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RESUMO
A utilização de procedimentos eficientes para análise de sementes é fundamental
para programas de controle de qualidade, auxiliando na escolha dos materiais de
maior potencial para a produção de mudas, assim como para o monitoramento
durante o armazenamento de sementes. O objetivo desta pesquisa foi identificar
procedimentos adequados para o teste de envelhecimento acelerado para avaliação
do vigor de sementes de Parapiptadenia rigida. Três lotes de sementes foram
avaliados quanto ao teor de água e a germinação e vigor, por meio dos testes de
condutividade elétrica, comprimento, massa fresca e seca de plântulas e com o teste
de envelhecimento acelerado realizado com diferentes metodologias. Os resultados
obtidos permitiram concluir que os testes de envelhecimento acelerado à 38°C por
24, 48 ou 72 horas e 41°C por 24 horas são eficientes na avaliação do vigor de
sementes de Parapiptadenia rigida.
PALAVRAS-CHAVE: angico, qualidade de sementes, tecnologia de sementes.
ACCELERATED AGING TEST TO EVALUATE Parapiptadenia rígida SEED
VIGOR
ABSTRACT
The use of efficient procedures for seed analysis is essential for quality control
programs, helping to select the materials with the greatest potential for seedling
production, as well as for monitoring during seed storage. The objective of this
research was to identify appropriate procedures of accelerated aging test to evaluate
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan seed vigor. Parapiptadenia rigida seeds
represented by 3 lots. Seed moisture content was measured and germination
capacity were evaluated; seed vigor was evaluated by electrical conductivity,
seedling length, fresh and dry seedling weight obtained after seedling length test and
with different accelerated aging tests. Results showed that Parapiptadenia rigida
seed vigor can be evaluated efficiently by accelerated aging tests, using
combinations of 38 ° C for 24, 48 or 72 hours and 41 ° C for 24 hours.
KEYWORDS: ‘Angico’, seed quality, seed technology.
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INTRODUÇÃO
O Brasil possui uma das mais ricas floras do mundo, consistindo de mais de
45.000 espécies de plantas (BFG, 2015; FLORA DO BRASIL 2020, +2016), o que
representa aproximadamente 10 % do total mundial. Contudo, ainda existe uma
lacuna sobre informações relativas a muitas dessas espécies. Conhecer o potencial
das plantas nativas Brasileiras deve se tornar uma estratégia e precisa ser
priorizada, visto que ainda existe pouco conhecimento sobre as mesmas e seu
potencial é pouco explorado (MUGGE et al., 2016).
O angico vermelho (Parapiptadenia rigida (Benth) Brenan) pertence à família
Mimosaceae, conhecido popularmente como angico-roxo, angico-gurucaia, entre
outros, de ocorrência natural no Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai
(BACKES & IRGANG, 2009). É uma espécie produzida com frequência em viveiros
florestais, sendo a semente sua forma de multiplicação (MISSIO & MORO, 2016).
Apesar da importância desta espécie para a recuperação ambiental ou
reflorestamentos existem poucos estudos e pesquisas sobre os aspectos
fitotécnicos, especialmente sobre propagação e tecnologia de sementes.
A utilização de procedimentos eficientes para análise de sementes é
fundamental para programas de controle de qualidade, auxiliando na escolha dos
materiais de maior potencial para a produção de mudas, assim como para o
monitoramento durante o armazenamento de sementes. O vigor de sementes reflete
um conjunto de características que são, em parte, responsáveis pelo desempenho
das sementes no campo após a semeadura ou durante o armazenamento; devido ao
vigor não ser uma única característica é difícil que um só teste seja capaz de estimar
o potencial dos lotes, o que nos leva a estudar e desenvolver vários testes para esta
finalidade. Para obtenção de resultados consistentes e comparáveis é fundamental a
padronização das metodologias utilizadas durante a condução dos testes (MARCOS
FILHO, 2015).
Dentre os diferentes testes de vigor existentes, destaca-se o envelhecimento
acelerado, o qual é baseado na simulação de fatores ambientais adversos,
temperatura e umidade relativa elevadas, os quais estão relacionados com o avanço
da deterioração das sementes (MARCOS FILHO, 2015). A combinação entre
temperatura e tempo de exposição das sementes às condições de envelhecimento é
fator importante para a eficiência do teste, sendo que para muitas espécies essa
relação ainda não foi estabelecida (GUEDES et al., 2011). O teste de
envelhecimento acelerado pode ser conduzido com temperaturas entre 40 e 45ºC,
sendo que recentemente a maioria dos trabalhos sugere o uso de 41ºC (MARCOS
FILHO, 2015).
Vários trabalhos indicam o uso do teste de envelhecimento acelerado para
avaliação do potencial fisiológico de sementes de espécies florestais como mogno
(CARVALHO et al., 2016), Bauhinia forficata (GUARESCHI et al., 2015), leiteira
(Tabernaemontana fuchsiaefolia) (MORAES et al., 2016), ipê roxo (LAMARCA &
BARBEDO 2017), ipê (Handroanthus albus) (SHIBATA et al., 2012), aroeira
(Myracrodruon urundeuva) (CALDEIRA & PEREZ, 2010), entre outras. Sendo assim,
o objetivo desta pesquisa foi identificar procedimentos adequados para a condução
do teste de envelhecimento acelerado para avaliação do vigor de sementes de
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no laboratório didático de sementes da
Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui. Foram utilizadas sementes de
angico vermelho de três lotes, coletadas nos municípios de Santa Maria e São Sepé
(RS) pela Fepagro Florestas. Primeiramente foi avaliado o teor de água das
sementes, seguido pelos testes para avaliação da germinação e do vigor, conforme
descrição a seguir.
Teor de água: foi utilizado o método da estufa a 105 °C com quatro
repetições de 1,0 grama de sementes (BRASIL, 2009).
Teste de germinação: quatro repetições de 50 sementes foram distribuídas
em rolos de papel germiteste, umedecidos com água destilada (2,5 vezes a massa
do papel seco) (BRASIL, 2009), submetidos a temperatura de 25 ºC em câmara do
tipo BOD. As contagens das plântulas normais foram feitas aos 7 e 10 dias após a
semeadura (BRASIL, 2009).
Para avaliação do vigor de sementes foram realizados os testes descritos na
sequência todos com metodologia adaptada de ISTA (2014).
Comprimento de plântulas: cinco repetições de 20 sementes foram
distribuídas em rolos de papel germitest, umedecidos previamente com água
destilada. Os rolos foram posicionados verticalmente no germinador por sete dias a
25 ºC. Ao final deste período, foi efetuada a mensuração das partes das plântulas
normais emergidas utilizando-se régua. Os resultados médios por plântulas foram
expressos em centímetros.
Matéria fresca de plântulas: as plântulas obtidas no teste de comprimento
foram pesadas em balança com precisão de 0,001g e o valor obtido pela soma de
cada repetição foi dividido pelo número de plântulas utilizadas. Os resultados foram
expressos em mg plântula-1.
Massa seca de plântulas: as plântulas obtidas no teste de comprimento
foram transferidas para sacos de papel e estes foram colocados em estufa com
circulação de ar forçado a 65 ºC por 72 horas. Após, foram pesados em balança com
precisão de 0,001g e o valor obtido pela soma de cada repetição foi dividido pelo
número de plântulas utilizadas. Os resultados foram expressos em mg plântula-1.
Condutividade elétrica: quatro repetições de 25 sementes para cada lote
foram pesadas e, em seguida, imersas em 75 ml de água destilada onde
permaneceram por 24 horas a 25 ºC. A leitura da condutividade elétrica da solução
foi realizada em condutivímetro. Os valores das leituras foram divididos pela massa
das sementes e os resultados expressos em µS.cm-1.g-1 de semente.
Envelhecimento acelerado: uma camada de sementes foi distribuída sobre
tela metálica acoplada a uma caixa plástica (110x110x35mm) contendo 40 ml de
água destilada no fundo. Cada caixa foi tampada e exposta à 38 °C, 41 °C ou 43 °C,
por 24, 48 e 72 horas em incubadora BOD; em seguida foi determinado o teor de
água das sementes e realizado teste de germinação, sendo as plântulas avaliadas
após sete dias.
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com
quatro repetições. Para o teste de envelhecimento acelerado foi utilizado um
esquema fatorial 3x9 (lotes x combinações tempo: temperatura). Foi verificado o tipo
de distribuição dos dados percentuais e aplicado o teste de Cochran para verificar se
as variâncias apresentam homogeneidade. Como os dados apresentaram
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distribuição normal e homogeneidade de variância não houve necessidade de
transformação. As médias foram comparadas por meio do teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na caracterização inicial dos lotes observou-se pequenas diferenças no teor
de água das sementes, o que manteve-se após cada procedimento de
envelhecimento acelerado (dados não apresentados) portanto, este parâmetro não
influenciou nos resultados dos testes, considerando-se que a uniformização deste é
imprescindível para a padronização das avaliações e obtenção de resultados
consistentes (MARCOS FILHO, 1999).
TABELA 1. Teor de água (TA), germinação (G), primeira contagem de germinação
(PC), condutividade elétrica (CE), comprimento de plântulas (CP), massa
fresca (MF) e massa seca (MS) de plântulas de diferentes lotes de
sementes de Parapiptadenia rígida.
Lote
TA
G
PC
CE
CP
MF
MS
(%)
(µS.cm-1g-1) (cm planta-1)
(mg planta -1)
1
10
64 C*
59 A
161 C
5,7 A
0,09 A 0,013 A
2
9,8
92 A
54 B
91 A
7,0 A
0,08 A 0,011 B
3
10,1
82 B
67 A
126 B
6,9 A
0,10 A 0,016 A
CV(%)
2
9
11
15
17
14
*Médias seguidas por mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
É possível observar diferenças de potencial germinativo entre os lotes,
destacando a superioridade do lote 2 em relação aos demais (Tabela 1); entretanto,
na primeira contagem do teste o lote 2 apresentou desempenho inferior aos demais,
revelando menor capacidade de germinação em um menor intervalo de tempo.
Em relação ao vigor de sementes de angico avaliado por meio do teste de
condutividade elétrica, observou-se resultado semelhante ao obtido no teste de
germinação, revelando maior potencial do lote 2 em relação aos demais, pela
menor lixiviação de exsudatos, consequência da maior capacidade de
reestruturação de membranas celulares durante o processo de embebição.
Trabalhando com sementes de Piptadenia viridiflora, espécie da mesma família
botânica do angico vermelho, PESSOA (2007) verificou relação direta entre os
resultados de condutividade elétrica, germinação e viabilidade das sementes. Para
sementes Anadenanthera peregrina, comumente chamada de angico branco,
pertencente também à família Mimosaceae, o teste de condutividade elétrica
apontou diferenças significativas do vigor em relação a diferentes períodos de
armazenamento, e foi mais sensível que o teste de germinação (PINHO et al., 2009).
Avaliando-se o crescimento de plântulas, observou-se que o comprimento de
plântulas não foi eficiente para diferenciar o vigor dos lotes, assim como a massa de
matéria fresca de plântulas; entretanto, o parâmetro massa de matéria seca de
plântulas classificou os lotes quanto a este aspecto, contudo, indicou menor
potencial fisiológico do lote 2, semelhante ao resultado da primeira contagem de
germinação.
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A falta de sensibilidade do parâmetro massa fresca de plântulas para
diferenciar o potencial dos lotes pode estar relacionada a erros inerentes a esta
avaliação, como relatam SANTOS & PAULA (2009), pois segundo estes autores a
avaliação da massa de matéria fresca está sujeita a erros muitas vezes não
facilmente corrigidos ou controlados, pois se uma repetição de um determinado
tratamento estiver mais úmida, as plântulas estarão mais hidratadas e, portanto, a
matéria fresca será maior, o que resultará em maior variabilidade dos resultados.
É importante destacar que o vigor de sementes é reflexo de um conjunto de
características que determinam seu potencial fisiológico; segundo MARCOS FILHO
(2015) o vigor é a combinação de características que determinam o potencial para
alto desempenho após a semeadura; portanto, a reunião destas informações pode
tornar mais eficiente a estimativa do comportamento das sementes, sendo altamente
recomendado o uso de mais de um teste de vigor para caracterização de lotes.
No teste de envelhecimento acelerado, as metodologias utilizadas, com a
exposição das sementes às temperaturas de 38 ºC por 24, 48 e 72 horas, 41 ºC por
24 horas e 43 ºC por 24, 48 e 72 horas foram eficientes na diferenciação dos lotes,
revelando maior potencial do lote 2 em relação aos demais, resultado coerente com
aquele obtido nos testes de germinação e condutividade elétrica. Contudo, as
combinações de 41 ºC por 48 e 72 horas não possibilitaram a diferenciação dos
lotes 2 e 3, o que sugere, portanto, que estas condições não são adequadas para a
diferenciação do potencial fisiológico de sementes de angico por meio do teste de
envelhecimento acelerado.
TABELA 2. Valores médios de germinação de sementes de diferentes lotes de
Parapiptadenia rígida após envelhecimento acelerado a 38 °C, 41 °C e
43 °C por 24, 48 e 72 horas.
Temperatura
38 °C

41 °C
Período (h)
48

24

48

72

1

12 bA*

9 bA

11 bA

2

74 aA

74 aB 34 aCD

25 aDE

46 aBC

3

8 bBC

5 bC

6 bC

39 aA

Lote

8 bBC

24
0 bA

43 °C
72

Germinação (%)
0 bA
0 bA

24

48

72

0 bA

0 bA

0 bA

22 aDE

40 aC

16 aE 26 aDE

39 aB

0 bC

0 bC

0 bC

CV(%)
34
*Médias seguidas por mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não
diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5% de significância.
É interessante observar ainda que as temperaturas de 41 °C e 43 °C foram
mais estressantes para as sementes, na maioria dos casos, independentemente do
tempo de exposição; o lote 1 por exemplo, não foi capaz de suportar a condição de
alta temperatura e não originou plântulas normais, mesmo quando a exposição foi
de somente 24 horas; já o lote 3, foi afetado mais drasticamente pela temperatura de
43 °C, independente do tempo de exposição. Sabe-se que temperaturas acima de
40 °C causam a desnaturação de proteínas, tanto estruturais quanto aquelas que
atuam como enzimas, ocorrendo então alterações na degradação e mobilização das
reservas armazenadas nas sementes, causando, portanto, redução da energia
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disponível para a germinação. BARRETO & GARCIA (2017) verificaram que a
deterioração de sementes de macaúba, durante o envelhecimento acelerado, está
relacionada com a peroxidação de lipídios, e que o sistema enzimático antioxidante
não é eficiente para reduzir as espécies reativas de oxigênio após a embebição,
uma fase crítica para a germinação.
Embora alguns trabalhos de pesquisa tenham obtido sucesso com o uso da
temperatura de 45 ºC para o envelhecimento acelerado de espécies florestais
(SANTOS & PAULA, 2009; MORAES et al., 2016), sabe-se que as temperaturas
utilizadas neste teste podem ser prejudiciais, dependendo do período de duração do
mesmo. Segundo WATERWORTH et al. (2016) as altas temperaturas e umidades
são os principais fatores envolvidos no processo de envelhecimento natural das
sementes, que podem causar danos oxidativos, resultando na deterioração de
proteínas, do DNA e de estruturas celulares (WATERWORTH et al., 2015), o que
pode levar a perda total da viabilidade da semente. Desta forma, a escolha do
binômio tempo e temperatura para o teste de envelhecimento acelerado é um ponto
cruscial, o qual deve ser estabelecido em função da espécie avaliada.
Segundo SANTOS & PAULA (2009) o uso de muitas espécies arbóreas
nativas do Brasil tem sido feito de forma extrativista tornando-se salutar o cultivo
destas espécies, entretanto, a propagação de um grande número destas encontra
sérias limitações em razão do pouco conhecimento que se dispõem; o uso de uma
espécie nativa depende de conhecimentos técnicos a respeito da propagação
(MARANHO & PAIVA, 2012); a falta de informações a respeito de tecnologia de
sementes pode representar um entrave em qualquer programa de maior extensão
que necessite periodicamente de sementes de alta qualidade para a propagação de
plantas visando à preservação e utilização para os mais variados interesses.
Desta forma, estudos sobre metodologias para testes de vigor, como o teste
de envelhecimento acelerado, que possibilitem a avaliação segura e eficiente do
potencial de sementes de espécies florestais, como o angico vermelho, podem
contribuir de forma significativa na área de análise de sementes, fornecendo
subsídios para a escolha de sementes com maior potencial para a produção de
mudas e consequentemente facilitando o processo de propagação da espécie.
CONCLUSÃO
O vigor de sementes de angico vermelho pode ser avaliado com eficiência por
meio dos testes de envelhecimento acelerado, utilizando-se as combinações de 38
°C por 24, 48 ou 72 horas e 41 °C por 24 horas.
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