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RESUMO 

 

A Floresta Amazônica é um ecossistema rico em recursos bióticos e abióticos e o 

desmatamento é um dos principais fatores que ameaçam a preservação destes recursos. 

Em função disso há a necessidade de reintroduzir áreas alteradas nos processos produtivos 

e reduzir a pressão de exploração em florestas nativas. A escassez de conhecimento em 

tecnologia de sementes para espécies florestais é um fator crítico, pois se situa no inicio 

da cadeia de produção. A obtenção de resultados em um curto período de tempo e de alta 

confiabilidade permite que o produtor tome decisões rápidas durante o processo 

produtivo. O teste de tetrazólio é amplamente utilizado entre espécies agronômicas e tem 

sido adaptado a espécies florestais. Diante do exposto, o trabalho objetivou adequar a 

metodologia do teste de tetrazólio e avaliar sua aplicabilidade para a determinação da 

qualidade fisiológica de sementes de Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. e 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. Foram avaliados dois métodos de pré-

acondicionamento (embebição forçada e de embebição lenta), três concentrações de 

solução de tetrazólio (0,1%, 0,5% e 1%) e três tempos de exposição dos embriões à 

solução (1 hora, 2 horas e 3 horas).  Os embriões foram classificados em seis classes de 

viabilidade. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 3x3. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade com uso do 

programa ASSISTAT. O pré-acondicionamento por embebição lenta permitiu a avaliação 

adequada da qualidade das sementes de E. schomburgkii e A. leiocarpa no teste de 

tetrazólio. Já o pré-acondicionamento de embebição forçada ocasionou aumento de 

classes de viabilidade inferiores à obtida em acondicionamento de embebição lenta. Em 

relação a combinação concentração e tempo, é recomendado o uso de pré-

acondicionamento que permita a embebição lenta das sementes e solução de tetrazólio a 

0,5% por 3 horas para a avaliação da qualidade fisiologica de E. schomburgkii. Para A. 

leiocarpa o uso de concentração de 0,5% por 1 hora e 2 horas, e concentração de 1% por 

1 hora e 2 horas foi eficiente na obtenção de coloração adequada para permitir a 

diferenciação dos tecidos da espécie quando utilizado método de pré-acondicionamento 

de embebição lenta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Florestal. Pré-acondicionamento. Reflorestamento. 

 



ABSTRACT 

 

The Amazon rainforest is an ecosystem rich in biotic and abiotic resources and 

deforestation is one of the main factors threatening the preservation of these resources. 

As a result, there is a need to reintroduce altered areas in production processes and reduce 

the pressure to exploit native forests. The lack of knowledge on seed technology for forest 

species is a critical factor, as it lies at the beginning of the production chain. Achieving 

results in a short time and with high reliability allows the producer to make quick 

decisions during the production process. The tetrazolium test is widely used among 

agronomic species and has been adapted to forest species. Given the above, this study 

aimed to adapt the tetrazolium test methodology and evaluate its applicability to 

determine the physiological quality of Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. and 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. Two preconditioning methods (forced and slow 

soaking), three tetrazolium solution concentrations (0.1%, 0.5% and 1%) and three 

exposure times of the embryos (1 hour, 2 hours and 3 hours). Embryos were classified 

into six viability classes. The experiment was carried out in a 3x3 factorial scheme. Data 

were subjected to analysis of variance and averages compared by the Scott-Knott test at 

5% probability using the ASSISTAT program. Preconditioning by slow soaking allowed 

an adequate evaluation of E. schomburgkii and A. leiocarpa seed quality in the 

tetrazolium test. Forced soaking preconditioning, on the other hand, resulted in an 

increase of classes of lower viability than that obtained in slow soaking conditioning. 

Regarding the combination of concentration and time, the use of preconditioning that 

allows the slow soaking of seeds and 0.5% tetrazolium solution for 3 hours is 

recommended for the evaluation of E. schomburgkii physiological quality. For A. 

leiocarpa the use of concentration of 0.5% for 1 hour and 2 hours, and concentration of 

1% for 1 hour and 2 hours was efficient in obtaining adequate staining to allow the 

differentiation of the species tissues when used slow soaking preconditioning method. 

 

KEYWORDS: Forestry. Preconditioning. Reforestation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Floresta Amazônica apresenta-se como um ecossistema rico em recursos 

bióticos e abióticos, dentre eles 50.000 espécies de plantas com sementes (SILVA et al., 

2005; LEWINSOHN e PRADO, 2005). O desmatamento é um dos principais fatores que 

ameaçam a preservação destes recursos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE, 2019) houve um acréscimo de 8,7% no desmatamento na Amazônia em 

2018 em relação ao ano anterior. 

Em função da necessidade de reintroduzir áreas alteradas nos processos 

produtivos e reduzir a pressão de exploração em florestas nativas, os programas de 

reflorestamento são estratégia fundamental para a recomposição destas áreas 

(SALOMÃO et al., 2014).  

No entanto, o uso de espécies florestais nativas para a recuperação de áreas 

alteradas sofre com a baixa oferta de sementes e mudas com qualidade (EMBRAPA, 

2018). A escassez de conhecimento em tecnologia de sementes para espécies florestais é 

um fator crítico, pois se situa no início da cadeia de produção (CALVI e FERRAZ, 2014).  

O sucesso para produção de mudas, assim como a implementação de 

reflorestamentos com espécies nativas, requer o uso de sementes de alta qualidade 

(FRANÇA NETO et al., 1998). Porém, segundo Calvi e Ferraz (2014), em 2013 apenas 

26% das espécies de interesse comercial na Amazônia Ocidental possuíam normas para 

a avaliação da qualidade das sementes. Ademais, apesar da inclusão de grande quantidade 

de espécies em Instruções para Análise de Sementes Florestais ainda há falta de 

informação técnico-cientifica e existência de normas para a avaliação da qualidade 

fisiológica de sementes florestais, sendo um entrave para a comercialização de sementes 

e produção de mudas de espécies nativas. 

Em algumas espécies florestais há a necessidade de um longo período de tempo 

para a avaliação da qualidade fisiológica, principalmente através do teste de germinação 

retardando o processo de avaliação de um lote. A obtenção de resultados em um curto 

período de tempo e de alta confiabilidade permite que o produtor faça decisões rápidas 

durante o processo produtivo (VERA et al., 2018).  

Dentre os testes rápido utilizados para a avaliação da qualidade fisiológica das 

sementes estão os testes de condutividade elétrica, pH exsudato e teste de tetrazólio. O 

teste de tetrazólio é amplamente utilizado entre espécies agronômicas e tem sido adaptado 

a espécies florestais (MENDES, BASTOS e MELO, 2009; COSTA et al., 2018; 

FERREIRA et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2005a; OLIVEIRA et al., 2005b; PINTO et 
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al., 2008), no entanto, a prática é pouco difundida (PIÑA-RODRIGUES e SANTOS, 

1988). 

Diante do exposto, o trabalho objetivou adequar a metodologia do teste de 

tetrazólio e avaliar sua aplicabilidade para a determinação da qualidade fisiológica de 

sementes de Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. e Apuleia leiocarpa (Vogel) J. 

F. Macbr. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Espécies estudadas 

 

2.1.2. Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 

A espécie Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth., pertencente à família 

Fabaceae, ocorre no ecossistema amazônico em regiões de terra firme, e do sul da Bahia 

até o Rio de Janeiro em Mata Atlântica (LORENZI, 2002), se estendendo ao sul do Brasil, 

Argentina, Peru, Uruguai Bolivia, Paraguai e Venezuela (MOJENA, 2016) sendo 

conhecida como faveira, orelha-de-macaco ou sucupira amarela. Em áreas de terra firme, 

esta a árvore alcança entre 10 m e 50 m (RAMOS e FERRAZ, 2008; MOJENA et al., 

2016) e possui um considerável diâmetro de fuste (GONÇALEZ e GONÇALVES 2001). 

É uma espécie florestal cuja madeira possui valor econômico, usada em construções e 

marcenaria (LORENZI, 2002) e fabricação de papel (RAMOS e FERRAZ, 2008). 

A árvore orelha-de-macaco é uma das leguminosas que fazem associação com 

bactérias fixadoras de nitrogênio e, por isso, pode ser recomendada para o reflorestamento 

em áreas com solos pobres (ALLEN e ALLEN,1981; MESQUITA, 1990). Segundo 

Souza e Varela (1989) as sementes de E. schomburgkii possuem dormência física em 

decorrência da impermeabilidade do tegumento à água, sendo recomendado uso de 

desponte ou escarificação química para superação de sua dormência (ARAÚJO et al, 

2019). O uso de escarificação mecânica também é recomendado para a espécie 

(RIGAMONTE-AZEVEDO et al., 2007). 

 

2.1.2. Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. 

A espécie Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr., pertencente à família fabaceae-

Caesalpinioideae, possui ampla distribuição geográfica, ocorrendo na Mata Atlântica, 

Cerrado e Amazônia, exceto nos Estados do Amapá e Roraima (CARVALHO, 2003). 

Sua população estende-se a países vizinhos como Argentina, Bolivia, Paraguai, Peru e 
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Uruguai (MARCHIORIM, 1997; CARVALHO, 2003), porém de forma descontinua 

devido a grande devastação de suas áreas de ocorrência.  

A árvore do amarelão pode alcançar 35 metros e 100 cm de diâmetro (REITZ et 

al., 1998). Esta espécie é considerada pioneira, secundária tardia ou clímax exigente em 

luz (CARVALHO, 2003). Sua madeira é pesada e durável, utilizada para marcenaria e 

construção civil (LORENZI, 2008). É uma espécie ameaçada de extinção em decorrência 

da devastação das florestas de sua ocorrência natural e exploração de sua madeira sem 

reposição (NICOLOSO et al., 1999).  

A. leiocarpa apesar de não fixar nitrogênio, faz associação com fungo 

micorrizicos, o que acelera o desenvolvimento das mudas e contribui para o sucesso do 

reflorestamento em uma área degradada (JUNIOR et al., 2017). As sementes de Amarelão 

possuem dormência decorrente da impermeabilidade do tegumento à água. Devido a isso, 

a espécie apresenta germinação irregular podendo levar até 80 dias quando não utilizado 

método pré-germinativo e, se superada a dormência, o tempo de do início da germinação 

reduz para 10 a 30 dias (CARVALHO, 2003). 

 

2.2. Absorção de água e dano por embebição 

 Em sementes ortodoxas, como Enterolobium schomburgkii e Apuleia 

leiocarpa, após a dispersão da árvore matriz, as sementes apresentam baixo teor de água. 

Este é um modo de reduzir a atividade metabólica e promover sua sobrevivência por 

maiores períodos de tempos.  

Durante esta desidratação as membranas das células sofrem um processo de 

desorganização estrutural. Como as mesmas possuem uma estrutura hidrofóbica-

hidrofílica a retirada de água da semente muda seu estado cristalino-liquido para gel 

(CROWE et al, 1992). O sistema de membranas passa a se organizar de forma hexagonal, 

em graus de umidade abaixo de 11% a 13%, porém, em decorrência do processo de 

embebição, as mesmas assumem um posicionamento bilamear. (KRZYZANOWSKI, 

FRANÇA e NETO e HENNING, 2018). 

A água possui funções primordiais no metabolismo da semente, como para a 

solubilização e transporte de reservas, como reagente na digestão hidrolítica de reservas 

e para a atividade enzimática. (MARCOS FILHO, 2005). A absorção de água pelas 

sementes possui padrão trifásico, onde na Fase 1, denominada embebição, há a entrada 

de água em decorrência do diferencial hídrico entre a semente e o meio. Isto ocorre em 
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sementes vivas e mortas (BEWLEY & BLACK, 1994; CARVALHO e NAKAGAWA, 

2000). 

Durante o processo de embebição há a reorganização das células das sementes à 

medida que a mesma se hidrata. Quando dá grande diferença de potencial hídrico entre a 

semente e o meio pode haver estresses que podem acabar interferindo no estabelecimento 

das membranas das organelas celulares (MARCOS FILHO, 2005). Assim, sementes com 

baixo teor de água ficam mais susceptíveis à lixiviação de solutos, na fase de embebição, 

devido a rápida mudança da fase de gel para a de liquido-cristalino dos fosfolipídios da 

membrana (CORRÊA e JUNIOR, 1999). 

 

2.3. Teste de tetrazólio 

O teste de tetrazólio é um teste que visa avaliar e vigor e a qualidade fisiológica 

de sementes de forma rápida, sendo realizado de forma rotineira em sementes de espécies 

agronômicas como soja, milho e feijão. O mesmo está incluso e seu uso previsto em 

publicações por ISTA (International Seed Testing Association) e AOSA ( 

The Association of Official Seed Analysts), o que contribuiu para sua disseminação e o 

coloca como um teste confiável de determinação de vigor e qualidade fisiológica para 

diversas espécies. (FRANÇA-NETO e KRZYZANOWSKI, 2019) 

O teste baseia-se na coloração do tecido em reação a presença da solução de sal 

de tetrazólio, a qual é reduzida pelas desidrogenases resultando em coloração vermelho 

carmim. As desidrogenases catalisam reações respiratórias nas mitocôndrias durante a 

glicose e ciclo de Krebs. A liberação de íons H+ permite a reação do sal de tetrazólio 

formando uma substancia insolúvel de coloração vermelha chamada formazan 

(DELOUCHE et al., 1976; KRZYZANOWSKI et al., 1991 e FRANÇA-NETO et al., 

1998). 

No teste de tetrazólio, de acordo com a quantidade liberada de H+, o tecido em 

contato com o sal de tetrazólio poderá apresentar tonalidades de vermelho mais fracas ou 

mais fortes, ou mesmo não colorir quando não há respiração no tecido (tecido morto) 

(MARCOS-FILHO et al., 1987). 

O teste apresenta vantagens como não ser influenciado pela presença de fungos, 

enfoque nas condições fisiológicas e físicas de cada embrião individualmente, 

identificação dos níveis de qualidade, fornece diagnostico da causa da perda da 

viabilidade, rápida avaliação e requer equipamentos simples e baratos (FOGAÇA et al, 

2006, FRANÇA-NETO, 1998).  

https://www.analyzeseeds.com/about-us/


13 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Obtenção das sementes 

As sementes de Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. utilizadas foram 

obtidas de lotes armazenados em câmara fria, em sacos plásticos, durante dez, onze e doze 

meses. Os lotes foram homogeneizados para uso no experimento. Antes de iniciado, as 

sementes passaram por processo de assepsia em solução de água, sabão líquido, cloro e 

álcool, sendo posteriormente secadas em temperatura ambiente de laboratório. 

As sementes Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr utilizadas foram obtidas de 

lotes armazenados em câmara fria, em sacos plásticos, durante dezessete e trinta meses. 

Os lotes foram homogeneizados para uso no experimento. Antes de iniciado, as sementes 

passaram por processo de assepsia em solução de água, sabão líquido, cloro e álcool, 

sendo posteriormente secadas em temperatura ambiente de laboratório. 

 

3.2.Umidade 

A determinação do teor de água das sementes foi realizada utilizando o método 

da estufa 105ºC (BRASIL, 2009) com quatro repetições de 20 sementes para ambas as 

espécies. 

 

3.3. Teste de Germinação 

3.3.1. Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 

Para o teste de germinação, as sementes de Enterolobium schomburgkii (Benth.) 

Benth. foram escarificadas em lixa nº 80, na parte oposta ao hilo. Foram utilizadas quatro 

repetições de 25 sementes, semeadas em gerbox sobre duas folhas de papel mata-borrão. 

As caixas tipo gerbox foram colocadas em câmara BOD (Biochemical Oxigen Demand) 

a 30ºC com fotoperíodo de 12 horas. O papel foi umedecido com água destilada na 

proporção de 2,5 vezes a massa seca do papel. Ao final do teste, foram determinados a 

germinação (G), tempo médio de germinação (TMG), índice de velocidade de 

germinação (IVG) (MAGUIRE, 1962), plântulas anormais (PA), sementes duras (SD) e 

sementes mortas (SM). 

 

3.3.2. Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. 

Para o teste de germinação sementes de Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. 

foram submetidas à escarificação química com ácido sulfúrico por 5 minutos, sendo 
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posteriormente colocadas em água corrente (MARCO, 2012). Foram utilizadas quatro 

repetições de 25 sementes, semeadas em papel germitest, colocadas em BOD a 30ºC com 

fotoperíodo de 12 horas, utilizando-se lâmpadas fluorescentes do tipo luz do dia. Ao final 

do teste, foram determinados a germinação (G), tempo médio de germinação (TMG), 

índice de velocidade de germinação (IVG), plântulas anormais (PA), sementes duras (SD) 

e sementes mortas (SM). 

 

3.4. Teste de tetrazólio 

Para a adequação do teste de tetrazólio foram testados dois métodos de pré-

acondicionamento, três concentrações de solução de tetrazólio (0,1%, 0,5% e 1%) e três 

tempos de exposição dos embriões à solução (1 hora, 2 horas e 3 horas). O experimento 

foi dividido em dois ensaios em função dos métodos de pré-acondicionamento 

(embebição forçada e lenta). Antes dos ensaios, as sementes de E. schomburgkii e A. 

leiocarpa foram escarificadas na parte oposta ao hilo para permitir a entrada de água. 

No pré-acondicionamento de embebição forçada, as sementes de E. schomburgkii 

foram imersas em água destilada por 6 horas. Já as sementes de A. leiocarpa foram 

imersas em água destilada por 12 horas. Ambas as espécies permaneceram em 

temperatura ambiente de laboratório (25 ± 2 ºC) durante esses períodos.  

No pré-acondicionamento de embebição lenta, as sementes de E. schomburgkii 

foram acomodadas em três folhas papel germitest por 14 horas. Já as sementes de A. 

leiocarpa foram acomodadas em três folhas de papel germitest por 16 horas. O papel 

germitest foi previamente umedecido com água destilada na proporção de 2,5 vezes a 

massa seca do papel (Brasil, 2009). Ambas as espécies permaneceram em câmara de 

germinação do tipo B. O. D. a temperatura de 30 ºC durante esse período. 
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Figura 1: Preparação do pré-acondicionamento de embebição lenta.

 
                 Fonte: Elaboração do autor. 

 

                                Figura 2: Preparação do pré-acondicionamento de embebição forçada. 

 
                   Fonte: Elaboração do autor. 

 

Após os pré-acondicionamentos, em ambas as espécies, o tegumento das sementes 

foi retirado manualmente e o embrião imerso em solução de 2,3,5 trifenil cloreto de 

tetrazólio nas concentrações de 0,1%, 0,5% e 1% e, em seguida, mantidos em B. O. D. a 

35 ºC, no escuro, durante 1 hora, 2 horas e 3 horas. Após o tempo previsto os embriões 

foram retirados da solução e lavados em água corrente. Os mesmos foram cortados 

longitudinalmente para permitir a avaliação do eixo embrionário e cotilédones. Os 

embriões foram classificados em seis classes de viabilidade: 

As sementes viáveis de E. schomburgkii e A. leiocarpa foram classificadas nas 

classes 1, 2 e 3 (Figuras 3 e 4), com as seguintes características: 

Classe 1: Embriões com cor rosa claro ou rosa escuro uniforme e textura firme; 

Classe 2: Embriões com cor rosa claro ou rosa escuro com menos de 50% dos cotilédones 

com manchas vermelho escuras ou brancas; 

Classe 3: Embriões com cor rosa claro ou rosa escuro com menos de 50% do eixo 

embrionário com manchas vermelho escuras ou brancas.  

 

Figura 3. Classes 1, 2 e 3 compreendendo embriões viáveis de Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth 

 
                            Fonte: Elaboração do autor. 
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Figura 4. Classes 1, 2 e 3 compreendendo embriões viáveis de Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. 

 
                       Fonte: Elaboração do autor. 

 

As sementes não-viáveis de E. schomburgkii e A. leiocarpa foram classificadas 

nas classes 4, 5 e 6 (Figuras 5 e 6), com as seguintes características: 

Classe 4: Embriões com cor rosa claro ou rosa escuro com mais de 50% dos cotilédones 

com manchas vermelho escuras ou brancas 

Classe 5: Embriões com cor rosa claro ou rosa escuro com mais de 50% do eixo 

embrionário com manchas vermelho escuras ou brancas 

Classe 6: Embriões com cor branca  

 

Figura 5. Classes 4, 5 e 6 compreendendo embriões inviáveis de Enterolobium schomburgkii (Benth.) 

Benth. 

 
                     Fonte: Elaboração do autor. 

 
Figura 6. Classes 4, 5 e 6 compreendendo embriões inviáveis de Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. 

 
                                 Fonte: Elaboração do autor. 
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3.5. Estatística 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (citar 

referência) em esquema fatorial 3 x 3 (três concentrações de solução de tetrazólio e três 

tempos de exposição dos embriões à solução) com quatro repetições de 25 sementes por 

tratamento. Para a análise de variância os dados obtidos no teste de tetrazólio foram 

transformados segundo arcsen √x/100 e os valores referentes a zero foram transformados 

por ¼ N onde N= número total de observações.  

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade com uso do programa ASSISTAT. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth 

 

As sementes de Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. apresentaram teor de 

água de 6% (Tabela 1). O teste de germinação revelou 91% de germinação (Tabela 1), ou 

seja, de plântulas normais com todas suas estruturas, portanto, evidenciando um lote de 

sementes com alto vigor e viabilidade. O Índice de Velocidade de Germinação foi de 2,48 

e o Tempo Médio de Germinação de 9 dias. 

Segundo Medeiros (2001), umidade inferior a 13% não compromete a qualidade 

das sementes durante o armazenamento, permitindo que este se prolongue por maiores 

períodos. Assim, é possível dizer que as sementes utilizadas neste trabalho possuíam 

qualidade fisiológica não afetada pelo tempo de armazenamento e foram acondicionadas 

em condições adequadas. 

A germinação é semelhante ao obtida por Ramos e Ferraz (2008), sendo entre 92% 

e 100%. Além disso, o TMG se adequa ao informado por estes autores, sendo entre 7 e 

15 dias. O índice de velocidade de germinação é inferior ao obtido por Souza e Varela 

(1989) utilizando escarificação mecânica nesta espécie. 

 

Tabela 1. Umidade (U), germinação (G), índice de velocidade de germinação (IVG), tempo médio de 

germinação (TMG), plântulas anormais (PA), sementes duras (SD) e sementes mortas (SM) do lote de 

sementes de Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 

Lote 

Homogeneizado 
U (%) G (%) IVG TMG (dias) PA (%) SD (%) SM(%) 

Sementes 6,28 91 2,48 9 5 4 0 

Fonte: Elaboração do autor. 
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O método de pré-acondicionamento por embebição lenta apresentou maior 

percentual de embriões viáveis de E. schomburgkii quando comparado ao método de 

embebição forçada. Em relação teste de tetrazólio em sementes sob embebição lenta, a 

concentração da solução de 0,5% durante 3 horas e a concentração de 1% durante 1 e 2 

horas apresentaram maior percentual de embriões viáveis, com valores de 79%, 67% e 

72%, respectivamente, quando comparado aos demais tratamentos (Tabela 2). De acordo 

com Ferreira et al. (2004) é permitido diferença de até 5% entre os resultados do teste de 

germinação e de tetrazólio, o que foi obtido nestas combinações de concentração e tempo. 

Porém, Segundo França e Neto (1999) a presença de sementes dormentes, amostragem, 

sementes com danos mecânicos e presença de fungos pode aumentar a diferença entre os 

valores de germinação obtidos no teste de germinação e o encontrado na avaliação dos 

embriões. 

Os tratamentos descritos foram os que mais se aproximaram da porcentagem de 

germinação (91%) apresentada na Tabela 1. Ou seja, para a espécie em questão, 

concentrações mais baixas requerem mais tempo de exposição a solução de tetrazólio 

para definir porcentagem de sementes viáveis e concentrações mais elevadas requerem 

tempos menores. 

 

Tabela 2. Percentuais de sementes viáveis de E. schomburgkii submetidas a diferentes pré-

acondicionamentos, concentrações e tempos de exposição de solução de tetrazólio.  

Pré-acondicionamento 

Exposição à solução de tetrazólio 

Tempo 

(horas) 

Concentração (%) 

0,1 0,5 1,0 

Embebição forçada 1 0 bC 25 dA 19 cB 

Embebição forçada 2 0 bC 16 eB 49 bA 

Embebição forçada 3 0 bC 42 cB 70 aA 

Embebição lenta 1 0 bC 23 dB 67 aA 

Embebição lenta 2 4 bC 59 bB 72 aA 

Embebição lenta 3 23 aC 79 aA 25 cB 

Fonte: Elaboração do autor. Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, 

dentro de cada teste, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p <0,05). Valores descritos 

correspondentes a médias de quatro repetições. 

 

O método de pré-acondicionamento por embebição forçada das sementes de E. 

schomburgkii proporcionou alta taxa de embriões classe 5 em todas as concentrações e 

tempos de exposição à solução de tetrazólio (Gráfico 1), ou seja, sementes com manchas 
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brancas ou vermelho escuras em mais de 50% do eixo embrionário, isso em sementes 

imersas em água destilada. Como confirmada alta viabilidade das sementes pelo teste de 

germinação é inferido que o eixo embrionário pode ter sofrido danos em seu tecido devido 

à alta velocidade de absorção de água promovida pelo método de pré-acondicionamento. 

Esse possível que o método de pré-acondicionamento pode ter favorecido a entrada, em 

alta velocidade, de água destilada no eixo embrionário, causando danos aos seus tecidos 

e proporcionando colorações mais escuras do embrião nesta região (Figura 7). 

 

Gráfico 1. Distribuição de classes de embriões submetidos à embebição forçada. Onde T1 = 0,1% 1h; T2 = 

0,1% 2h; T3 = 0,1% 3h, T4 = 0,5% 1h; T5 = 0,5% 2h; T6=0,5% 3h, T7 = 1% 1h; T8 = 1% 2h; T9= 1% 3h. 

 
                    Fonte: Elaboração do autor. 
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Figura 7. Coloração de embriões de E. schomburgkii expostos à concentração de 0,1% (A), 0,5% (B) e 

1,0% (C) por 1h, 2h e 3h em pré-acondicionamento de embebição forçada. 

 

 

 
                      Fonte: Elaboração do autor. 
 

O baixo percentual de embriões de viáveis de E. schomburgkii no método de pré-

acondicionamento por embebição forçada em água destilada pode está relacionado a 

danos provocados as membranas das células do embrião. Segundo Vieira et al. (2004), 

sementes com baixo teor de água são mais sensíveis à rápida hidratação, pois nelas não 

há tempo hábil para a reorganização das membranas. 

Avaliando métodos de pré-acondicionamento em sementes de Amburana 

cearensis (Allemão) A. C. Smith, Guedes et al. (2010) constataram danos no eixo 

embrionário quando as sementes foram imersas diretamente na água pelo período de 12h 

e 24h. No entanto Nascimento (2017) obteve resultados coerentes utilizando períodos de 

24h com completa imersão das sementes em água para a espécie Handroanthus 

impetiginosus. Sendo assim, pode-se aferir que, os tipos de pré-acondicionamento são 

variáveis de acordo com a espécie. 

 O método de pré-acondicionamento por embebição lenta das sementes de E. 

schomburgkii demonstrou que a taxa de cada classe do embrião variou de acordo com a 

concentração e tempo de exposição à solução de tetrazólio (Gráfico 2). Pode-se observar 

o destaque do tratamento T6 (concentração 0,5% durante 3 horas, em que este apresentou 

maiores taxas de embriões das classes 1, 2 e 3 (sementes viáveis) do que os demais 

tratamentos. A possível manutenção das membranas das células do eixo embrionário 

favoreceu a entrada gradual de solução de tetrazólio proporcionando coloração adequada 

A 

B 

C 
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do embrião quando comparado ao método de pré-acondicionamento por embebição 

forçada (Figura 8). 

 

Gráfico 2. Distribuição de classes de embriões submetidos à embebição lenta. Onde T1 = 0,1% 1h; T2 = 

0,1% 2h; T3 = 0,1% 3h; T4 = 0,5% 1h; T5 = 0,5% 2h; T6 = 0,5% 3h; T7 = 1% 1h; T8 = 1% 2h; T9= 1% 

3h. 

 
      Fonte: Elaboração do autor. 
 
Figura 8. Coloração de embriões de E. schomburgkii expostos à concentração de 0,1% (A), 0,5% (B) e 

1,0% (C) por 1h, 2h e 3h em pré-acondicionamento de embebição lenta. 

 

 

 
                             Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

 

 

B 

A 

C 
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4.2. Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. 

 

O lote homogeneizado de sementes de Apuleia leiocarpa apresentou 10,14% de 

teor de água. As sementes apresentaram taxa de 74% de germinação. O Tempo Médio de 

Germinação foi de 11 dias e o Índice de Velocidade de Germinação de 1,60 (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Umidade (U), Germinação (G), Índice de Velocidade de Germinação (IVG), Tempo Médio de 

Germinação (TMG), Plântulas Anormais (PA), Sementes Duras (SD) e Sementes Mortas (SM) do lote de 

sementes de Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. 

Lote Homogeneizado U (%) G (%) IVG TMG (dias) PA (%) SD (%) SM(%) 

Sementes 10,14 74 1,60 11 7 11 8 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

O teor de umidade obtido para A. leiocarpa também se enquadra na definição de 

Medeiros (2001), portanto, consistindo de umidade ideal para o armazenamento. Assim, 

pode se dizer que as sementes foram armazenadas de forma adequada e sem comprometer 

o lote. Em relação a germinação, a porcentagem de germinação é semelhante a encontrada 

por Castro et al. (2019) para a mesma espécie utilizando ácido sulfúrico (98%) bem como 

o de sementes mortas. 

Em relaçao ao pré-acondicionamento houve maior percentual de embriões viáveis 

em pré-acondicionamento de embebição forçada em tempo de 1 hora para todas as 

concentrações testadas (Tabela 4). Porém, o uso de curto período de tempo (1 hora) não 

proporcionou coloração condizente com o grau de danos causados pelo método de pré-

acondicionamento de embebição forçada, com coloração fraca, com cores rosa claras para 

danos, diferente do habitual vermelho intenso. 
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Tabela 4. Percentuais de sementes viáveis de A. leiocarpa submetidas a diferentes pré-acondicionamentos, 

concentrações e tempos de exposição de solução de tetrazólio.  

Pré-acondicionamento 

Exposição à solução de tetrazólio 

Tempo 

(horas) 

Concentração (%) 

0,1 0,5 1,0 

Embebição forçada 1 75 aA 72 aA 75 aA 

Embebição forçada 2 50 bA 53 bA 48 bA 

Embebição forçada 3 71 aA 47 bB 58 bB 

Embebição lenta 1 16 cB 70 aA 78 aA 

Embebição lenta 2 46 bB 79 aA 72 aA 

Embebição lenta 3 68 aB 84 aA 68 aB 

Fonte: Elaboração do autor. Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, 

dentro de cada teste, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p <0,05). Valores descritos 

correspondentes a médias de quatro repetições. 

 

O uso de embebição forçada e exposição dos embriões à solução por 2 horas 

resultou em taxa de sementes viáveis inferior ao obtido por 1 hora de exposição, para 

todas as concentrações. E, usando de concentrações de 0,5% e 1% de solução de 

tetrazólio, não houve diferença estatística para os resultados obtidos por 2 horas e 3 horas 

de exposição.  

No entanto, o uso de embebição forçada e exposição dos embriões à solução em 

concentração a 0,1% por 3 horas proporcionou taxa de sementes viáveis próxima à obtida 

no teste de germinação. Contudo, houve aumento de embriões classe 2, ou seja, que 

sofreram danos no cotilédone, se comparada essas mesmas combinações de concentração 

e tempo para o uso de pré-acondicionamento de embebição lenta (Gráfico 3). Portanto, 

apesar de ser possível avaliar a viabilidade de A.leiocarpa com uso de embebição forçada 

em solução a 0,1% por 3 horas, os embriões sofrem maiores danos   no cotilédone, 

comprometendo a avaliação do vigor do lote, podendo estes danos serem atribuídos ao 

método de pré-acondicionamento,  

Em comparação, o uso de embebição lenta proporcionou avaliação próxima ao 

teste de germinação em embriões submetidos a concentração de 0,5% por 1 hora e 2 horas 

e em concentração de 1%, por 1 hora e 2 horas.  
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Gráfico 3: Distribuição de classes de embriões submetidos à embebição forçada. Onde T1= 0,1% 1h, 

2=0,1% 2h, T3= 0,1% 3h, T4= 0,5% 1h, T5= 0,5% 2h, T6=0,5% 3h, T7=1% 1h, T8=1% 2h, T9= 1% 3h. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Em resumo, para esta espécie, houve incremento no número de embriões classe 2, 

portanto, que sofreram danos no cotilédone, porém, sem comprometer mais de 50% do 

mesmo, quando as sementes foram imersas em água destilada (Gráfico 3). O pré-

acondicionamento de sementes em embebição lenta permitiu que fosse mantido o vigor 

elevado do lote, com maior número de embriões de classe 1, se comparado ao pré-

acondicionamento de embebição forçada (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Distribuição de classes de embriões submetidos à embebição lenta. Onde T1= 0,1% 1h, 2=0,1% 

2h, T3= 0,1% 3h, T4= 0,5% 1h, T5= 0,5% 2h, T6=0,5% 3h, T7=1% 1h, T8=1% 2h, T9= 1% 3h. 

 

 

                    Fonte: Elaboração do autor.  

 

Para A. leiocarpa, o aumento do tempo de exposição à solução de tetrazólio 

proporcionou embriões de tons mais escuros, independentemente do método de pré-
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acondicionamento utilizado, porém, com tons mais fortes para concentrações maiores 

(Figuras 9 e 10). 

 

Figura 9. Coloração de embriões de A. leiocarpa expostos à concentração de 0,1% (A), 0,5% (B) e 1,0% 

(C) por 1h, 2h e 3h em pré-acondicionamento de embebição forçada. 

 
                            Fonte: Elaboração do autor. 

 

Figura 10. Coloração de embriões de A. leiocarpa expostos à concentração de 0,1% (A), 0,5% (B) e 1,0% 

(C) por 1h, 2h e 3h em pré-acondicionamento de embebição lenta 

 
                              Fonte: Elaboração do autor. 
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5. CONCLUSÃO 

O pré-acondicionamento por embebição lenta permitiu a avaliação adequada da 

qualidade das sementes de Enterolobium schomburgkii e Apuleia leiocarpano teste de 

tetrazólio. Já o pré-acondicionamento de embebição forçada ocasionou aumento de 

classes de viabilidade inferiores à obtida em acondicionamento de embebição lenta, 

impactando negativamente a análise e aumentado a diferença entre o teste de germinação 

e o resultado da avaliação para ambas as espécies.  

Em relação a combinação concentração e tempo, é recomendado o uso de pré-

acondicionamento que permita a embebição lenta das sementes e solução de tetrazólio a 

0,5% por 3 horas para a avaliação da qualidade fisiológica de E. schomburgkii. Para A. 

leiocarpa o uso de concentração de 0,5% por 1 hora e 2 horas e 3 horas, e concentração 

de 1% por 1 hora e 2 horas foi eficiente na obtenção de coloração adequada para permitir 

a diferenciação dos tecidos da espécie quando utilizado método de pré-acondicionamento 

de embebição lenta. 
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