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1. Organização 

 
Coordenação Mesa Redonda e dos Testes de Aferição: Marcia Balistiero Figliolia 
Coordenação CTSF e Secretria do Evento: Fatima C.M. Piña-Rodrigues 
Coordenação Rede Rio-São Paulo: Renato Farinazzo Lorza 

 
2. Apresentação 

 
Durante o XIV Congresso Brasileiro foi realizada a reunião sobre “Parâmetros 

Técnicos e Aferição de Testes de Germinação. A iniciativa do evento foi do Comitê 
Técnico de Sementes Florestais da ABRATES e da Rede Rio-São Paulo com o objetivo 
de apresentar os resultados obtidos durante o ano de 2005 com o processo de aferição de 
testes de germinação.  

A primeira etapa da reunião envolveu a apresentação dos trabalhos realizados pelo 
Comitê Técnico de Sementes Florestais, e do Ministério da Agricultura no que se refere a 
nova Legislação de Sementes. A seguir, deu-se prosseguimento às proposições de 
parâmetros genéticos para a colheita de sementes florestais. Findas as palestras foi dado 
início ao debate com a platéia. 

Na etapa seguinte foi iniciada a mesa-redonda “TESTES DE AFERIÇÃO DE 
SEMENTES FLORESTAIS”. Os testes foram organizados pelo Instituto Florestal de São 
Paulo em conjunto com a Fundação Florestal e realizado com o apoio de várias 
instituições brasileiras, contando com a colaboração dos integrantes das diversas Redes 
de Sementes Florestais. Nesta etapa seus resultados foram apresentados e debatidos pela 
platéia. 
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3. Palestras 
 

A Comissão Técnica de Sementes e Mudas Florestais 
Alvaro Viana – Direção Depto de Insumos Agrícolas-MAPA 
 
Histórico 
O artigo 47 e sua abertura para a conceituação específica que remete ao Decreto. 
 
Capítulo 12 incluindo as espécies florestais, medicianais e outras. 
Objetivo: disciplinar a produção através da certificação 
 
 
Objetivo: 
- Gerar padrões, disciplinar a produção visando operacionalizar o Decreto. 
 
Próxima etapa: 
 

• A estratégia de ação é implementar as demandas e as cobranças para a instalação 
da Comissão Técnica de Sementes Florestais. Esta metodologia deve ser efeita 
atrav’es do Kleber e Diretamente ao Alvaro Viana, representando os Insumos 
Agrícolas. O melhor é que seja encaminhada também ao Secretario de Defesa e 
Diretor do Depto de Insumos Agrícolas. 

 
• Indicação dos nomes para compor a Comissão. Dos 14 representantes ficou uma 

pendência de indicação dos representantes de Universidade. 
 

• José Márcio (Coordenação de Apoio Setorial)- No XIII Congresso houve uma 
iniciativa de criar a Comissão Nacional de Sementes e Mudas, oficialmente 
encaminhada ao Ministério da Agricultura. Em 2004 houve a nomeação da 
Comissão. Neste intervalo houve uma re-estrturação do MAPA e nova Portaria 
veio ampliar o espaço das sementes florestais. 

 
• Renato- Em 28 de maio houve a nomeação da Comissão, com a indicação dos 

nomes, a partir da reunião da Rede Brasileira de Sementes. 
 
 
 
Parâmetros Técnicos Genéticos para a Produção de Sementes Florestais 
Antonio H. Higa- Dr., Universidade Federal do Paraná-UFPR 
 
 
Pontos básicos: 
 
Legislação deve ser estabelecido em NORMAS, PADRÕES. 
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Questionamento: quais são as regras do sistema de produção? 
 
Lei 10711- Artigo 47 abre para a regulamentação 
 
Decreto 5153- Capitulo 12 
 
Metodologia: adotar critérios internacionais (categorias) 
 

1. Categorias (Identificada, selecionada, qualificada, testada)- padrões internacionais e cores 
2. Aspectos genéticos: 
(a) Identificada: origem conhecida (ACS) – NS- sem matrizes marcadas, com matrizes 

marcadas; antropizadas com e sem matrizes marcadas 
(b) Selecionada: espécies de matrizes selecionadas, de populações selecionadas. Há um 

critério de seleção caracterizando as populações. APS- (Ganho genético=  ½ ds. H2). 
Pontos importantes: descrever os critérios de seleção. Neste caso poderemos ter ACS de 
matrizes selecionadas, seja de um plantio ou de uma área natural; ds= média da original – 
média da selecionada. 

(c) Qualificada: Seleção de população+ seleção de matrizes+ corte das semais, seleção 
feminina e masculina. APS (5 a 10% da população), PCS, PSM ou material de árvores 
selecionadas para clonagem. (Ganho genético=  ds. H2). Sementes colhidas em Pomar de 
Sementes Clonal (intensidade de selação 1:1000). PSM (Pomar de Sementes por Mudas)- 
mplantação do teste de progênie- recomendado para espécies com problemas de 
clonagem. 

(d) Testada: PCS- material testado geneticamente, com o teste de progênie. Estabelecida 
para uma região bioclimática. PS-testado (PS 1,5 geração). 

 
 
Questionamentos: 
 

• - Custos dos testes de progênie por região bioclimática- qual seria a opção para 
evitar mplantar em cada região (sugestão uso de GIS) 

• Idade de avaliação do teste de progênie- Qual seria a idade em função do objetivo 
da seleção? Depende do produto (Ex: Araucaria e produção de sementes, 15 anos 
para iniciar a produção).  

• Quais serão os critérios por região? 
• Como caracterizar as regiões? Como estabelecer as regiões bioclimáticas? Quais 

sriam os critérios adotados? 
• Como se estabelecer esta Rede de Teste de progênie para evitar o pirateamento 

de material genético para a certificação do material e a garantia da qualidade 
genética. 

• Como montar o teste de progênie? Qual o número de matrizes? Qual o número de 
plantas por progênies ou família? (Pinus 20 plantas/matriz). 

• Qual o tamanho de parcela? Qual o número de plantas/parcela para garantir a 
homogeneidade dentro da parcela? 
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Conservação de recursos genéticos: 
 
No caso de recuperação ambiental o enfoque reverte em inclusão e manutenção da diversidade 
genética. 
 
Na conservação busca-se uma amostra representativa da população, mantendo a bese genética. O 
estabelecimento deve ser claro em relação a conservação ex-situ ou in-situ. 
 
 

1. Amostragem 
2. Forma de conservação 
3. Tamenho genético da população 

 
 
Medidas da variabilidade genética propostos: 
 

(a) alelos comuns- (> 5-10%) de frequencia, todas as populações em algumas populações 
(b) alelos raro- algumas populações, todas as populações. 

 
Marcadore moleculares capturam os alelos raros? Quais são os parâmetros selecionados? Qual 

o caracter defnido?A metodologia  de marcadores moleculares mostram grande variacao dentro 

da populacao (85%), enquanto os estudos de campo mostram grande variacao entre populacao. 

 
Tamanho efetivo de população (Ne) 
 
Visa garantir a variabilidade da população e independe do número de indivíduos. Representa o 
número de indivíduos efetivamente trocando gens. 
 
Indivíduos não parentes x 4= tamanho efetivo. A coleta de árvores não parentes aumenta o Ne. 
 
Número de matrizes: baseado em tamanho efetivo a longo prazo. 
 
Recomendações gerais: 
 
Seleção de ACS 
 

• Seleção de espécies, considerar objetivo do plantio (conservação genética, floresta de 
produção) 

• O lote deve levar em consideração os objetivos do uso das sementes 
• Zoneamento do plantio- onde será o plantio 
• Questão de introdução de diferentes regiões 
• Número e distância de matrizes (15 árvores) 
• Qual o limite de extinção de uma espécie, qual o limite da extinção local 
• Tamanho efetivo a longo prazo 
• Distância entre matrizes 
• Base genética e mudanças climáticas  
• Exigências específicas dos produtos 
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4. Debates 
 
Alfredo Gui Ferreira- O restabelecimento de corredores, se usar as matrizes restabeecendo 
corredores com material da população local?  
 
Resposta ARH: A introdução de material de nova fonte por um lado está introduzindo 
variabilidade, por outro lado está introduzindo material genético de outras fontes. 
 
AGF: a importância de se pensar no fluxo gênico de apenas uma espécie, mas de várias. 
 
Quantos Km está se definindo a distância entre fragmentos? A manutenção da conectividade se 
faz pelo estabelecimento da regeneração natural.  
 
A. Fowler: observação quanto a qualidade genética. Ressalva, a questão espacial dentro da 
estrtura espacial da população. Indivíduos próximos têm questões relativas a distância entre 
indivíduos.  
Reconstrição de povoamento sntivos. 
 
 
Resposta ARH: SIG- uso na seleção das zonas bioclimáticas. Como usar o sig na definição dos 
bancos geoclimáticos e na geração da zonas climáticas. O uso dos sistemas georeferenciados. A 
relação disto com o banco de dados. Uso de modelagem em relação a processos. Lições de casa 
antes definir as metodologias que vão ser usadas. 
 
AFowler: Como usar as sementes da categoria das identificada. Deve-se fazer seleção para 
recuperação de áreas degaradadas? 
 
 
Questão da distância entre matrizes: a distribuição espacial depende de características tb práticas, 
devem monitorar e estabelecer quesitos baseados no princípio de precaução. A probabilidade de 
distância de indivíduos próximos. A questão se relaciona a como estabelecer um quesito de 
estabelecimento de medidas práticas. O uso de RAPD gera uma baixa repetibilidade, senão for 
amostrado um número de no mínimo de 30 indivíduos.  
 
Como estabelecer uma legislação com base em características de colocar na legislação parâmetros 
de distribuição espacial baseado em sementes agrícolas. Como atuar quando não se conhece a 
estrutura genética entre populações. Considerando a probabilidade de acerto. As soluções 
buscadas devem estabelecer métodos já estabelecidos para espécies nativas. Evitar a colocação na 
legislação critérios que gerem um padrão difícil de ser alterado posteriormente. 
 
AGF: fatores como competição podem interferir em padrões de distribuição espacial. Não seria 
interessante atuar na formulação de propostas agreguem conceitos mais amplos para grupos de 
espécies. 
 
Resposta ARH: Normas devem ser geradas em especial e definidas por espécies ou de grupos e 
conceitos norteadores gerais que a partir daí gerem uma especificidade. Estas normas devem ser 
baseadas em informações norteadas por conceitos que possam ser aplicados.  
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Renato Lorza: Critérios que têm que ser estabelecidos desde o RNC. A proposta é introduzir 
dados  sobre 120 espécies florestais que tenham informação a ser gerada e inserida nos dados do 
MAPA. Como traduzir estas normas de forma que sejam deifinidas normas a partir de um 
conjunto de conhecimentos espalhados em vários locais e mesmo assim estas mesmas pessoas 
que compõem o grupo que estabeleceu e se mobilizou e estes assuntos estão sendo rapidaente 
resolvidos, mas lentos em relacao aos desafios a serem enfrentados. Nos estados a SMA-47 
estabelece 80 espécies por cada plantio o que gera a necessidade de atender diversidade e deve ser 
uma das preocupações. Quais os passos experimentais para que no futuro para ter-se um horizonte 
melhor de pesquisa? Em São Paulo deverá ainda ser proposta uma regulamentação sobre a 
colheita em áreas protegidas respeitando parametros genéticos e a legislacao. Ex: Serra do Mar 
1300 sp diferentes. Este é um momento de construção de onsensos que levem a uma situação 
melhor com a implantação de uma estrtura de pesquisa . 
 
Resposta ARH: (Baseada em Alexandre Sebben)- Genipa americana. É preciso uma amostragem 
de 20 árvores. Área mínima viável seria 50 ha. Este é o tipo de pesquisa necessário e que vai 
basear padrões de coleta.  
 
QUE TIPO DE PESQUISA ESTAMOS FAZENDO PARA QUE SE TRATE DO QUE 
DESEJEMOS SABER?  Para a regeneração? Para colheita? Para restabelecimento de 
populações?  
 
 
E para as exóticas? Como fazer? Para espeécies plantadas? Temos padrões que permitem fazer 
critérios? 
 
ISRAEL-IPEF: Em relação aos produtores, o problema para que estas normas devem ser 
estabelecidas para o produtor. Devem ser definidas para as prioridades. Para as exóticas seriam 
facilmente implementadas. Mas e nas nativas? Como conciliar o fato de que temos necessidades 
com uma normatizacao para as especies mais comercializadas, mais ampla, masi abrangida para 
satisfazer geneticistas e que viabilizem o negocio sementes e que devem ser conciliados. Deve-se 
pensar que as normas devem estar prontas para o cumprimento pelos produtores. 
 
 
Resposta ARH: Existem várias normas já feitas (PR, SC, RS), gera a necessidade de 
apefeicoamento e viabilizacao para o produtor que atenda os dois lados e que seja útil e que 
apresente resultados que gere dados para o maximo possivel de atores envolvidos. A legislacao 
veio para viabilizar a execucao de maneira organizada, considerando a viabilidade e gerar 
mecanismos que haja um debate entre os segmentos.  
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TESTE DE AFERIÇÃO- RESULTADOS 
 
 

14o CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES 
 

Márcia Balistiero Figliolia 

Leonice Pereira da Cruz Roberto 

Sérgio Roberto Garcia dos Santos 

Instituto Florestal 
 
 

AFERIÇÃO DE TESTES DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES  DE FLORESTAIS 
NATIVAS 

Histórico 
 
�1989 - Proposta de padronização de análise 
�2001- Nov. - Workshop da Seleção e Marcação de Matrizes 
�2002 - abr- Workshop RIOESBA  
�2002 -Setembro- Reunião Temática Tecnologia de Sementes 
�2003 - Rede Cerrado → publicação  
�2004- Maio Reunião Temática Tecnologia de Sementes- RIOESBA 
�2004 - Rede Brasileira de Sementes 
 
 
Situação Atual 
 
�IF início ao processo → disponibilidade de  sementes 
�Teste de aferição para a germinação 
�Escolha dos métodos → literatura 
 
Metodologia 
 
 As sementes foram enviadas aos participantes em embalagens seladas, 
impermeáveis e remetidas via SEDEX. Cada participante recebeu as informações sobre a 
metodologia a ser empregada (Tabela 1), um kit completo com todo material para 
instalação dos testes e um questionário (Tabela 2) onde foram respondidos pontos 
considerados essenciais para a realizacão e avaliação dos testes. 
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Tabela 1: Condições propostas para a realização dos testes de aferição. LB= Luz branca; 
sem= sem tratamento de dormência. 
 

Espécie 
Nº de 

repetições 
Substrato 

Temp 
(ºC) 

Luz Contagens 
Trata-
mento 

Bibliografia 

Anadenanthera 
macrocarpa 

8 X 25 SV 25 
8 hs 
LB 

6 24 Sem 

Figliolia,1984; ;Souza-
Silva et al., 
2001;Salomão et 
al.,2003 

Chorisia 
speciosa 

8 X 25 EV 25 
8 hs 
LB 

7 28 Sem 
Figliolia,1984; 
Salomão et al.,2003 

Cedrela fissilis 8 X 25 SP 25 
8 hs 
LB 

7 28 Sem 
Alcalay & Amaral, 
1981; Figliolia, 1984; 
Salomão et al.,2003 

Acacia polyphylla 8 X 25 RP 25 
8 hs 
LB 

7 28 Sem Salomão et al., 2003 

Euterpe edulis 8 X 25 EV 25 
8 hs 
LB 

15 45 # 
Amaral & Popinigis, 
1985; Figliolia  et al., 
1987 

Tabebuia 
avellanedae 

8 X 25 RP 20 -30 
8 hs 
LB 

7 28 Sem Salomão et al., 2003 

Machaerium 
acutifolium 

8 X 25 SV 25 
8 hs 
LB 

7 28 
Remover a 
sâmara 

Salomão et al., 2003 

Tabebuia 
impetiginosa 

8 X 25 RP 25 
8 hs 
LB 

7 28 Sem 
Salomão et al., 2003; 
Barbosa, 1982 

Cybistax 
antisyphilitica 

8 X 25 RP 25 
8 hs 
LB 

7 28 Sem 
Salomão et al., 1997; 
Wetzel, 1997 

Paraptadenia 
rigida 

8 X 25 SP 25 
8 hs 
LB 

6 24 Sem 
Alcalay & Amaral, 
1981; Ramos & 
Bianchetti, 1984 

 
 
Tabela 2: Itens do questionário enviado aos participantes do processo de aferição. 
 
Laboratório:                                Espécie:  
Qual o acondicionamento da amostra até a realização do teste? Qual o tipo de embalagem?  
Tipo de germinador.  
Qual a variação de temperatura a cada 24 horas?  
Luz. 
Substrato: tipo e marca. 
Água para o umedecimento do substrato: tipo e quantidade. 
Número de avaliações. Intervalo de dias entre as avaliações. É o mesmo procedimento utilizado nas 
análises de rotina desta espécie?  
Houve necessidade de reumedecimento do substrato durante as avaliações? 
Teve alguma dificuldade durante a condução do teste?  
Houve incidência de microrganismos no teste?  
Existem, rotineiramente, diferenças entre as repetições de uma mesma amostra? Em caso positivo, explicar 
a(s) causa(s). 
Outros comentários ou sugestões  
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RESULTADOS 
 
 Os resultados obtidos são resumidos na Tabela 3. 
 
�Existem muitas diferenças entre os laboratórios 
� Lab. 1 e 2 → resultados contrastantes e inferiores aos demais 
�causas tempo - remessa correio - recebimento (interferência do transporte/tempo) 
�condições de armazenamento 
�interpretação de estrutura 
�dificuldade do analista 
� Lab. 3 → melhores resultados para a maioria das espécies 
� C. fissilis e T. avellanedae → sem diferenças de resultados entre os laboratórios. 
�T. impetiginosa → resultados com maior variação 
 
Tabela 3: Resultado dos testes estatísticos e percentual de germinação obtido pelos 12 
laboratórios envolvidos no processo de aferição. 
 

Espécies Laboratórios 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acácia 
polyphylla 

72ab 17c 83a 71ab 84a 79a 61b 85a 60b 83a 72ab ------ 

Anadenanthera 
macrocarpa 

47c 50bc 85a 73a 69ab 69ab 80a 73a 69ab 75a 84a 79a 

Cedrela fissilis 85a 89a 90a 89a 94a 87a 91a 84a ------ 95a 94a ------ 

Chorisia 
speciosa 

46de 39e 94a 83ab 70bc 89a 82ab 83ab 55cde 79ab 69bcd ------ 

Cybistax 
antisyphilitica 

72ab 20d 77a 71ab 80a 77ab 52c ------ 70ab 74ab 62bc ------ 

Machaerium 
acutifolium 

77ab 57c 83ab ------ 88a 78ab 80ab ------ 69bc 73abc 82ab ------ 

Paraptadenia 
rigida 

74b 95a 95a 83ab 94a 87ab 85ab 82ab ------ 83ab 50c ------ 

Tabebuia  
avellanedae 

81a ------ ------ 78a ------ 79a ------ 78a ------ 80a ------ ------ 

Tabebuia 
impetiginosa 

67ab 60ab 73a 53b 60ab 67ab 29c 12d 63ab 64ab 33c 58ab 
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Angico-preto                                                                                         Ipê-roxo-de-bola   
Anadenanthera macrocarpa                                                        Tabebuia impetiginosa 

 

 

Sugestões dos Laboratórios 
 
 
�Realização dos testes com sementes recém colhidas. 
�Inclusão de anormalidades mais comuns nas fotos. 
�Definir a partir de qual estágio é considerado normal. 
�Utilização do hipoclorito de sódio para a desinfecção. 
�Esclarecimento do tempo de contagem das plântulas. 
�Quantidade de água variável com a espécie. 
�Atenção especial com as sementes recalcitrantes 
 
 
PROPOSTAS 
�Propor a inclusão das instruções para o TG de Cedrela fissilis e Tabebuia 

avellanedae nas RAS; 
 
� Repetir o teste de aferição para as demais espécies; 
 
�Capacitação de analistas; 
 
 
 
 
 
 
 
 


