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Apresentação 
 
 
�LASO Supervisor no Estado de SP 

�Atividades 

�Análise de sementes (CE, FI, FC, particular) 

�Supervisão de laboratórios 

�Patologia de Sementes 

�Pesquisa  

 

 

Metodologia 
 

Paraptadenia rigida (Angico-amarelo) 

 
• Germinação 

• Plântulas normais 

• Sementes mortas  

•  sementes em decomposição 

  •  1ª contagem após 10 dias da instalação do teste 

 

Anadenanthera macrocarpa (Angico-preto) 
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•   Germinação 

• Plântulas normais 

• Plântulas anormais 

•   Plântulas com atrofiamento de raiz 

•   Plântulas pouco desenvolvidas 

•   Substrato: SV 
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Cedrela fissilis (Cedro-rosa) 

 

•   Germinação 

•   1ª contagem: após 12 dias da instalação 

•   Contagem final: após 17 dias da instalação 

 
Tabebuia avellanedae (Ipê-roxo) 

 

•     Germinação 

•     Plântulas normais 

•     Sementes mortas 

•     sementes absorveram água e não germinaram 

•     1ª contagem após 12 dias da instalação do teste 

 

Tabebuia impetiginosa (Ipê-roxo-de-bola) 

 

•    Germinação 

•    Sementes mortas 

•    absorveram água e não germinaram 

•    1ª contagem após 12 dias da instalação do teste 

 
Cybistax antisyphilitica (Ipê-verde-do-cerrado) 

 

•     Germinação 

 • 1ª contagem aos 17 dias da instalação do teste 

 • Sementes mortas 

  • absorveram água e não germinaram 

 
Chorisia speciosa (Paineira) 

 

•   Germinação 

•   Plântulas anormais 

•   plântulas infeccionadas 

•   plântulas pouco desenvolvidas  

•   Substrato: SV 

•   1ª contagem após 10 dias da instalação do teste 
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Considerações finais 
 

� Desinfestação das sementes 

� Hipoclorito 4% 

� Contagens 

� Inicial: em 7 espécies não realizada conforme o recomendado 

� Final: para 1 espécie o teste foi finalizado antes do previsto 

 

� Número de sementes / repetição 

� 25 

� Substrato VE dentro de gerbox 

 

� Tolerância entre as repetições 

 

 

 

 


