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DE SEMENTES DE Ruprechtia laxiflora MEISN (Polygonaceae) 
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O sucesso na produção de mudas é dependente do processo germinativo e da 
qualidade da semente utilizada. Em razão disto, as informações acerca da biometria, 
qualidade fisiológica, viabilidade e vigor das sementes são de extrema relevância, 
para a caracterização e composição de lotes de sementes. Entretanto, estudos relativos 
aos aspectos germinativos de sementes de espécies nativas como Ruprechtia laxiflora 
Meisn, ainda são escassos, o que limita a utilização das mesmas em programas de 
reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. Este trabalho objetivou comparar 
as características biométricas de sementes provenientes de diferentes árvores matrizes 
de R. laxiflora, bem como o desempenho quanto a formação de plântulas normais. Os 
frutos foram coletados de dez (10) árvores matrizes localizadas na Área de 
Preservação Ambiental (APA) do Lago da Pedra do Cavalo, Bahia. Após o 
beneficiamento dos frutos, as sementes foram dispostas em rolos de papel germitest, 
umedecidos com água destilada na proporção de 2,5 vezes o peso do papel. Os rolos 
foram colocados em sacos plásticos transparentes e dispostos em germinadores à 
temperatura alternada de 25-30 °C e fotoperíodo de 12 horas diárias de luz. Para 
comparações entre as matrizes quanto à biometria e massa de 1000 sementes 
empregou-se o teste de Kruskal-Wallis e para o teste de germinação foram realizadas 
análises de variâncias e testes de comparações múltiplas de médias (Student Newman 
e Kels). Na análise biométrica das sementes, observaram-se diferenças significativas 
entre as matrizes. As sementes oriundas de frutos da matriz 2 apresentaram maior 
massa e largura, bem como, maior % de formação de plântulas normais na 
temperatura de 25-30 OC, seguidas das sementes da matriz 9, que apresentou  22% de 
formação de plântulas normais. Estas variáveis são consideradas um indicativo de 
qualidade fisiológica, visto que sementes mais pesadas apresentam maior quantidade 
de reservas acumuladas, que são mobilizadas para o crescimento das plântulas. 
Recomenda-se que sementes provenientes da matriz 2, seguida da matriz 9 sejam 
selecionadas para a composição de lotes de sementes de R. laxiflora.  
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