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RESUMO
Koelreuteria paniculata, é uma espécie exótica de originária da Coréia, China e
Japão. Este estudo objetivou descrever as características morfológicas do
desenvolvimento de sementes e plântulas, ampliando o conhecimento das
características de reconhecimento da espécie em seus estádios iniciais de vida. A
germinação foi acompanhada desde o intumescimento da semente até a emissão
dos protófilos de primeira ordem. Para a descrição da morfologia, os aspectos
averiguados foram: comprimento, largura e espessura, além de características como
dureza, coloração e formato das sementes. Após a observação das plântulas em
laboratório, foram repicadas para tubetes de 180 cm³ preenchidos com o substrato
vermiculita e levadas para viveiro, onde acompanhou-se o desenvolvimento das
plântulas e posteriormente das plantas jovens. Semanalmente foram selecionadas 3
plântulas que representassem a amostra para a realização das medições, afim de se
obter a representação do crescimento semanal. A germinação foi epígea e as
plântulas formadas são fanerocotiledonares. Os aspectos morfológicos analisados
são homogêneos e constantes, isto é, confiáveis, podendo auxiliar o reconhecimento
da espécie nos estádios iniciais de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Espécies ornamentais, morfologia, Sementes florestais.
MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF SEEDS AND SEEDLINGS OF
Koelreuteria paniculata Laxm.
ABSTRACT
Koelreuteria paniculata, is an exotic species originally from Korea, China and Japan.
This study aimed to describe the morphological characteristics of the development of
seeds and seedlings, expanding the knowledge of the caracteristics of recognition in
their early stages of life. Germination was accompanied from the seed swelling to the
issue of the first order protophilus. For the description of the morphology, the
ascertained aspects were: length, width and thickness, besides characteristics such
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as hardness, color and shape of the seeds. After the observation of the seedlings in
the laboratory, they were pricking-out into 180 cm³ tubes filled with the vermiculite
substrate and taken to nursery, where the development of the seedlings and later of
the young plants. Weekly 3 seedlings have been selected to represent the sample for
the measurements, in order to obtain the representation of the weekly growth. The
germination was epigeal and the seedlings formed are phanerocotonares. The
morphological aspects analyzed are homogeneous and constant, that is, reliable,
and can help the recognition of the species in the early stages of life.
KEYWORDS: Forest seeds, Morphology, Ornamental species.
INTRODUÇÃO
Estudos sobre morfologia de sementes e plântulas são essenciais para
fornecer dados e padrões que possibilitem o reconhecimento de uma espécie em
campo nos estádios iniciais do seu desenvolvimento (OLIVEIRA et al., 2014),
contribuindo para a estudos de regeneração natural (SANTOS-MOURA et al., 2016),
auxiliando em estudos ecológicos e taxonômicos (KELLERMANN et al., 2016) e,
além disso, possibilitando o melhor conhecimento de espécies exóticas potenciais
para a ornamentação e arborização urbana. Desta forma, trabalhos sobre morfologia
tem merecido atenção como parte de estudos morfoanatômicos, ampliando o
conhecimento sobre determinada espécie ou grupamento sistemático de plantas,
buscando o reconhecimento de sementes e plântulas (OLIVEIRA, 1993). Os estudos
destes estádios iniciais de vida da planta são de grande relevância para a dinâmica
populacional (LOPES & DE SOUZA, 2015), além de propiciar informações
importantes sobre o desenvolvimento da espécie, servindo como um subsídio para
produção de mudas e permitindo uma melhor compreensão do processo de
estabelecimento vegetativo (GUERRA et al., 2006).
O grau de confiabilidade das características morfológicas dependem da sua
constância, quanto mais constantes forem as características encontradas mais
confiáveis elas são (KONIYOSHI, 1983) contudo, pesquisas sobre morfologia de
sementes e plântulas apontam a ocorrência de uma pequena capacidade fenotípica
sendo de grande importância para a taxonomia, produzindo um conhecimento mais
complexo a respeito das variações da espécie (TEICHMAN & WYK, 1991), pois na
natureza diversos fatores contribuem para o desenvolvimento diferenciado dos
componentes da semente variando entre espécies e até mesmo dentro da própria
espécie, através da cor, forma e tamanho (ABUD et al., 2009).
Koelreuteria paniculata Laxm (Sapindaceae), popularmente chamada de
árvore chuva-de-ouro ou então de coreutéria é uma planta lenhosa nativa da China,
Coréia e Japão. Possui folhas serrilhadas e inflorescências terminais com
numerosas e vistosas flores de coloração amarelada, que em conjunto com seu
tamanho e forma torna-a adequada para o paisagismo em geral, principalmente
espaços gramados e jardins (REHMAN & PARK, 2000). Sua madeira pode ser
usada para confecção de móveis (WANG et al., 2013), porém no Brasil a possui a
finalidade estritamente paisagística e ornamental (MARTINS et al., 2012; WANG et
al., 2013).
Tendo em vista a escassez de estudos em caráter morfológico (LOUREIRO et
al. 2013; OLIVEIRA et al., 2014; GOMES et al., 2015), sobretudo com os estádios
iniciais de espécies ornamentais, que busquem expressar com maior particularidade
sobre a descrição de sementes e plântulas, torna-se necessário suceder pesquisas
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para suprir e detalhar os períodos iniciais de desenvolvimento destas espécies.
Sendo assim, este estudo objetivou descrever e elucidar as características
morfológicas do desenvolvimento de sementes e plântulas de Koelreuteria
paniculata, ampliando o conhecimento das características de reconhecimento da
espécie em seus estádios iniciais de vida.
Nesta vertente, alguns estudos vêm sendo conduzidos para suprir estas
informações, tais como DUARTE et al. (2015) que apresentaram dados sobre Albizia
edwallii (Hoehne) Barneby & J. W. Grimes, SILVA & COSTA (2014), sobre Dalbergia
nigra Vell., DE FREITAS et al. (2014) sobre Aspidosperma spruceanum BENTH.,
PINTO et al. (2016) sobre Oreopanax fulvus Marchal. e DE SOUZA et al. (2014),
sobre Melanoxylon brauna e Kielmeyera lathrophyton, que podem seguramente ser
empregadas para identificação taxonômica de sementes e plântulas destas
espécies.
MATERIAL E MÉTODOS
As sementes de Koelreuteria paniculata foram coletadas em 10 matrizes na
região de Sete Lagoas – MG e em seguida foram levadas para o laboratório de
dendrologia e sementes florestais da Universidade Federal do Espírito Santo, no
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira sediado no município de
Jerônimo Monteiro. As sementes foram beneficiadas, homogeneizadas para
proporcionar a casualidade e armazenadas em câmara fria à 5°C.
Para realizar a descrição da morfologia, foram selecionadas aleatoriamente
100 sementes e os aspectos averiguados foram: comprimento, largura e espessura,
utilizando paquímetro digital, além de características como dureza, coloração e
formato das sementes. O peso de mil sementes foi determinado de acordo com
BRASIL (2009), sendo pesadas oito sub amostras contendo 100 sementes cada, em
balança com precisão de 0.001 g. Utilizando regra de três simples, foi calculado o
número médio de sementes por quilo.
Os métodos e as terminologias utilizadas foram baseados em referências
como OLIVEIRA (1993) e VIDAL & VIDAL (2000). A caracterização morfológica das
plântulas foi realizada descrevendo o processo de germinação das sementes, da
manifestação da radícula até o aparecimento do epicótilo e protófilo. Nesta fase os
caracteres fotografados e descritos foram: raiz (principal e secundária), coleto,
hipocótilo, cotilédone, epicótilo e protófilos de primeira ordem. Para as medições das
estruturas das plântulas foi utilizado paquímetro digital com precisão de 0,01 mm.
Antes do início do experimento as sementes passaram por um processo de
assepsia com hipoclorito de sódio a 10%, sendo imersas na solução durante 3
minutos e posteriormente lavadas com água corrente por 2 minutos para retirar o
excesso de cloro. A dormência tegumentar das sementes foi superada através da
escarificação química (BRASIL, 2009), imergindo as sementes em solução de ácido
sulfúrico (H2SO4) por 5 minutos (SANTOS JÚNIOR & SILVA, 2016) e lavando-as em
água corrente por 2 minutos para retirar o excesso de ácido. Após este processo
foram selecionadas ao acaso 100 sementes e separadas em 4 repetições de 25
sementes cada. As sementes foram dispostas em Gerbox entre papel Germitest e
postas para germinar em Bioquimical Oxigen Demand – BOD, sob a temperatura de
25°C e luz constante.
A germinação foi acompanhada desde o intumescimento da semente até a
emissão dos protófilos de primeira ordem. Foram consideradas estabelecidas as
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plântulas que apresentaram protófilos de primeira ordem totalmente expandidos. A
seleção das plântulas para este estudo obedeceu ao critério de plântulas normais e
anormais, onde plântulas normais são aquelas que apresentam todas as estruturas
essenciais como: radícula, hipocótilo e/ou epicótilo e cotilédones.
Já as plântulas anormais foram consideradas como aquelas que
apresentaram danos ou ausência de alguma das estruturas fundamentais
(OLIVEIRA, 1993). Para obtenção de massa fresca (MF) as plântulas foram
embaladas em sacolas de papel e pesadas em balança de precisão. Após este
processo as plantas foram levadas a estufa de circulação forçada à 60°C por 24
horas e posteriormente retiradas e pesadas em balança de precisão, obtendo-se
assim a massa seca (MS). Os valores em gramas de MF e MS foram obtidos através
da média de todas as plântulas germinadas.
Após a observação das plântulas em laboratório, foram semeadas 100
sementes em condições semelhantes às descritas anteriormente e a partir da
emissão da radícula foram repicadas para tubetes de 180 cm³ preenchidos com o
substrato vermiculita e levadas para o viveiro do departamento, localizado em
Jerônimo Monteiro, onde acompanhou-se o desenvolvimento das plântulas e
posteriormente das plantas jovens. O acompanhamento se deu por 60 dias e a cada
semana foram selecionados 3 indivíduos que representassem a amostra para a
realização das medições do comprimento de raiz e parte aérea (PA), posteriormente
sendo realizada a média destas variáveis afim de se obter a representação do
crescimento semanal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Características físicas e descrição morfológica das sementes de Koelreuteria
paniculata.
A semente é de forma esférica e de coloração negra, com hilo amarronzado
na parte superior da semente. Tem o tegumento espesso sendo necessária a
escarificação antes da semeadura, possui testa lisa, dura, polida (Figura 1) e
encontra-se presa em frutos do tipo cápsula, quando fixa a árvore.

FIGURA 1. Aspectos morfológicos das sementes de Koelreuteria paniculata
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A semente apresenta comprimento médio de 5,26 mm (variando de 4,72 a
5,71 mm) com o desvio padrão (DP) de 0,22 mm e coeficiente de variação (%) – CV
(%) de 4,21, largura média de 4,62 mm (variando de 4,08 a 5,09 mm) com o DP de
0,21 mm e CV (%) de 4,63 e espessura média de 3,98 mm (variando de 3,52 a 4,42
mm) com o DP de 0,17 mm e CV (%) de 4,31. O peso de 1000 sementes é de 56,14
gramas e o número de sementes por quilo é de 17.811,66 conforme apresentado na
Tabela 1.

TABELA 1. Características físicas das sementes de Koelreuteria paniculata.
Dimensões
Comprimento (mm)
Largura (mm)
Espessura (mm)

Mínimo Média Máximo Amplitude DP CV (%)
4,72
5,26
5,71
0,99
±0,22 4,21
4,08
4,62
5,09
1,01
±0,21 4,63
3,52
3,98
4,42
0,90
±0,17 4,31

Peso de 1000 sementes (g)
Número de sementes por Kg

56,14
17.811,66

FIGURA 2 - Distribuição de frequência em porcentagem do comprimento, largura e
espessura de sementes de Koelreuteria paniculata.
Descrição morfológica das plântulas de Koelreuteria paniculata
A germinação é epígea e teve início entre 5 a 7 dias do momento da
semeadura (Figura 3B). A plântula formada é fanerocotiledonar, ou seja, seus
cotilédones se desprendem da semente após o processo de germinação. Estes
cotilédones são de coloração verde-clara, simétricos, opostos, carnosos, livres e
oblongos com ápice arredondados. As raízes, tanto a principal quanto as
secundárias são de coloração esbranquiçada.
Após a emissão da radícula que é fina, cônica e esbranquiçada (Figura 3C),
há um alongamento da mesma onde passa a se diferenciar do hipocótilo, que
apresenta coloração avermelhada, formato cilíndrico, levemente flexível,
ligeiramente ondulado, liso e glabro (Figura 3D; 3E). A zona de transição entre a raiz
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e o hipocótilo é denominada de coleto. O coleto é evidenciado pela diferença de
coloração entre a raiz (esbranquiçada) e o hipocótilo (avermelhado). Conforme o
hipocótilo vai crescendo os cotilédones se desprendem do topo dessa estrutura
(Figura 3F), permitindo observar estruturas como o epicótilo, gema apical e folíolo
(Figura 3G).
A Figura 2 ilustra a sequência das fases de crescimento das fases vegetativas
citadas acima. As plântulas obtiveram os valores de 1.96 g e 0.017 g para MF e MS,
respectivamente, e a porcentagem de plântulas normais foi de 29%.

FIGURA 3. Fases do desenvolvimento germinativo de Koelreuteria paniculata. A:
Semente de Koelreuteria paniculata, B: Início da germinação –
Rompimento do tegumento, C: Alongamento da radícula, D:
Diferenciação da radícula, coleto e hipocótilo, E: Desprendimento dos
cotilédones da casca para dar início ao processo de abertura, F:
Abertura dos cotilédones e aparecimento da gema apical, G:
Surgimento do epicótilo e abertura total do primeiro par de folhas.
Legenda: Rp – Raiz primária, Rs – Raiz secundária, Cl – Coleto, Hp –
Hipocótilo, Ep – Epicótilo, Co – Cotilédone, Fo – Folíolo.
As sementes de Koelreuteria paniculata são pequenas quando comparadas
as de outras Sapindaceae, como Allophylus edulis e Talisia esculenta estudadas por
ABREU et al. (2005) e VIEIRA & GUSMÃO (2008) respectivamente. Além disso
essas espécies obtiveram o coeficiente de variação (CV) de 7 a 8% para a primeira
e 4 a 6% para a segunda, enquanto que a K.paniculata apresentou CV em torno de
4%, insinuando que esta possui características mais homogêneas, isto é, menos
variáveis em relação as espécies comparadas. Além disso, o tamanho reduzido das
sementes confere um baixo peso para 1000 sementes e um elevado número de
sementes por quilo. Quanto ao aspecto, sementes de K.paniculata apresentam
características de formato, textura, coloração e dureza semelhantes as outras
espécies do gênero como Koelreuteria bipinata e Koelreuteria elegans (MEYER,
1976). Entretanto peculiaridades como sementes esféricas, lisas e duras também
podem ser encontradas em outros membros das Sapindaceae (PAOLI & BIANCONI,
2008).
ABREU et al. (2005) estudando morfologia e germinação de A.edulis
observaram que a germinação é epígea e a formação da plântula fanerocotiledonar,
assim como observado em K.paniculata, contudo verificou-se em outros membros da
família Sapindaceae germinação do tipo hipógea e plântula criptocotiledonar, isto é,
quando os cotilédones não se despendem do tegumento como a Pseudima
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frutescens (PAOLI & BIANCONI, 2008) e Sapindus saponária (PAOLI & SANTOS,
1998). Isso se dá em decorrência das Sapindaceae constituírem uma família
cosmopolita que contém desde árvores e arbusto até lianas e ervas encontradas nos
mais diferentes ecossistemas tropicais e subtropicais (SOMMER, 2009). Dentro das
Sapindaceae é comum a presença de espécies que apresentem tanto cotilédones
carnosos como T.esculenta (VIEIRA & GUSMÃO, 2008) e P.frutescens (PAOLI &
BIANCONI, 2008), quanto cotilédones foliáceos como A.edulis (ABREU et al., 2005).
Contudo, interessantemente, contrastando com o encontrado nesse estudo os
cotilédones de K.paniculata descritos por MEYER (1976) são foliáceos. Levantando
indícios de plasticidade fenotípica dentro da espécie para responder as variações do
ambiente (LOFEU & KOHLSDORF, 2015). MEYER (1976), também observou que o
primeiro par de folhas verdadeiras é pinado, raramente bipinado, e fortemente
serrilhado durante os estádios iniciais de vida da planta. Essas características
tornam a K.paniculata facilmente distinguível das demais espécies do gênero.
Semeadura em viveiro e acompanhamento das plântulas e plantas jovens por 60
dias
Ao final do período de observação das plântulas em viveiro, pôde-se constatar
a presença de dois pares de folhas compostas, pinadas, imparipenadas,
apresentando de 4 a 5 pares de folíolos, opostos, com nervura peninérvea, bordas
serrilhadas, pilosidade na face abaxial e consistência herbácea, como pode ser
observado na Figura 4.

FIGURA 4. Folha de Koelreuteria panicula aos 60 dias.
A Figura 5 representa os dados de raiz e PA coletados semanalmente entre
os meses de Junho e Julho. Nos dias 06 e 13 (3 e 10 dias após a germinação,
respectivamente.) de Junho não houve coleta das plântulas para medição, pois a PA
ainda não estava formada. A partir das demais semanas as medições ocorreram
normalmente. Ao final da 8ª semana a plântula atingiu as médias de 15.7 cm para
raiz e 3.16 cm para PA.
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FIGURA 5. Medições semanais do comprimento de raiz e parte
aérea das mudas de K.paniculata. Os valores
correspondem as médias de cada medição ± o desvio
padrão (n = 3).
Pode-se perceber que há diferença entre os valores absolutos da primeira e a
última medição são bem maiores em relação a raiz que obteve na primeira medição
a média de 8,2 cm (variando entre 7,8 e 8,6 cm) e na última 15,7 cm (variando entre
15,1 cm e 16,6 cm) comparado ao crescimento da PA que obteve 2,1 cm (variando
entre 1,8 e 2,4 cm) na primeira medição e 3,16 cm na última (variando entre 2,8 e
3,3 cm). Logo, enquanto a raiz cresceu 91,5 % durante as 8 semanas a PA cresceu
apenas 50,5 % no mesmo período.
É provável que a raiz tenha sido estimulada pela vermiculita, já que em outros
trabalhos este fato já foi observado, como por exemplo, em LIMA et al., (2016). Já
DA SILVA et al. (2013), estudando mudas de Tamarindus indica L., perceberam que
a adição de vermiculita ao substrato comercial propiciou mudas de melhor
qualidade, enquanto DIAS et al. (2015) além de bons resultados com enraizamento
também obtiveram acréscimo em altura, diâmetro do coleto e peso de MS. Em
contrapartida DA SILVA et al., (2012), estudando o enraizamento em mudas de
Eucaliptus sp. verificaram que os substratos com maior proporção de vermiculita
produziram mudas com menos massa seca de PA.
CONCLUSÕES
As sementes de Koelreuteria paniculata são esféricas, lisas, duras, polidas e
negras. Apresentaram germinação epígea com início entre cinco a sete dias após a
semeadura e as plântulas formadas são fanerocotiledonares.
Os aspectos morfológicos analisados são homogêneos e constantes, isto é,
confiáveis, podendo auxiliar o reconhecimento da espécie seja em lotes de
sementes ou nos estádios iniciais de vida.
As margens foliares são fortemente serrilhadas, esse atributo contribui para
identificação da espécie.
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