has potential for 
several economic uses, mainly from wood, besides being recommended for 
reforestation for environmental purposes and, although it produces seeds in 
abundance, few studies have been carried out on the variability and genetic 
divergence of the species, as well as the tolerance to abiotic stresses during the 
seed germination process and initial seedling development. Therefore, the objective 
was, first, to evaluate the variability and genetic divergence of the species based on 
seed and seedling traits and, later, the tolerance to water and salt stress in the 
germination process. In the study of genetic variability and divergence, seeds of 32 
mother trees of C. trichotoma were subjected to biometric evaluations, the standard 
test of germination and seedling development and the electrical conductivity test. The 
genetic parameters were estimated via REML/BLUP and, from the genotypic values, 
the correlation between traits was obtained and the genetic divergence between the 
mother trees was evaluated by Ward's and “k-means” grouping methods, and by the 
principal component analysis. In the study of tolerance to abiotic stresses, a seed lot 
with the mixture of the seeds of the mother trees was submitted to the germination 
test at temperatures of 25 °C and 30 °C, simulating the water stress mediated by 
PEG 6000 at the potentials of 0 (control), -0.1, -0.2, -0.4 and -0.6 MPa, and the salt 
stress mediated by NaCl at the potentials of 0 (control), -0.1, -0.2, -0.4, -0.6 and -0.8 
MPa. Germination traits and seedling vigor were evaluated. In the first study, high 
values of heritability were obtained for the mean of genotypes (0.562 to 0.994), 
accuracy of selection (0.749 to 0.997) and coefficient of genotypic variation (7.39% to 
44.63%), with coefficients of relative variation above 1.0 (1.14 to 5.71), except for 
length of shoot of seedlings (0.51). Larger seeds correlated with seedlings of greater 
mass and the germinative performance correlated with the initial size of the 
seedlings. The mother trees were separated into three groups by grouping methods 
and the principal component analysis corroborated the formed groups, with 85.7% of 
the total data variance explained in the first three components. The divergence was 
moderate, but it is possible to select trees for genetic improvement or conservation of 
the species. In the second study, it was concluded that the seeds of the species have 
a low tolerance to stress, and the germination was completely inhibited under water 
potential of -0.4 MPa when subjected to water stress and -0.8 MPa under salt stress. 
 
Keywords: multivariate analysis, louro-pardo, mixed models, salinity, drought, 
genetic variability 
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CAPÍTULO 1 - Considerações gerais 

 

1. Introdução 

 

Na maioria dos países tropicais, os recursos genéticos florestais são 

colocados em risco pelas alterações no uso da terra, como o desmatamento, e por 

manejos silviculturais, como o corte seletivo de árvores (Finkeldey e Hattemer, 2007; 

Finkeldey, 2011). A exploração e o manejo não sustentável das espécies florestais 

podem levar à restrição do fluxo gênico entre indivíduos de populações ou 

subpopulações e consequente redução da variabilidade genética da espécie, 

comprometendo, em longo prazo, a capacidade de adaptação das plantas às 

condições ambientais adversas que poderão enfrentar no futuro. 

Frente às mudanças climáticas, as árvores dependerão de sua capacidade de 

adaptação in situ, baseadas em sua plasticidade fenotípica e diversidade genética. A 

diversidade genética dentro de uma espécie aumenta a sua probabilidade de 

sobrevivência a uma variedade de ambientes diferentes (FAO, 2015), contudo, a 

conservação e caracterização da diversidade genética das populações naturais de 

espécies florestais tem sido insuficiente para fornecer os resultados necessários à 

idealização de estratégias concretas de conservação (Freitas et al., 2015). 

O aumento de áreas plantadas em regiões tropicais demanda maior uso dos 

recursos genéticos florestais para reprodução e domesticação de espécies 

(Finkeldey, 2011), assim, a consolidação do mercado de sementes florestais nativas 

pode fortalecer a tendência de aumento do número de espécies a serem utilizadas 

em projetos de reflorestamento, além de estimular a formação de áreas de produção 

de sementes nativas (Ribeiro-Oliveira e Ranal, 2014). 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. é uma das espécies arbóreas do 

Brasil de importância crescente devido ao seu elevado potencial silvicultural, 

apresentando abundante produção de sementes, diversas possibilidades de uso de 

sua madeira (Carvalho, 2002), recomendação para plantio em áreas de 

recomposição florestal e preservação permanente (Grings e Brack, 2011), entre 

outros usos. Embora seja de ampla distribuição geográfica, a espécie geralmente 

apresenta-se em sua área de ocorrência natural em populações pequenas ou 
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árvores isoladas em pequenos fragmentos de mata ou áreas abertas na zona rural 

(Freitas et al., 2006). Ainda assim, estudos genéticos sobre a espécie são escassos, 

como evidenciado por Rolim et al. (2020). 

A propagação para utilização de espécies nativas para diversos fins requer, 

inicialmente, a utilização de sementes de alta qualidade (Ataíde et al., 2014). 

Esforços coordenados para melhorar a quantidade, qualidade e diversidade de 

sementes arbóreas e sua acessibilidade aos profissionais são de grande importância 

para que se cumpram metas nacionais de restauração florestal (Jalonen et al., 

2017). 

A compreensão do processo germinativo é importante em programas que se 

destinam à produção de mudas para reflorestamento, recuperação de áreas 

degradadas, arborização urbana e outras atividades e, para isso, é essencial a 

realização de estudos fisiológicos das sementes (Ataíde et al., 2014). 

Para que uma espécie se estabeleça, considera-se a germinação de 

sementes e o crescimento inicial das plântulas como as fases mais críticas (Uniyal e 

Nautyial, 1998). O estabelecimento das espécies de plantas pode ser influenciado 

pelas diferenças em suas respostas aos fatores ambientais, podendo afetar a 

composição e a dinâmica florestal (Bhadouria et al., 2017). Portanto, é importante a 

realização de estudos espécie-específicos neste sentido. 

Estudos abordando a ecofisiologia da germinação de sementes de espécies 

florestais nativas possibilitam a compreensão dos mecanismos de adaptação, das 

características morfofisiológicas mais afetadas e dos limites de tolerância de cada 

espécie às condições naturais (Santos et al., 2019). O conhecimento da ecofisiologia 

das espécies é necessário para compreender sua regeneração natural ou a forma 

como a reposição da vegetação de uma área degradada pode ser realizada (Betoni 

et al., 2011), pois algumas espécies apresentam vantagens ecológicas sobre outras 

em relação à capacidade de germinação e adaptação em condições adversas, como 

o déficit hídrico e a salinidade (Lima et al., 2015; Rodrigues et al., 2019), que estão 

entre os principais fatores de estresse que afetam as plantas (Pandey et al., 2017). 

Diante da possibilidade de aliar a conservação ao melhoramento e à 

produção agroflorestal, o material genético conservado pode ser fonte de material 

melhorado para produção florestal verticalizada, produzindo mais produtos 
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madeireiros e não madeireiros por área cultivada (Freitas et al., 2015). A 

conservação e a utilização dos recursos genéticos são essenciais para a prática do 

manejo florestal sustentável (Finkeldey e Hattemer, 2007), mas os estudos até 

recentemente se concentraram em poucas espécies e o potencial atual e futuro da 

maioria das espécies arbóreas para se adaptar a diferentes condições climáticas ou 

ao melhoramento genético para domesticação, continua amplamente desconhecido 

(FAO, 2015).  

Diante deste cenário, busca-se com este trabalho ampliar os conhecimentos 

sobre a espécie arbórea Cordia trichotoma relativos à variabilidade e divergência 

genética e à tolerância ao estresse hídrico e salino com base na germinação de 

sementes e desenvolvimento inicial de plântulas.  

 

2. Revisão de Literatura 

 

2.1. Conservação e Plantio de Árvores Nativas no Brasil 

 

Cerca de 30% da área terrestre do mundo é coberta por florestas (FAO, 2015) 

e, só no Brasil, são mais de 500 milhões de hectares de florestas nativas e cerca de 

8 milhões de hectares de florestas plantadas, sendo o país líder no fornecimento de 

produtos como madeira, alimentos, óleos e resinas, além de serviços ambientais 

(Rolim et al., 2020). Das mais de 60 mil espécies de árvores conhecidas no mundo, 

cerca de 8,7 mil ocorrem no Brasil, país que lidera o ranking mundial de diversidade 

de flora arbórea. O número de espécies de árvores endêmicas do Brasil também é 

maior do que em qualquer outro país (Beech et al., 2017).  

No Brasil, a principal origem da madeira de espécies nativas são as florestas 

naturais, aumentando o desmatamento, geralmente de maneira ilegal (Rolim et al., 

2020). No último século, várias espécies arbóreas nativas do Brasil sofreram 

significativa redução no número e tamanho de suas populações, em consequência 

da fragmentação e exploração florestal. É possível que, com menos populações, 

genes responsáveis pela adaptação dessas espécies aos seus ambientes de 

colonização tenham sido perdidos e, devido à contínua redução no tamanho de 
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muitas populações, podem estar ocorrendo perdas de variabilidade genética por 

deriva genética (Sebbenn e Ettori, 2001).  

A perda de áreas naturais para outros tipos de cobertura do solo pode 

apresentar uma série de consequências, como extinções em massa de espécies 

endêmicas e ameaçadas, emissão de gases do efeito estufa, perda de capacidade 

de recarga de corpos hídricos, erosão e perda de solo, assoreamento de rios e 

perda da qualidade da água, além de redução dos serviços ecossistêmicos 

prestados, inclusive, para a produção agrícola (Metzger et al., 2019). Nas florestas 

tropicais os efeitos do manejo e da fragmentação florestal são mais intensos do que 

nas florestas temperadas, pois nas primeiras há maior diversidade de espécies, mas 

a grande maioria ocorrendo em baixa densidade populacional. Deste modo, a 

redução de maciços florestais a pequenos fragmentos provoca a redução da 

variabilidade genética e do tamanho efetivo populacional, comprometendo as 

gerações descendentes das espécies (Senna et al., 2012). Plantações florestais 

dominadas por uma ou poucas espécies com diversidade genética limitada podem 

ser mais suscetíveis às consequências das mudanças climáticas, por isto, 

estratégias de florestamento, reflorestamento e restauração florestal, visando 

conservar a cobertura arbórea, são fundamentais para amortecer os possíveis 

efeitos das mudanças climáticas (Pawson et al., 2013; Ellison et al., 2017).  

O Brasil apresenta um dos maiores potenciais para restauração florestal 

dentre as nações do planeta, atingindo cerca de 49,7 milhões de hectares estimados 

(Bastin et al., 2019). Soares-Filho et al. (2014) apontam um déficit de cerca de 21 

milhões de hectares de vegetação nativa a ser restaurada entre Áreas de 

Preservação Permanente e Reserva Legal.  

O êxodo de áreas agrícolas provocado por mudanças climáticas pode gerar 

oportunidades de reflorestamento das terras agrícolas abandonadas. As novas 

plantações florestais nestas áreas certamente proporcionarão mais oportunidades 

para a biodiversidade do que as terras agrícolas degradadas substituídas (Pawson 

et al., 2013). O uso de áreas agrícolas de menor aptidão para restaurar áreas 

florestais pela incorporação do manejo sustentável de espécies produtoras de 

madeiras, fibras, compostos medicinais e frutos, entre outras espécies, caracteriza 
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uma alternativa viável para diversificação da produção e geração de renda (Tambosi 

et al., 2015). 

A Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012 prevê para a realidade de muitas 

propriedades a necessidade de adotar medidas de recuperação e compensação de 

alterações da vegetação nativa, o que implica em demanda de sementes e mudas 

de árvores nativas de qualidade a serem destinadas para recomposição de florestas. 

Ainda neste contexto de recuperação de florestas nativas, em 2017 foi instituída a 

Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa pelo Decreto nº 8.972, de 23 

de janeiro, o qual, em seu artigo 5º estabelece o Plano Nacional de Recuperação da 

Vegetação Nativa (PLANAVEG) para sua implantação. O Planaveg visa à ampliação 

e o fortalecimento de políticas públicas, incentivos financeiros e outras medidas para 

a recuperação da vegetação nativa, principalmente em áreas previstas nos termos 

da Lei 12.651 e em áreas degradadas. Esse plano contempla, em uma de suas 

iniciativas estratégicas, a racionalização de políticas para melhora da quantidade, 

qualidade e acessibilidade de sementes e mudas de espécies nativas (Brasil, 2017). 

Para promover a silvicultura de espécies nativas e mudar o suprimento de 

madeira tropical para plantações florestais são necessárias informações 

complementares sobre aspectos como origem e qualidade de sementes, produção 

de sementes e mudas, condições e densidade de plantio, taxas de crescimento, 

manejo, controle de pragas e doenças, qualidade da madeira, entre outros. Ainda, é 

preciso considerar que exigências específicas quanto a esses aspectos podem 

variar entre regiões climáticas, bem como em função da metodologia adotada em 

cada estudo (Rolim et al., 2020).  

No que tange à conservação, ações específicas para cada espécie são 

requeridas, uma vez que cada espécie enfrenta ameaças exclusivas às suas árvores 

e populações (Beech et al., 2017). É necessário conhecer a dimensão e o padrão da 

variação intraespecífica para conservar e fazer uso sustentável dos recursos 

genéticos. Este conhecimento é fundamental para a identificação de fontes de 

sementes, seleção de árvores e prevenção de riscos de introdução de sementes em 

novos ambientes (Loha et al., 2006). 
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2.2. Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

 

O gênero Cordia L. compreende espécies de morfologia bastante variável que 

ocorrem em regiões tropicais e subtropicais, sendo o mais amplo gênero 

pertencente à família monofilética Cordiaceae (ex Boraginaceae), da ordem 

Boraginales (Gottschling et al., 2005; Miller e Gottschling, 2007). Cordia trichotoma 

(Vell.) Arráb. ex Steud., conhecida como louro-pardo (Figura 1), é uma espécie 

arbórea nativa do Brasil, ocorrendo desde o Ceará, na região Nordeste, e parte da 

região Centro-Oeste até o Rio Grande do Sul, no Sul do país (Carvalho, 1988; 

Carvalho, 2002). A espécie ocorre, ainda, na Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai, 

em florestas tropicais e subtropicais (Berghetti et al., 2021). 

 

 

Figura 1. Cordia trichotoma em florescimento (à esquerda) e em processo de 
abscisão de frutos (à direita). 

 

O louro-pardo é uma árvore caducifólia, de 8 a 20 m de altura e 40 a 60 cm de 

diâmetro na altura do peito (DAP), podendo atingir até 35 m de altura e 100 cm de 

DAP. Apresenta tronco reto e copa alongada. Apesar da boa forma do fuste, a 

desrama natural não é satisfatória para plantios, apresentando grossas ramificações. 

É comum na vegetação secundária de várias formações florestais (Carvalho, 1988; 

Carvalho, 2002), podendo ocorrer na floresta pluvial atlântica, semidecídua e no 
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cerrado (Lorenzi, 1998), mas em muitos locais de ocorrência natural a espécie 

apresenta-se na forma de pequenas populações ou árvores isoladas em pequenos 

fragmentos florestais ou em áreas abertas da zona rural (Freitas et al., 2006). Exige 

solos de média a alta fertilidade, profundos e bem drenados (Carvalho, 1988). 

Os ramos são cobertos por tricomas estrelados. As folhas são simples, 

alterna-espiraladas, pecioladas, ásperas e com tricomas estrelados em ambas as 

faces (Carvalho, 2002; Felippi et al., 2012; Ranga et al., 2012). A floração no Estado 

de São Paulo ocorre de dezembro a maio, mas parece haver certa plasticidade 

fenotípica na fenologia da espécie. As flores são hermafroditas, actinomorfas, 

perfumadas, de coloração inicialmente branca e depois parda, dispostas em uma 

inflorescência cimosa paniculada sendo polinizadas principalmente por abelhas e 

outros insetos pequenos. Apresenta heterostilia, em que os estiletes são maiores 

que os estames, o que pode servir como um mecanismo para evitar a 

autopolinização, podendo influenciar na produção de sementes (Carvalho, 2002; 

Felippi et al., 2012). A espécie possui frutos pequenos, secos, de cor bege, 

subcilíndricos, de cálice persistente e corola marcescente, que amadurecem de abril 

a dezembro no Estado de São Paulo e são dispersos pelo vento. A semente, de 

superfície lisa e coloração castanha, fica presa à parede do fruto (Carvalho, 2002; 

Felippi et al., 2012). 

De crescimento rápido, boa forma, frutificação abundante, facilidade de 

produção de mudas, regeneração natural vigorosa e madeira de excelente 

qualidade, o louro-pardo tem sido visto como espécie nativa muito promissora para 

plantio (Carvalho, 1988), podendo ser utilizada em reflorestamentos com finalidade 

econômica (Scheeren et al., 2002).  

O crescimento e forma da espécie apresentam acentuada variação nos 

plantios, mas o melhoramento genético pode elevar expressivamente seu 

desempenho silvicultural neste sentido (Carvalho, 2002). A espécie apresenta 

potencial de ganhos genéticos com a seleção para caracteres como DAP, forma e 

volume do fuste (Freitas et al., 2006). No Brasil há estudos envolvendo o emprego 

da espécie em sistemas agroflorestais, mas por ser de silvicultura ainda incipiente, 

são incentivadas a seleção e a reprodução de materiais genéticos que proporcionem 

maior homogeneidade de crescimento e produtividade para sua utilização em 
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plantios comerciais (Radomski et al., 2012). Na Argentina, vários estudos de 

domesticação de C. trichotoma já foram iniciados e existem diversas experiências 

com plantios em florestas tropicais e subtropicais, incluindo em sistemas 

agroflorestais, onde a espécie tem se mostrado bem adaptada. E devido às suas 

características promissoras, um programa de melhoramento da espécie já foi 

iniciado neste país (Fornes et al., 2021). 

O louro-pardo é recomendado para recomposição florestal em áreas de 

preservação permanente e a casca de suas raízes tem aplicação medicinal (Grings 

e Brack, 2011). Apresenta madeira capaz de ser envergada, dura, moderadamente 

pesada (Lorenzi, 1998), apreciada no mercado interno e externo, de baixa 

durabilidade em condições desfavoráveis, média resistência mecânica, com ótimos 

atributos estéticos e decorativos, fácil de trabalhar e adequada para diversos fins, 

como construção de movelaria de luxo, revestimentos, lâminas para móveis e 

lambris, peças para construção civil e obras internas, construção de tonéis, 

embarcações leves, chapas, torneados, réguas e outros usos (Carvalho, 2002). O 

porte ereto e a copa ornamental (Grings e Brack, 2011) tornam a espécie apta ao 

uso no paisagismo.  

O fruto de C. trichotoma com o perianto constitui o diásporo de dispersão 

anemocórica (Souza, 2008) utilizado em testes de germinação e em semeadura, 

após retirada das pétalas persistentes através de fricção manual (Carvalho, 2002). 

Diversos estudos já foram realizados envolvendo aspectos fitossanitários, 

morfológicos, bioquímicos, fisiológicos e, ou, de armazenamento dos diásporos ou 

sementes da espécie (Mendonça et al., 2001; Canuto et al., 2006; Souza, 2008; 

Felippi et al., 2012; Berghetti et al., 2015; Machado et al., 2015; Vaz et al., 2015; 

Fleck et al., 2019; Galíndez et al., 2019; Maffra, 2019; Zanuncio et al., 2020). A 

unidade de dispersão pode ser atacada por insetos (Fleck et al., 2019) e fungos 

patogênicos (Berghetti et al., 2015) que podem comprometer sua qualidade para a 

germinação. O comportamento das sementes já foi apontado como recalcitrante 

(Felippi et al., 2012), mas trabalhos mais recentes consideram que as sementes são 

tolerantes à dessecação e não apresentam dormência física ou fisiológica, sugerindo 

que estas sejam ortodoxas (Vaz et al., 2015; Galíndez et al., 2019). Brasil (2013) 

sugere que os testes de germinação com louro-pardo sejam realizados utilizando 
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substrato dos tipos entre vermiculita, sobre vermiculita, rolo de papel ou sobre papel, 

nas temperaturas de 20 °C, 25 °C, 30 °C ou alternada de 20-30 °C. A germinação 

das sementes é do tipo epígea, gerando plântula fanerocotiledonar, de sistema 

radicular pivotante (Carvalho, 2002; Felippi et al., 2012; Machado et al., 2015). 

Galindez et al. (2019) observaram em populações de C. trichotoma da Argentina, 

altas porcentagens de germinação, independentemente da presença de luz. Mesmo 

no Brasil, Zanuncio et al. (2020) também observaram que a luz não afetou a 

germinação das sementes da espécie e, segundo os mesmos autores, isto indica 

potencial de germinação das sementes tanto em clareiras, sobre o solo, quanto em 

áreas mais fechadas, com sementes sob a serapilheira ou enterradas. 

A propagação vegetativa da espécie é possível através de estacas de 

brotações caulinares, que alcançam bom enraizamento utilizando-se indutores de 

enraizamento (Carvalho, 2002). Diversos estudos têm sido realizados com técnicas 

de propagação vegetativa e produção de mudas da espécie (Mantovani et al., 2001; 

Malavasi e Malavasi, 2006; Carneiro, 2013; Kielse et al., 2013; Niella et al., 2014; 

Kielse et al., 2015; Seidel et al., 2017; Berghetti et al., 2020; Bisognin et al., 2020), 

avançando em seu processo de domesticação. 

 

2.3. Biometria de Sementes e Plântulas 

 

O tamanho da semente compõe um complexo de atributos que definem a 

história de vida de uma espécie (Westoby et al., 1992), influencia a aptidão e 

adaptação das plantas (Li et al., 2019) e pode ser importante na avaliação de 

distúrbios antrópicos sobre as comunidades vegetais. A superação de novos filtros 

ecológicos impostos por estes distúrbios e a consequente persistência das espécies 

vegetais nos ecossistemas nativos pode depender da capacidade dessas espécies 

de regular o tamanho de suas sementes em diferentes comunidades e sob as mais 

variadas condições ambientais (Brancalion e Rodrigues, 2014). 

A variação no tamanho das sementes pode ocorrer em função de diversos 

fatores ambientais (Lehtilä e Ehrlen, 2005) e fatores genéticos diretos ou indiretos 

(Gnan et al., 2014). Além disso, a variação pode ocorrer por influência de variações 

no teor de água e na pureza de cada lote (Schmidt, 2007). Mesmo em nível 
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intraespecífico, sementes de um mesmo tamanho podem apresentar diferenças na 

forma de alocação de recursos fazendo com que mudas de características diferentes 

sejam produzidas (Harper et al., 1970). 

Grande parte da variação no tamanho das sementes dentro de uma mesma 

espécie provavelmente se deve à plasticidade fenotípica, que é a capacidade 

individual das plantas em alterar seu crescimento e respostas fisiológicas ao 

ambiente (Long et al., 2015). Esta variação se expressa em diferentes níveis 

hierárquicos, a depender do mecanismo, desde o nível entre populações até o nível 

de frutos dentro de uma mesma planta e sementes dentro de um mesmo fruto 

(Lehtilä e Ehrlen, 2005). 

Sendo a mortalidade frequentemente alta nos estágios de germinação e 

plântula, a variação na massa da semente pode ter efeitos expressivos sobre a 

aptidão da planta (Vaughton e Ramsey, 1998), por isto, o tamanho da semente tem 

sido apontado como caráter confiável para a previsão da sobrevivência e 

crescimento de plantas jovens em áreas degradadas (Macera et al., 2017). 

Sementes de maior massa geram vantagens no estabelecimento das mudas 

(Westoby et al., 1996). 

O tamanho da semente afeta o vigor da plântula formada, pois sementes de 

maior tamanho originam plântulas de maior vigor (Carvalho e Nakagawa, 2000). 

Sistemas radiculares maiores em plântulas originadas de sementes grandes podem 

ser vantajosos no acesso aos recursos do solo em maior profundidade, no entanto, 

estas sementes também podem resultar em parte aérea maior para ser suprida. 

Portanto, em condições limitantes, como de estresse hídrico, plântulas maiores nem 

sempre levarão vantagem sobre as menores (Leishman e Westoby, 1994). 

Caracteres biométricos das sementes têm sido associados à sua qualidade 

fisiológica em diferentes espécies arbóreas, com sementes pequenas ou de menor 

massa tendendo a apresentar menor qualidade e vigor do que sementes de 

tamanhos maiores e mais pesadas, como observado em Sideroxylon obtusifolium 

(Silva, 2015), Anadenanthera colubrina (Bispo et al., 2017) e Parapiptadenia rigida 

(Saldanha et al., 2018). 

O tamanho da semente pode não afetar diretamente a qualidade da semente, 

mas pode correlacionar-se com outros parâmetros genéticos ou ambientais que 
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determinam a qualidade, como observado por Lehtilä e Ehrlen (2005). Desta forma, 

os caracteres biométricos de sementes constituem uma abordagem de interesse no 

estudo genético de árvores matrizes produtoras de sementes. 

 

2.4. Teste de Germinação de Sementes 

 

O processo de germinação da semente se inicia com embebição de água e, 

como consequência da entrada da água, ocorre o alongamento e divisão das células 

nos tecidos da semente, em um processo simultâneo ou subsequente à protrusão da 

radícula. A germinação se completa com o surgimento da radícula pelo alongamento 

do eixo embrionário (Bradford, 1990; Bewley e Black, 1994; Vázquez-Ramos e 

Sánchez, 2003). Considera-se germinada a semente que apresenta emergência 

com desenvolvimento das estruturas essenciais do embrião, demonstrando aptidão 

para produzir uma planta normal nas condições favoráveis (Aguiar et al., 1993; 

Marcos Filho, 2005). Em geral, a emergência e o aumento da massa de matéria 

fresca da radícula são os primeiros sinais visíveis e facilmente mensuráveis da 

germinação (Bewley e Black, 1994). 

Informações sobre a capacidade de germinação, emergência e sobrevivência 

de lotes de sementes são necessárias e, geralmente, são obtidas a partir do teste de 

germinação, que dimensiona porcentagens de plântulas normais, plântulas 

anormais, sementes não germinadas, entre outros caracteres de um lote de 

sementes (Hampton, 2000).  

O teste de germinação é realizado fornecendo, a depender da espécie, as 

condições ideais de disponibilidade de água, luz, temperatura, substrato (Gomes et 

al., 2016), aeração e outros materiais e equipamentos para que ocorra a máxima 

germinação da amostra analisada (Marcos Filho, 2005). A germinação geralmente 

se apresenta graficamente na forma de uma curva sigmoidal, com poucas sementes 

germinando precocemente, seguida de aumento geral da germinação e poucas 

sementes germinando tardiamente (Bewley e Black, 1994), até cessar 

completamente. Esse teste indica a proporção de sementes que germinam e é a 

melhor forma de evidenciar diretamente a qualidade fisiológica das sementes 

(Schmidt, 2007). O teste é altamente padronizado e, por isto, de ampla 
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reprodutibilidade dentro de certos limites de tolerância, sendo de uso generalizado 

na avaliação da qualidade fisiológica de sementes (Popinigis, 1985; Marcos Filho, 

2005). 

Em lotes de sementes de alta qualidade, para a maioria das espécies 

arbóreas, medidas de taxa de germinação fornecidas pelo teste padrão de 

germinação podem ser tão ou até mais eficientes quanto um teste de vigor na 

discriminação da qualidade do lote (Bonner, 1998). Por outro lado, como o teste 

avalia a capacidade da semente germinar e produzir uma plântula normal sob 

condições ótimas, para máxima expressão do potencial germinativo (Aguiar et al., 

1993), pode ocorrer a superestimação do desempenho de um lote de sementes no 

campo (Copeland e McDonald, 1999). 

 

2.5. Qualidade Fisiológica e Vigor de Sementes 

 

O teste padrão de germinação aponta a germinação sob condições ótimas 

(Schmidt, 2007), assim, os seus resultados podem ser insuficientes para inferir sobre 

a emergência de plântulas no campo (Venter, 2000; Marcos-Filho, 2015). Sementes 

com germinação igual em condições ideais podem ser contrastantes quanto ao 

estabelecimento de plantas em condições estressantes encontradas em um 

ambiente sem controle ambiental, devido a diferenças em seu vigor (Finch-Savage e 

Bassel, 2016), por isto, há necessidade de complementação dos resultados do teste 

padrão de germinação com determinações mais precisas (Marcos-Filho, 2015). 

O vigor de sementes é uma característica quantitativa complexa e 

interessante para a diferenciação de lotes de sementes, pois é definido durante o 

desenvolvimento da planta-mãe e das sementes, e seus efeitos são detectados 

desde a embebição das sementes até a emergência das plântulas (Finch-Savage e 

Bassel, 2016). O vigor e a capacidade das sementes germinarem são fatores que 

influenciam o potencial fisiológico das mesmas, governando a capacidade, em tese, 

das sementes expressarem suas funções vitais sob um espectro de condições 

desfavoráveis a favoráveis (Marcos-Filho, 2015). 

O máximo potencial fisiológico das sementes é atingido próximo à sua 

maturidade fisiológica e, em seguida, as sementes ficam sujeitas a deterioração, até 
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perderem totalmente a capacidade germinativa (Finch-Savage e Bassel, 2016; 

Marcos-Filho, 2015).  

Os testes de vigor mensuram a qualidade de sementes com maior precisão 

do que o teste padrão de germinação (McDonald, 1995; Copeland e McDonald, 

1999; Tekrony, 2003) e qualquer evento anterior à perda de germinação pode servir 

de base para um teste de vigor (Copeland e McDonald, 1999). Esses podem 

evidenciar mudanças indiretas no nível bioquímico, ligadas à integridade da 

membrana, utilização de reservas, atividade enzimática ou alterações metabólicas. 

No nível de germinação, os testes podem apontar mudanças diretas relacionadas à 

taxa de germinação e tolerância a estresses ambientais (Tekrony, 2003). 

A avaliação do vigor envolve várias técnicas utilizadas para determinar, direta 

ou indiretamente, o estado metabólico atual das sementes e relacioná-lo com sua 

emergência e capacidade de armazenamento. São exemplos, os testes de 

condutividade elétrica, de tetrazólio e de avaliação do crescimento de plântulas. 

Alguns testes buscam identificar a tolerância das sementes a estresses, como os 

testes de envelhecimento acelerado e deterioração controlada (Marcos-Filho, 2015). 

Aspectos como a taxa e a uniformidade da germinação de sementes e 

crescimento de plântulas, desempenho da emergência no campo e desempenho da 

semente após armazenamento estão associados ao vigor (Hampton, 2000). Como o 

crescimento inicial das plântulas é muito influenciado pela semente, testes com base 

no desempenho das plântulas podem ser utilizados para expressão do vigor, como 

velocidade de emergência, crescimento (comprimento ou massa seca), taxa de 

emergência de raiz primária, entre outros (Schmidt, 2007; Marcos-Filho, 2015). Este 

tipo de avaliação baseia-se no princípio de que lotes de sementes mais vigorosas 

originarão plântulas de maior comprimento e massa média de matéria seca, pois 

proporcionam maior transferência entre os tecidos de reserva e o eixo embrionário 

(Vieira e Carvalho, 1994). 

A redução na velocidade de germinação é um dos principais indicativos do 

declínio do potencial fisiológico das sementes, levando à desuniformidade da 

germinação (Marcos Filho, 2005). A velocidade de germinação pode ser avaliada por 

parâmetros como o Índice de Velocidade de Germinação, por exemplo, em que 

valores maiores indicam que a germinação ocorreu mais no início do teste, enquanto 
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valores menores indicam o início mais tardio do processo (Santana e Ranal, 2004). 

Os testes de vigor pela velocidade de germinação baseiam-se no princípio de que 

sementes que germinam mais rapidamente são mais vigorosas, portanto, lotes de 

sementes com porcentagem de germinação semelhante geralmente diferenciam-se 

na velocidade de germinação como um indicativo de diferenças no vigor (Vieira e 

Carvalho, 1994).  

Além de prover informações sobre o comportamento das sementes, os testes 

de vigor também permitem a reprodutibilidade entre laboratórios que trabalham com 

o mesmo lote de sementes (McDonald, 1995). No entanto, o alcance de elevados 

níveis de precisão nos testes com sementes de árvores, comparado aos testes com 

sementes de grandes culturas agrícolas, é dificultado pela ampla base genética que 

provoca grandes variações no grau de maturação das sementes de muitas espécies 

arbóreas no momento da coleta (Bonner, 1998). Diferenças no estádio de maturação 

das sementes podem ocorrer entre plantas e até dentro de uma mesma planta, o 

que pode ser problemático, uma vez que sementes podem germinar antes de atingir 

a maturação máxima, gerando plântulas pouco vigorosas e, por outro lado, 

sementes maduras dispõem de desenvolvimento físico e fisiológico para gerar 

plântulas vigorosas (Carvalho e Nakagawa, 2000). 

Portanto, um teste de vigor eficiente deve ter alta sensibilidade às diferenças 

no potencial fisiológico que não são detectadas pelos testes de germinação e 

capacidade de discriminar lotes de sementes em função do seu potencial de 

desempenho, por isto, requer rigoroso controle das variáveis envolvidas e 

interpretação criteriosa para obter resultados consistentes (Marcos-Filho, 2015). 

Uma vez que o impacto de fatores ambientais seja compreendido e a tecnologia de 

sementes esteja desenvolvida a ponto de minimizar perdas na produção e 

manuseio, o aprimoramento do vigor de sementes ficará a cargo do melhoramento 

genético (Finch-Savage e Bassel, 2016). 

Os mecanismos que controlam o vigor de sementes ainda são pouco 

compreendidos, o que limita a nossa capacidade de atuar em prol do aumento do 

vigor, mas maior entendimento da regulação da germinação e do crescimento de 

plântulas poderá favorecer programas de melhoramento pela seleção direcionada 
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para atributos específicos e fenótipos mais vigorosos (Finch-Savage e Bassel, 

2016), no caso de espécies domesticadas. 

 

2.6. Teste de Condutividade Elétrica 

 

O teste de condutividade de lixiviados é simples, rápido, de baixo custo e não 

destrutivo, podendo ser utilizado na avaliação de lotes de sementes armazenadas 

em programas de conservação de germoplasma, para detectar a deterioração dos 

lotes ou classifica-los em classes de vigor (Bonner, 1998). Seu uso é de importância 

relevante como ferramenta em programas de tecnologia de sementes para avaliar o 

vigor de espécies florestais nativas (Silva et al., 2019a). 

As membranas estão essencialmente ligadas a muitos eventos metabólicos 

que ocorrem na semente. Como o início da degradação da membrana precede a 

perda de vigor da semente, um teste de vigor que monitore a integridade da 

membrana tende a ser mais sensível como índice do vigor (Copeland e McDonald, 

1999). 

O teste de condutividade elétrica baseia-se no princípio de que conforme as 

sementes se deterioram, as células da membrana tornam-se menos rígidas e mais 

permeáveis durante a absorção de água para germinar e, como resultado, as 

sementes menos vigorosas recuperam mais lentamente a membrana, liberando 

maiores quantidades de solutos para o ambiente. Nesta condição, a solução externa 

à semente consequentemente apresentará maior condutividade elétrica, pois os 

solutos possuem propriedades eletrolíticas e, por isto, carregam cargas elétricas 

detectáveis por um condutivímetro (Copeland e McDonald, 1999; Marcos-Filho, 

2015). Uma amostra de sementes deterioradas perderá mais eletrólitos quando 

embebida em água, aumentando a condutividade elétrica da solução, o que denota 

o seu baixo vigor (Venter, 2000). Normalmente são perdidos lixiviados como 

açúcares, aminoácidos, ácidos graxos, proteínas, enzimas e íons inorgânicos que 

podem ser constituintes importantes para a regulação do processo germinativo. No 

campo, o vazamento destes exsudatos após a semeadura resultante da 

desorganização da membrana celular e permeabilidade seletiva, pode favorecer o 
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crescimento de microrganismos capazes de prejudicar a emergência das plântulas 

(Bewley e Black, 1994; Copeland e McDonald, 1999; Marcos-Filho, 2015). 

Os resultados do teste de condutividade elétrica são apresentados com base 

no peso da semente objetivando-se a minimização do efeito do tamanho da semente 

nos resultados, uma vez que é esperado que sementes maiores extravasem mais 

eletrólitos do que as menores (Vieira e Carvalho, 1994; McDonald, 1995). O teste é 

conduzido com amostras previamente pesadas de um número definido de sementes, 

embebidas em um volume conhecido de água destilada, sob temperatura de 20 ou 

25 °C. O método padrão estabelece que após 24 horas de embebição seja feita a 

leitura da condutividade elétrica da solução em um condutivímetro (Marcos Filho, 

2005). Para testes de condutividade elétrica de diferentes espécies florestais 

tropicais frequentemente têm sido recomendado período de embebição de 24 horas, 

sob temperatura de 25 °C (Santos e Paula, 2005; Dalanhol et al., 2014; Delazeri et 

al., 2016; Souza et al., 2016).  

 

2.7. Variabilidade e Divergência Genética entre Plantas 

 

O principal objetivo de programas de conservação genética é a retenção do 

máximo de variabilidade genética das espécies-alvo, portanto, é fundamental o 

conhecimento das variações genéticas presentes nas populações (Sebbenn et al., 

1999). As informações obtidas em estudos sobre diversidade genética subsidiam a 

constatação de perdas genéticas geradas pelo isolamento de populações e 

indivíduos, que terão consequências nas futuras gerações, possibilitando 

estabelecer estratégias para incremento e preservação da diversidade atual (Cruz et 

al., 2011). 

O desenvolvimento de programas de domesticação de espécies nativas com 

alto potencial produtivo e valor ecológico fundamental, requer, antes de qualquer 

etapa, a escolha do material genético a ser reproduzido (Pastorino et al., 2021). Em 

estratégias de revegetação utilizando sementes, por exemplo, deve-se obter a 

máxima diversidade genética possível visando que as populações estabelecidas 

sejam geneticamente funcionais e viáveis (Broadhurst et al., 2006) 
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A constituição genética e o ambiente parental, combinados, influenciam as 

características de longevidade, dormência e germinação das sementes. A alta 

diversidade genética para tais características pode implicar em vantagens no 

estabelecimento da espécie em ambientes favoráveis, já que uma proporção de 

suas sementes deve ser capaz de germinar e sobreviver em amplo espectro de 

condições ambientais (Long et al., 2015). 

O conhecimento dos padrões de desenvolvimento das sementes pode ser 

aproveitado para a manutenção da variação genética, auxílio na escolha das 

melhores sementes a serem utilizadas em programas de melhoramento e a serem 

armazenadas para uso futuro em programas de reflorestamento (Soler-Guilhen et 

al., 2020). A diversidade de espécies e a diversidade genética dentro de espécies 

são questões que tendem a ser de preocupação cada vez maior, por isto, a coleta 

de sementes visando à conservação genética deve reter o máximo possível da 

variação genética total de uma população (Schmidt, 2007). 

Uma boa amostragem da diversidade genética de uma população pode ser 

obtida pela colheita de sementes de um número de árvores matrizes representativas 

da população e com baixo ou nenhum grau de parentesco, em áreas de ocorrência 

natural da espécie (Piña-Rodrigues et al., 2007). 

Baseados em informações genotípicas ou fenotípicas, os estudos de 

divergência genética possuem objetivos que podem estar voltados às associações 

evolutivas, ao melhoramento genético e à conservação e manejo de material 

genético (Cruz et al.,  2011). Geralmente, estudos de divergência genética têm sido 

realizados a partir de informação das medidas de dissimilaridade obtidas de 

variáveis quantitativas, binárias e multicategóricas (Cruz et al., 2011; Cruz et al., 

2014). A avaliação da divergência genética por meio de técnicas biométricas tem 

sido baseada na quantificação da heterose ou em processos de predição. Estes 

últimos incluem métodos multivariados, como os métodos aglomerativos e a análise 

por componentes principais (Cruz e Regazzi, 1994). 

Os processos aglomerativos ou divisivos consistem em, a partir do cálculo 

das medidas de dissimilaridade entre todos os pares possíveis de acessos, produzir 

dendrogramas. Os processos aglomerativos são empregados com frequência em 

associação com procedimentos sequenciais, hierárquicos e sem sobreposição (Cruz 
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et al., 2011) e dependem essencialmente de medidas de dissimilaridade 

previamente estimadas, como por exemplo, a distância euclidiana (Cruz e Regazzi, 

1994), que é uma das medidas de dissimilaridade mais utilizadas para caracteres 

quantitativos e tem se mostrado muito útil em estudos de melhoramento (Seidel et 

al., 2008; Cruz et al., 2011). Quando são envolvidas variáveis em diferentes 

unidades, geralmente utiliza-se a distância euclidiana padronizada (Konishi et al., 

2014). 

Os métodos de agrupamento hierárquicos são de uso generalizado e rotineiro 

em estudos de divergência genética. Estes métodos estabelecem uma hierarquia ou 

estrutura a partir da matriz de distâncias, interligando objetos por suas associações 

repetidamente em vários níveis, até que seja formado um dendrograma em que os 

objetos semelhantes são agrupados entre si em grupos com dois ou vários objetos, 

com base nas variáveis estudadas (Cruz e Regazzi, 1994; Cruz et al., 2011; Seidel 

et al., 2008; Cruz et al., 2014; Konishi, 2014). 

Os métodos de agrupamento podem apresentar desvantagens, como a perda 

de informações do grau de dissimilaridade, principalmente entre indivíduos dentro de 

um mesmo grupo. Um modo alternativo de avaliar a diversidade dentro de um 

conjunto de genótipos é a análise pela dispersão gráfica, geralmente em escala 

bidimensional. No entanto, o método gráfico também apresenta desvantagens, como 

a dificuldade em diminuir a subjetividade no estabelecimento de grupos de 

similaridade, a eventual falta de clareza na visualização do grau de similaridade 

entre genótipos e, em outros casos, a incapacidade de resumir as informações das 

variáveis originais em informações representadas nos dois eixos do plano cartesiano 

(Cruz et al., 2014). 

Devido às desvantagens supracitadas, a alternativa mais adequada em 

estudos de divergência genética, portanto, tem sido o uso conjunto de métodos de 

agrupamento hierárquicos e métodos de agrupamento baseados em dispersão 

gráfica (Cruz et al., 2011; Cruz et al., 2014). 

A consistência do agrupamento formado pelo método hierárquico pode ser 

verificada comparando-o com outras técnicas multivariadas, como a análise de 

componentes principais (Cruz et al., 2011) que transforma um conjunto original de 

variáveis, combinando-as linearmente, em outro conjunto de dimensão equivalente. 
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Os componentes principais formados são independentes entre si e têm o propósito 

de reter o máximo da variação total contida nos dados iniciais, em ordem de 

estimação (Cruz e Regazzi, 1994; Cruz et al., 2011; Cruz et al., 2014; Konishi, 

2014). 

Na dispersão gráfica bidimensional dos componentes principais, são 

considerados similares os genótipos que consistentemente situarem-se graficamente 

próximos e dissimilares os que situarem-se distantes uns dos outros (Cruz et al., 

2014). Além de avaliar a dissimilaridade entre acessos em gráficos de dispersão, a 

técnica de componentes principais também permite avaliar a importância de cada 

caráter estudado sobre a variação total disponível entre os acessos (matrizes) 

estudados, possibilitando o descarte daqueles caracteres que pouco contribuem 

para a discriminação dos acessos (Cruz et al., 2011). 

 

2.8. Estresse Hídrico na Germinação de Sementes 

 

Em condições naturais, as plantas são frequentemente expostas a diversos 

estresses ambientais, como a seca, o calor, a salinidade e outros (Jaleel et al., 2009) 

e, quando os estresses superam certos limites de tolerância das plantas, podem 

afetar o seu desenvolvimento, estrutura e processos fisiológicos e bioquímicos 

(Ferreira et al., 2015). Os estresses ambientais podem impactar negativamente o 

crescimento e o desenvolvimento, além de limitar a distribuição geográfica das 

plantas (Harfouche et al., 2014; Hernández, 2019). Fenômenos como baixos níveis 

de precipitação, salinização do solo e altas temperaturas podem comprometer a 

germinação, o desenvolvimento inicial e o recrutamento de plantas, incluindo as 

mais adaptadas a climas áridos (Oliveira et al., 2019). 

No solo de qualquer local em condições de campo ocorrem flutuações no seu 

potencial matricial decorrentes do regime de chuvas, da drenagem gravitacional da 

água e da evapotranspiração (Bengough et al., 2011), assim, a maioria dos 

ecossistemas florestais tropicais sofrem períodos de seca que variam em duração, 

de alguns dias até vários meses (Scholz et al., 2016). 

Para germinar, as sementes necessitam de água disponível em quantidade 

suficiente no seu entorno para que as reações químicas do metabolismo sejam 
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ativadas e o embrião se desenvolva (Inocente e Barbedo, 2019). A água participa de 

processos de ativação enzimática, decomposição, translocação e uso de material de 

reserva (Copeland e McDonald, 1999). Além disso, a disponibilidade de água na 

matriz do solo é responsável pela geração do turgor da célula embrionária na 

semente em germinação (Finch-Savage e Bassel, 2016). 

Em condições ideais, o processo de absorção de água em sementes 

corresponde a um padrão trifásico, onde a primeira fase é caracterizada por um 

rápido aumento do teor de água dirigido pelo gradiente de potencial hídrico entre a 

semente e o ambiente imediatamente ao seu redor. Na segunda fase, em que há a 

preparação e ativação do metabolismo, o conteúdo de água aumenta pouco ou 

muito lentamente, permanecendo relativamente constante. Na terceira e última fase, 

há aumento do teor de água em resposta ao desenvolvimento das células da 

radícula (Koller e Hadas, 1982; Bewley e Black, 1994; Copeland e McDonald, 1999). 

Além da energia potencial da água do solo, a germinação das sementes é 

afetada tanto pelo movimento da água entre a semente e o solo quanto pelo 

movimento da água na própria semente, principalmente durante a fase inicial de 

embebição, quando é mais alta a taxa de absorção de água (Hadas e Russo, 1974; 

Bewley e Black, 1994; Schmidt, 2007). 

A diminuição do potencial hídrico dificulta a absorção de água pela planta, 

provocando uma série de respostas adaptativas a essa condição (Verslues et al., 

2006). Inicialmente, a diferença de potencial entre a semente seca e o solo úmido é 

muito grande, sendo o potencial da semente muito menor (ou mais negativo) e, à 

medida que o teor de água desta aumenta, o seu potencial hídrico também aumenta. 

Simultaneamente, o potencial do solo circundante diminui com a retirada de água, 

assim, a transferência de água do solo para a semente diminui gradativamente. 

Portanto, o potencial hídrico das zonas imediatamente ao redor da semente afeta a 

continuidade da disponibilidade de água para a semente (Bewley e Black, 1994; 

Schmidt, 2007). 

Como a diferença de potencial hídrico entre a semente e o solo ou substrato 

determina a disponibilidade e a velocidade do fluxo de água para a semente (Villela 

et al., 1991), existe uma faixa de potencial hídrico dentro do qual a maioria ou todos 

os processos que levam à germinação podem ocorrer (Hegarty, 1978). Sob baixo 
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potencial hídrico, ocorre uma diminuição do fluxo de água no interior das células da 

semente, até que em um ponto extremo há a interrupção da difusão de água através 

do simplasto, afetando desta forma a porcentagem e a taxa de germinação (Souza e 

Cardoso, 2000), até que o processo de germinação seja impedido (Hegarty, 1978). 

Esse comportamento é variável entre sementes de um mesmo lote, entre lotes de 

sementes de uma mesma espécie e entre espécies (Hegarty, 1978).  

No nível celular, a falta de água pode inibir a atividade enzimática e afetar a 

conformação da membrana, além de influenciar os demais processos fisiológicos 

(Teskey e Hinckley, 1986). A presença e atuação da água influenciam a organização 

da estrutura celular, a cadeia de processos bioquímicos e, quando em baixa 

disponibilidade, diminui a difusão de solutos para o metabolismo do desenvolvimento 

onde ocorre intensa atividade enzimática (Marcos Filho, 2005). Tanto a difusão de 

solutos como diversas reações químicas no interior da célula são direcionadas pela 

água, que acaba envolvida em todos os processos dinâmicos da célula viva, além de 

ser a principal responsável por manter a organização do sistema de membranas 

celulares (Marcos Filho, 2005). 

A seca também é um fator limitante para o estabelecimento das mudas 

(Khaine e Woo, 2014). A emergência de plântulas é um dos estágios mais críticos da 

vida das plantas, pois as plântulas são muito vulneráveis aos estresses ambientais 

(Piña-Rodrigues et al., 2004). 

Diversas estratégias de prevenção ou de tolerância ao déficit hídrico foram 

desenvolvidas pelas espécies arbóreas, as quais envolvem alterações bioquímicas, 

fisiológicas e morfológicas (Estravis-Barcala et al., 2020) que podem se expressar 

em vários estágios do desenvolvimento das plantas (Landjeva et al., 2008). As 

respostas adaptativas incluem a capacidade de realizar ajustamento osmótico pela 

alteração do potencial osmótico das células, que irá depender da espécie 

considerada, do genótipo e da intensidade do estresse (Teskey e Hinckley, 1986). 

Sementes resistentes ao estresse hídrico possuem a vantagem ecológica de 

poderem se estabelecer em áreas onde as sementes sensíveis à seca não podem 

(Bewley e Black, 1994). 

A simulação das condições de campo tem sido realizada com o uso de 

polietilenoglicol (PEG), que é normalmente utilizado para análise da resposta da 
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germinação das sementes a potenciais hídricos reduzidos por ser inerte, possuir 

elevado peso molecular e não ser absorvido pelas sementes (Hardegree e 

Emmerich, 1994; Moraes e Menezes, 2003, Marcos Filho, 2005), sendo atóxico às 

mesmas (Villela et al., 1991; Marcos Filho, 2005). Assim, com a utilização de 

soluções de PEG é possível garantir que as sementes absorvam apenas água 

(Marcos Filho, 2005). 

 

2.9. Estresse Salino na Germinação de Sementes 

 

Solos salinos e sódicos ocorrem comumente em regiões áridas, semiáridas 

(Silva et al., 2007; Munns e Tester, 2008; Hernández, 2019) e em restingas na costa 

ou em áreas irrigadas com água salgada, não oferecendo, por vezes, condições 

ideais de germinação para as sementes (Silva et al., 2007). No Brasil, problemas de 

salinidade ocorrem mais frequentemente na região Nordeste, especialmente nos 

polos de cultivos irrigados, devido à natureza química e física dos solos, o regime 

pluvial e a alta evaporação (Silva et al., 2011). 

Em plantas expostas à salinidade sob condições controladas, a taxa de 

crescimento cai rápida e temporariamente, seguida por uma recuperação gradual a 

uma nova taxa de crescimento reduzida. Estes efeitos temporários se devem a 

alterações rápidas e transitórias nas relações da planta com a água e, é difícil 

determinar se as mudanças subsequentes na taxa de crescimento, os eventos 

moleculares e metabólicos associados se devem a efeitos específicos do sal ou a 

estresse hídrico (Munns, 2002). 

A presença de sais provoca diferentes tipos de estresse que incluem 

alteração na absorção de nutrientes, acúmulo de íons tóxicos, como o Na+, além de 

estresse osmótico e oxidativo (Verslues et al., 2006). O estresse osmótico e a 

fitotoxicidade iônica específica do sal levam à diminuição da absorção de nutrientes 

e do crescimento, gerando distúrbios no metabolismo da planta (Harter et al., 2014). 

Assim, alterações nas funções metabólicas, fisiológicas e anatômicas podem ocorrer 

nas plantas sob estresse salino (Dutra et al., 2017). 

O estresse salino limita a absorção de água pela semente ou mesmo pela 

raiz, provocando efeitos tóxicos devido à concentração de sais que, no caso da 
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semente, pode levar o embrião à morte (Munns e Tester, 2008; Santos et al., 2016). 

O acúmulo de íons Na+ e Cl- nos tecidos celulares das plantas expostas a altas 

concentrações de NaCl é um dos principais efeitos do estresse salino (Bartels e 

Sunkar, 2005; Gupta e Huang, 2014) e a entrada destes íons nas células provoca 

excesso e desequilíbrio iônicos que podem causar distúrbios fisiológicos 

significativos (Gupta e Huang, 2014). 

Os efeitos da salinidade podem ser quantificados pela avaliação de efeitos no 

crescimento (Verslues et al., 2006). A limitação do crescimento das plantas sob alta 

salinidade ocorre predominantemente por estresse osmótico, mas pode ocorrer 

também por efeitos específicos do sal que acumula nas células das plantas que 

apresentam alta taxa de absorção ou que não podem compartimentalizar o sal nos 

vacúolos (Munns, 2002). 

As plantas podem tolerar o estresse salino via diferentes estratégias 

bioquímicas, como acúmulo ou exclusão seletiva de íons, controle da entrada de 

íons na planta pelas raízes, compartimentalização de íons, síntese de osmólitos, 

alterações nas vias fotossintéticas, modificações na estrutura da membrana e 

indução de enzimas antioxidantes e hormônios (Esteves e Suzuki, 2008). 

Plantas mais sensíveis à salinidade estão associadas a uma alta 

suscetibilidade da membrana plasmática aos efeitos do estresse, provavelmente 

devido a especificidades estruturais e da composição da membrana que são 

induzidas pela salinidade antes mesmo dos sintomas visíveis da toxicidade 

(Mansour e Salama, 2004). 

Sais inorgânicos ou outras substâncias solúveis em água, a exemplo de 

cloreto de sódio (NaCl), podem ser utilizados para promover a variação do potencial 

osmótico durante a germinação das sementes (Marcos Filho, 2005). O NaCl tem 

sido utilizado como agente osmótico para simular o estresse salino e estudar seus 

efeitos na germinação e desenvolvimento inicial de diversas espécies arbóreas do 

Brasil (Santos et al., 2016; Dutra et al., 2017; Nogueira et al., 2018; Sousa et al., 

2018; Santos et al., 2019; Silva et al., 2019b; Cruz et al., 2020; Nogueira et al., 

2020). 
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CAPÍTULO 2 – Divergência genética a partir da biometria e vigor de sementes e 

plântulas de Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

 

RESUMO - Cordia trichotoma, conhecida como louro-pardo, é uma espécie 
arbórea com elevado potencial de exploração econômica, principalmente de sua 
madeira, mas com poucas informações científicas disponíveis. Embora seja de 
ampla distribuição geográfica, a exploração não sustentável dos recursos florestais 
pode estar colocando em risco a variabilidade genética e a capacidade de 
adaptação das gerações futuras da espécie a uma variedade de ambientes. Buscou-
se então ampliar o conhecimento acerca da variabilidade e da divergência genética 
da espécie com base em caracteres de sementes e plântulas. Sementes de 32 
árvores matrizes foram coletadas, beneficiadas e submetidas a avaliações 
biométricas, ao teste padrão de germinação e desenvolvimento de plântulas e ao 
teste de condutividade elétrica. Os dados foram analisados sob delineamento em 
blocos casualizados com cinco repetições. Os parâmetros genéticos foram 
estimados via REML/BLUP e, a partir dos valores genotípicos, foram obtidas as 
correlações entre os caracteres avaliados e a divergência genética entre as 
matrizes, usando-se os métodos hierárquico de Ward, não hierárquico “k-means” e 
pela análise de componentes principais (ACP). Foram obtidos valores elevados de 
herdabilidade da média de genótipos (0,562 a 0,994), acurácia da seleção (0,749 a 
0,997) e coeficiente de variação genotípica (7,39% a 44,63%), com coeficientes de 
variação relativa acima de 1,0 (1,14 a 5,71), exceto para comprimento da parte 
aérea de plântulas (0,51). A correlação entre caracteres mostrou associação 
significava entre os caracteres biométricos das sementes e, de modo geral, 
sementes maiores resultam em plântulas de maior massa. Os caracteres de 
germinação não mostraram associação com a biometria das sementes, mas estão 
correlacionados com o tamanho inicial das plântulas. As matrizes foram separadas 
em três grupos pelo método de Ward, sendo que aquelas do Grupo 1 apresentam 
sementes menores e de baixo vigor, as do Grupo 2 têm sementes de tamanho 
intermediário e alto vigor germinativo, e as do Grupo 3 têm sementes maiores, vigor 
germinativo intermediário e alto vigor de plântulas. Três grupos muito semelhantes 
foram formados pelo método de “k-means”, com a mudança de grupo de apenas 
uma matriz, demonstrando confiabilidade nos agrupamentos formados. A ACP 
corroborou os agrupamentos e 85,7% da variância total dos dados foi explicada 
pelos três primeiros componentes principais. Há variabilidade genética para os 
caracteres estudados e os mesmos estão sob alto controle genético, sendo possível 
selecionar árvores matrizes superiores visando-se um programa de melhoramento e, 
ou conservação genética da espécie, no entanto, a divergência entre as árvores 
matrizes é moderada. 

 
Palavras-chave: análise multivariada, componentes principais, conservação 
genética, melhoramento genético, método de Ward, sementes florestais 
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CHAPTER 2 - Genetic divergence through biometry and vigor of Cordia 

trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. seeds and seedlings 

 

ABSTRACT – Cordia trichotoma, known as louro-pardo, is a tree species with 
high potential for economic exploitation, mainly from wood, and with little scientific 
information available. Although it is widely distributed geographically, the 
unsustainable exploitation of forest resources may be jeopardizing genetic variability 
and the ability of future generations of the species to adapt to a variety of 
environments. It was then sought to expand knowledge about genetic variability and 
divergence of the species based on traits of seeds and seedlings. Seeds from 32 
mother trees were collected, processed and submitted to biometric evaluations, the 
standard test of germination and seedling development and the electrical conductivity 
test. The data were analyzed under a randomized block design with five replications. 
The genetic parameters were estimated via REML/BLUP and, from the genotypic 
values were obtained the correlation between the evaluated traits and the genetic 
divergence between the mother trees by Ward's hierarchical method, by the non-
hierarchical method “k-means” and principal component analysis (PCA). High values 
of average genotype heritability (0.562 to 0.994), accuracy of selection (0.749 to 
0.997) and coefficient of genotypic variation (7.39% to 44.63%) were obtained, with 
coefficients of relative variation above 1.0 (1.14 to 5.71), except for the seedling 
shoot length (0.51). The correlation estimates showed a significant association 
between the biometric traits of the seeds and, in general, larger seeds result in 
seedlings of greater mass. The germination traits did not show any association with 
the seed biometrics, but they are correlated with the initial seedling size. The mother 
trees were separated into three groups by the Ward’s method, with those from Group 
1 having smaller seeds with low vigor, those from Group 2 having seeds of 
intermediate size and high germination vigor, and those from Group 3 having larger 
seeds, intermediate germination vigor and high seedling vigor. Three very similar 
groups were formed by the “k-means” method, with the group change of only one 
mother tree, demonstrating reliability in the formed clusters. The PCA corroborated 
the groupings and 85.7% of the total variance of the data was explained by the first 
three principal components. There is genetic variability for the studied traits and they 
are under high genetic control, and it was possible to select superior trees aiming a 
breeding program and/or genetic conservation of the species, however, the 
divergence between the mother trees is moderate. 
 
 
Keywords: multivariate analysis, principal components, genetic conservation, 
genetic improvement, Ward’s method, forest seeds 
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1. Introdução 

 

A flora arbórea brasileira tem sido submetida à exploração descontrolada, 

reduzindo a disponibilidade dos recursos florestais com a conversão de áreas 

naturais para atendimento às crescentes demandas da população humana, o que 

tem levado a uma intensa fragmentação das florestas nativas. Populações 

fragmentadas podem favorecer cruzamentos de curta distância (Stacy, 2001) e ter o 

seu tamanho efetivo reduzido, com consequente erosão genética e perda de 

biodiversidade (Boshier et al., 1995). Com a redução do fluxo gênico entre indivíduos 

e populações de plantas, a variabilidade genética disponível pode ser reduzida, 

comprometendo a capacidade de adaptação das gerações futuras frente às 

adversidades ambientais, uma vez que a mudança adaptativa evolutiva baseia-se na 

variação genética disponível (Finkeldey e Hattemer, 2007). 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud., árvore pertencente à família 

Cordiaceae (Gottschling et al., 2005; Miller e Gottschling, 2007) e conhecida como 

louro-pardo, é uma espécie nativa do Brasil que atinge até 35 m de altura, ocorrendo 

desde a região Nordeste e Centro-Oeste até o Sul, em vegetações secundárias de 

várias formações florestais (Carvalho 1988; Carvalho 2002). Apresenta potencial de 

uso em sistemas agroflorestais (Radomski et al., 2012) e madeira adequada para 

diversos fins (Carvalho, 2002). É recomendada para recomposição florestal em 

áreas de preservação permanente e a casca de suas raízes tem aplicação medicinal 

(Grings e Brack, 2011). Também apresenta qualidades como porte ereto e copa 

ornamental (Grings e Brack, 2011) que a tornam apta ao uso no paisagismo. As 

flores são brancas, hermafroditas, heterostílicas (Felippi et al., 2012). Os frutos são 

pequenos, secos, de cor bege, subcilíndricos, de cálice persistente, corola 

marcescente e apresentam a semente presa à sua parede (Carvalho, 2002; Felippi 

et al., 2012). A produção de sementes viáveis é anualmente abundante, assim como 

sua germinação (Lorenzi, 1998). 

Devido à abundante produção de sementes e ao interesse crescente no 

potencial de C. trichotoma, diversos trabalhos foram realizados com seus diásporos 

ou sementes (Mendonça et al., 2001; Canuto et al., 2006; Souza, 2008; Felippi et al., 

2012; Berghetti et al., 2015; Machado et al., 2015; Vaz et al., 2015; Fleck et al., 
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2019; Galíndez et al., 2019; Maffra, 2019; Zanuncio et al., 2020). Canuto et al. 

(2006), por exemplo, estudaram a variabilidade genética em progênies da espécie a 

partir de caracteres das sementes, no entanto, não há estudos investigando a 

divergência genética entre progênies de polinização aberta a partir de caracteres 

biométricos e fisiológicos de sementes e plântulas. Populações de plantas de cada 

espécie possuem níveis de variação genética específicos, como resultado de 

eventos ocorridos em sua história evolutiva, tais como seleção, migração, deriva 

genética e outros (Sebbenn et al., 1999). Portanto, especialmente para uma espécie 

com ampla distribuição como C. trichotoma, os estudos genéticos em populações de 

cada local ou região são essenciais para a obtenção de sementes e propágulos de 

qualidade genética que contribuirão para o manejo estratégico regionalizado e para 

um conhecimento mais amplo das variações da espécie, seja visando à conservação 

ou ao melhoramento genético. 

Diversos parâmetros são utilizados visando desvendar os níveis de variação 

entre e dentro de populações, sendo de suma importância no direcionamento de 

estratégias de conservação e melhoramento genético (Freitas et al., 2015). Estes 

parâmetros podem ser estimados com base em caracteres quantitativos (Freitas et 

al., 2015), como por exemplo, os relacionados à qualidade fisiológica e vigor de 

sementes e plântulas.  

A germinação e o vigor de sementes são características determinadas por 

fatores genéticos e ambientais (Long et al., 2015; Finch-Savage e Bassel, 2016), 

portanto, a associação de caracteres biométricos e de germinação de sementes é 

útil na evidenciação do efeito genotípico para a expressão dos fenótipos quando se 

tem o objetivo de quantificar e comparar geneticamente diferentes plantas a partir do 

desempenho de suas sementes, como fizeram alguns autores (Menegatti et al., 

2017; Valdovinos e Paula, 2017; Santos et al., 2020), através de métodos de análise 

multivariada para discriminação da divergência entre árvores matrizes. 

O conhecimento da variabilidade genética de espécies florestais contribui 

para o melhoramento genético (Singh e Thapliyal, 2012) e para medidas de 

conservação, onde é essencial o planejamento de estratégias de recombinação da 

variabilidade genética via sementes, com estabelecimento de reflorestamentos 

ambientais visando à expansão desta variabilidade (Sebbenn et al., 2007). Assim, 
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busca-se neste capítulo ampliar o conhecimento acerca da variabilidade e da 

divergência genética de Cordia trichotoma, fornecendo subsídios para programas de 

melhoramento e, ou conservação genética da espécie. 

 

2. Material e Métodos 

 

2.1. Área e Material de Estudo 

 

Diásporos de polinização aberta de Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

foram coletados em 32 árvores matrizes nos meses de agosto e setembro de 2019, 

em área urbana e rural da região que compreende um raio de 34 quilômetros a partir 

do município de Jaboticabal, no estado de São Paulo. As matrizes estão localizadas 

entre as latitudes 21°21’12’’ S e 20°58’25’’ S e as longitudes 48°11’01’’ O e 

48°28’20’’ O, em uma região tropical de inverno seco e verão úmido. As matrizes 

distam entre si de 68 m até 42.107 m (Figura 2; Tabela 1).  

 

 

Figura 2. Mapa com a localização de 32 árvores matrizes de Cordia trichotoma 
amostradas na coleta de sementes. 
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Tabela 1. Coordenadas geográficas (Datum SIRGAS2000) de 32 matrizes de Cordia trichotoma amostradas na coleta de 

sementes. 

Matriz Município 
Coordenadas Geográficas  

Matriz Município 
Coordenadas Geográficas  

Latitude (S) Longitude (O) Altitude (m) Latitude (S) Longitude (O) Altitude (m) 

M1 JAB  21°14'50.45"  48°18'4.81" 592 M17 JAB  21°13'59.20"  48°23'6.38" 648 

M2 JAB  21°14'52.49"  48°17'20.66" 557 M18 JAB  21°15'7.25"  48°18'7.53" 580 

M3 JAB  21°14'6.35"  48°15'19.90" 566 M19 JAB  21°12'15.14"  48°19'32.72" 595 

M4 JAB  21°15'8.73"  48°18'12.52" 575 M20 TQA  21°20'28.34"  48°24'6.09" 629 

M5 JAB  21°15'7.14"  48°18'26.36" 582 M21 TQA  21°20'38.93"  48°24'22.54" 601 

M6 JAB  21°15'22.85"  48°18'1.26" 570 M22 JAB  21°14'3.79"  48°22'56.01" 645 

M7 JAB  21°15'1.17"  48°18'26.87" 595 M23 MTO  21°14'43.53"  48°28'20.28" 668 

M8 JAB  21°15'4.53"  48°18'27.57" 588 M24 JAB  21° 9'56.34"  48°15'29.27" 542 

M9 JAB  21°17'46.11"  48°21'4.81" 594 M25 JAB  21°12'21.27"  48°11'6.08" 506 

M10 JAB  21°17'48.90"  48°21'9.82" 591 M26 JAB  21°12'20.72"  48°11'1.46" 509 

M11 JAB  21°14'1.46"  48°19'31.02" 646 M27 TVA  21° 8'31.81"  48°23'45.98" 581 

M12 JAB  21°16'15.20"  48°19'31.23" 593 M28 TVA  21° 7'22.85"  48°25'13.36" 638 

M13 JAB  21°16'13.06"  48°19'32.69" 599 M29 BDO  20°58'25.91"  48°26'21.97" 603 

M14 JAB  21°16'29.09"  48°20'12.80" 599 M30 TQL  21° 5'0.90"  48°24'15.01" 613 

M15 JAB  21°10'22.44"  48°16'17.07" 579 M31 TQA  21°21'12.02"  48°25'0.16" 638 

M16 JAB  21°13'46.58"  48°21'49.20" 622 M32 TQA  21°20'53.64"  48°24'58.01" 643 

JAB: Jaboticabal; TQA: Taquaritinga; MTO: Monte Alto; TVA: Taiúva; BDO: Bebedouro; TQL: Taquaral.
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Os diásporos, aqui tratados como sementes, foram coletados diretamente das 

árvores quando em processo de abscisão, caracterizado por perianto persistente 

marrom e firme ao serem pressionados (Machado et al., 2015), com auxílio de 

tesoura de poda e acondicionados em sacos de plástico individualizados, 

devidamente identificados por árvore matriz e transportados para o laboratório para 

o beneficiamento. Inicialmente, as sementes passaram por uma eliminação manual 

das pétalas persistentes friccionando-as sobre uma peneira e depois por uma 

triagem manual visando eliminar aquelas que continham danos por insetos. Após 

esse procedimento, as sementes de cada matriz foram acondicionadas em sacos de 

papel devidamente identificados e individualizados, que permaneceram em sala 

climatizada com temperatura entre 20 e 22 °C e umidade relativa entre 50 e 70%. 

 

2.2. Biometria de Sementes 

 

Para a caracterização biométrica das sementes, foram avaliados o 

comprimento (CS) e a espessura (ES), expressos em mm, utilizando-se de 

paquímetro digital, em 5 repetições de 12 sementes por matriz, sendo ES = 

(espessura 1 + espessura 2)/2, conforme Figura 3. Foi determinado o peso de mil 

sementes (PMS), em gramas, e a partir deste, o número de sementes por 

quilograma (NSKG), utilizando 5 repetições de 20 sementes conforme Brasil (2009). 

 

Figura 3. Medida de comprimento (à esquerda) e medidas de espessura na seção 
transversal (à direita) em diásporo de Cordia trichotoma. 
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2.3. Teor de Água das Sementes 

 

Após o beneficiamento das sementes e antes do início dos testes de 

germinação e condutividade elétrica, foi determinado o teor de água (%) das 

sementes, utilizando-se 2 repetições de 50 sementes por matriz, pelo método da 

estufa a 105 ± 3 °C por 24 horas (Brasil, 2009). 

 

2.4. Teste de Germinação de Sementes 

 

O teste de germinação foi conduzido com 5 repetições de 20 sementes por 

matriz, sendo cada repetição estabelecida em caixa transparente de plástico e com 

tampa (11 x 11 x 3,5 cm). As sementes foram dispostas no interior das caixas sobre 

duas folhas de papel mata-borrão, previamente esterilizadas em estufa a 105 °C por 

duas horas e umedecidas com água deionizada em volume equivalente a 2,5 vezes 

a massa do papel não hidratado. Os testes foram conduzidos em germinadores do 

tipo B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand), sob temperatura constante de 30 °C e 

luz contínua durante 21 dias. Durante o período do teste, foi contado diariamente o 

número de sementes germinadas por repetição, considerando como germinada as 

sementes que apresentaram emissão de radícula de pelo menos 0,5 cm. 

Ao final do teste de germinação, foram avaliadas as seguintes características: 

Porcentagem de germinação (G): relação entre o número de sementes germinadas 

e o número total de sementes colocadas para germinar; Germinação média diária 

(GMD): razão entre o número de sementes germinadas e o número de dias de 

duração do teste de germinação; Valor pico da germinação (VP): valor máximo da 

razão entre a porcentagem de germinação acumulada e número de dias necessário 

para se obtê-la (Czabator 1962); Valor germinativo (VG): produto entre o VP e a 

GMD; Índice de velocidade de germinação (IVG): obtido conforme Maguire (1962); 

Porcentagem de plântulas normais (PN): relação entre o número de plântulas com 

estruturas essenciais perfeitas e o número de sementes colocadas para germinar; 

Comprimento médio (cm) de raízes (CR), da parte aérea (CPA) e total (CT = CR + 

CPA) de plântulas: obtidos por medição com régua graduada em mm, após 

separação da parte aérea e sistema radicular de todas as plântulas normais de cada 
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repetição; Massa de matéria seca (mg) de raízes (MSR), da parte aérea (MSPA) e 

total (MST = MSR + MSPA) de plântulas: obtida em balança analítica (0,0001 g), 

após acondicionar o material vegetal de cada repetição, devidamente separado em 

parte aérea e sistema radicular, em sacos de papel tipo kraft e submeter à secagem 

em estufa com circulação de ar a 65 °C por 48 horas (Nakagawa, 1999), 

expressando-se os resultados em mg.plântula-1. 

 

2.5. Teste de Condutividade Elétrica 

 

O teste de condutividade elétrica (CE) foi conduzido utilizando cinco 

repetições de 20 sementes por árvore matriz, embebidas em 75 mL de água 

deionizada (≤ 2,5 µS.cm-1 de condutividade) por 24 horas a 25 °C, em recipientes de 

vidro transparentes. As sementes das repetições foram previamente pesadas em 

balança analítica (0,0001 g) e os recipientes, contendo a água e as sementes, foram 

cobertos com sacos de plástico para impedir a evaporação da água durante o 

período de embebição. Ao fim desse período, a condutividade elétrica da solução foi 

determinada utilizando um condutivímetro de bancada com constante 1,0.  

 

2.6. Análise dos Dados 

 

2.6.1. Análises Univariadas 

 

A totalidade dos dados foi submetida à análise diagnóstica de resíduos, 

utilizando os testes de normalidade (Royston, 1995), assim como à verificação da 

presença de valores discrepantes e/ou influentes com uso do software R (R 

Development Core Team, 2019). Dados discrepantes foram removidos para atender 

aos pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias, não havendo 

necessidade de transformação. 

Para estimar os componentes de variância, os dados foram analisados sob 

delineamento em blocos casualizados com cinco repetições, via modelos mistos com 

o uso do Software Selegen-REML/BLUP (Resende, 2016), considerando blocos 

completos (modelo 96), conforme abaixo: 
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y = Xr + Zg + e 

Em que: 

y = vetor de dados; 

r = vetor dos efeitos de repetição (fixos) somados à média geral; 

g = vetor dos efeitos genotípicos (aleatórios); 

e = vetor de erros ou resíduos (aleatórios). 

As letras maiúsculas representam as matrizes de incidência para os referidos 

efeitos. 

Foram obtidas as seguintes estimativas via REML (“restricted maximum 

likelihood”) individual: 

h2m: herdabilidade da média de genótipo, assumindo sobrevivência completa; 

Acgen: acurácia da seleção de genótipos, assumindo sobrevivência completa; 

CVgi%: coeficiente de variação genotípica; 

CVe%: coeficiente de variação residual; 

CVr = CVg/CVe: coeficiente de variação relativa; 

m: média geral. 

As estimativas das médias genotípicas ou valores genotípicos (u + g) das 32 

árvores matrizes foram obtidas via BLUP (“best linear unbiased prediction”) individual 

e, a partir destas, procedeu-se às estimativas dos coeficientes de correlação de 

Pearson entre todas as características avaliadas utilizando o Software GENES 

(Cruz, 2013) e ao estudo da divergência genética.  

 

2.6.2. Divergência genética  

 

Os dados foram submetidos à análise de agrupamento pelo método 

hierárquico de Ward e não hierárquico de “K-means” (K-médias) mediante 

padronização, utilizando como medida de dissimilaridade a distância euclidiana. 

Também se procedeu à análise de componentes principais (ACP) com base na 

matriz de correlação. As análises foram realizadas no software STATISTICA 7 

(Statsoft, 2004). 

A definição dos grupos no dendrograma foi obtida pelo método de Mojena 

(1977), que se baseia no tamanho relativo dos níveis de fusões (distâncias) no 
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dendrograma. O método propõe a seleção do número de grupos no estágio j que 

primeiro satisfizer a seguinte inequação: 𝛼𝑗 >  𝜃𝑘 , em que 𝛼𝑗 é o valor de distâncias 

dos níveis de fusão que correspondem ao estágio j (j = 1, 2, ..., n); e 𝜃𝑘 é o valor 

referencial de corte, dado por: 𝜃𝑘 =  �̅� + 𝑘�̂�𝛼 , sendo �̅� a média, �̂�𝛼 o desvio-padrão 

não viesado dos valores de 𝛼, e 𝑘 uma constante. Adotou-se k = 1,25 como regra de 

parada na definição do número de grupos, conforme sugestão de Milligan e Cooper 

(1985). O número de grupos do método de “K-means” foi definido com base no 

número de grupos do agrupamento de Ward. O número de componentes principais 

para análise da dispersão gráfica das matrizes foi definido de modo a explicar ao 

menos 80% da variabilidade contida nos dados. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1. Teor de Água das Sementes 

 

As sementes das 32 matrizes de Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

apresentaram teor de água variando de 5,75% a 10,23%, com média de 8,10 ± 

1,34% (Figura 4). Canuto et al. (2006) encontraram teor de água semelhante, de 

9,10%, enquanto Mendonça et al. (2001) encontraram valor um pouco menor, de 

6,0%, demonstrando pouca variação no teor de água de sementes maduras da 

espécie. Carvalho (2002) cita que o teor de água ideal para a colheita das sementes 

é de 9% a 13% e Vaz et al. (2015) observaram que as sementes da espécie com 

teor de água de 8% e armazenadas a 5 °C, mantiveram a viabilidade por quatro 

anos. 
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Figura 4. Teor de água (%) de sementes de árvores matrizes de Cordia trichotoma 
antes da instalação do teste de germinação. 

 

3.2. Análises Univariadas 

 

3.2.1. Parâmetros Genéticos 

 

 A herdabilidade da média de genótipos (h2m) foi alta para todos os caracteres 

(Tabela 2), variando de 0,562, para comprimento da parte aérea de plântulas (CPA), 

a 0,994 para número de sementes por quilograma (NSKG). Contudo, excetuando-se 

CPA, os demais caracteres apresentaram valores acima de 0,866, o que indica 

elevado controle genético nos caracteres estudados em detrimento dos efeitos não 

genéticos, além do alto controle dos efeitos ambientais, sendo possível obter ganhos 

pela seleção em quaisquer destes caracteres. Canuto et al. (2006) também 

obtiveram herdabilidades ao nível de média elevadas para germinação (0,97), 

condutividade elétrica (0,92) e peso de 100 sementes (1,00) de C. trichotoma. 

Considerando que as árvores matrizes estudadas encontram-se em uma região de 

paisagem altamente fragmentada e que uma parte considerável delas certamente 

não são oriundas de regeneração natural, estes valores elevados de herdabilidade 

podem estar indicando a presença de endogamia nas progênies. Isto pode estar 

ocorrendo tanto pelo cruzamento entre indivíduos aparentados, quanto pela restrição 
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do fluxo gênico via pólen entre árvores isoladas. A subdivisão e a restrição do fluxo 

gênico em populações pequenas favorecem os cruzamentos dentro das populações, 

aumentando a endogamia e a coancestria (Kageyama et al., 2003; Sebbenn et al., 

2011). Não foram encontradas informações na literatura sobre o sistema reprodutivo 

e o fluxo gênico em populações de C. trichotoma para debruçar-se sobre a hipótese 

de ocorrência de endogamia. No entanto, em Cordia alliodora, espécie próxima a C. 

trichotoma, e que também ocorre no Brasil, foram observados movimentos 

significativos de pólen a até 280 m e queda de sementes em um raio de 25 m de 

distância da árvore matriz em uma população de regeneração natural na Costa Rica 

(Boshier et al., 1995). Neste mesmo estudo, os autores concluíram que árvores de 

C. alliodora distando menos de 200 m uma da outra têm alta probabilidade de 

estarem compartilhando o mesmo “pool” gênico.  

 

Tabela 2. Estimativas de herdabilidade da média de genótipos (h2m), da acurácia 
seletiva (Acgen), dos coeficientes de variação genotípica (CVgi%) e 
residual (CVe%), do coeficiente de variação relativa (CVr = CVgi/CVe) e 
média de caracteres biométricos e de germinação de sementes, de 
desempenho de plântulas e condutividade elétrica, avaliados em 
progênies de polinização aberta de  Cordia trichotoma. 

Caráter h2m Acgen CVgi% CVe% CVr Média 

PMS 0,993 0,997 21,49 3,92 5,48 21,4 
NSKG 0,994 0,997 20,94 3,67 5,71 48,8 

CS 0,988 0,994 7,39 1,86 3,98 8,49 
ES 0,982 0,991 8,18 2,49 3,29 2,51 
G 0,943 0,971 17,63 9,73 1,81 84 

GMD 0,896 0,947 24,96 19,01 1,31 0,94 
VP 0,954 0,977 27,61 13,61 2,03 5,18 
VG 0,936 0,968 44,63 26,04 1,71 5,30 
IVG 0,945 0,972 27,71 14,93 1,86 1,38 
PN 0,915 0,956 30,09 20,53 1,47 70 
CR 0,895 0,946 19,68 15,05 1,31 2,23 

CPA 0,562 0,749 13,02 25,73 0,51 2,26 
CT 0,866 0,931 16,14 14,18 1,14 4,49 

MSR 0,897 0,947 26,11 19,80 1,32 1,18 
MSPA 0,988 0,994 27,67 6,96 3,98 7,51 
MST 0,988 0,994 26,70 6,71 3,98 8,69 
CE 0,955 0,977 16,19 7,83 2,07 391,2 

PMS - peso de mil sementes (g); NSKG - número de sementes por quilograma; CS, ES - 
respectivamente, comprimento e espessura de sementes (mm); G - porcentagem de germinação; 
GMD - germinação média diária; VP - valor pico da germinação; VG - valor germinativo; IVG - índice 
de velocidade de germinação; PN - porcentagem de plântulas normais; CR, CPA e CT - 
respectivamente, comprimento de raízes, parte aérea e total de plântulas (cm plântula

-1
); MSR, 

MSPA, MST - respectivamente, massa de matéria seca de raízes, parte aérea e total de plântulas (mg 
plântula

-1
); CE - condutividade elétrica (μS cm

-1 
g

-1
).  
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A acurácia da seleção de genótipos (Acgen), que correlaciona os valores 

genotípicos preditos com os valores verdadeiros (Soler-Guilhen et al., 2020), segue 

a mesma tendência das herdabilidades, com o valor mais baixo para CPA (0,749), 

mas variando de 0,931 a 0,997 (Tabela 2) nos demais caracteres, permitindo alta 

confiabilidade nos valores preditos para inferir acerca dos valores verdadeiros. 

Valores de acurácia obtidos por Soler-Guilhen et al. (2020) utilizando metodologia 

REML/BLUP para caracteres de germinação de sementes de Euterpe edulis também 

foram altos, variando de 0,961 a 0,976. 

As estimativas dos coeficientes de variação genotípica (CVgi%) variaram de 

7,39% a 21,49% para caracteres biométricos de sementes, de 17,63% a 44,63% 

para caracteres de germinação de sementes, de 13,02% a 27,67% para caracteres 

de desempenho de plântulas e foi de 16,19% para condutividade elétrica - CE 

(Tabela 2). Esses resultados apontam a existência de variabilidade genética passível 

de ser explorada em programas de melhoramento e sugerem amplo espectro 

adaptativo das matrizes estudadas às variações ambientais a que estarão sujeitas 

em longo prazo. Os caracteres com as maiores estimativas de CVgi% são os mais 

promissores para encontrar genótipos superiores mediante a seleção, pois a maior 

parte da variação ocorre em função do genótipo. 

As estimativas dos coeficientes de variação experimental (CVe%) variaram de 

1,86% a 3,92% para os caracteres biométricos de sementes, de 9,73% a 26,04% 

para os caracteres de germinação, de 6,71% a 25,73% para o desempenho de 

plântulas e foi de 7,83% para a condutividade elétrica (Tabela 2). De um modo geral, 

estes valores apontam uma boa precisão experimental na avaliação das árvores 

matrizes pelo desempenho de suas progênies, onde a influência do ambiente foi 

eficientemente controlada pelo delineamento experimental adotado. Os baixos 

valores de CVe% para os caracteres biométricos de sementes provavelmente se 

devem ao fato de serem medidas diretas e fáceis de obter com alta precisão. Os 

CVe% mais elevados dos caracteres de germinação e desempenho de plântulas 

podem ter sido ocasionados por sutis variações no ponto de maturidade das 

sementes dentro de uma mesma planta, decorrentes de efeitos ambientais sobre a 

abundante floração e frutificação da espécie. Para Vaz et al. (2015), a identificação 
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do momento da coleta de sementes de C. trichotoma é dificultada pelo fato da 

coloração do diásporo não poder ser utilizada como um indicador da maturidade da 

semente, momento em que há o máximo vigor e potencial germinativo. 

A relação CVgi/CVe, ou coeficiente de variação relativa (CVr), é um índice 

capaz de indicar a facilidade com que a seleção pode ser realizada para 

determinada característica, sendo que valores próximos a 1,0 ou maiores, se 

traduzem em grande possibilidade de êxito no processo seletivo (Sebbenn et al., 

1999; Yokomizo et al., 2012). Ou seja, o valor de CVr dá uma ideia da proporção das 

variações genotípicas na manifestação das variações totais entre as progênies e, 

quando superior a 1,0, significa que as variações genotípicas superam, 

percentualmente, as variações residuais. Por isto, é possível afirmar que todos os 

caracteres avaliados, com exceção de CPA, são passíveis de seleção para obter 

ganhos em programas de melhoramento da espécie, pois apresentaram CVr entre 

1,14 e 5,71 (Tabela 2). Ao considerar esse índice, a seleção deveria recair sobre o 

caráter de maior CVr (Senna et al., 2012), portanto, a seleção para obtenção de 

genótipos superiores deveria ser praticada sobre os caracteres biométricos de 

sementes, ou seja, sobre o número de sementes por quilograma (NSKG, CVr = 

5,71), peso de 1000 sementes (PMS, CVr = 5,48), comprimento de sementes (CS, 

CVr = 3,98) ou espessura de sementes (ES, CVr = 3,29). Esta relação também foi 

superior a unidade em caracteres de germinação de sementes de Euterpe edulis 

(Soler-Guilhen et al., 2020) e muito próximos ou superiores à unidade para 

sementes de Jacaranda copaia (Nascimento Júnior et al., 2016). Os resultados 

permitem afirmar que o uso de caracteres de germinação de sementes para a 

seleção com sucesso em programas de melhoramento é possível, podendo ser 

vantajoso em relação ao tempo necessário para obtenção das estimativas, quando 

comparado com caracteres como diâmetro à altura do peito ou altura em progênies 

adultas, por exemplo. 

As sementes deste estudo apresentaram em média 21,4 g de peso de mil 

sementes (PMS) e 48,8 mil sementes por kg (NSKG), com 8,49 mm de comprimento 

(CS) e 2,51 mm de espessura (ES), Tabela 2. Maffra (2019) obteve valores de 31,25 

g de PMS e 32.557 sementes por kg para C. trichotoma, com teor de água de 

11,86%. Canuto et al. (2006) encontraram peso de 100 sementes de 1,84 g, 
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equivalente a PMS de 18,4 g, para a mesma espécie, em sementes com teor de 

água de 9,10%. Mendonça et al. (2001) encontraram valor menor de PMS (17,825 g) 

e maior de NSKG (56,1 mil), com teor de água de 6,0 % em sementes da mesma 

região do presente estudo, em que também houve remoção das pétalas 

persistentes. É importante destacar que diferenças no PMS e NSKG podem ser 

devidas a diferenças no teor de água das sementes em que quanto maior o teor de 

água, maior será o PMS e menor o NSKG. Por outro lado, como apontaram 

Mendonça et al. (2001), essa  variação, evidente nos diferentes resultados com C. 

trichotoma, pode ser provocada também por influência de fatores edafoclimáticos.  

A porcentagem de germinação média (G), mesmo sem pré-tratamento das 

sementes, foi de 84% (Tabela 2), superando o valor de 75% obtido por Mendonça et 

al. (2001) na mesma região. A elevada taxa de germinação é benéfica aos 

propósitos deste estudo, pois conduz a uma baixa interferência de erros nas 

estimativas dos parâmetros genéticos, que poderiam ser induzidos em sementes de 

baixa viabilidade como resultado da ação de fatores do ambiente, bióticos e, ou 

abióticos. 

A condutividade elétrica (CE) média das sementes foi de 391,2 μS cm-1 g-1 

(Tabela 2). Canuto et al. (2006) obtiveram média de condutividade elétrica menor, de 

304,3 μS cm-1 g-1 para a mesma espécie. Essa diferença pode ser atribuída em parte 

à diferença no teor de água das sementes nos dois estudos, pois o teor de água 

inicial das sementes pode afetar diretamente a quantidade de eletrólitos vazados 

que são detectados no teste de condutividade (Tekrony, 2003). Maiores teores de 

água conduzem, em geral, a menores valores de condutividade elétrica, pela própria 

forma de expressão da condutividade elétrica que tem no denominador a massa de 

sementes.  Normalmente espera-se que o teste de condutividade elétrica varie 

consideravelmente entre lotes de sementes de uma mesma espécie, seja devido a 

fatores inerentes às próprias sementes, como o teor de água exemplificado acima, 

ou ao método adotado no teste, a exemplo do volume de água e tempo de 

embebição, número de sementes por repetição e temperatura de condução do teste. 
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3.2.2. Correlação entre Caracteres 

 

Os caracteres PMS e NSKG apresentaram alta correlação negativa (p < 0,01) 

(Tabela 3), pois quanto menor for o peso de determinada quantidade de sementes, 

maior será a quantidade necessária de sementes equivalente a uma dada massa. 

Os caracteres de tamanho das sementes (CS e ES) estão correlacionados entre si 

(p < 0,05) e apresentaram alta correlação (p < 0,01) positiva com o PMS e negativa 

com NSKG. A partição da produção de sementes entre grande número de sementes 

pequenas ou menor número de sementes grandes é uma importante estratégia 

reprodutiva das plantas e existe um antagonismo entre o tamanho e o número de 

sementes produzidas (Fenner, 1985), como observado neste estudo. 

Os caracteres de germinação (G, GMD, VP, VG, IVG e PN) e comprimento de 

plântulas (CR, CPA e CT) não apresentaram correlação significativa com caracteres 

biométricos das sementes (Tabela 3). A falta de correlação entre a biometria das 

sementes e seu desempenho germinativo não corrobora a conclusão de Zanuncio et 

al. (2020) de que o tamanho das sementes de louro-pardo influencia a germinação. 

A falta de associação entre caracteres biométricos de sementes e do processo 

germinativo também foi observada em estudos com outras espécies arbóreas, como 

Mimosa caesalpiniifolia (Alves et al., 2005), Tabebuia chrysotricha (=Handroanthus 

chrysotricus) (Santos et al., 2009), Erythrina speciosa (Monteiro et al., 2016) e Ceiba 

speciosa (Roveri Neto e Paula, 2017). 

A massa seca de plântulas (MSR, MSPA e MST) apresentou alta correlação 

(p < 0,01) negativa com o NSKG e positiva com o peso (PMS) e o tamanho das 

sementes (CS e ES). Portanto, neste estudo, embora a biometria das sementes de 

louro-pardo não seja indicativa do seu desempenho germinativo ou do tamanho de 

plântulas, as sementes maiores resultam em plântulas com maior acúmulo de 

biomassa. Carvalho e Nakagawa (2000) relataram que sementes de maior tamanho 

originam plântulas mais vigorosas. As reservas energéticas e proteicas são 

depositadas no desenvolvimento das sementes e mobilizadas durante a germinação 

e o estabelecimento das plântulas para dar suporte ao desenvolvimento inicial 

independente dos processos autotróficos (Finch-Savage e Bassel, 2016). Isto pode 

explicar as correlações entre o tamanho das sementes e a massa de plântulas 
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observadas no presente estudo. Diversos estudos com espécies arbóreas 

relacionam sementes maiores com maior biomassa de plântulas, a exemplo de 

Eugenia dysenterica (Duarte et al., 2006), Clitoria fairchildiana (Silva e Carvalho, 

2008), Anadenanthera colubrina (Bispo et al., 2017) e Peltophorum dubium (Padilha 

et al., 2021). 

Os coeficientes de correlação foram altos e positivos entre todas as 

combinações de caracteres do processo germinativo das sementes. As variáveis de 

comprimento de plântulas (CR, CPA e CT) foram positivamente correlacionadas 

entre si (p < 0,01) e, de modo geral, apresentaram-se maiores quando os caracteres 

de germinação foram maiores, com exceção do CR, que se correlacionou apenas 

com G (p < 0,01), IVG (p < 0,05) e PN (p < 0,01). Os caracteres de massa seca de 

plântulas (MSR, MSPA e MST) foram positivamente correlacionados entre si (p < 

0,01) e destes, apenas a MSR apresentou correlação com caracteres de germinação 

(G, VP, IVG e PN), sugerindo que sementes de maior vigor quanto ao processo 

germinativo favorecem o maior desenvolvimento inicial do sistema radicular das 

plântulas. A condutividade elétrica (CE) não apresentou correlação significativa com 

nenhum dos demais caracteres avaliados. 
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Tabela 3. Estimativas de correlações entre os 17 caracteres biométricos e fisiológicos de sementes e plântulas avaliados em 
32 árvores matrizes de Cordia trichotoma. 

 NSKG CS ES G GMD VP VG IVG PN CR CPA CT MSR MSPA MST CE 

PMS -0.97
**
 0.64

**
 0.90

**
 0.13

ns
 -0.02

ns
 0.05

ns
 0.03

ns
 0.06

ns
 0.01

ns
 0.13

ns
 0.18

ns
 0.17

ns
 0.63

**
 0.93

**
 0.92

**
 -0.02

ns
 

NSKG  -0.65
**
 -0.90

**
 -0.16

ns
 -0.01

ns
 -0.07

ns
 -0.05

ns
 -0.08

ns
 -0.04

ns
 -0.22

ns
 -0.23

ns
 -0.25

ns
 -0.64

**
 -0.89

**
 -0.89

**
 -0.01

ns
 

CS   0.43
*
 0.14

ns
 0.21

ns
 0.29

ns
 0.29

ns
 0.24

ns
 0.09

ns
 0.01

ns
 0.23

ns
 0.12

ns
 0.47

**
 0.60

**
 0.60

**
 0.08

ns
 

ES    -0.03
ns

 -0.19
ns

 -0.13
ns

 -0.17
ns

 -0.12
ns

 -0.12
ns

 0.09
ns

 0.13
ns

 0.12
ns

 0.48
**
 0.79

**
 0.78

**
 -0.10

ns
 

G     0.89
**
 0.88

**
 0.82

**
 0.92

**
 0.93

**
 0.50

**
 0.65

**
 0.62

**
 0.51

**
 0.22

ns
 0.27

ns
 -0.11

ns
 

GMD      0.98
**
 0.97

**
 0.97

**
 0.92

**
 0.31

ns
 0.63

**
 0.50

**
 0.29

ns
 0.05

ns
 0.09

ns
 -0.28

ns
 

VP      
 

0.98
**
 0.98

**
 0.89

**
 0.32

ns
 0.68

**
 0.53

**
 0.36

*
 0.13

ns
 0.17

ns
 -0.27

ns
 

VG        0.95
**
 0.84

**
 0.27

ns
 0.63

**
 0.48

**
 0.25

ns
 0.11

ns
 0.13

ns
 -0.31

ns
 

IVG         0.92
**
 0.39

*
 0.71

**
 0.59

**
 0.40

*
 0.13

ns
 0.17

ns
 -0.24

ns
 

PN          0.48
**
 0.72

**
 0.65

**
 0.40

*
 0.12

ns
 0.17

ns
 -0.19

ns
 

CR           0.65
**
 0.92

**
 0.60

**
 0.26

ns
 0.32

ns
 0.23

ns
 

CPA            0.89
**
 0.53

**
 0.33

ns
 0.37

*
 -0.19

ns
 

CT             0.62
**
 0.32

ns
 0.37

*
 0.04

ns
 

MSR              0.71
**
 0.78

**
 0.07

ns
 

MSPA               1.00
**
 0.02

ns
 

MST                0.03
ns

 
ns

: não significativo; 
*
 e 

**
: significativo a 5% e a 1% de probabilidade, pelo teste t, respectivamente. PMS - peso de mil sementes; NSKG - número de 

sementes por quilograma; CS, ES - respectivamente, comprimento e espessura de sementes; G - porcentagem de germinação; GMD - germinação 

média diária; VP - valor pico da germinação; VG - valor germinativo; IVG - índice de velocidade de germinação; PN - porcentagem de plântulas 

normais; CR, CPA e CT - respectivamente, comprimento de raízes, parte aérea e total de plântulas; MSR, MSPA, MST - respectivamente, massa de 

matéria seca de raízes, parte aérea e total de plântulas; CE - condutividade elétrica. 
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3.3. Divergência genética 

 

As estimativas de dissimilaridade quantificam e informam sobre o grau de 

semelhança ou de diferença entre dois genótipos quaisquer (Cruz et al., 2011; Cruz 

et al., 2014). A partir da distância Euclidiana entre as 32 matrizes de louro-pardo 

com base em dezessete caracteres biométricos e fisiológicos de sementes e 

plântulas, observou-se a maior distância entre as matrizes M18 e M27 (11,6), e a 

menor distância entre as matrizes M10 e M15 (1,5), como observado na Tabela 4. 

Como visto, o número de estimativas é muito grande, o que inviabiliza o 

reconhecimento de grupos homogêneos através de sua análise visual, tornando 

necessário o uso de métodos de agrupamento ou de projeções de distâncias em 

gráficos, onde as coordenadas são obtidas a partir da medida de dissimilaridade 

escolhida (Cruz et al., 2011; Cruz et al., 2014). 

A análise de agrupamento reúne os genitores em vários grupos, com base em 

um critério de classificação, de modo que ocorra homogeneidade dentro do grupo e 

heterogeneidade entre grupos. Um grupo original de observações é dividido em 

vários grupos em função de um critério de similaridade ou dissimilaridade (Cruz e 

Regazzi, 1994). As 32 árvores matrizes de louro-pardo foram separadas em três 

grupos pelo método hierárquico de agrupamento de Ward, considerando-se os 

caracteres avaliados e ponto de corte adotado (Figura 5). 

O grupo 1 (formado pelas matrizes M16, M18, M19, M23 e M30) é 

caracterizado por apresentar as sementes e plântulas de menores dimensões e 

massa (CS = 8,15 mm; ES = 2,40 mm; NSKG = 58.259; PMS = 17,7 g), além de 

características de baixo vigor, com os menores valores de G (57%), germinação 

média diária (GMD = 0,57), valor pico da germinação (VP = 2,90), valor germinativo 

(VG = 1,93), índice de velocidade de germinação (IVG = 0,73) e porcentagem de 

plântulas normais (PN = 33%) entre os grupos formados (Tabela 5). A baixa 

formação de plântulas normais (PN) em matrizes onde a germinação (G) já foi a 

mais baixa, considerando as condições ótimas a que as sementes foram submetidas 

neste ensaio, é um indicativo importante de que as sementes das matrizes deste 

grupo teriam uma capacidade muito reduzida de desenvolvimento em condições 

subótimas no campo, característica de baixo vigor. 
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Tabela 4. Matriz de distância euclidiana entre 32 árvores matrizes de polinização aberta de Cordia trichotoma a partir de 17 
caracteres biométricos e fisiológicos de sementes e plântulas. 

Matriz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 5.0 3.5 5.2 4.7 4.8 5.3 6.1 4.0 3.7 3.5 4.7 6.2 5.1 4.0 6.2 3.7 8.0 6.2 3.8 2.2 3.1 7.8 3.5 6.1 2.7 5.2 4.9 4.5 6.1 2.1 3.0 

2 
 

7.1 8.3 6.7 7.7 8.8 9.6 5.3 6.4 5.9 7.6 9.3 6.6 5.7 5.5 6.9 8.3 3.9 6.4 6.1 3.6 6.3 7.0 7.5 5.7 7.3 8.8 8.5 4.9 6.2 7.0 

3 
  

3.7 3.5 4.6 2.8 3.7 4.4 3.2 2.9 3.4 4.3 3.6 3.4 7.6 3.1 8.2 8.3 5.2 4.2 4.7 8.5 2.9 5.3 2.5 4.6 3.3 4.0 8.5 2.2 2.2 

4 
   

3.1 2.4 3.5 2.7 4.0 3.2 3.8 3.0 2.8 5.8 3.5 7.0 6.3 6.0 8.2 7.7 5.2 6.6 7.2 4.1 3.7 3.3 7.8 3.2 2.9 8.0 3.9 3.7 

5 
    

3.9 3.9 3.7 3.6 4.0 2.6 4.7 5.2 4.5 3.3 6.9 5.2 7.1 7.4 6.5 4.6 5.1 6.6 4.9 4.9 2.7 6.5 3.3 3.8 7.8 3.8 3.4 

6 
     

5.3 4.4 2.8 3.0 3.6 4.0 3.9 6.9 3.6 6.4 6.9 5.2 6.7 7.4 4.7 6.5 6.4 4.3 3.3 3.3 8.6 4.4 2.8 6.6 4.0 4.0 

7 
      

2.3 6.0 4.8 4.4 3.9 4.2 4.3 4.8 8.6 4.6 8.8 9.9 7.0 5.6 6.4 9.4 4.2 6.2 4.2 5.7 2.7 4.3 9.8 4.0 3.5 

8 
       

5.8 5.0 4.3 4.4 4.1 6.0 5.1 9.1 5.9 8.4 10.1 7.8 5.8 7.5 9.4 4.8 5.9 4.5 7.5 2.1 3.5 10.0 4.5 3.6 

9 
        

2.4 2.9 4.3 5.0 5.8 2.2 4.8 6.3 4.8 4.8 6.6 4.7 4.7 4.7 4.4 3.0 2.5 7.7 5.6 4.6 5.3 3.9 4.3 

10 
         

3.3 2.3 3.4 4.9 1.5 5.6 5.5 5.4 6.4 6.5 4.7 4.9 6.3 3.0 2.7 2.2 6.8 5.0 4.2 6.5 3.0 3.7 

11 
          

4.4 5.3 5.1 3.0 6.7 4.6 7.1 6.6 5.6 3.9 4.6 7.0 4.0 4.8 2.3 6.3 3.9 4.0 7.0 2.8 2.4 

12 
           

2.5 4.8 2.8 6.4 5.9 6.2 8.0 7.5 5.6 5.9 7.5 2.6 3.5 3.4 7.1 4.7 4.8 7.7 3.4 4.2 

13 
            

6.0 4.1 7.6 7.1 6.1 9.1 8.8 6.8 7.5 8.1 4.0 3.4 4.6 8.3 5.0 4.6 8.9 4.9 5.1 

14 
             

4.2 7.7 4.1 9.0 8.8 6.2 6.1 4.1 8.3 4.9 6.4 4.3 4.0 5.6 6.6 9.3 4.5 5.0 

15 
              

5.2 5.5 5.5 6.2 6.6 5.0 4.3 5.6 3.5 2.9 2.0 6.6 5.1 4.8 6.5 3.2 3.9 

16 
               

8.8 4.9 4.7 9.1 7.5 6.3 4.0 6.9 5.7 6.0 9.6 8.8 8.1 3.8 6.8 7.9 

17 
                

10.5 9.1 3.3 4.1 4.1 10.1 4.8 7.9 4.2 2.4 4.8 5.7 9.4 3.4 3.4 

18 
                 

6.3 11.1 8.9 8.7 3.9 7.5 3.5 6.7 11.6 9.0 7.7 6.1 7.9 8.5 

19 
                  

8.3 6.9 6.2 4.7 7.7 6.7 6.5 10.0 9.5 8.4 2.5 7.2 7.9 

20 
                   

3.1 4.0 10.2 5.9 8.9 5.1 4.4 6.3 6.3 8.8 4.5 4.6 

21 
                    

4.1 8.5 4.4 6.9 3.2 5.9 4.2 3.7 7.0 2.7 2.7 

22 
                     

7.2 5.0 6.8 3.6 4.8 6.4 6.4 6.8 3.9 4.7 

23 
                      

8.2 5.2 6.6 10.9 9.4 8.4 5.3 8.0 8.7 

24 
                       

4.9 3.1 6.3 4.5 4.5 7.6 2.3 3.4 

25 
                        

4.2 9.1 6.5 5.5 6.9 5.3 5.8 

26 
                         

5.8 3.8 3.4 6.7 1.9 2.4 

27 
                          

6.6 7.5 10.4 5.3 5.5 

28 
                           

2.6 9.4 3.5 2.5 

29 
                            

8.3 3.7 3.0 

30 
                             

7.1 8.1 

31                                                             1.9 
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Figura 5. Dendrograma baseado na distância euclidiana entre 32 árvores matrizes 
de C. trichotoma, obtido pelo método de Ward a partir de dezessete 
caracteres de sementes e plântulas conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Ainda no Grupo 1, as sementes apresentaram maior condutividade elétrica 

(403 μS cm-1 g-1) do que nos outros grupos (Grupo 2 = 390 μS cm-1 g-1; Grupo 3 = 

385 μS cm-1 g-1). Este resultado oferece evidência complementar de que o grupo é 

formado por matrizes de sementes menos vigorosas, com maiores danos à 

integridade de suas membranas celulares. Contudo, a diferença de CE é pequena 

entre os grupos, variando em -3,2% no Grupo 2 e -4,5% no Grupo 3 (Tabela 5). Isto 

pode estar relacionado à presença de variabilidade genética, diferenças na 

composição química das sementes ou outros fatores que podem interferir nos 

resultados do teste de condutividade elétrica, dificultando a associação direta da 

lixiviação com a qualidade das sementes (Roveri Neto e Paula, 2017). Além disso, o 

teste de condutividade elétrica deve ser padronizado para cada espécie quanto ao 

período, temperatura, recipiente e tamanho da amostra de embebição, e para C. 

trichotoma, este tipo de padronização ainda não foi realizado. Neste estudo, o 

protocolo adotado baseou-se na forma como o teste comumente é recomendado 

para diferentes espécies florestais tropicais.  

Os grupos 2 e 3 estão mais associados entre si, formando um grupo de nível 

superior no dendrograma, do qual o Grupo 1 fica separado. O Grupo 2, formado por 

59% das matrizes avaliadas (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, 

M15, M24, M25, M26, M28, M29, M31 e M32), apresentou biometria de sementes 
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(CS = 8,33 mm; ES = 2,44 mm; PMS = 19,8 g) e massa seca de plântulas (MSR = 

1,15 mg plântula-1; MSPA = 6,81 mg plântula-1; MST = 7,96 mg plântula-1)  pouco 

maiores do que as do Grupo 1 e menores do que as do Grupo 3, no entanto, foi 

caracterizado pelos maiores valores de caracteres de germinação (G = 91%; GMD = 

1,06; VP = 5,80; VG = 6,29; IVG = 1,56; PN = 81) e comprimento de plântulas 

(comprimento de raiz, CR = 2,33 cm plântula-1; da parte aérea, CPA = 2,33 cm 

plântula-1 e total, CT = 4,70 cm plântula-1) entre os três grupos formados (Tabela 5). 

O maior vigor no processo germinativo das sementes das matrizes do Grupo 2 

provavelmente contribuiu para um crescimento mais rápido das plântulas, fazendo 

com que elas atingissem maiores comprimentos do que as plântulas dos demais 

grupos. 

 

Tabela 5. Médias dos caracteres avaliados em função dos grupos formados na 
análise de agrupamento pelo método de Ward, obtido de 32 árvores 
matrizes de Cordia trichotoma. 

Caracteres 
Médias 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

PMS 17,7 19,8 27,7 

NSKG 58.259 51.383 36.552 

CS 8,15 8,33 9,07 

ES 2,40 2,44 2,75 

G 57 91 84 

GMD 0,57 1,06 0,90 

VP 2,90 5,80 5,11 

VG 1,93 6,29 5,06 

IVG 0,73 1,56 1,34 

PN 33 81 68 

CR 1,75 2,33 2,28 

CPA 1,98 2,33 2,26 

CT 3,60 4,70 4,54 

MSR 0,80 1,15 1,47 

MSPA 5,72 6,81 10,32 

MST 6,48 7,96 11,81 

CE 403 390 385 
PMS - peso de mil sementes (g); NSKG - número de sementes por quilograma; CS, ES - 
respectivamente, comprimento e espessura de sementes (mm); G - porcentagem de germinação; 
GMD - germinação média diária; VP - valor pico da germinação; VG - valor germinativo; IVG - índice 
de velocidade de germinação; PN - porcentagem de plântulas normais; CR, CPA e CT - 
respectivamente, comprimento de raízes, parte aérea e total de plântulas (cm plântula

-1
); MSR, 

MSPA, MST - respectivamente, massa de matéria seca de raízes, parte aérea e total de plântulas (mg 

plântula
-1

); CE - condutividade elétrica (μS cm
-1

 g
-1

). 
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O Grupo 3, formado por oito matrizes (M1, M2, M14, M17, M20, M21, M22 e 

M27), apresentou sementes de maior comprimento (CS = 9,07 mm), espessura (ES 

= 2,75 mm) e com maior massa (PMS = 27,7 g) do que os outros grupos, resultando 

em menor NSKG (36.552). Apesar de apresentar elevados valores para os 

caracteres de germinação e comprimento de plântulas, estes ainda foram menores 

do que os do Grupo 2. Contudo, as sementes significativamente maiores deste 

grupo evidentemente apresentam maior quantidade de reservas que parece ter sido 

condição chave para a formação das plântulas com maior massa seca entre os três 

grupos (massa seca de raízes, MSR = 1,47 mg plântula-1; da parte aérea, MSPA = 

10,32 mg plântula-1; e total, MST = 11,81 mg plântula-1) (Tabela 5). Estas reservas 

de proteína e energia acumuladas nas sementes são mobilizadas nos processos de 

germinação e desenvolvimento de plântulas para promover o crescimento que 

independe da fotossíntese (Finch-Savage e Bassel, 2016), assim, sementes de 

maior massa possuem mais recursos e ofertam mais nutrientes durante a transição 

semente-plântula (Wu et al., 2018). Portanto, esta característica de sementes 

maiores pode oferecer importante vantagem adaptativa aos descendentes das 

matrizes deste grupo em condições de campo. Macera et al. (2017) evidenciam que 

o tamanho da semente pode ser uma característica confiável para a predição da 

sobrevivência e crescimento de plantas jovens, com base nos resultados obtidos 

com a introdução de nove espécies arbóreas nativas do Brasil em área degradada 

de pastagem. 

Para homogeneizar internamente os grupos, o número de grupos obtidos pelo 

método de Ward pode ser utilizado como base para definição do número de grupos 

a serem formados pelo método de “K-means” (Seidel et al., 2008). Assim, o 

agrupamento formado pelo método de “K-means” foi realizado para três grupos 

(Figura 6) que, em sua composição, foram muito semelhantes ao método de Ward, 

diferindo apenas pela matriz M2, que passou do Grupo 3 do método de Ward para o 

Grupo 1 do método de “K-means”, que é caracterizado por conter matrizes com 

sementes pequenas e leves (PMS, CS e ES baixos, e NSKG alto), de desempenho 

e vigor germinativo (G, GMD, VP, VG, IVG e PN) substancialmente mais baixos e 

vigor de plântulas (CR, CPA, CT, MSR, MSPA e MST) menor do que os demais 

grupos, com consequente CE ligeiramente maior. O Grupo 2 é caracterizado por 
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sementes que, apesar de possuírem tamanho e massa semelhantes às do Grupo 1, 

apresentaram maior desempenho e vigor germinativo entre todos os grupos, com 

plântulas de comprimento (CR, CPA e CT) semelhante às do Grupo 3, mas de 

massa (MSR, MSPA e MST) substancialmente menor. Por fim, o Grupo 3 é formado 

pelas matrizes com as sementes maiores e mais pesadas, de desempenho e vigor 

germinativo ligeiramente menor ao Grupo 2, bem como plântulas de comprimento 

semelhante a este mesmo grupo, mas que apresentaram a maior massa entre todos 

os grupos. Esta relação semente-plântula é esperada, pois se comparando uma 

ampla faixa de tamanho de sementes de uma espécie, as maiores tendem a formar 

mudas de maior tamanho inicial, devido à maior quantidade de reservas metabólicas 

no embrião e endosperma à sua disposição (Westoby et al., 1992; Finch-Savage e 

Bassel, 2016). 

 

 

Figura 6. Caracterização dos grupos pelo método não-hierárquico “K-means”, 
formados a partir da avaliação de 17 caracteres de sementes e plântulas 
em 32 árvores matrizes de polinização aberta de Cordia trichotoma. 

 
Considerando a correspondência observada pelos dois métodos de 

agrupamento, hierárquico e não-hierárquico, é possível discriminar três grupos de 

forma consistente, o que demonstra vantagem no uso destas metodologias em 

conjunto. Além disso, nas condições deste estudo com C. trichotoma, pode-se 

afirmar que a utilização de diferentes avaliações de vigor, de sementes e plântulas, 

contribui para uma discriminação melhor e mais confiável da divergência genética 
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das matrizes com base nas características biométricas e desempenho germinativo 

de suas sementes, pois grupos semelhantes quanto ao desempenho germinativo de 

sementes podem diferir muito em relação às características biométricas de 

sementes e plântulas, por exemplo. Conforme afirma Marcos-Filho (2015), um único 

teste de vigor é insuficiente para proporcionar ampla detecção das propriedades 

envolvidas no desempenho das sementes. Pode-se considerar ainda que o tamanho 

e a massa das sementes de C. trichotoma não parecem ter correspondência com o 

seu desempenho germinativo, mas a matéria seca inicial de plântulas pode estar 

associada à biometria das sementes que as originam. De fato, Galíndez et al. (2019) 

relatam que não parece existir relação entre a massa de sementes e a germinação 

de três espécies do gênero Cordia na Argentina, incluindo C. trichotoma.  Por outro 

lado, Zanuncio et al. (2020) observaram que as sementes de maior diâmetro de C. 

trichotoma resultaram em maior emergência, maior tamanho de plântulas e até maior 

porcentagem de germinação, tanto no laboratório quanto no viveiro.  

O pequeno número de grupos formados pelo método de Ward aponta para 

uma divergência pouco pronunciada entre as matrizes. O desmatamento e a 

fragmentação, muito presente na região de estudo, dividem populações em grupos 

menores, podendo reduzir o tamanho da população e acelerar a taxa de endogamia 

(Boshier et al., 1995). Gamba e Muchhala (2020) sugerem que plantas polinizadas 

por pequenos insetos podem apresentar maior sensibilidade à fragmentação de 

habitat, pois estes polinizadores são pouco aptos a transitar entre fragmentos 

distantes, o que pode reduzir a diversidade genética dentro de populações e a 

capacidade de adaptação destas às alterações antrópicas. A perda de diversidade 

ocorre em função da deriva genética, quando populações são originadas de poucos 

indivíduos (Kageyama et al., 2003) e isto fornece evidência de que possa estar 

ocorrendo o cruzamento entre indivíduos aparentados, aumentando a endogamia. 

Portanto, ao buscar manter a variabilidade genética da espécie em um programa de 

melhoramento genético ou em reflorestamentos utilizando as árvores matrizes deste 

estudo, não é recomendável a utilização de sementes originárias de apenas um dos 

grupos, mas sim, de todos os grupos e, se possível, ampliar a variabilidade genética 

existente introduzindo sementes de novas populações locais. 
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A análise de componentes principais (ACP) obtém novas variáveis não 

correlacionadas (componentes principais) a partir de combinações lineares das 

variáveis originalmente mensuradas (Cruz e Regazzi, 1994; Konishi, 2014; Šamec et 

al., 2016). Nesta análise, os primeiros componentes principais são utilizados quando 

explicam ao menos 80% da variação total dos dados. Quanto este limite não é 

atingido nos primeiros componentes, complementa-se com a dispersão gráfica em 

relação aos componentes subsequentes (Cruz e Regazzi, 1994; Cruz et al., 2011). 

Nessa análise, os componentes 1 (CP1: 45,78%) e 2 (CP2: 29,57%) explicaram 

75,35% da variabilidade contida nos dados, que somados ao componente 3 (CP3: 

10,35%) acumularam 85,70% da variabilidade original (Tabela 6). Em estudos de 

divergência genética, quando o conjunto de variáveis originais pode ser resumido 

em poucos componentes principais explicativos do comportamento dos indivíduos 

(matrizes), a utilização da técnica mostra-se viável, simplificando consideravelmente 

os cálculos estatísticos e a interpretação dos resultados em relação aos outros 

métodos alternativos (Cruz et al., 2011). Portanto, o três primeiros componentes 

principais podem ser utilizados como representativos da variabilidade das árvores 

matrizes deste estudo, o que demonstra a eficiência do método. 

Consideram-se como variáveis de menor importância para o estudo da 

diversidade genética, aquelas de maior coeficiente de ponderação, em valor 

absoluto, nos últimos autovetores associados aos autovalores da matriz de 

correlação, cuja magnitude é inferior a 0,70 (Cruz e Regazzi 1994; Cruz et al., 2011; 

Cruz et al., 2014). Assim, podem-se descartar os caracteres de maior coeficiente, 

em módulo, a partir do último componente até aquele em que o autovalor não 

exceda 0,70. Com base neste critério, os caracteres MST (CP17; 0,741), CT (CP16; 

0,787), VP (CP15; -0,670), GMD (CP14; 0,522), PMS (CP12; -0,704), NSKG (CP11; 

-0,640), G (CP10; 0,676), PN (CP9; 0,716), CR (CP8; 0,481), MSPA (CP7; -0,491), 

MSR (CP6; -0,746) e CS (CP5; -0,637), que compreendem 70,6% de todos os 

caracteres avaliados, são passíveis de descarte (Tabela 6).  Caracteres descartados 

por este critério podem ser dispensados em estudos futuros, pois contribuem pouco 

para o estudo da diversidade genética por estarem correlacionados com outros 

caracteres (Cruz et al., 2014).  
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Tabela 6. Autovalores (variância-v) associados aos componentes principais (CP) e respectivos autovetores para os 
dezessete caracteres avaliados em 32 árvores matrizes de polinização aberta de Cordia trichotoma a partir de 
suas sementes. 

CP A VA PMS NSKG CS ES G GMD VP VG IVG PN CR CPA CT MSR MSPA MST CE 

CP1 7.783 45.784 -0.169 0.179 -0.165 -0.105 -0.309 -0.286 -0.301 -0.282 -0.308 -0.298 -0.215 -0.295 -0.277 -0.262 -0.203 -0.218 0.056 

CP2 5.027 75.354 -0.377 0.366 -0.216 -0.380 0.157 0.235 0.205 0.212 0.203 0.206 0.008 0.069 0.040 -0.190 -0.346 -0.337 -0.076 

CP3 1.760 85.705 -0.143 0.090 -0.253 -0.087 -0.005 -0.188 -0.188 -0.233 -0.126 -0.007 0.564 0.184 0.430 0.193 -0.045 -0.014 0.427 

CP4 0.966 91.388 -0.005 0.010 0.453 -0.252 0.085 0.086 0.099 0.096 0.077 -0.002 -0.091 -0.252 -0.182 0.040 -0.001 0.005 0.765 

CP5 0.529 94.499 -0.119 0.063 0.637 -0.146 -0.422 -0.069 0.020 0.095 -0.063 -0.243 0.050 0.426 0.244 -0.087 -0.095 -0.097 -0.171 

CP6 0.325 96.408 0.121 -0.254 -0.104 0.390 -0.042 0.047 0.013 0.129 0.036 0.070 0.029 0.195 0.116 -0.746 -0.056 -0.154 0.307 

CP7 0.221 97.711 0.037 -0.300 0.244 0.285 0.107 0.091 -0.020 -0.061 0.073 -0.070 0.345 -0.380 0.012 0.184 -0.491 -0.414 -0.155 

CP8 0.172 98.720 0.078 -0.050 -0.064 -0.316 -0.126 0.068 0.036 0.386 -0.064 -0.244 0.481 -0.450 0.059 -0.291 0.256 0.188 -0.169 

CP9 0.090 99.248 -0.002 -0.048 0.305 -0.204 0.072 0.027 -0.304 -0.255 -0.268 0.716 0.108 -0.110 0.009 -0.236 0.080 0.039 -0.167 

CP10 0.047 99.526 0.147 -0.235 0.080 -0.376 0.676 -0.269 -0.100 -0.152 0.043 -0.342 -0.070 0.179 0.051 -0.198 -0.028 -0.053 -0.112 

CP11 0.034 99.727 0.036 -0.640 -0.259 -0.389 -0.253 0.288 -0.137 0.159 -0.215 0.045 -0.175 0.170 -0.018 0.201 -0.136 -0.094 0.070 

CP12 0.024 99.867 -0.704 -0.186 0.079 0.254 0.290 -0.062 0.060 0.270 -0.454 -0.053 -0.036 -0.010 -0.028 0.033 0.110 0.103 -0.003 

CP13 0.014 99.948 -0.358 -0.056 0.051 0.055 0.006 0.534 -0.458 -0.287 0.412 -0.237 0.005 -0.005 0.006 -0.093 0.174 0.142 -0.017 

CP14 0.006 99.984 0.351 0.384 0.035 0.109 0.231 0.522 -0.195 0.112 -0.528 -0.193 -0.019 0.098 0.052 0.035 -0.072 -0.060 0.032 

CP15 0.003 100.000 0.053 0.109 0.017 0.077 0.050 -0.289 -0.670 0.593 0.230 0.111 -0.054 0.035 -0.037 0.125 -0.069 -0.044 0.021 

CP16 0.000 100.000 -0.002 -0.002 0.000 0.001 -0.003 -0.013 -0.008 0.011 0.008 0.005 -0.470 -0.399 0.787 0.002 -0.003 0.001 0.000 

CP17 0.000 100.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.001 0.001 -0.002 -0.103 -0.664 0.741 -0.000 

CP - Componente principal; A - Autovalor; VA - Variância Acumulada (AV, em %); PMS - peso de mil sementes; NSKG - número de sementes por 
quilograma; CS, ES - respectivamente, comprimento e espessura de sementes; G - porcentagem de germinação; GMD - germinação média diária; VP 
- valor pico da germinação; VG - valor germinativo; IVG - índice de velocidade de germinação; PN - porcentagem de plântulas normais; CR, CPA e CT 
- respectivamente, comprimento de raízes, parte aérea e total de plântulas; MSR, MSPA, MST - respectivamente, massa de matéria seca de raízes, 
parte aérea e total de plântulas; CE - condutividade elétrica. 
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A maior parte dos caracteres que permaneceram na ACP (ES, VG, IVG e 

CPA) de fato está correlacionada com os que foram descartados, como visto na 

Tabela 3. A ES pode ser considerada como representativa das características 

biométricas das sementes e da biomassa de plântulas. A ES é um caráter de medida 

fácil, não destrutiva e, por sua importância e associação com o vigor das plântulas, 

pode ser utilizada para a classificação de lotes de sementes de C. trichotoma para 

obter maior uniformidade no desenvolvimento inicial das plântulas ou para a seleção 

indireta de lotes que formarão plântulas mais vigorosas. O VG e o IVG 

correlacionam-se com os demais caracteres do processo germinativo e com CPA, 

que por sua vez, está associado aos outros caracteres de comprimento de plântulas. 

A permanência de CE provavelmente resultou de uma influência particular deste 

caráter nos resultados da ACP, uma vez que o mesmo não apresentou correlação 

significativa com nenhum outro caráter avaliado. 

Os métodos de agrupamento podem provocar perda de informações do grau 

de dissimilaridade, principalmente entre indivíduos dentro de um mesmo grupo. Um 

modo alternativo de avaliar a diversidade dentro de um conjunto de genótipos é a 

análise pela dispersão gráfica, geralmente em escala bidimensional (Cruz et al., 

2014). Na projeção CP1 x CP2 (Figura 7A), os vetores associados aos caracteres 

sugerem que árvores matrizes com maiores valores nos caracteres do processo 

germinativo tendem a apresentar menor CE, no entanto, esse último apresenta baixo 

poder discriminatório. Além disso, sementes com maior vigor tendem a originar 

plântulas de maior comprimento; sementes maiores resultam em baixo NSKG e 

tendem a proporcionar maior massa de matéria seca de plântulas. Observa-se 

correspondência desses resultados com os agrupamentos obtidos pelos demais 

métodos deste estudo. De fato a análise de componentes principais apresenta 

correspondência com o agrupamento baseado na distância euclidiana entre acessos 

(Cruz et al., 2014). Considerando os grupos do método hierárquico de Ward 

identificados na projeção bidimensional dos componentes principais, as matrizes do 

Grupo 1 (M16, M18, M19, M23, M30), em azul, concentram-se à direita, devido às 

sementes e plântulas pequenas e de baixo vigor. As matrizes do Grupo 2, em 

vermelho, predominam no quadrante superior esquerdo e algumas delas 

apresentam desempenho mediano (parte interna da elipse), mas  merecem  atenção  
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Figura 7. Gráfico biplot com a dispersão de 32 árvores matrizes de polinização 
aberta de Cordia trichotoma para 17 caracteres avaliados nos 
componentes principais 1 (CP1) e 2 (CP2), acima (A), e nos 
componentes principais 1 (CP1) e 3 (CP3), abaixo (B). 

PMS - peso de mil sementes (g); NSKG - número de sementes por quilograma; CS, ES - 
respectivamente, comprimento e espessura de sementes (mm); G - porcentagem de germinação; 
GMD - germinação média diária; VP - valor pico da germinação; VG - valor germinativo; IVG - índice 
de velocidade de germinação; PN - porcentagem de plântulas normais; CR, CPA e CT - 
respectivamente, comprimento de raízes, parte aérea e total de plântulas (cm plântula

-1
); MSR, 

MSPA, MST - respectivamente, massa de matéria seca de raízes, parte aérea e total de plântulas (mg 

plântula
-1

); CE - condutividade elétrica (μS cm
-1

 g
-1

). 

 

especial as matrizes M7, M8 e M28, pelo maior vigor germinativo. As matrizes do 

Grupo 3, em verde, predominam no quadrante inferior esquerdo, sendo 

caracterizadas por sementes maiores que originam plântulas de maior massa de 
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matéria seca, com destaque para as matrizes M17, M20 e M27. A matriz M2 se 

encontra isolada em posição intermediária às matrizes dos grupos 1 e 3, o que 

explica sua mudança de grupo entre os métodos de agrupamento deste estudo. 

A projeção CP1 x CP3 (Figura 7B) aponta, de modo geral, que sementes e 

plântulas de maior tamanho estão associadas e são mais vigorosas, tendendo a 

apresentar menor valor de CE e NSKG. Neste caso, matrizes dos Grupos 2 e 3 do 

método de Ward não foram bem discriminadas entre si na dispersão gráfica, 

justificando o grupo de nível superior formado por essas matrizes no dendrograma 

(Figura 5), no entanto, as matrizes do Grupo 1 continuaram agrupadas à direita, por 

suas sementes de menor qualidade fisiológica. 

 

4. Conclusões 

 

É possível identificar e selecionar árvores de Cordia trichotoma a partir de 

caracteres biométricos e de qualidade fisiológica de sementes. 

A biometria das sementes de C. trichotoma não deve ser utilizada como 

indicadora do desempenho germinativo, mas sementes de maior espessura originam 

plântulas com maior massa seca, portanto, mais vigorosas. 

Há variabilidade genética para os caracteres estudados e os mesmos estão 

sob alto controle genético, no entanto, a divergência entre as árvores matrizes é 

moderada. Diante disto e da ausência de informações a respeito do sistema de 

reprodução, efeitos da endogamia e fluxo gênico de C. trichotoma, são incentivados 

estudos nesta linha, incluindo marcadores moleculares como ferramentas, para 

compreender a estrutura genética espacial da espécie e aperfeiçoar as estratégias 

de manejo e conservação genética. 
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CAPÍTULO 3 - Estresse hídrico e salino na germinação de sementes de Cordia 

trichotoma (Vell.) Arráb. Ex Steud 

 

RESUMO - Cordia trichotoma é uma árvore com elevado potencial de 
exploração econômica, principalmente de sua madeira, e ampla distribuição 
geográfica, ocorrendo em regiões com diferentes características edafoclimáticas que 
podem impor limitações ao estabelecimento de indivíduos da espécie. Embora 
possua normalmente uma abundante produção de sementes, não há informações 
acerca da tolerância aos estresses abióticos na germinação de sementes e 
desenvolvimento inicial de suas plântulas. Portanto, objetivou-se com este estudo 
avaliar o efeito dos estresses hídrico e salino na germinação de sementes e 
desenvolvimento inicial de plântulas de C. trichotoma. Utilizou-se um lote com a 
mistura de sementes de 32 árvores-matrizes de C. trichotoma que, após 
determinação do teor de água, foram colocadas para germinar sob estresse hídrico 
mediado por PEG 6000 nos potenciais de 0 (controle), -0,1, -0,2, -0,4 e -0,6 MPa, e 
sob estresse salino mediado por NaCl nos potenciais de 0 (controle), -0,1, -0,2, -0,4, 
-0,6 e -0,8 MPa. Os testes foram conduzidos durante 21 dias, sob as temperaturas 
de 25 °C e 30 °C, com cinco repetições.  Ao final, foi avaliada a porcentagem final de 
germinação, o índice de velocidade de germinação, o comprimento de raízes, da 
parte aérea e total de plântulas e a massa de matéria seca de raízes, da parte aérea 
e total de plântulas. Foi realizada a análise de variância em esquema fatorial 
(potenciais x temperaturas) com posterior comparação de médias pelo teste de 
Tukey e regressão via modelo logístico não linear para os caracteres em que houve 
efeito significativo. Tanto a germinação quanto o desenvolvimento de plântulas 
foram afetados pelos estresses, independentemente da temperatura testada. O 
estresse hídrico reduz a germinação e o desenvolvimento de plântulas em potenciais 
hídricos iguais ou inferiores a -0,1 MPa, inibindo completamente o processo 
germinativo a -0,4 MPa. Sob estresse salino, as reduções ocorrem em potenciais 
osmóticos iguais ou inferiores a -0,1 MPa, inibindo completamente o processo 
germinativo a -0,8 MPa. 

 
Palavras-chave: estresses abióticos, NaCl, PEG 6000, tolerância à salinidade, 
tolerância à seca, vigor de sementes 
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CHAPTER 3 - Water and salt stress in the germination of Cordia trichotoma 

(Vell.) Arráb. ex Steud. seeds 

 

ABSTRACT – Cordia trichotoma is a tree with high potential for economic 
exploitation, mainly from wood, and wide geographical distribution, occurring in 
regions with different edaphoclimatic characteristics that may impose limitations on 
the establishment of individuals of the species. Although it normally has an abundant 
seed production, there is no information about the tolerance to abiotic stresses in 
seed germination and initial seedling development. Therefore, the objective of this 
study was to evaluate the effect of water and salt stress on seed germination and 
initial development of C. trichotoma seedlings. A seed lot was used with the mixture 
of 32 mother tree seeds of C. trichotoma that, after determining the water content, 
were placed to germinate under water stress mediated by PEG 6000 at the potentials 
of 0 (control), -0, 1, -0.2, -0.4 and -0.6 MPa, and under salt stress mediated by NaCl 
at the potentials of 0 (control), -0.1, -0.2, -0.4, -0.6 and -0.8 MPa. The tests were 
performed for 21 days, at temperatures of 25 °C and 30 °C, with five replications. At 
the end of the test, the final percentage of germination, the rate of germination 
speed, the length of roots, of the shoot and total of seedlings and the dry weight of 
roots, of the shoot and total of seedlings were evaluated. The analysis of variance in 
a factorial scheme (potentials x temperatures) was performed with subsequent 
comparison of means by the Tukey test and regression via a non-linear logistic 
model for the traits in which there was a significant effect. Both germination and 
seedling development were affected by the stresses, regardless of the temperature 
tested. Water stress reduces germination and seedling development in water 
potentials equal to or less than -0.1 MPa, completely inhibiting the germination 
process at -0.4 MPa. Under salt stress, reductions occur at osmotic potentials equal 
to or less than -0.1 MPa, completely inhibiting the germination process at -0.8 MPa. 

 
Keywords: abiotic stresses, NaCl, PEG 6000, salinity tolerance, drought tolerance, 
seed vigour 
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1. Introdução 

 

As florestas estão sujeitas a vários distúrbios naturais que podem afetar o seu 

estado, causando a mortalidade de árvores ou reduzindo sua habilidade em prover 

recursos e serviços ambientais (FAO e UNEP, 2020). Eventos climáticos extremos 

que provocam mortalidade de árvores poderão se tornar mais comuns e mudanças 

mais graduais na temperatura e na precipitação poderão inibir a capacidade de 

regeneração das florestas, sendo as árvores tropicais, de regiões quentes e secas, 

as mais vulneráveis aos impactos destas mudanças (FAO, 2015).  

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud, espécie arbórea nativa do Brasil 

conhecida popularmente como louro-pardo, é uma espécie promissora para 

exploração comercial devido às suas diversas possibilidades de uso da madeira 

(Carvalho, 2002) e de outras partes da planta. A espécie apresenta ampla 

distribuição geográfica no Brasil e, portanto, ocorre em diversas condições 

edafoclimáticas. Assim, é importante que se tenha conhecimentos a respeito do 

comportamento ecofisiológico da espécie sob condições limitantes para exploração 

e manejo futuros. Embora a produção de sementes de C. trichotoma seja 

abundante, não se dispõe de informações suficientes acerca da tolerância a 

estresses abióticos durante a germinação e o desenvolvimento inicial da espécie. 

Os estresses ambientais desencadeiam respostas diversas e complexas nas 

plantas, dependendo da intensidade, duração e estádio de desenvolvimento em que 

os mesmos ocorrem, podendo resultar na mortalidade da planta ou em efeitos 

negativos, por exemplo, na produtividade. Estes estresses podem ocorrer 

isoladamente ou simultaneamente, em qualquer momento do desenvolvimento das 

plantas, como no processo germinativo de sementes (Bewley e Black, 1994). Assim 

sendo, durante a germinação, as sementes podem mostrar-se altamente vulneráveis 

aos fatores estressantes (Kranner et al., 2010). 

Sementes sob estresse hídrico podem ter sua germinação atrasada, reduzida 

ou até mesmo completamente impedida (Hegarty, 1977). O quadro de respostas das 

plantas à redução do potencial hídrico do meio inclui alterações no fluxo de água e 

nas relações hídricas no nível celular e em toda a planta (Verslues et al., 2006). O 

estresse salino, por sua vez, além de levar ao estresse osmótico, provoca efeitos 
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tóxicos devido ao acúmulo de íons, diminuindo a absorção de nutrientes e o 

crescimento (Harter et al., 2014), podendo alterar as funções metabólicas, 

fisiológicas e anatômicas nas plantas (Dutra et al., 2017). 

As respostas das plantas à seca e à salinidade dependerão da intensidade, 

da duração e da taxa de progressão destes fatores limitantes, que definem a 

possibilidade de mitigação ou não dos efeitos (Chaves et al., 2009). Os mecanismos 

de tolerância a estes fatores estão intimamente relacionados e podem incluir a 

redução no crescimento, o acúmulo de solutos e proteínas de proteção, a 

desintoxicação de espécies reativas de oxigênio e a supressão de vias de consumo 

energético (Bartels e Sunkar, 2005; Verslues et al., 2006). Embora a salinidade e o 

déficit hídrico tenham efeitos comuns, diferentes alterações específicas podem estar 

envolvidas nestes fatores estressantes (Verslues et al., 2006).  

A tolerância das plantas ao estresse hídrico e salino pode ser testada em 

laboratório pela observação da capacidade germinativa das sementes sob tais 

condições (Pelegrini et al., 2013). A capacidade das sementes resistirem a estresses 

específicos pode ser mensurada pela determinação do vigor (Silva et al., 2007). Sais 

inorgânicos ou outras substâncias solúveis em água podem ser utilizados para 

promover a variação do potencial osmótico durante a germinação das sementes, a 

exemplo do cloreto de sódio (NaCl) e do polietilenoglicol (PEG), sendo a utilização 

deste último predominante (Marcos Filho, 2005). 

Estudos envolvendo a resposta germinativa de sementes a estresses 

artificiais são importantes ferramentas para avaliar os limites de tolerância para a 

sobrevivência e adaptação das espécies às condições de estresses ambientais 

como a seca e a salinidade dos solos (Pereira et al., 2012a; Guedes et al., 2013). 

Fornes et al. (2021) enfatizam a necessidade de se conhecer as respostas de C. 

trichotoma a estresses abióticos, a exemplo da seca, como próximos passos para o 

desenvolvimento de programas de melhoramento e conservação da espécie. Assim, 

buscou-se com este trabalho avaliar o efeito dos estresses hídrico e salino na 

germinação de sementes e desenvolvimento inicial de plântulas de C. trichotoma. 
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2. Material e Métodos 

 

2.1. Material de Estudo 

 

Diásporos de polinização aberta de Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

foram coletados em 32 árvores matrizes nos meses de agosto e setembro de 2019, 

em área urbana e rural da região que compreende um raio de 34 quilômetros a partir 

do município de Jaboticabal, no estado de São Paulo.  

Os diásporos, aqui tratados como sementes, foram coletados diretamente das 

árvores quando em processo de abscisão, caracterizado por perianto persistente, 

marrom e firme ao serem pressionados (Machado et al., 2015). Após a colheita, com 

auxílio de tesoura de poda, os diásporos foram acondicionados em sacos de plástico 

individualizados, devidamente identificados por árvore matriz e transportados para o 

laboratório para o beneficiamento. Inicialmente, as sementes passaram por uma 

eliminação manual das pétalas persistentes friccionando-as sobre uma peneira e 

depois por uma triagem manual visando eliminar aquelas que continham danos por 

insetos. Após esse procedimento, foi obtido um lote com a mistura equitativa das 

sementes de todas as árvores, o qual foi homogeneizado, acondicionado em saco 

de papel devidamente identificado e permaneceu em sala climatizada com 

temperatura entre 20 e 22 °C e umidade relativa entre 50 e 70%, até o início dos 

testes. 

 

2.2. Teor de Água das Sementes  

 

Após o beneficiamento das sementes e antes do início dos testes, foi 

determinado o teor de água (%) das sementes de cada matriz que originou o lote, 

utilizando-se 2 repetições de 50 sementes, pelo método da estufa a 105 ± 3 °C por 

24 horas (Brasil, 2009). 
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2.3. Testes de Germinação sob Estresse Hídrico e Salino 

 

Para simulação do estresse hídrico mediado por PEG 6000, as sementes de 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. foram submetidas ao teste de germinação 

sob cinco potenciais hídricos (0 - água deionizada; -0,1; -0,2; -0,4 e -0,6 MPa) nas 

temperaturas constantes  de 25 °C e 30 °C, temperaturas essas que estão dentre as 

sugeridas para a espécie (Brasil, 2013). Para simulação do estresse salino mediado 

por NaCl, as sementes foram submetidas ao teste de germinação sob seis 

potenciais osmóticos (0 - água deionizada; -0,1; -0,2; -0,4; -0,6 e -0,8 MPa) nas 

temperaturas de 25 °C e 30 °C. Para ambos os testes foram usadas cinco 

repetições, cada uma estabelecida em caixa transparente de plástico e com tampa 

(11 x 11 x 3,5 cm), dispondo 20 sementes no interior das caixas sobre duas folhas 

de papel mata-borrão, previamente esterilizadas em estufa a 105 °C por duas horas, 

umedecidas com soluções em volume equivalente a 2,5 vezes a massa do papel 

não hidratado. Os testes foram conduzidos em germinadores do tipo B.O.D. 

(Biochemical Oxygen Demand) sob luz contínua durante 21 dias. Durante o período 

do teste, foi contado diariamente o número de sementes germinadas por repetição, 

considerando como germinada as sementes que apresentaram emissão de radícula 

de pelo menos 0,5 cm. 

 

2.4. Preparo das Soluções 

 

Os potenciais hídricos para simulação do estresse hídrico foram obtidos a 

partir de soluções aquosas preparadas com polietilenoglicol 6000 (PEG 6000), 

segundo recomendações de Villela et al. (1991), para cada uma das duas 

temperaturas. 

Os potenciais osmóticos para simulação do estresse salino foram obtidos a 

partir de soluções aquosas preparadas para cada uma das duas temperaturas, de 

acordo com a equação de van’t Hoff: 

Ψs = -iRTC 

em que: 

i = fator de dissociação (para NaCl, i = 2); 
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R = constante dos gases (R = 8,32 J mol-1 K-1); 

T = temperatura absoluta, em graus Kelvin; 

C = concentração de solutos na solução, expressa como osmolalidade (moles 

de solutos totais dissolvidos por litro de água - mol L-1). 

O PEG 6000 e o NaCl foram pesados em balança analítica e dissolvidos em 

100 mL de água deionizada. As soluções foram acondicionadas em béqueres 

cobertos com filme de plástico PVC e armazenadas em B.O.D. Como testemunha, 

utilizou-se água deionizada. 

 

2.5. Avaliações 

 

Ao final dos testes de germinação, foram avaliadas as seguintes 

características: Porcentagem de germinação (G): relação entre o número de 

sementes germinadas e o número total de sementes colocadas para germinar; 

Índice de velocidade de germinação (IVG): obtido conforme Maguire (1962); 

Comprimento médio (cm) de raízes (CR), da parte aérea (CPA) e total (CT = CR + 

CPA) de plântulas: obtidos por medição com régua graduada em mm, após 

separação da parte aérea e sistema radicular de todas as plântulas normais de cada 

repetição; Massa de matéria seca (mg) de raízes (MSR), de hipocótilo ou parte 

aérea (MSPA) e total (MST = MSR + MSPA) de plântulas: obtida em balança 

analítica (0,0001 g), após acondicionar o material vegetal de cada repetição, 

devidamente separado em parte aérea e sistema radicular, em sacos de papel tipo 

kraft e submeter à secagem em estufa com circulação de ar a 65 °C por 48 horas 

(Nakagawa 1999), expressando-se os resultados em mg.plântula-1. 

 

2.6. Análise dos Dados 

 

A totalidade dos dados foi submetida à análise diagnóstica de resíduos, 

utilizando os testes de normalidade (Royston 1995), assim como à verificação da 

presença de valores discrepantes e/ou influentes com uso do software R (R 

Development Core Team 2019). Os dados de porcentagem de germinação foram 

transformados em arco seno √(𝑥 + 0,5)/100 e os demais dados foram 
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transformados em √(𝑥 + 0,5), no entanto, nas tabelas e figuras são apresentados os 

dados não transformados. 

O conjunto de dados resultante foi submetido à análise de variância em 

esquema fatorial (potenciais x temperaturas) e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade, com o auxílio do software Genes (Cruz, 2013). 

Para descrever o comportamento germinativo em função dos potenciais 

hídricos ou osmóticos, utilizou-se um modelo logístico não linear (logística 1), 

processado no software Microcal Origin® versão 8.0, conforme metodologia adotada 

por Azerêdo et al. (2016): 

y = a/(1 + e –k(x-xc)) 

em que: 

y= valor da característica para um determinado valor de x (potencial 

hídrico/osmótico); 

a= valor máximo da característica y; 

k= taxa relativa de crescimento (neste caso, de redução de y); 

xc= valor de x (potencial hídrico) que proporciona uma redução no valor 

máximo da característica em 50%. 

A regressão logística foi realizada para todos os caracteres em que houve 

efeito significativo (p < 0,05) para o potencial hídrico ou salino, ou para a interação 

desses com a temperatura. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1. Teor de Água 

 

As sementes de Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. apresentaram teor 

médio de água de 8,10 ± 1,34%. Outros estudos já observaram valores próximos 

(Mendonça et al., 2001; Canuto et al., 2006) em sementes maduras da mesma 

espécie no Estado de São Paulo. Carvalho (2002) aponta teor de água ideal na faixa 

de 9% a 13% para a colheita das sementes e Vaz et al. (2015) observaram que as 

sementes da espécie com teor de água de 8% e armazenadas a 5 °C mantiveram a 

viabilidade por quatro anos. Portanto, considera-se o teor de água das sementes do 
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presente estudo adequado à realização dos testes de germinação simulando 

estresses abióticos. 

 

3.2. Estresse Hídrico 

 

As estimativas dos coeficientes de variação experimental (CV) situaram entre 

9,58% para índice de velocidade de germinação (IVG) e 35,20% para massa de 

matéria seca total de plântulas (MST), o que sugere boa precisão experimental de 

um modo geral (Tabela 1), pois se sabe que o coeficiente de variação de 

experimentos realizados com sementes de espécies silvestres tende a ser maior do 

que os realizados com sementes de espécies geneticamente melhoradas, devido à 

menor variabilidade destas últimas que gera maior precisão experimental (Santana e 

Ranal, 2004).  

A interação potencial hídrico x temperatura e o efeito isolado da temperatura 

foram não significativos (p > 0,05); de forma oposta o efeito dos potenciais hídricos 

foi significativo para todos os caracteres (Tabela 1). O efeito não significativo entre 

as temperaturas justifica-se, pois as duas temperaturas estudadas encontram-se 

entre as recomendadas para a espécie (Brasil, 2013). Houve redução em todos os 

caracteres até a nulidade conforme os potenciais se tornaram mais negativos 

(Figuras 1 e 2), demonstrando que os potenciais hídricos adotados foram adequados 

para o estudo dos efeitos do déficit hídrico sobre os caracteres avaliados na 

germinação das sementes de C. trichotoma. As regressão logística ajustou-se com 

elevado coeficiente de determinação (R²), apresentando valor 1 em todos os 

caracteres (Figuras 1 e  2). 

Na ausência de estresse hídrico (0 MPa), a porcentagem de germinação (G) 

foi de 75% e o índice de velocidade de germinação (IVG) foi de 1,17, mas houve 

expressiva e imediata redução nestes caracteres com a redução dos potenciais 

hídricos na solução já a partir de -0,1 MPa, demonstrando alta sensibilidade das 

sementes de louro-pardo ao déficit hídrico (Figura 1). Portanto, aumentando-se a 

restrição hídrica para as sementes de louro-pardo, há em resposta um decréscimo 

na porcentagem de germinação final e um acréscimo do tempo necessário para que 

ela ocorra.  
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Tabela 1. Valores de F da análise de variância e coeficientes de variação 
experimental (CV, %) para os caracteres avaliados no teste de 
germinação de sementes e emergência de plântulas de C. trichotoma 
submetidas a diferentes potenciais hídricos mediados por PEG 6000 
sob as temperaturas de 25 °C e 30 °C. 

Caráter CV (%) Fpot Ftemp Fpot x temp 

G 27,22 61,96** 0,38ns 0,67ns 
IVG   9,58 78,24** 2,78ns 1,69ns 
CR 20,33 19,07** 0,53ns 1,08ns 
CPA 15,90 40,20** 3,11ns 2,04ns 
CT 23,30 26,59** 1,30ns 1,01ns 
MSR 21,60   8,86** 0,08ns 0,76ns 
MSPA 34,15 14,85** 0,08ns 0,18ns 
MST 35,20 14,49** 0,05ns 0,23ns 

ns
: não significativo; 

*
 e 

**
: significativo a 5% e a 1% de probabilidade, pelo teste t, respectivamente.  

G - porcentagem de germinação; IVG - índice de velocidade de germinação; CR, CPA e CT - 
respectivamente, comprimento de raízes, parte aérea e total de plântulas (cm.plântula

-1
); MSR, 

MSPA, MST - respectivamente, massa de matéria seca de raízes, parte aérea e total de plântulas 
(mg.plântula

-1
). 

 
 

  

Figura 1. Regressão não linear e equação que estimam a germinação (G, %) e o 
índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de Cordia 
trichotoma submetidas a déficit hídrico induzido por PEG 6000. 

 

De modo geral, o estresse hídrico leva à diminuição da velocidade e da 

porcentagem de germinação das sementes (Bewley e Black 1994; Ávila et al., 2007). 

Quando o potencial hídrico do meio diminui, o fluxo de água para dentro das células 

da semente também diminui, até o ponto em que a difusão de água através do 

simplasto é interrompida, afetando assim a porcentagem de germinação e a taxa 

com que ela ocorre (Souza e Cardoso 2000). Portanto, a concentração de PEG no 

meio de germinação interfere na absorção de água pelos tecidos da semente, 
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dificultando ou mesmo impedindo o início da germinação (Rosa et al., 2005; 

Pelegrini et al., 2013). 

Já a -0,4 MPa não houve germinação e ocorreu redução de 50% neste 

caráter (G) a -0,058 MPa com base na equação gerada, enquanto em IVG a 

sensibilidade foi ainda maior, reduzindo a mesma proporção no potencial de -0,028 

MPa (Figura 1). A inibição completa da germinação também foi observada em 

potenciais hídricos semelhantes em outras espécies, como Jenipa americana a -0,3 

MPa (Santos et al., 2011), Ochroma pyramidale entre -0,4 e -0,5 MPa (Dalberto e 

Braga, 2013), Chorisia glaziovii a -0,3 MPa (Silva et al., 2016) e Toona ciliata var. 

australis a -0,5 MPa (Lucchese et al., 2018). Por outro lado, algumas espécies 

florestais apresentam notável tolerância a potenciais hídricos mais negativos quando 

se trata do seu desempenho germinativo, tendo como limite de tolerância a faixa de  

-0,8 MPa a -1,0 MPa como no caso de Caesalpinia piramidalis (Antunes et al., 

2011), inibindo totalmente a germinação a -0,9 MPa em Bowdichia virgilioides (Silva 

et al., 2001) ou reduzindo expressivamente apenas abaixo de -0,6 MPa em 

Piptadenia moniliformis (Azerêdo et al., 2016), por exemplo. 

O crescimento de plântulas nos potenciais testados cessou para todas as 

características a -0,4 MPa (Figura 2). O processo de absorção de água atua na 

regulação da expansão celular das plantas (Claeys e Inzé, 2013) que, assim como a 

síntese da parede celular, apresenta alta sensibilidade ao estresse hídrico (Ortiz et 

al., 2019). Estes resultados reforçam a observação de Moraes e Menezes (2003) de 

que a velocidade dos processos fisiológicos e bioquímicos é reduzida pela restrição 

hídrica, comprometendo o desenvolvimento das plântulas.  

O crescimento das partes da plântula resultam em aumento de massa seca 

devido à mobilização de reservas estocadas na semente (Silva et al., 2016) e, uma 

vez que a água é essencial para a solubilização e o transporte destas reservas para 

os pontos de crescimento do embrião (Marcos Filho, 2005), o aumento do déficit 

hídrico nos potenciais mais negativos da solução causam prejuízo ao crescimento 

de plântulas em tamanho e, consequentemente, em massa de matéria seca. 
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Figura 2. Equações de regressão não linear que estimam o comprimento de raízes 
(CR), parte aérea (CPA) e total (CT), em cm.plântula-1, e a massa de 
matéria seca de raízes (MSR), parte aérea (MSPA) e total (MST), em 
mg.plântula-1, de plântulas de Cordia trichotoma submetidas a déficit 
hídrico induzido por PEG 6000. 

 

A redução no comprimento radicular (CR) das plântulas, embora também 

tenha sido drástica, foi menos intensa do que no comprimento da parte aérea (CPA), 

reduzindo pela metade a -0,13 MPa e -0,08 MPa, respectivamente (Figura 2). A 
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redução inicialmente mais gradual no CR pode ser uma evidência de mecanismos 

da plântula que atuam para priorizar o crescimento radicular em detrimento da parte 

aérea quando a disponibilidade hídrica começa a ficar limitada. Acredita-se que o 

alongamento celular é o processo mais sensível ao estresse relativo ao teor de água 

no embrião (Hegarty, 1978). O alongamento radicular particularmente é importante 

para o crescimento da planta (Bengough et al., 2011) e o seu desenvolvimento em 

profundidade é uma característica importante para que o recurso hídrico seja 

acessado em perfis mais profundos do solo (Ayalew et al., 2018), principalmente 

quando este recurso é limitado. Os resultados de Xu et al. (2013) sugerem que sob 

seca moderada, o crescimento das raízes pode até aumentar devido ao acúmulo de 

ácido abscísico (ABA) que modula o transporte de auxina para a região de 

crescimento radicular, facilitando a exploração de camadas mais profundas do solo 

em busca de água. 

Inversamente ao ocorrido com o comprimento, a massa de matéria seca 

radicular (MSR) reduziu à metade de forma mais precoce em relação à massa de 

matéria seca da parte aérea (MSPA), que apresentou redução significativa apenas a 

partir de -0,1 MPa (Figura 2). Isso sugere que alterações no crescimento e acúmulo 

de biomassa nas raízes de plântulas de C. trichotoma podem ser respostas mais 

sensíveis ao início da restrição hídrica do que as relacionadas à parte aérea. Com a 

intensificação do estresse, a redução na MSPA até a nulidade ocorre de forma mais 

drástica, como demonstram as curvas de regressão da Figura 2. A regressão da 

massa de matéria seca total (MST) segue a mesma tendência da MSPA, pois esta 

última compõe a maior porção da MST.  

 

3.3. Estresse Salino 

 

Os coeficientes de variação experimental (CV) variaram de 7,49% para o IVG 

a 24,46% para a MSPA (Tabela 2). O efeito dos potenciais osmóticos foi significativo 

para todos os caracteres, os quais reduziram conforme os potenciais se tornaram 

mais negativos (Figuras 3 e 4), demonstrando efeito prejudicial da salinidade sobre 

os mesmos. 
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Tabela 2. Valores de F da análise de variância e coeficientes de variação 
experimental (CV, %) dos caracteres avaliados na germinação de 
sementes e emergência de plântulas de C. trichotoma submetidas a 
diferentes potenciais osmóticos mediados por NaCl sob temperaturas de 
25 °C e 30 °C. 

Caráter CV (%) Fpot Ftemp Fpot x temp 

G 23,71 71,98** 0,55ns 0,39ns 
IVG 7,49 118,83** 7,31** 1,99ns 
CR 11,59 82,98** 0,82ns 0,36ns 
CPA 8,57 177,29** 12,38** 3,85** 
CT 12,38 131,01** 0,97ns 0,44ns 
MSR 9,76 70,08** 2,48ns 1,84ns 
MSPA 24,46 41,92** 0,02ns 0,05ns 
MST 24,31 45,18** 0,00ns 0,08ns 

ns
: não significativo; 

*
 e 

**
: significativo a 5% e a 1% de probabilidade, pelo teste t, respectivamente.  

G - porcentagem de germinação; IVG - índice de velocidade de germinação; CR, CPA e CT - 
respectivamente, comprimento de raízes, parte aérea e total de plântulas (cm.plântula

-1
); MSR, 

MSPA, MST - respectivamente, massa de matéria seca de raízes, parte aérea e total de plântulas 
(mg.plântula

1
). 

 

Houve redução até a nulidade em todas as características do processo 

germinativo (Figura 3) e do crescimento de plântulas (Figura 4) em função do 

aumento da concentração de NaCl na solução, responsável pela redução do 

potencial osmótico. As regressões apresentaram valores elevados de coeficiente de 

determinação (R2), acima de 0,967. 

O aumento da concentração de NaCl proporcionou redução acentuada da 

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

reduzindo em 50% os valores de G a -0,28 MPa e o de IVG a -0,22 MPa, na média 

das duas temperaturas (Figura 3). Isto sugere que a redução da velocidade em que 

a germinação ocorre é comprometida pelo estresse salino antes da porcentagem 

final de germinação, o que faz do IVG um caráter ligeiramente mais sensível à 

salinidade do que a porcentagem final de germinação (G). Como afirma Marcos-

Filho (2015), a capacidade das sementes germinarem rapidamente é um importante 

atributo do vigor de sementes, sendo um índice mais sensível do que a porcentagem 

de germinação para dimensionar o desempenho das sementes. 

A germinação cessou completamente a -0,8 MPa (Figura 3). Em Ochroma 

pyramidale a porcentagem de germinação e a velocidade em que ela ocorre também 

foram reduzidas conforme houve aumento da concentração de sais, sendo a 

germinação inibida totalmente a -0,6 MPa (Cruz et al., 2020). Santos et al. (2016) 
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também observaram que potenciais osmóticos mais negativos induzidos por NaCl 

provocaram redução na porcentagem e no índice de velocidade de germinação das 

espécies Poincianella pyramidalis e Anadenanthera colubrina. 

 

 

Figura 3. Equações de regressão não linear que estimam a germinação (G, %) e o 
índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de Cordia 
trichotoma submetidas a estresse salino induzido por NaCl. 

 

Houve diferença significativa no IVG entre as temperaturas de 25 °C e 30 °C 

(p < 0,05), em que maiores valores médios de IVG foram obtidos a 30 °C (1,08) em 

comparação a 25 °C (1,02). Portanto, na ausência de salinidade ou sob salinidade 

moderada em que o processo germinativo foi observado, esse tende a ocorrer mais 

rapidamente na maior temperatura, de 30 °C. Vale ressaltar ainda que a avaliação 

do índice de velocidade de germinação em relação aos tratamentos do estudo tende 

a apresentar diminuição no valor também devido à redução da germinabilidade nos 

potenciais testados (Virgens et al., 2012). 

Em geral, dentro de certos limites, tanto a capacidade quanto a taxa de 

germinação, são afetadas pela temperatura (Bewley e Black, 1994; Marcos Filho, 

2005). A elevação da temperatura favorece a embebição e a velocidade das reações 

que participam do metabolismo durante a germinação devido à redução da 

viscosidade e aumento da energia cinética da água (Marcos Filho 2005). Assim, com 

o aumento da temperatura, dentro de certos limites, a velocidade de embebição de 

água pela semente aumenta (Popinigis, 1985; Carvalho e Nakagawa, 2000), o que  

por sua vez, leva a uma germinação mais rápida que pode reduzir a exposição das 

sementes a condições ambientais desfavoráveis (Marcos Filho 2005). O aumento do 
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estresse salino, no caso do IVG, parece reduzir o efeito da temperatura na 

aceleração da embebição que leva à aceleração do processo germinativo. O 

prolongamento do tempo necessário para a germinação é desvantajoso nas 

condições reais de campo, pois expõe as sementes a condições edafoclimáticas 

desfavoráveis por mais tempo (Ortiz et al., 2019). 

Todos os caracteres de crescimento de plântulas foram negativamente 

afetados com o aumento da concentração de  NaCl,  atingindo a nulidade a partir de 

-0,6 MPa (Figura 4). 

O efeito da salinidade sobre o CR foi menos drástico do que no CPA, 

reduzindo 21% entre 0 MPa e -0,1 MPa (2,07 para 1,64 cm.plântula-1), enquanto o 

CPA reduziu, no mesmo intervalo de potencial osmótico, 35% (de 1,97 para 1,28 

cm.plântula-1) a 25 °C e 47% (de 3,01 para 1,61 cm.plântula-1) a 30 °C. O CPA na 

ausência de estresse salino (0 MPa) apresentou comportamento diferenciado entre 

as duas temperaturas, com maior valor na temperatura maior, de 30 °C. Com o 

aumento da concentração salina, houve redução do CPA nas duas temperaturas, no 

entanto, o agravamento do estresse aparentemente inibiu a capacidade da 

temperatura maior em favorecer o maior crescimento do CPA (Figura 4). 

Sais na região de contato com a raiz afetam imediatamente a expansão 

celular e o metabolismo associado (Munns e Tester, 2008). Ainda, segundo esses 

autores, quando a salinidade ao redor da raiz aumenta a um nível crítico, a taxa de 

crescimento da parte aérea cai imediatamente de forma significativa em uma rápida 

resposta ao aumento da pressão osmótica externa. Isso explica a queda observada 

no CPA em função do potencial osmótico gradualmente mais negativo, 

independentemente da temperatura. 
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Figura 4. Equações de regressão não linear que estimam o comprimento de raízes 
(CR), parte aérea (CPA, a 25 °C e 30 °C) e total (CT), em cm.plântula-1, e 
a massa de matéria seca de raízes (MSR), parte aérea (MSPA) e total 
(MST), em mg.plântula-1, de plântulas de Cordia trichotoma submetidas a 
estresse salino induzido por NaCl. * - indica potenciais osmóticos com 
diferenças significativas (p<0,05) entre as temperaturas. 

 

O comprimento total das plântulas (CT) reduziu em aproximadamente 1/3 

(32%) a -0,1 MPa, de 4,57 para 3,09 cm.plântula-1, atingindo metade do valor inicial 

a -0,35 MPa (Figura 4). O efeito inicial da salinidade na redução do crescimento em 
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tamanho das plântulas de C. trichotoma se assemelhou ao efeito provocado pelo 

estresse hídrico.  Isso reforça a hipótese de que sob níveis baixos ou moderados de 

salinidade, o estresse iônico provocado pela salinidade afeta o crescimento de forma 

mais lenta e em menor intensidade do que o estresse osmótico, enquanto sob níveis 

elevados de salinidade ou em plantas sensíveis, o efeito do estresse iônico 

prevalece (Munns e Tester, 2008), até a supressão total do crescimento e 

desenvolvimento das plântulas. No ambiente natural, o acúmulo de sais solúveis no 

solo aumenta a pressão osmótica do solo, podendo limitar a absorção de água pela 

semente ou pelas raízes da planta (Murillo-Amador et al., 2002). 

Assim como ocorrido sob estresse hídrico, o estresse salino provocou queda 

mais drástica na MSR do que na MSPA, reduzindo em 50% a -0,28 e -0,35 MPa, 

respectivamente (Figura 4). A redução do crescimento das raízes imediatamente 

após a indução do estresse salino provavelmente ocorre em consequência de 

alterações rápidas nas relações hídricas da célula (Munns, 2002), 

consequentemente reduzindo a MSR. Como observado por Guimarães et al. (2013), 

as raízes ficam em contato direto com os sais do meio, fato ao qual pode ser 

associado o efeito da salinidade sobre o desenvolvimento radicular das plântulas. 

O crescimento das plântulas de C. trichotoma em comprimento mostrou-se 

mais sensível ao estresse salino do que a massa de matéria seca, uma vez que a 

MST permaneceu praticamente constante até -0,2 MPa, apresentando redução 

acentuada apenas a partir deste potencial osmótico (Figura 4). Isto aponta uma 

possível estratégia de tolerância das plântulas para preservar seus processos 

metabólicos sob níveis moderados de salinidade, priorizando a manutenção do seu 

desenvolvimento inicial. A partir de -0,2 MPa, portanto, esta capacidade de tolerar a 

salinidade é severamente comprometida. De acordo com Pereira et al. (2012b), o 

aumento da salinidade leva à diminuição da absorção de água e da velocidade dos 

processos bioquímicos que atuam no crescimento e desenvolvimento. A alta 

concentração de sais na zona radicular geralmente provoca efeito deletério no 

crescimento das plantas, que se resume na redução do crescimento, uma vez que a 

absorção de água no meio salino requer maior desprendimento de energia 

(Medeiros et al., 2007).  
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4. Conclusões 

 

Cordia trichotoma apresenta baixa tolerância aos estresses hídrico e salino, 

que comprometem a germinação de sementes e o crescimento de plântulas de 

forma semelhante nas temperaturas de 25 °C e 30 °C. 

Os estresses hídrico e salino afetam a germinação de sementes e o 

crescimento de plântulas de C. trichotoma em potenciais iguais ou inferiores a -0,1 

MPa, sendo que potenciais hídricos de -0,4 MPa e potenciais salinos de -0,8 MPa 

inibem completamente o processo germinativo. 
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CAPÍTULO 4 - Considerações finais 

 

Este trabalho fornece informações relevantes para a produção de mudas por 

sementes, para a conservação genética e para futuros esforços de melhoramento 

genético da espécie. 

A espécie favorece trabalhos com suas sementes por diversas razões, como 

a produção abundante de sementes pequenas, que podem ser coletadas 

rapidamente e em grande quantidade com o auxílio de equipamentos adequados. 

Além disso, as árvores matrizes podem ser encontradas e identificadas com certa 

facilidade na época de sua floração, que é intensa, mas cuidados devem ser 

tomados para não confundir com espécies congêneres semelhantes que podem 

ocorrer junto a C. trichotoma numa mesma região. 

A germinação das sementes neste trabalho foi elevada, mesmo sem 

aplicação de tratamento antifúngico antes do início dos testes. Houve ocorrência de 

significativo número de sementes com orifício de entrada de insetos, mas haja vista 

a grande quantidade de sementes coletadas, as danificadas puderam ser eliminadas 

durante o beneficiamento sem maiores prejuízos à condução dos trabalhos. 

Os parâmetros genéticos avaliados sugerem que as variações de origem 

genética da espécie oferecem oportunidades para estudos utilizando suas sementes 

em programas de conservação e melhoramento genético. Estratégias envolvendo o 

manejo de pomar de sementes da espécie para obtenção de sementes de alta 

qualidade genética são viáveis. 

Observou-se que um pequeno número de caracteres, que são relativamente 

fáceis de avaliar, podem ser altamente informativos sobre a divergência genética 

entre árvores-matrizes da espécie, possibilitando um melhor direcionamento de 

estratégias de coleta de sementes de modo a obedecer a um critério mínimo de 

amostragem para a conservação genética em longo prazo.  

Devido à elevada germinação e formação de plântulas normais, C. trichotoma 

é promissora para o mercado de sementes e mudas visando atender a demanda 

para reflorestamentos ou até mesmo o uso comercial da espécie. Como já 

demonstrado, diversos trabalhos foram realizados com mudas da espécie, mas um 

número maior de estudos envolvendo a germinação das sementes é encorajado. 
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Contudo, para que seja obtida elevada porcentagem de germinação das 

sementes de C. trichotoma e delas sejam formadas plântulas com bom 

desenvolvimento inicial, recomenda-se o uso de solos ou substratos não salinos e 

com bom suprimento hídrico, pois uma eventual salinidade ou falta d’água, mesmo 

que moderada, podem resultar em prejuízos significativos numa fase crucial do 

estabelecimento da planta. 

Apesar dos avanços obtidos, ainda existem muitas lacunas a serem 

preenchidas no que tange aos estudos com sementes de C. trichotoma. Uma vez 

que as metodologias para ensaios com sementes precisam ser padronizados para 

cada espécie, as referentes a esta espécie ainda não estão bem definidas e os 

limites ecofisiológicos de suas sementes precisam ser melhor explorados. São 

exemplos: a metodologia que fornece a melhor sensibilidade ao teste de 

condutividade elétrica, as temperaturas cardinais de germinação da espécie, a 

padronização de testes de envelhecimento acelerado, deterioração controlada e 

outros. 

Como o número de trabalhos com C. trichotoma, de um modo geral, vêm 

crescendo, não só no Brasil, novas técnicas de biologia molecular envolvendo o 

genoma da espécie, bem como outras ciências “ômicas” são fortes candidatas para 

a descoberta de informações extremamente relevantes, tanto para fins de 

conservação quanto para o melhoramento genético. 


