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O  substrato  e  a  temperatura  são  os  principais  fatores  que  influenciam  o  processo  de
germinação. De acordo com alguns autores, substrato é o suporte onde se acondicionam as
sementes,  cuja  função  é  manter  as  condições  adequadas  para  a  germinação  e  o
desenvolvimento das plântulas. Em relação à temperatura, a germinação se desenvolve em
limites  bem  definidos,  que  caracterizam  sua  distribuição  geográfica  e  fornecem
informações de grande interesse ecofisiológico. A determinação do teor de água atua como
informação  importante  para  auxiliar  na  definição  de  estratégias  de  conservação  das
sementes. O presente estudo teve como objetivo caracterizar a influência da temperatura e
do  substrato  sobre  a  germinação  de  sementes  de  Parkia  nitida  Michel,  e  determinar  o
tamanho de amostra mais adequado para o teste de teor de água das sementes. Para avaliar
a germinação, as sementes foram colocadas em germinadores, nas temperaturas constantes
de  20,  25,  30  e  35ºC  e  nos  substratos  areia,  vermiculita,  papel  de  filtro  e  rolo  de  papel
germitest.  Para o teor de água, amostras com 4 repetições de 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 e 4,0 g  de
sementes inteiras e cortadas foram levadas à estufa a 105+3ºC, tomando-se seu peso inicial
e monitorando-se diariamente até que as amostras atingissem peso constante. Os melhores
tratamentos para a germinação e desenvolvimento da espécie P. nitida foram a vermiculita
e as temperaturas de 20 e 25ºC, resultando em maiores valores de germinação (73 e 77%
para a protrusão da raiz; e 64 e 71% para a formação de plântulas). Quanto ao teor de água,
as  sementes  apresentaram 15,5% de  umidade  e  amostras  de  3,0  g  de  sementes  inteiras  e
2,5g de sementes cortadas podem ser utilizadas para a condução desse teste para a espécie.
Assim, os tratamentos mencionados podem ser recomendados para a germinação e teste de
teor de água da espécie.

Palavras-chave: Germinação de sementes, teor de água, Parkia nitida, sementes florestais.

_____________________________
? Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas-FAPEAM
(http://www.fapeam.am.gov.br/)
2 Centro Universitário Nilton Lins, Departamento de Ciências Biológicas, Manaus, AM,

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil



Brasil.delilah.durans@yahoo.com.br
3 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Coordenação de Pesquisas em Silvicultura Tropical,
Manaus, AM, Brasil. mbraule@inpa.gov.br

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil


