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1. INTRODUÇÃO:

Um dos problemas com que se defronta o plantador de Pinheiro do
Paraná (Araucaria angustifoZia (Bert) O. Ktze) é o da conservação -
das sementes com boa viabilidade, até a época da semeadura direta no
campo. Isto porque as sementes da Araucaria perdem ràpidamente o
seu poder germinativo, em decorrência, ao que se sabe, da presença, nos
frutos, de ovos de uma pequena mariposa que, evoluindo, dão origem às
pequenas larvas que destroem o embrião das sementes, tornando inviável
a germinação. Como para a eclosão dos ovos, certas condições de tem-
peratura são necessárias, o contrôle da mesma poderia auxiliar o prolon-
gamento do prazo de utilização viável das sementes.

A ampliação do período de utilização econômica das sementes é inte-
ressante em razão das próprias condições de plantio da Araucaria. Em
se tratando de espécie, cujas mudas não suportam a transplantação nem
o encanteiramento em embalagem, em virtude de seu sistema radicular
aprofundante, a semeadura direta no campo é obrigatório.

O florestamento e reflorestamento de grandes áreas apresenta-se
atualmente como necessidade imperiosa e inadiável, não só para recom-
por as reservas florestais em vias de extincáo, devido aos cortes indiscri-
minados que se vem praticando no sul do país, sem observância ao Código
Florestal, mas principalmente, para aumentar as nossas reservas pelo
plantio de espécies comprovadamente adaptáveis às nossas condições.

No presente trabalho, o autor apresenta os resultados de um estudo
sóbre a conservação do podêr germinativo de sementes da Araucaria an-
qustiiolia como parte de um programa de pesquisas ligado ao manejo
dessa essência florestal.

, Bolsistu da Fundação de Amparo à Pesquisa do F~;;tado de São Paulo, junto à 22.' Cadeira
de Silvicultura da E. S. A. «Luiz de Quciruz, - U. S. P. Atualmente ligado ao Departa-
mento Florestal da Olínk raft S. A. Celulose e Papel.



44
2. REVISl-O BIBLIOGRAFICA

A Araucoria an~ntE.tifolilCl é espécie florestal de semeadura, obrigató-
ria, direta no campo.

Para qUE:essa possa ter sucesso, é preciso que o solo apresente condi-
cües favoráveis à germinação. O calor e a umidade necessários à germi-
:nção e posterior desenvolvimento das nascedíças, ocorrem normalmente
=m nosso meio a parti!' de outubro, com o início das chuvas. O amadu-
recimento da ssementes da Araucaria ançustiiolia ocorre entre os meses
(]c. marco a maio, variando de acôrdo com a zona de ocorrência. Como
só poderão ser usadas convenientemente a partir do mês de outubro, é
preciso conservá-Ias por um período variável de 6 a 8 meses. Durante
o mesmo a eclosão dos ovos possibilitará às larvas danificarem seriamente
as sementes. Quanto ao poder germinativo, êste decresce rapidamente
nuando as sementes não são convenientemente conservadas até a época
do semeadura.

Trabalhos realizados por Ceccato (Coluna 1) e por Koscinski (Colu-
na 2) demonstram claramente essa particularidade:

DISCRIMIN AÇÃO (':.11111:.\ 1 Coluna :?

-
Maio poder germinativo .............. 97 'Ic 100 'í~
Junho poder germinativo .............. 97% 98%
Julho poder germinativo .. - ........... 80 'I< 85 '1~
Agôsto poder germinativo .............. 60 rI< 67 rj,
Setembro poder germinativo 42 'ir 45 rÁ

Os danos atribuidos inicialmente às larvas da mariposa Grapholita sp
c posteriormente às de Caphys sp, serão objeto de estudos pela reprodução
em cativeiro e identiiicação entomológica.

Com a finalidade de estudar as possibilidades de conservação das se-
mentes foi planejado o presente ensaio.

3. MATERIAL E MÉTODOS:

3.1. Material:
O ensaio foi desenvolvido em dependências da Cadeira de Sil-
vicultura da Escola Superior de Agricultura «Luiz de Queiroz»,
em Piracicaba, As sementes de Araucaria ançustiiolu: usadas
no ensaio foram colhidas em Pedralva (MG) e em Campos do
Jordão (SP). A semeadura periódica foi realizada em ger-
mínadores especiais de temperatura controlável, usando-se para
a germinação um substrato de vermiculite.

3 .2 . Metodos :
Pelo plano experimental delineado, as sementes das duas pro·
cedências seriam armazenadas em 4 diferentes tipos de emba-
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lagens, a saber: sacos plásticos de políetileno, sacos de ania-
gem, sacos de papel tipo kraft e vidros de bôca larga guarne-
cida com borracha para uma perfeita vedaçâo. A conserva-
ção se faria ao natural (temperatura média de 23°C) e em câ-
mara frigorífica mantida a temperatura entre zero e cinco
graus centígrados. Os testes de germinação seriam executa-
dos de 30 em 30 dias, mantendo a temperatura dos germina-
dores ao redor de 27°C, considerado ótima para a germinação
das sementes de Araucaria. Os tratamentos se compunham
de 10 sementes, repetidos 5 vêzes.

4 . RESULTADOS:
O ensaio foi instalado no mês de maio de 1963. A colheita dos da-

dos feita em separado, de acôrdo com as procedências das sementes, agru-
pando-os ao final em duas tabelas :

TABELA I
RESULTADOS DOS TESTES DE GERMINAÇAO EM % DE SEMENTES DE

ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA (BERT.) O. KTZE, PROCEDENTES
DE PEDRALVA (MG)

~{~TA~I~NTOS__ I
'I'ernpera tu ra s Embala::-e:-I - }[ai"

I- ---~-_._----0' ---- --- -- -T--
!
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TABELA II
RESULTADOS DOS TESTES DE GERMINAÇAO EM % DE SEMENTES

ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA (BERT.) O. KTZE, PROCEDENTES
DE CAMPOS DO JORDAO (SPJ

DE

TRATAiU ••;NTOS IU;Pt:TI('õES
._-----

T~rnpf"ratnras t:mbala/{pm -'Iaio ,junhu Julho A/{ôsto Setembro
-_._--- -,,----- -

Ambiente vidro 80 80 90 90 70
Ambiente plástico 100 100 80 9D O
Ambiente papel 90 50 10 10 O
Ambiente aniagem 90 60 20 O O

Entre o-c e 5°C vidro 100 100 90 100 90
Entre o-c e 5°C plástico 100 90 100 80 70
Entre ooe e 5°C papel 90 80 60 60 20
Entre Doe e 5°C aniagem 90 60 70 60 10
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Transformando os dados das Tabelas I e II, pela expressão arco sen
v' o/c e executando as análises estatísticas obtivemos os seguintes resul-
tados :

4.1 - ANÁLISES DE VARIANÇA DOS DADOS DA TABELA I, ADAPTADOS
ATRAVÉS DA EXPRESSÃO arco sen v'%

c. vARIAÇÃO G.L. s.Q~ Q.M. F
- ------- --_ .. ... _-----

Blocos ................. -* 9.137,33 2.284,33
Temperatura (1') ..... 1 514,06 514,06 1,4672 N.S.
Vidro + Plástico vs Pa·

pel + Aniagem ..... 1 16.112,20 16.112,20 45,9875 (** )
Vidro vs Plástico ...... 1 206,08 206,08 0,5881 N.S.
Papel vs Aniagem .... 1 40,90 40,90 0,1167 N.S.
Interação (1' x E) .... 3 425,32 141,77 0,4046 N.S.
Resíduo ............... 28 9.810,29 350,36

- --_ .._ .._-_ ..", ..-

TOTAL . . . . . . . . . 39 36.246,18

(") Significação estatística para o limite de 1 % de probabilidades.

4.2 - ANÁLISE DE VARIANÇA DOS DADOS DA TABELA II, ADAPTADOS
ATRAVÉS DA EXPRESSÃO arco sen v'%

C. VARIAÇÃO G.L. S.Q. I Q.M. F
-----_._- ------- ___L

;

Blocos ................. 4 10.485,37 2.621,34
Temperatura (T) ..... 1 3.097,60 3.097,60 13,8613 (**)
Vidro + Plástico vs Pa-

pel + Aniagem ..... 1 9.400,36 9.400,36 42,0654 (** )
Vidro vs Plástico ..... 1 140,45 140,45 0,6284 N.S.
Papel vs Aniagem .... 1 18,82 18,82 0,0842 N.S.
Interação (1' x E) .. , . 3 157,18 157,18 0,2344 N.S.
Resíduo ........ 28 6.257,19 223,47

--_. - ._.
,
---- .._- -

!

TOTAL 39 29.556,97

C"*) Significação estatística para o limite de 1 % de probabilidades.

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS:

Das análises preliminares dos resultados podemos verificar que para
o caso das sementes procedente de Pedralva (MG) obteve-se um valor es-
tatisticamente significativo para tratamentos. Êstes foram então desdo-
brados a fim de que se pudesse analizar o efeito da temperatura, a emba-
lagem e a interação entre ambos. Constatou-se um efeito altamente signi-
ficativo para embalagens. Procedeu-se a nôvo desdobramento visando
conhecer a influência de cada tipo de embalagem na conservação do poder
germinativo das sementes. O resultado dessa análise demonstrou efeitos
altamente sígnifícantes para as sementes conservadas em embalagens de
vidro e plástico, traduzidos pela conservação maior do seu poder ger-
minativo.



47

As embalagens de sacos de papel e sacos de aniagem foram nitida-
mente superadas pelas citadas. Supondo que pudesse haver diferença
significativa entre embalagens de vidro e sacos de plástico, bem como en-
tre sacos de aniagem e sacos de papel, a análise estatística revelou que
tal fato não ocorre. A temperatura e a ínteração temperatura versus
embalagem não deram resultado estatisticamente significativo. Conclui-
mos que os fatôres embalagem e temperatura agem isoladamente.

As sementes procedentes de Campos do Jordão (SP) revelaram, atra-
vés da análise estatística dos dados obtidos, resultados muito semelhantes
aos dados obtidos com as provenientes de Pedralva (MG). Constatou-se
uma sígníficância estatística para as embalagens vidro e sacos de plástico,
que se revelaram superiores às demais. Houve, entretanto, um efeito sig-
nificativo para temperatura, porém, agindo como melhorador das condi-
ções de conservação das sementes. A temperatura entre O" C e 5° C apre-
sentou-se como mais favorável.

Pelo aspecto prático, devido à facilidade de manipulação, à par do
baixo custo por unidade, comparado com o vidro, fazem do plástico a em-
balagem mais indicada para a conservação de sementes de Araucaria an-
gustifolia. As sementes mantidas em embalagens de vidro e de plástico
tiveram bastante aumentada a conservação do seu poder germinativo.

6. RESUMO E CONCLUSõES:

O presente trabalho trata de um ensaio de conservação do poder ger-
minativo de sementes de Araucaria angustifolia Bert. O. Ktze realizado
na Escola Superior de Agricultura «Luiz de Queiroz» em Piracicaba, S. P.

O esquema adotado foi o de blocos ao acaso com 8 tratamentos e 5
repetições. As sementes eram de duas procedências: Pedralva (MG) e
Campos do Jordão (SP). Foram empregados quatro tipos de embalagens:
vidros com a bôca guarnecida de borracha para perfeita vedação, sacos
plásticos de poIietileno, sacos de aniagem e sacos de papel tipo kraft. Os
testes de germinação foram executados de 30 em 30 dias. A conservação
das sementes foi feita ao natural, com temperatura média de 23°C e em
câmara frigorífíca, mantida a temperatura entre zero e cinco graus centí-
grados. Os dados colhidos referem-se à percentagem das sementes ger-
minadas, durante 5 meses, a saber: maio, junho, julho, agôsto e setem-
bro. As seguintes conclusões podem ser tiradas :

a) Houve um efeito linear positivo na germinação das sementes
conservadas em vidros e em sacos de plástico, sôbre as conser-
vadas em sacos de aniagem e sacos de papel tipo kraft;

b) Não se verificaram diferenças, estatisticamente válidas entre as
embalagens vidro e sacos de plástico, bem como sacos de arria-
gem e sacos de papel tipo kraft;
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c) As temperaturas para conservação, utilizadas no presente ensaio,
mostraram agir independentemente sôbre o podêr germinativo e
de certo modo as mais baixas apresentaram-se como mais fa-
voráveis.
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Ao Professor Helladio do Amaral Melo, os nosso smais sinceros agra-
decimentos pela dedicada orientação e pela revisão dos manuscritos, bem
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de Queiroz», pela orientação da análise estatística dos resultados obtidos,
e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pelo auxílio
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8. SUlVIlVIARY

This paper deals with some conservations methods applied to seeds of Arau·
cada Angustifolia Bert. O. Ktze r Brazilian pine) .

Results were statistical significant for conservation in glass containers and
plastic bags; and there was no statistically difference between both. There was
also no statistical influence amongst the temperatures in which the seeds were

The author proposes to storage the seeds of Araucaria in plastic bags, con-
nccted by economic and managcment reasons.



ALGUMAS FASES DO DESENVOLVIMENTO DAS SEMENTES DE
PINHEIRO-DO-PARANA (ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA (BERT.)

(O. KTZE)

(Fotos ortglnals do autor)

Sementes de pínheiro-do-pa raná em estado natural
antes de iniciar-se a gerrninação

Semente em início de germinação. Nota-se o rompimento das escamas
carpelar e placentar e o aparecimento da radicela.
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Desenvolvimento da radicula em uru estágio
mais adiantado da germinação da semente

de pinheiro-do-paraná

Inicio do desenvolvimento das radicelas
e do caulículo de semente de pinheiro-

-do-pa'raná
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Desenvolvimento em fase mais adiantada da
dicula e radicelas de semente de pinheiro-
-do-paraná, Observa-se o desenvolvimento vi-
goroso da parte radicular em contraste com

a parte aérea.

Desenvolvimento Inicial das radicelas de segunda ordem,
notando-se ainda o caulículo provido de acícolas
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Desem'olvimento do sistema radicular de pí-
nh:eiro-do-paranâ em solução nutritiva completa

Aspecto do desenvolvimento do caulículo de pi-
nhej ro-do-paraná. em solução completa, em va-

sos apropriados
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