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RESUMO 

__________________________________________________________________________ 
 

COMO SELECIONAR INDIVÍDUOS DE Handroanthus impetiginosus (Mart. ex. DC.) 

PARA SUBSIDIAR ÁREAS DE COLETA DE SEMENTES NA CAATINGA? 

 

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos (Bignoniaceae) é uma árvore nativa 

brasileira ameaçada pela exploração madeira ilegal. Além da proteção integral das populações 

remanescentes, outras estratégias capazes de aumentar as perspectivas de sobrevivência 

desta espécie na natureza são a reintrodução e o cultivo comercial para fins madeireiros.  

Como projetos dessa natureza necessitam de um suprimento de sementes de alta qualidade 

genética e fisiológica objetivou-se com este estudo definir critérios para seleção de árvores 

matrizes, visando a instalação de Áreas de Coleta de Sementes de H. impetiginosus. Para 

tanto, avaliou-se a diversidade genética e a qualidade fisiológica das sementes de 63 

indivíduos de uma população natural de H. impetiginosus localizada no estado do Rio Grande 

do Norte, Brasil.  Inicialmente avaliou-se a capacidade de detectar polimorfismo genético de 

iniciadores do marcador molecular Inter Simple Sequence Repeat (ISSR).  Dos 30 iniciadores 

testados, oito foram selecionados por apresentarem maiores taxas de polimorfismo (4-18 loci 

por iniciador) e padrão de amplificação. Esse conjunto de marcadores revelou que a 

população estudada apresenta um grau de diversidade genética intermediária 

intrapopulacional (diversidade genética de Nei = 0,35; e o índice de Shannon = 0,52). 

Posteriormente, foi avaliada a qualidade fisiológica das sementes de 63 árvores por meio de 

testes de germinação e de vigor de sementes. Deste total, 45 indivíduos produziram sementes 

de qualidade fisiológica alta e intermediária. Portanto, os indivíduos de H. impetiginosus com 

distância genética de Nei < 0,72 e germinação superior a 50% podem ser selecionados como 

árvores matrizes em Áreas de Coletas de Sementes. 

 

Palavras-chave: Semiárido, variabilidade genética, inter simple sequence repeat, 

conservação de espécies, qualidade de sementes. 
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ABSTRACT 

__________________________________________________________________________ 

 

HOW TO SELECT INDIVIDUALS FROM Handroanthus impetiginosus (Mart. ex. DC.) TO 

SUBSIDY SEED COLLECTION AREAS IN CAATINGA? 

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos (Bignoniaceae) is a native Brazilian tree 

threatened by illegal logging. In addition to the full protection of the remaining populations, 

other strategies capable of increasing the survival prospects of this species in nature are the 

reintroduction and commercial cultivation for wood purposes. As projects of this nature need a 

supply of seeds of high genetic and physiological quality, the objective of this study was to 

define criteria for selection of matrix trees, aiming at installing H. impetiginosus Seed Collection 

Areas. Therefore, the genetic diversity and physiological quality of seeds of 63 individuals of a 

natural population of H. impetiginosus located in the state of Rio Grande do Norte, Brazil, were 

evaluated. Initially, the ability to detect genetic polymorphism of Inter Simple Sequence Repeat 

(ISSR) molecular marker primers was evaluated. Of the 30 primers tested, eight were selected 

for having higher rates of polymorphism (4-18 loci per primer) and amplification pattern. This 

set of markers revealed that the studied population has an intermediate degree of 

intrapopulational genetic diversity (genetic diversity of Nei = 0.35; and Shannon's index = 0.52). 

Subsequently, the physiological quality of seeds from 63 trees was evaluated using 

germination testicles and seed vigor. Of this total, 45 produce seeds of high and intermediate 

physiological quality. Therefore, visitors of H. impetiginosus with genetic distance of Nei <0.72 

and germination greater than 50% can be selected as parent trees in Seed Collection Areas. 

 

Keywords: Semiarid, genetic variability, inter simple sequence repeat, species conservation, 

seed quality. 
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1. INTRODUÇÃO  

__________________________________________________________________________ 
 

 

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos (sin. Tabebuia impetiginosa) é 

uma espécie arbórea nativa, pertencente à família Bignoniaceae, conhecida popularmente 

como ipê roxo ou pau d’arco roxo, que possui ampla distribuição geográfica no Brasil, 

ocorrendo nos biomas Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Pantanal 

(SCHULZE et al., 2008; MAIA, 2012; LOHMANN, 2020). Possui propriedades medicinais, 

utilizada como anti-inflamatório, antifúngico e entre outros (INAGAKI et al. 2013; SOBREIRO 

et al., 2020; CAMPOS e ALBUQUERQUE, 2021; RYAN et al., 2021; SILVA et al., 2021), 

podendo ser usada em sistemas agroflorestais, projetos de restauração, construção civil e, 

devido à exuberância da sua floração, também é usada na silvicultura urbana (CHAVES et al., 

2018). 

A espécie apresenta elevado valor econômico e ambiental, principalmente pelas 

propriedades físico-químicas da madeira, possuindo alta durabilidade, elevada densidade e 

resistente ao ataque de pragas e doenças, tornando-a demasiadamente explorada no Brasil 

(SILVA-JUNIOR et al., 2018) o que tem provocado a diminuição das populações naturais 

(COLLEVATTI et al., 2014). É uma das espécies mais ameaçadas no Brasil pela exploração 

madeireira dentro do gênero Handroanthus, que inclui diversas espécies arbóreas de alto 

potencial econômico na região tropical (SILVA-JUNIOR et al., 2018). Segundo Martinelli e 

Moraes (2013), H. impetiginosus está listada no Livro Vermelho da Flora do Brasil, publicação 

científica que reúne as avaliações sobre o risco de extinção de espécies de plantas do Brasil. 

Fato este também corroborado pela União Internacional para a Conservação da Natureza 

(BGCI; IUCN, 2019). Portanto, justificam-se o desenvolvimento de estudos que auxiliem na 

sua conservação in situ e ex situ. 

O avanço das atividades antrópicas leva à fragmentação de áreas naturais, 

favorecendo o isolamento de populações, o que reduz a diversidade genética e causa 

alteração da dinâmica populacional e endogamia (TELLES et al., 2014). A variabilidade 

genética afeta diretamente a dinâmica evolutiva das populações (JACKSON e FAHRIG, 2016). 

Dessa forma, a análise da diversidade genética em populações florestais fornece informações 

para a conservação e manutenção das espécies, contribuindo para a elaboração de 

estratégias de gestão das espécies (FAJARDO et al., 2014; INZA et al., 2018) e auxiliam na 

identificação de indivíduos com características genéticas satisfatórias para serem utilizadas 

como matrizes para coletas de sementes (SOUZA et al., 2018). 

Alguns dos fatores que dificultam a coleta de sementes nativas são a fragmentação 

florestal e o fato de que as florestas com maiores níveis de conservação estão localizadas em 
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Unidades de Conservação (UC), sendo que algumas destas possuem restrições legais, 

contribuindo para que as coletas de sementes sejam realizadas em outras áreas sem os 

critérios técnicos de seleção de árvores matrizes (RIBEIRO et al., 2016).  

Dentre as UCs que permitem o uso sustentável e a realização de pesquisas 

científicas, há as Florestas Nacionais (FLONAs), que podem servir como locais de estudo para 

seleção de árvores matrizes de espécies florestais nativas (MMA, 2019). Após a seleção das 

árvores, estas áreas podem ser denominadas como Áreas de Coleta de Sementes (ACS), as 

quais são indicadas para a obtenção de sementes para fins de restauração florestal, pois aliam 

produção de sementes de alta qualidade com a conservação dos recursos naturais (ARAÚJO 

et al., 2018). 

As sementes utilizadas para restauração de áreas degradadas devem apresentar alta 

qualidade fisiológica e variabilidade genética para atender às demandas dos programas de 

reflorestamento prescritos na Lei de Proteção da Vegetação Nativa Nº 12.651/12 referente ao 

Novo Código Florestal (BRASIL, 2012; RIBEIRO et al., 2016). Essa Lei (Lei no 12.651/12) 

exige a preservação, restauração e compensação da vegetação de áreas situadas em 

Reserva Legal (RL) e em áreas de Preservação Permanente (APP), bem como o Plano 

Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, que prevê, até o ano de 2030, a recuperação 

mínima de 12 milhões de hectares (BRASIL, 2017).  

O controle de qualidade de sementes das árvores da população permite selecionar 

aquelas que produzem sementes de melhor qualidade (LIMA et al., 2014; ARAÚJO et al., 

2018). Desta forma, para garantir sementes de alta qualidade é fundamental a seleção das 

árvores matrizes com boa capacidade de produção de sementes, associada a um 

monitoramento adequado do processo de produção e coleta de sementes (HIGA e SILVA, 

2006). Portanto, trabalhos subsidiados por estudos de tecnologia de sementes em diferentes 

árvores matrizes tornam-se essenciais no processo de melhoramento genético, manejo e 

conservação dessas espécies. 
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2. OBJETIVOS  

__________________________________________________________________________ 
 

 

Definir critérios para seleção de árvores matrizes de Handroanthus impetiginosus, 

baseados na diversidade genética dos indivíduos e na qualidade fisiológica das sementes, de 

modo a fornecer subsídios visando instalações de Áreas de Coleta de Sementes na Caatinga. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

__________________________________________________________________________ 
 

 

3.1. O bioma Caatinga 

O bioma Caatinga abrange cerca de 70% da região semiárida do Nordeste do Brasil 

e engloba os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais (LEAL et al., 2003). A Caatinga faz parte de um 

bioma global denominado “Florestas e Arbustais Tropicais Sazonalmente Secos (FATSs)” 

(QUEIROZ et al., 2017), cujo domínio brasileiro representa 17% das florestas secas tropicais 

do mundo (BEUCHLE et al., 2015).  

A vegetação da Caatinga é constituída de em sua maioria por plantas caducifólias, 

que possuem folhas pequenas, espinhos, hábito suculento e que devido à distribuição 

irregular das chuvas, possuem sincronia entre a produção de folhas e flores com a estação 

chuvosa (BEUCHLE et al., 2015; OVERBECK, 2015). O bioma possui várias fitofisionomias, 

cuja distribuição é determinada em grande parte pelo clima, topografia, geologia e resultam 

em diferentes ambientes ecológicos (RODAL et al., 2008).  

Dentre os biomas brasileiros, a Caatinga é o mais negligenciado nos aspectos de 

conservação e de pesquisa científica (MORO et al., 2016). Apenas 6,32% do bioma Caatinga 

é protegido por Unidades de Conservação de uso sustentável, enquanto apenas 1,13% do 

bioma está protegido por UC de proteção integral (FONSECA et al., 2018). 

O processo de degradação e alteração da cobertura florestal do bioma Caatinga é 

caracterizado pelo desenvolvimento e expansão territorial e ocorre principalmente devido à 

extração madeireira, manejo inadequado da agricultura e as atividades de pecuária extensiva, 

resultando em paisagens fragmentadas e perdas consideráveis no equilíbrio da 

biodiversidade (COELHO et al., 2014; ALTHOFF et al., 2018). A conectividade da paisagem é 

essencial para a manutenção a longo prazo dos serviços do ecossistema e para a diversidade 

genética das populações florestais. Assim, é essencial que ocorra a restauração das áreas 

fragmentadas da Caatinga para melhorar a conexão entre as áreas florestais (FONSECA et 

al., 2018). 

As ações antrópicas influenciam diretamente na estrutura e na diversidade das 

espécies (SANTOS et al., 2017). O desmatamento em florestas de Caatinga pode provocar a 

redução da diversidade e da dominância de espécies (RIBEIRO et al., 2015), a exemplo de 

Anadenanthera columbrina, Bauhinia cheilantha e Handroanthus impetiginosus, que 

possuíam elevada abundância populacional apenas em locais com remanescentes 

preservados, provavelmente devido à intensa exploração dos recursos madeireiros (SOUZA 

et al., 2015). 
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Embora a Caatinga seja reconhecida como um dos biomas brasileiros mais 

ameaçados, poucos esforços são desenvolvidos para a sua conservação. O elevado número 

de espécies endêmicas aumenta a necessidade de preservação e conservação do bioma com 

iniciativas dedicadas ao desenvolvimento sustentável (FERNANDES e QUEIROZ, 2018). 

 

3.2. Handroanthus impetiginosus 

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC) Mattos (sin. Tabebuia impetiginosa) é uma 

espécie pertencente à família Bignoniaceae, popularmente conhecida como ipê roxo, piúva 

ou pau d’arco, que possui ampla distribuição geográfica, ocorrendo nos biomas Caatinga, 

Cerrado, Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Pantanal (MAIA, 2012; LOHMAN, 2015). É 

uma espécie arbórea do grupo sucessional secundário tardio e clímax, semi-heliófila e que 

pode atingir até 35 m de altura (MAIA, 2012). Possui folhas compostas digitadas com cinco 

folíolos elípticos, flores hermafroditas dispostas em panículas terminais, vistosas de coloração 

de rosa a lilás, reunidas em inflorescência do tipo panícula (MAIA, 2012), com frutos secos do 

tipo síliqua (BARROSO et al., 2004). H. impetiginosus é uma espécie perene, diplóide (2 n  = 

40) (COLLEVATTI e DORNELAS, 2016 ), com fecundação cruzada e auto incompatível 

(COLLEVATTI et al., 2014; SCHLINDWEIN et al., 2014), o genoma completo de H. 

impetiginosus foi recentemente sequenciado, prevendo 31.688 genes (SILVA JUNIOR et 

al. 2017 ). 

Nas florestas do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, H. impetiginosus floresce 

durante os meses de junho a agosto e os seus frutos amadurecem a partir de setembro até 

dezembro (AMORIM et al., 2009; SOUZA et al., 2014). No entanto, a floração e a frutificação 

podem variar conforme as regiões onde ocorrem (LIMA, 2011; LOHMAN, 2015). Os principais 

polinizadores são abelhas das tribos Centridini e Euglossini (SCHLINDWEIN et al., 2014). Os 

frutos possuem numerosas sementes cordiformes, com presença de alas membranáceas nas 

duas extremidades de cor marrom clara, apresentando dispersão anemocórica (LIMA, 2011). 

Dentre os diversos usos, H. impetiginosus é largamente utilizada no paisagismo, em 

sistemas agroflorestais e em construções civis devido às características da sua madeira de 

alta durabilidade e elevada densidade, o que a torna resistente ao ataque de pragas e doenças 

(MAIA, 2012). O epíteto específico impetiginosa deriva da utilização medicinal contra o 

impetigo ou a sarna, sendo também usada como anti-infeccioso, antifúngico, diurético e 

adstringente (RYAN et al., 2021; SILVA et al., 2021). Além disso, o tratamento local contra 

inflamações foi confirmado pelos ensaios farmacológicos e os componentes resultantes de 

análises fitoquímicas registraram como componentes da madeira naftoquinonas e o lapachol 

(LORENZI e MATOS, 2002; RYAN et al., 2021). A espécie apresenta elevado valor econômico 

e ambiental, principalmente pelas propriedades físico-químicas da madeira e sua 

adaptabilidade aos ambientes (SCHULZE et al., 2008). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-020-03498-9#ref-CR7
https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-020-03498-9#ref-CR78
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H. impetiginosus também apresenta potencial para ser utilizada na silvicultura. 

Entretanto, ainda são poucos os trabalhos com a espécie no bioma Caatinga. Segundo o 

levantamento realizado pelo instituto WRI Brasil sobre prioridades e lacunas de pesquisa e 

desenvolvimento em silvicultura de espécies nativas no Brasil, H. impetiginosus está entre as 

30 espécies arbóreas nativas prioritárias selecionadas como adequadas para silvicultura, no 

entanto, a espécie está incluída apenas nos biomas Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado, não 

estando presente sua ocorrência no bioma Caatinga (ROLIM et al., 2020). 

A espécie também é recomendada para uso em programas de restauração e de 

áreas degradadas e em áreas de preservação permanente, devido ao rápido crescimento em 

ambientes com intensa incidência de luz e solos com quantidades moderadas de nutrientes e 

umidade (CHAVES et al., 2018).  

Handroanthus impetiginosus é uma das espécies mais ameaçadas e afetadas pela 

exploração madeireira dentro do gênero Handroanthus (SILVA JUNIOR et al., 2017). A sua 

inclusão na “Lista Vermelha” da flora foi justificada pelo fato de a espécie apresentar valor 

econômico e com declínio verificado ou projetado (MARTINELLI e MORAES, 2013), o que 

justifica a sua utilização nas áreas de restauração florestal e de paisagismo (GEMAQUE et 

al., 2002; CHAVES et al., 2018), os quais são subsidiados por estudos da tecnologia de 

sementes.  

Estudos com sementes de H. impetiginosus demonstraram que estas são 

quiescentes e de rápida germinação, características que podem constituir um risco para a 

população de plantas em ecossistemas áridos (MARTINS et al., 2015). Entretanto, estes 

autores também afirmaram que as diferenças edafoclimáticas entre os biomas favorecem a 

variação nas características ecofisiológicas da espécie, o que pode ter contribuído para a 

ampla distribuição geográfica em diversos ambientes com climas e padrões de precipitação 

distintos. 

Estudo com populações de H. impetiginosus no Centro-Oeste do Brasil demonstram 

a ocorrência de depressão por endogamia e poucos indivíduos adultos, sugerindo que há alta 

mortalidade nos estágios iniciais de desenvolvimento da espécie (COLLEVATTI et al., 2014). 

Ainda segundo estes autores, como as perturbações e fragmentações florestais são eventos 

contínuos, os efeitos genéticos da fragmentação do habitat podem ainda ser indetectáveis em 

outras áreas, entretanto já se verifica impacto negativo pela ausência de indivíduos de H. 

impetiginosus em classes de maior tamanho. 

As Redes de Sementes, criada pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Ministério 

do Meio Ambiente, indicaram para cada bioma, quais são as espécies prioritárias ou espécies-

alvo para as ações. Estas espécies incluem aquelas de maior interesse econômico (150 

espécies consideradas prioritárias), com destaque para H. impetiginosus (sin. Tabebuia 

impetiginosa), que consta na lista de todos os biomas (LORZA et al., 2006). 
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Portanto, estratégias voltadas à conservação da espécie são fundamentais, 

principalmente em estudos ligados à manutenção da variabilidade genética de populações 

naturais com vistas à produção de sementes. Além disso, o monitoramento do 

estabelecimento de plantios e regeneração ao longo do tempo são essenciais para a 

implementação e a eficácia de ações de conservação (SCARANTE et al., 2017; VAN 

ZONNEVELD et al., 2018). 

Devido à intensa exploração da espécie em regiões de ocorrência natural e por 

possuir grande parte de seus indivíduos isolados, justifica-se a necessidade de estudos de 

conservação (SCHULZE et al., 2008; MARTINELLI e MORAES, 2013; COLLEVATTI et al. 

2014; SCARANTE et al., 2017; SILVA JUNIOR et al., 2017) que priorizem a qualidade das 

sementes destinadas à produção de mudas. Estas medidas podem contribuir para reduzir a 

pressão sobre a extração madeireira, especialmente por meio de leis específicas para a 

proteção de H. impetiginosus (COLLEVATTI et al., 2014). 

 

3.3. Conservação in situ 

A conservação dos recursos genéticos vegetais pode ser classificada em duas 

categorias: in situ - ocorre pela conservação das espécies no habitat natural, onde há 

continuidade da evolução e adaptação ao ambiente; e a ex situ - a conservação ocorre em 

ambiente fora do habitat natural, seja em coleções de campo (por meio de pomares) ou em 

laboratório por meio do armazenamento de propágulos, sementes ou pólen (LIMA et al., 

2019). 

Nesse sentido, a conservação in situ pode constituir fontes de sementes de alta 

diversidade genética para uso em programas de restauração e/ou recuperação de áreas 

degradadas (SOUSA et al., 2015), além de fornecer subsídios para o estabelecimento de 

populações para conservação ex situ. 

Estudos genéticos com populações naturais são essenciais para apoiar medidas 

efetivas de conservação.  Por exemplo, Fajardo et al. (2018) estudando populações naturais 

de Hancornia speciosa Gomes constataram baixos níveis de diversidade genética e a 

ocorrência de gargalo genético significativo em todas as populações, levando à 

recomendação de conservação imediata das populações in situ e ex situ em bancos de 

germoplasma. 

Apesar de haver restrições na proteção de recursos genéticos em ambientes 

naturais, como desmatamento, alterações climáticas e inadequada aplicação de políticas 

públicas ambientais, a conservação in situ é uma das estratégias de conservação mais 

recomendadas (HEYWOOD, 2016; COSTA et al., 2016). Assim, quando realizada de maneira 

eficiente, garante a conservação, sobrevivência das espécies e manutenção do potencial 
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evolutivo dos indivíduos (SANTONIERI e BUSTAMANTE, 2016; VAN ZONNEVELD et al., 

2018). 

Em relação às iniciativas que estão sendo desenvolvidas no exterior, países como a 

Macedônia se destaca, principalmente devido aos estudos genéticos de longo prazo e aos 

programas de conservação in situ (ANDONOVSKI e VELKOVSKI, 2019). Estes autores 

mencionam que, por meio da promulgação da Lei de Florestas neste país, foi implantado um 

programa de conservação de recursos genéticos florestais, que realizou os seguintes estudos: 

levantamento das espécies arbóreas economicamente importantes, registros das áreas 

fornecedoras de sementes e dos bancos de sementes não registrados. Por fim, o estudo 

demonstrou a necessidade de políticas sociais e econômicas sólidas em nível nacional para 

garantir a integração e o manejo sustentável dos recursos genéticos florestais sendo, 

portanto, uma iniciativa a ser seguida por outros países como o Brasil. 

Também deve-se ressaltar a importância da procedência das sementes e mudas 

utilizadas nos processos de conservação florestal, visto que um dos objetivos principais é 

manter o máximo de variabilidade genética existente em populações naturais para possibilitar 

a continuidade da evolução (FREITAS et al., 2015). Sendo assim, os programas de 

recuperação de áreas degradadas e reflorestamento devem ser implantados com sementes 

ou mudas advindas de populações naturais ou coleções de germoplasma com qualidade 

genética (CANUTO et al., 2015). 

 

3.4. Sistema de produção de sementes 

No Brasil, há instrumentos legais que visam garantir a procedência, a identidade e a 

qualidade das sementes e mudas de espécies florestais, como a Lei nº 10.711/2003, Decreto 

10.586 de 2020 e a Instrução Normativa nº 17/2017 (BRASIL, 2003; BRASIL, 2017; BRASIL, 

2020). 

O Sistema Nacional de Sementes e Mudas (SNSM) regulamenta a produção, a 

comercialização e a utilização de sementes e mudas de espécies florestais, visando garantir 

sua procedência e qualidade. O decreto do SNSM prevê quatro fontes de sementes florestais 

ou de interesse medicinal ou ambiental: Área de Coleta de Sementes, Área de Produção de 

Sementes (APS), o Pomar de Sementes (PS) e o Jardim Clonal Florestal (JCF) (BRASIL, 

2020). É importante ressaltar que as fontes produtoras de sementes precisam estar 

devidamente registradas no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM) (BRASIL, 

2020). 

A ACS, conforme o Decreto n° 10.586/2020 é descrita como uma população de 

espécie vegetal nativa ou exótica, natural ou plantada, onde são coletadas sementes ou outro 

material de propagação (BRASIL, 2020). São amplamente utilizadas para restauração 

florestal e se destacam principalmente pelo baixo custo de implantação. Nessa categoria as 
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árvores matrizes são selecionadas por meio de características fenotípicas de interesse, sem 

haver desbastes dos indivíduos não selecionados (ARAÚJO et al., 2018). 

A APS é caracterizada pela produção de material superior de baixo custo e a curto 

prazo, cujas árvores matrizes selecionadas são isoladas contra pólen externo, com desbastes 

dos indivíduos indesejáveis para a produção de sementes (BRASIL, 2020; ARAÚJO et al., 

2018). 

Os Pomares de Sementes são plantações planejadas, estabelecidas com matrizes 

superiores, possuindo ou não isolamento contra pólen externo, além de ter delineamento 

experimental adequado para o plantio com manejo voltado à produção de sementes com 

qualidade genética superior (SILVA et al., 2014; BRASIL, 2020). 

As sementes, por sua vez, são classificadas conforme as áreas de produção, sendo 

divididas em categorias: identificada, selecionada, qualificada, testada e clonal (BRASIL, 

2020). 

 

3.4.1. Área de Coleta de Sementes 

Área de Coleta de Sementes é uma das fontes de obtenção de sementes, que tem 

como finalidade garantir a alta variabilidade genética do material propagativo, deve envolver 

um número significativo de árvores que compõem a população e que apresentem baixo grau 

de parentesco. Nas florestas nativas, as árvores de uma mesma espécie possuem variações 

nas características fenotípicas, dessa forma, devem ser adotados critérios de seleção de 

indivíduos, cujas características desejadas sejam superiores às demais da mesma espécie, 

sendo estas denominadas de árvores matrizes (HOPPE e BRUN, 2004). Nesse sentido, a 

ACS possui como vantagem o baixo custo e uma maior probabilidade de adaptabilidade ao 

local de produção (HOPPE e BRUN, 2004).  

Segundo Leão et al. (2015), grande parte das ACS estão localizadas no Norte do 

Estado do Pará. Entre elas: ACS da Floresta Nacional do Tapajós, em Belterra (PA), localizada 

na FLONA de Tapajós, pertencente ao bioma Amazônia; a ACS da Ilha de Germoplasma e a 

ACS da Base 4 da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, ambas no município de Tucuruí (PA) e com 

tipologia vegetacional de Floresta Ombrófila Aberta; ACS da Terra Indígena Parakanã, em 

Novo Repartimento (PA), com vegetação predominante de Floresta Ombrófila Densa, entre 

outras. 

Além dessas ACS, atualmente o Centro de Semente Nativas do Amazonas, vinculado 

ao Departamento de Ciências Florestais da Faculdade de Ciências Agrárias FCA/UFAM conta 

com 7 ACS, localizadas em Terras Indígenas, Unidades de Conservação, Áreas de Proteção 

Ambiental e Assentamento Rural em diferentes municípios do Amazonas e são um dos poucos 

exemplos de criações de ACS, onde há mais de 70 coletores locais capacitados para o manejo 

e produção de sementes florestais de mais de 50 espécies prioritárias. Essas áreas 
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contribuem para a produtividade, geração de renda local diminuindo a pressão sobre o 

desmatamento e a conservação florestal (ALEIXO et al., 2016). 

No entanto, ainda são poucos os estudos relacionados à implantação de Áreas de 

Coleta de Sementes, além de não haver um banco de dados que contemple todas as ACS. 

As informações sobre essas áreas estão relatadas em artigos científicos, possuem poucas 

informações sobre o método de seleção das matrizes, o que dificulta a replicação dos 

procedimentos. Nesse contexto, não se tem certeza se o termo ACS vem sendo 

adequadamente utilizado nas produções bibliográficas, pois os artigos não deixam claro se 

estas áreas estão devidamente registradas no RENAM. 

 

3.5. Seleção de matrizes para produção de sementes e mudas florestais 

Handroanthus impetiginosus é amplamente utilizada em recuperação de áreas 

degradadas, projetos de reflorestamento e paisagismo urbano (CHAVES, et al., 2018). Para 

estes fins, o uso de materiais propagativos com alta variabilidade genética torna-se importante 

para a adaptação e tolerância da espécie às condições ambientais (RIBEIRO-OLIVEIRA e 

RANAL, 2014).  

A diversidade genética é representada por alelos e genótipos encontrados dentro e 

entre as populações. Essa variabilidade é refletida em mecanismo fisiológicos e 

características morfológicas, sendo a base do potencial evolutivo das espécies em resposta 

às perturbações do ambiente (MIMURA et al., 2017). 

As árvores matrizes, também chamadas de árvores porta-sementes, são indivíduos 

selecionados com alto potencial para a coleta de sementes, que apresentam características 

fenotípicas desejáveis para uma futura geração, como boa sanidade, vigor e produtividade de 

flores e frutos (SILVA et al., 2014). 

No Brasil, a Lei 10.711 e o Decreto n° 10.586 dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Sementes e Mudas e sobre o Registro Nacional de Áreas e Matrizes (RENAM), nos quais as 

Áreas de Coleta de Sementes, Áreas de Produção de Sementes, Pomares de Sementes e 

Jardins Clonais Florestais que irão fornecer sementes deverão ser inscritos (BRASIL, 2003; 

BRASIL, 2020). 

A quantidade mínima de matrizes necessárias para a coleta de sementes varia 

conforme as especificidades reprodutivas e populacionais de cada espécie (ARAÚJO et al., 

2018). De acordo Vieira et al. (2001), recomenda-se um número mínimo de 20 matrizes, para 

evitar que a colheita seja realizada em sementes com baixa variabilidade genética. No 

entanto, para a obtenção do número de árvores matrizes com variabilidade genética e mínimo 

de endogamia, devem ser realizadas as análises do tamanho efetivo populacional, que 

expressa o tamanho genético de uma população para os programas de coleta de sementes 

(CARVALHO et al., 2015). 
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Com relação à distância entre matrizes, a maioria dos autores indica um mínimo de 

100 m ou o equivalente a duas vezes a altura de uma árvore em relação ao próximo indivíduo, 

dependendo do padrão de distribuição natural e da abundância da espécie, a fim de evitar 

endogamia nas futuras gerações e conservar o potencial evolutivo das espécies (SEBBENN, 

2002; SEBBENN, 2006). O critério de distância é importante, pois a depressão endogâmica 

pode afetar na formação das sementes, produzindo sementes inviáveis, plântulas de baixo 

vigor e árvores com baixo desempenho em termos de crescimento e sobrevivência (VIEIRA 

et al., 2001; HIGA e SILVA, 2006).  

As árvores matrizes para produção de sementes, visando a recuperação e a 

conservação dos ecossistemas, devem ser selecionadas considerando algumas 

características no momento da seleção, como bom aspecto fitossanitário, produção de 

sementes de alta qualidade fisiológica e alta variabilidade genética (ARAÚJO et al., 2018). A 

adoção desses critérios tem como finalidade minimizar os efeitos das depressões tanto por 

endogamia como por condições de má formação, que podem gerar perdas econômicas e 

ambientais (SHIMIZU, 2007). 

Os métodos para a escolha das árvores matrizes são fundamentais para o sucesso 

do plantio, no entanto, verifica-se que grande parte da literatura sobre o assunto não os 

divulga, conforme observado pelo levantamento de Passos e Cruz (2015), no qual foram 

avaliadas 213 publicações com o tema de sementes florestais no Nordeste entre os anos de 

1980 a 2013. Das 56 publicações que citaram a marcação de matrizes, 34% informaram 

colhiam sementes em matrizes isoladas, 16% em ACS e 50% não informaram se a coleta era 

realizada em matrizes isoladas, ACS, APS ou PS, além de não descreverem o processo de 

escolha da árvore matriz, nem o método de coleta das sementes. 

Essas informações comprovam a necessidade de diretrizes para assegurar a escolha 

correta das árvores matrizes. Além disso, grande parte dos trabalhos atribuem o nome de ACS 

para áreas que não são cadastradas, causando certa confusão e usando de maneira 

equivocada o termo técnico. 

Além disso, o mesmo levantamento demonstrou que grande parte das pesquisas 

realizadas no Nordeste era em relação à germinação, dormência e armazenamento de 

sementes, sendo poucos estudos focados na seleção de matrizes e não continham 

informações claras quanto aos métodos e procedimentos realizados (PASSOS e CRUZ, 

2015). 

A marcação de árvores matrizes e a instalação de testes de progênies são fatores 

primordiais para a conservação florestal tendo como intuito a manutenção e perpetuação das 

espécies. Sendo assim, verifica-se que parte do comércio de produção de mudas é realizada 

sem os devidos cuidados, o que pode afetar os futuros plantios florestais (FREITAS et al., 

2013) e causar erosão genética. 
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3.5.1. Qualidade de sementes  

Sementes de espécies florestais são requeridas para atender inúmeras atividades e 

correspondem ao item fundamental no processo de produção de mudas de espécies nativas 

para restauração de áreas florestais, visto que a maioria destas espécies se multiplica de 

forma sexuada. No entanto, normalmente há uma produção baixa de sementes de alta 

qualidade, sendo um dos fatores responsáveis pelo insucesso em plantios florestais, 

ocasionando consequências negativas no estabelecimento, crescimento e produção das 

populações (BROADHURST et al., 2006). Esses fatores podem, a curto e médio prazo, 

comprometer a sustentabilidade dos plantios, sejam eles com finalidades produtivas ou 

conservacionistas (MARCOS FILHO, 2005; BROADHURST et al., 2006). 

Estudo recente aponta que a meta de restauração do Brasil exigiria uma estimativa 

de 3,6 a 15,6 mil toneladas de sementes nativas, dependendo da participação de cada 

método a ser adotado (URZEDO et al., 2020). Porém, a atual realidade do abastecimento de 

sementes está bem distante de atender essa demanda. 

A seleção de matrizes produtoras de sementes é realizada por meio das análises que 

verificam o controle de qualidade (LIMA et al., 2014; ARAÚJO et al., 2018). No Brasil, as 

Regras para Análises de Sementes (RAS) (BRASIL, 2009) e as Instruções para Análises de 

Sementes de Espécies Florestais (BRASIL, 2013) estabelecem as metodologias para análises 

de sementes.  

Dentre as análises, além do teste de germinação, outros testes podem auxiliar na 

avaliação da qualidade de sementes, incluindo condutividade elétrica, teste de tetrazólio, 

comprimento de plântulas, envelhecimento acelerado e índice de velocidade de germinação, 

(MARCOS FILHO, 2005). No entanto, os atributos isolados das análises não são suficientes 

para determinar o nível de desempenho de um lote de sementes e, portanto, são necessárias 

análises conjuntas das características genéticas, físicas, fisiológicas e sanitárias (MARCOS 

FILHO, 2015a). 

A qualidade fisiológica é uma ferramenta de diferenciação e avaliação de lotes para 

seleção de matrizes produtores de sementes com qualidade, pois reúne informações sobre a 

viabilidade e vigor das sementes (MARCOS FILHO, 2005). A viabilidade é a capacidade de 

germinação da semente sob condições ambientais favoráveis, enquanto o vigor é a soma de 

todos os atributos fisiológicos da semente que favorecem um rápido e uniforme 

estabelecimento das plantas no campo, sob ampla diversidade de condições do ambiente 

(alto vigor) (OLIVEIRA et al., 2018). 

Os estudos com intuito de avaliar a qualidade fisiológica de sementes de espécies 

florestais nativas têm como finalidade auxiliar no conhecimento prévio do potencial de 

germinação das sementes de um lote. Sementes com baixo potencial fisiológico podem 
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resultar em aumento na sensibilidade das sementes e plântulas a injúrias, redução na 

velocidade de germinação, baixo potencial de armazenamento, dentre outras consequências 

(MARCOS FILHO, 2005). Estes resultados contribuem para inferir a determinação da 

densidade de semeadura, sendo utilizado para a comparação do potencial fisiológico dos lotes 

amostrados (CHAVES et al., 2018). 

De acordo com as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009), entendem-se 

como características físicas os resultados obtidos nos testes de pureza, grau de umidade, 

peso de mil sementes e número de sementes por quilograma. A caracterização física do lote 

permite inferir sobre o tamanho, maturidade e sanidade das sementes, sendo informações 

imprescindíveis no planejamento de produção de mudas (OLIVEIRA et al., 2018).  O grau de 

umidade é uma das determinações utilizadas na avaliação física que visa detectar o conteúdo 

de água presente nas sementes com o objetivo de estabelecer parâmetros adequados para 

a manutenção da qualidade fisiológica das sementes para fins de armazenamento e 

comercialização (FERREIRA e BORGHETTI, 2004). 

A qualidade sanitária está relacionada à presença e ao grau de ocorrência de fungos, 

bactérias, vírus e insetos que causam doenças ou danos e, posteriormente, reduções na 

qualidade e produtividade nas populações florestais (FERREIRA e BORGHETTI, 2004). 

Nesse sentido, a análise sanitária das sementes revela a condição sanitária de um lote, o que 

previne perdas diretas e indiretas no campo (OLIVEIRA et al., 2018). 

Os testes de qualidade genética têm como finalidade avaliar variabilidade existente 

dentro e entre populações. A diversidade genética das espécies nativas fornece as bases para 

as estratégias de conservação, tendo em consideração que o potencial adaptativo e evolutivo 

das populações depende da variabilidade genética das mesmas (FERREIRA e BORGHETTI, 

2004).  

Para a seleção de árvores matrizes, os dados obtidos na qualidade de sementes são 

fundamentais, visto que fornecem informações que subsidiam na escolha das árvores com o 

desempenho superior para a produção de sementes de qualidade (ARAÚJO et al., 2018). 

 

3.6. Marcadores moleculares para estudos de diversidade genética   

A diferenciação de genótipos pode ser quantificada a partir de marcadores 

morfológicos, bioquímicos ou moleculares (ADHIKARI et al., 2017). A diversidade genética é 

definida como a variabilidade genotípica em nível de DNA, presente em um grupo de 

indivíduo. Esta diversidade fornece às espécies a habilidade de se adaptarem às mudanças 

ambientais, como as novas condições climáticas (TURCHETTO-ZOLET et al., 2017). 

Os iniciadores moleculares são definidos como segmentos específicos de DNA 

representativo das diferenças ao nível do genoma que permitem fazer inferências diretas 

sobre a diversidade genética (TURCHETTO-ZOLET et al., 2017), sendo usados em testes de 
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diversidade genética para avaliar a estrutura genética e o nível de variação existente em 

populações naturais (ARAÚJO et al., 2018). Os estudos sobre diversidade genética em 

populações florestais são necessários para compreender a distribuição da diversidade, as 

relações com o meio ambiente e para auxiliar em estratégias de conservação dos recursos 

genéticos in situ e ex situ mais eficientes (FALEIRO, 2007; FAJARDO et al., 2014). 

Os diversos tipos de iniciadores genéticos variam conforme os objetivos da pesquisa 

científica e dividem-se em três categorias principais: os baseados em hibridização, em 

Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) e em sequenciamento (TURCHETTO-ZOLET et al., 

2017). Dentre os iniciadores que utilizam a hibridização, estão os marcadores RFLP 

(Polimorfismo no Comprimento de Fragmentos de Restrição) e minissatélites ou locus VNTR 

(Número Variável de Repetições em Tandem).  

Os iniciadores revelados por amplificação incluem os RAPD (DNA Polimórfico 

Amplificado ao Acaso), SCAR (Regiões Amplificadas de Sequência Caracterizada), ISSR 

(Inter Simple Sequence Repeat), SSR (Simple Sequence Repeat) e AFLP (Polimorfismo de 

Comprimento de Fragmentos Amplificados) (MILACH, 1998). 

Os iniciadores também podem ser classificados em dominantes (RAPD, ISSR e 

AFLP), ou seja, incapazes de distinguirem a diferença alélica de um gene em condições 

heterozigóticas, sendo possível apenas identificar a presença ou ausência de um determinado 

alelo; ou codominantes (SSR, SNP, RFLP) que possibilitam diferenciar indivíduos 

homozigotos e heterozigotos (ADHIKARI et al., 2017). 

Em comparação aos marcadores morfológicos, os moleculares possuem muitas 

vantagens, como não serem afetados pelo ambiente e pelo estádio fisiológico da planta 

(PIÑA-RODRIGUES, 2008). Os diferentes tipos de iniciadores moleculares disponíveis se 

diferenciam pela tecnologia aplicada, pela sua capacidade de detectar diferenças entre 

indivíduos, custo, facilidade de uso e reprodutibilidade (ADHIKARI et al., 2017), podendo ser 

destacados os ISSR como alternativa eficiente para caracterização genética de populações 

(CHAGAS et al., 2015). Essa técnica baseia-se em SSR (microssatélite), na qual a 

amplificação é realizada com um único iniciador consistindo em várias repetições de pares de 

base (pb), são constituídos de fragmentos de DNA de 100 a 3000 pb amplificados via PCR, 

usando um único iniciador (16-20 pb) construído a partir de sequência de microssatélites. Por 

ser um iniciador dominante, a presença de um loco pode indicar um homozigoto dominante 

ou heterozigoto, enquanto sua ausência representa um homozigoto recessivo (ZIETKIEWICZ 

et al., 1994). 

As principais vantagens dos ISSR são o baixo custo, maior rapidez na obtenção dos 

resultados e alta reprodutibilidade. Além disso, não necessitam do conhecimento prévio de 

dados de sequência de DNA para a construção do iniciador utilizado e revelam uma geração 

de grande número de bandas informativas por reação (FALEIRO, 2007). Este iniciador permite 
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a identificação de ampla variabilidade genética intra e interespecíficas, sendo amplamente 

utilizado em programas de melhoramento (GRAUDAL et al., 2014).  

Os iniciadores ISSR são usados em estudos de diversidade genética das populações 

florestais e fornecem informações fundamentais para conservação e manutenção das 

espécies, visto que a variabilidade genética afeta diretamente a permanência a longo prazo 

dos indivíduos, contribuindo para a elaboração de estratégias de conservação dos recursos 

genéticos in situ ou ex situ (FALEIRO, 2007; TURCHETTO-ZOLET et al., 2017). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

__________________________________________________________________________ 
 

 

4.1. Local de estudo e amostragem 

A coleta das sementes e amostras de tecido foliar para extração do DNA foram 

realizadas na Floresta Nacional (FLONA) de Açu (Figura 1) (5º 34’ 20’’ S e 36º 54’ 33’’ W), 

uma Unidade de Conservação Federal (Portaria n.º 245 de 18/07/2001) que está localizada 

no município de Assu, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. A FLONA de Açu apresenta um 

aspecto fisionômico marcado por uma formação vegetal arbóreo-arbustiva, remanescente do 

bioma Caatinga (SOUZA et al., 2014). O clima segundo a classificação de Koeppen é 

considerado “Bswh”, ou seja, seco muito quente e com chuvas irregulares e concentradas 

geralmente entre os meses de dezembro a abril, com média anual de 600 mm. A temperatura 

média anual é de 28,1°C e umidade relativa média anual de 70% (COSTA et al., 2010). O 

relevo caracteriza-se como suave ondulado e ondulado, com uma altitude média de 100 m 

(DE LIRA et al., 2010). 

 

Figura 1. Localização da Floresta Nacional de Açu, em Assu, Rio Grande do Norte, Brasil. 
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Foram amostrados 63 indivíduos de Handroanthus impetiginosus (Figura 2), com 

uma distância mínima entre indivíduos equivalente a duas vezes à altura da árvore, conforme 

critérios descritos por Sebbenn (2002). Também foram considerados como critérios auxiliares 

na seleção, indivíduos que apresentaram visualmente alta produção de flores e livre de 

cupins. 

 

Figura 2 Árvores de porte adulto de H. impetiginosus nos estágios vegetativo (A) e 

reprodutivo (B), inflorescência do tipo panícula com um visitante floral Apis mellifera (C) e 

fruto do tipo síliqua (D). 

 

Fonte: Pacheco (A, B, C) e Pimenta (D), 2019. 

A localização e a marcação das árvores seguiram os critérios estabelecidos pelo 

Sistema Nacional de Sementes e Mudas Florestais (Lei nº 10.711/2003) e o Decreto nº 

10.586/2020. Os dados da população amostrada foram cadastrados no Sistema Nacional de 

Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen) (número 
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de cadastro: A5DB85E). Para cada indivíduo selecionado, foram realizados registros das 

coordenadas com o auxílio do Sistema de Posicionamento Global (GPS) e identificação das 

árvores com placas de alumínio e de madeira utilizando combinação de letras e números 

(Figura 3). 

 

 Figura 3. Identificação das árvores com placas de alumínio (A) e placas de madeira (B). 

 

Fonte: Pacheco, 2021 (A); Pimenta, 2019 (B) 

Para cada árvore marcada, foram mensuradas a altura, diâmetro a altura do peito 

(DAP) e diâmetro a altura do solo (DAS).  

 

4.2. Diversidade genética 

4.2.1. Obtenção das amostras de material foliar 

Para cada indivíduo foram coletadas amostras foliares de 2 a 3 folhas jovens, 

acondicionadas em tubos plásticos de 2 mL contendo brometo de cetiltrimetilamônio 2X 

(CTAB), identificados e posteriormente armazenados a -20 ºC até o momento da extração do 

DNA. 

 

4.2.2. Extração de DNA, PCR e eletroforese  

As análises foram realizadas no Laboratório de Genética e Melhoramento Florestal 

(LabGeM) na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias/Universidade Federal 
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do Rio Grande do Norte (UAECIA/UFRN), localizado no campus de Macaíba, Rio Grande do 

Norte. 

O DNA foi extraído pelo método de CTAB conforme proposto por Doyle e Doyle 

(1987), com algumas modificações, utilizando-se 100 mM de Tris pH 8,0; 1,4 M de NaCl; 20 

mM de EDTA pH 8,0; 2% (w.v-1) CTAB; 1% (w.v-1) PVP-40 e 0,2% (v.v-1) de β-mercaptoetanol 

pré-aquecido a 60 ºC em banho-maria. Após a extração, o DNA extraído foi diluído com o TE 

(Tris-HCl 10 mM; EDTA mM pH 8,0) e quantificado por espectrofotometria (Espectrofotômetro 

de microplacas marca EpochTM). 

Foram testados 30 iniciadores ISSR (UBC - University of British Columbia) (Tabela 1) 

utilizando uma amostra de DNA composta por três indivíduos (bulk) sorteados aleatoriamente 

da população, seguido de reações de cadeia de polimerase (PCR). Os iniciadores 

selecionados para as análises genéticas foram aqueles que apresentaram os melhores 

padrões de amplificação (maior número de loci) e qualidade de resolução. 

 

Tabela 1. Iniciadores ISSR com suas respectivas sequências de nucleotídeos e 

número total de loci amplificados para Handroanthus impetiginosus. 

 

Iniciadores ISSR Sequência de nucleotídeos 

(5’ – 3’) 
Número total de loci 

 

MI CAAGAGAGAGAGA 3 

CHRIS CACACACACACACAYG 0 

UBC 807  AGAGAGAGAGAGAGAGT 5 

UBC 808  AGAGAGAGAGAGAGAGC 2  

UBC 809  AGAGAGAGAGAGAGAGG 5  

UBC 810  GAGAGAGAGAGAGAGAT 2  

UBC 813  CTCTCTCTCTCTCTCTT 2  

UBC 818  CACACACACACACACAG 5  

UBC 821  GTGTGTGTGTGTGTGTT 2  

UBC 822  TCTCTCTCTCTCTCTCA 3  

UBC 824  TCTCTCTCTCTCTCTCG 5  

UBC 825  ACACACACACACACACT 3  

UBC 826  ACACACACACACACACC 4  

UBC 827  ACACACACACACACACG  4  

UBC 829  TGTGTGTGTGTGTGTGC 3  

UBC 830  TGTGTGTGTGTGTGTGG 2  
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UBC 840  GAGAGAGAGAGAGAGAYT 4  

UBC 841  GAGAGAGAGAGAGAGAYC 4  

UBC 842  GAGAGAGAGAGAGAGAYG 4  

UBC 843  CTCTCTCTCTCTCTCTRA 0  

UBC 844  CTCTCTCTCTCTCTCTRC 3  

UBC 851  GTGTGTGTGTGTGTG TYG 0  

UBC 857  ACACACACACACACACYG 4  

UBC 859  TGTGTGTGTGTGTGTGRC  0  

UBC 860  TGTGTGTGTGTGTGTGRA 5  

UBC 862  AGCAGCAGCAGCAGCAGC 3  

UBC 873  GACAGACAGACAGACA 5  

UBC 880  GGAGAGGAGAGGAGA 2  

UBC 881  GGGTGGGGTGGGGTG 4  

UBC 898  CACACACACACARY 3  

Média    3 

R = purinas (A ou G) e Y = pirimidinas (C ou T). 

 

As reações de amplificação PCR-ISSR foram realizadas em um volume final de 12 

μL contendo: tampão de reação 10x (Buffer IC Phoneutria®), BSA (1,0 mg.mL-1), MgCl2 (50 

mM), dNTPs (2,5 mM), iniciadores (2 µM), Taq polimerase (U.μL-1), DNA molde (50 ng.μL-1) e 

água ultrapura para completar o volume. 

As reações de amplificação foram realizadas em termociclador automático 

(BioClycleTM) durante o período de 1 h 40 min conforme as etapas: desnaturação à 94 ºC por 

2 min, seguida por 37 ciclos de 15 s a 94 °C, anelamento dos iniciadores a 47 ºC, por 30 s e 

posteriormente para extração 1 min a 72 ºC. Após os ciclos, o processo foi finalizado por 

extensão a 72 ºC, por 7 min e resfriamento a 4 ºC. 

Após a reação de amplificação, os produtos da PCR foram corados com solução de 

azul de bromefenol e GelRedTM, e inseridos em cuba horizontal de corrida da eletroforese 

contendo gel de agarose (1,5 m v-1) à baixa luminosidade. Nessa etapa, foi colocada uma 

amostra controle de reação da PCR, com a finalidade de verificar se houve contaminação 

durante as reações e outra amostra de peso molecular padrão de 1 KB (Ladder Kasvi®). 

Posteriormente, o gel de agarose foi imerso em solução tampão TAE 1X (Tris-acetato-EDTA), 

mantido em corrente de 100 V durante 2 h e 40 min. Após a eletroforese, os géis foram 

fotografados sob fonte de luz ultravioleta com auxílio do equipamento Ebox VX2 Vilbert 

Lourmat™. 
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Os iniciadores que apresentaram os melhores padrões de amplificação (maior 

número de loci e qualidade de resolução) foram selecionados e utilizados para as análises 

genéticas dos indivíduos amostrados.  

 

4.2.3. Análise dos dados  

4.2.3.1. Informatividade dos iniciadores  

As bandas reveladas por cada iniciador foram classificadas como monomórficas e 

polimórficas e sua presença/ausência computada para todos os indivíduos amostrados. 

Posteriormente, calculou-se a porcentagem de bandas polimórficas e o conteúdo de 

informações polimórficas (PIC) para cada iniciador. O conteúdo de informação polimórfica 

(PIC) foi usado para avaliar a eficiência dos iniciadores e identificar o polimorfismo entre os 

indivíduos com base na ausência ou presença de bandas. O PIC foi estimado conforme a 

equação proposta por Anderson et al. (1993): 

PIC𝑖 = 1 − ∑ 𝑃²𝑖𝑗

𝑛

𝐽=1

 

Em que Pij é a frequência do alelo “j” no iniciador “i”. 

 

Os resultados obtidos no cálculo foram classificados em três categorias, sendo o 

valor altamente informativo (PIC > 0,50), moderadamente informativo (0,50 > PIC > 0,25) e 

pouco informativo (PIC < 0,25), conforme proposto por Botstein et al. (1980). Também foram 

calculados o poder de resolução (RP) com a finalidade de auxiliar na escolha dos iniciadores 

mais eficientes, sendo que, quanto mais elevado o parâmetro de RP, mais indicado a utilização 

do iniciador. O poder de resolução foi calculado conforme proposto com Prevost e Wilkinson 

(1999):  

                                                 Rp =  ∑I b 

Em que IB= 1 – (2x [0,5 – p]), onde p é a proporção de genótipos contendo banda. 

 

4.2.3.2. Quantidade ótima de fragmentos polimórficos  

Com o intuito de verificar a quantidade ótima de fragmentos polimórficos para os 

estudos genéticos de uma população de H. impetiginosus foi realizada a análise de bootstrap 

por meio do software GENES (CRUZ, 2001). A partir dos dados de loci amplificados foi 

estimada a distância genética de Nei (1978), a qual foi correlacionada aos valores de distância 

genética simulados com base em reamostragens de 10.000 permutações. O ajuste entre as 

distâncias genéticas foi verificado por meio do estresse de Kruskal que indica o ajuste entre 

a matriz original e a matriz simulada. 
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4.2.3.3. Parâmetros de diversidade genética  

Os parâmetros de diversidade genética foram analisados utilizando o programa 

POPGENE (Population Genetic Analysis) versão 1.32 (YEH et al., 1997), em que foram 

obtidos a porcentagem de loci polimórficos (%PL), o número de alelos observados (Na), 

número de alelos efetivos (Ne), diversidade genética de Nei (h) e Índice de Shannon (I) para 

a população. 

 

4.2.3.4. Diversidade e estrutura genética da população  

O dendrograma de similaridade baseado na identidade genética de Nei (1978) foi 

gerado pelo método de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 

Mean), utilizando o programa NTSYS v.2.11 (ROHLF, 1993). O ponto de corte empregado 

para indicar os grupos formados foi definido considerando o arranjo formado pela identidade 

genética de Nei, sendo definido como ponto de corte, o valor central no dendrograma. 

A correlação entre a distância genética de Nei e a distância geográfica (km) foi 

analisada pelo teste de Mantel usando o programa GenAlEx v. 6.503 (PEAKALL e GENALEX, 

2012), implementado ao Excel, com 999 permutações. 

A estimativa do tamanho efetivo populacional foi realizada por meio do programa 

ConservaGen (NUNES, 2021). 

 

4.3. Qualidade física e fisiológica das sementes 

Para obtenção dos lotes de sementes, os frutos de cada indivíduo amostrado foram 

coletados quando ainda estavam ligados às árvores no início do processo natural de 

deiscência, porém antecedendo à dispersão das sementes. Os frutos foram coletados entre 

os dias 22 a 25 de julho de 2019, período no qual a temperatura média e a precipitação foram, 

respectivamente, 26° C e 50 mm (INPE, 2019). Os frutos foram embalados em sacos plásticos 

e transportados até o Laboratório de Sementes Florestais da UAECIA/UFRN para o 

beneficiamento e análise das sementes. As sementes foram beneficiadas (separadas em 

sementes integras/sadias e sementes chochas, infestadas e atacadas por insetos e fungos) e 

armazenadas durante 18 dias em uma sala climatizada com temperatura de 15,4 °C e 

umidade relativa do ar de 44%.  

 Em seguida, avaliaram-se a qualidade física e fisiológica das sementes de cada lote 

por meio das seguintes determinações e testes:  

a) Determinação do grau de umidade das sementes: foi realizada por meio do método de 

estufa a 105±3 ºC durante 24 h, conforme as Regras para Análise de Sementes (RAS) 

(BRASIL, 2009), utilizando-se duas subamostras de aproximadamente 4,5± 0,5 g de cada 

lote, cujos resultados foram expressos em porcentagem; 
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b) Peso de Mil Sementes (PMS) e Número de Sementes por Quilograma conforme 

metodologias propostas por Brasil (2009); 

c) Teste de germinação: as sementes foram previamente desinfestadas em solução de 

hipoclorito de sódio (NaClO) 2,5% (m.v-1), durante 5 min, seguindo-se de três enxágues em 

água destilada (BRASIL, 2013). Posteriormente, foram semeadas em papel toalha (tipo 

Germitest®) para germinação umedecido com água destilada na proporção equivalente a 2,5 

vezes o peso do papel seco e organizados em sistema de rolos. Estes foram acondicionados 

em sacos plásticos transparentes, em germinador do tipo B.O.D. (Biochemical Oxygen 

Demand) à temperatura de 25 °C (BRASIL, 2013) e fotoperíodo de 12 h. Foram consideradas 

germinadas as sementes que originaram plântulas normais no 21º dia após a semeadura, 

conforme critérios estabelecidos por Brasil (2013); na avaliação final do teste de germinação 

também foram contabilizadas a porcentagem de plântulas anormais e de sementes mortas; 

d) Velocidade de germinação: foi realizada a contabilização do número de sementes 

germinadas diariamente após a semeadura do teste de germinação e calculado o índice de 

velocidade de germinação (IVG) (MAGUIRE,1962); 

e) Comprimento de plântulas: realizado conjuntamente ao teste de germinação. Foram 

amostradas de forma aleatória 15 plântulas normais e mensuradas com o auxílio de uma 

régua graduada, sendo os resultados expressos em cm.pl-1, dividindo-se a soma do 

comprimento total obtido em cada repetição pelo número de plântulas normais amostradas 

em cada réplica; 

f) Massa seca de plântulas: as plântulas normais utilizadas no teste de comprimento de 

plântulas, tiveram os cotilédones removidos, colocadas em sacos de papel e foram secas a 

80 °C por 24 h (NAKAGAWA, 1999), seguido de pesagem em balança analítica de precisão 

(0,001 g), cujos resultados foram expressos em miligramas (mg. pl-1), dividindo-se o peso 

obtido ao final da secagem em cada repetição pelo número de plântulas normais amostradas 

em cada réplica; 

g) Teste de emergência de plântulas: as sementes de cada lote foram semeadas a 1,0 cm de 

profundidade em canteiro com areia, a pleno sol, o qual foi umedecido com regas diárias 

(FELIX et al., 2018). Foi avaliado o total de plântulas normais emersas no 33° dia, quando 

houve a estabilização da emergência, cujos resultados foram expressos em porcentagem; 

h) Velocidade de emergência: foi realizado conjuntamente ao teste de emergência de 

plântulas, utilizando-se o número de plântulas emersas diariamente, após semeadura e 

calculado o índice de velocidade de emergência (IVE) (MAGUIRE, 1962); 

i) Condutividade elétrica (CE): o teste foi realizado utilizando-se uma amostra de 200 

sementes (subdivididas em quatro subamostras de 50 sementes) (CASTRO, 2019). As 

sementes de cada subamostra foram pesadas em balança analítica, sendo posteriormente 

imersas em 100 mL de água destilada, acondicionadas em recipientes plásticos com 
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capacidade volumétrica de 150 mL. Em seguida, os recipientes foram acondicionados em 

germinador à temperatura de 25 ºC, durante 6 h. Após, foram realizadas as leituras da 

condutividade elétrica da solução de embebição das sementes em condutivímetro (Marconi 

CA 150®). O cálculo de condutividade elétrica foi realizado por meio da subtração das leituras 

da condutividade elétrica da amostra e da água destilada (µS.cm-1) dividida pela massa de 

sementes da amostra (g), sendo os resultados expressos em µS.cm-1.g-1. 

4.3.1. Delineamento experimental e análise dos dados  

O experimento foi conduzido em Delineamento Experimental Inteiramente 

Casualizado (DIC), exceto para o teste de emergência que foi realizado em Delineamento em 

Blocos ao Acaso. O teste de germinação e IVG foram realizados com oito repetições de 50 

sementes cada, totalizando 400 sementes por lote (BRASIL, 2013). Os demais testes foram 

realizados com quatro repetições de 50 sementes cada, com exceção dos testes de 

comprimento e de massa seca de plântulas, os quais foram realizados com 8 repetições de 

15 plântulas. Os dados foram submetidos aos testes de normalidade de Shapiro-Wilk e de 

homogeneidade de variâncias ao nível de 5% de probabilidade. Posteriormente, foi realizada 

a análise de variância paramétrica (ANOVA) pelo teste F, as médias foram comparadas pelo 

teste de agrupamento de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. Além disso, para os 

parâmetros físicos, foi realizada a correlação simples de Pearson (rp) em relação aos 

parâmetros fisiológicos das sementes, e foram analisadas a correlação entre as variáveis 

estudadas, pelo teste t, ao nível de 5% de probabilidade. As análises foram realizadas com o 

programa estatístico R (R CORE TEAM, 2021). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

__________________________________________________________________________ 
 

5.1. Seleção de iniciadores e diversidade genética 

5.1.1. Seleção de iniciadores e valores obtidos  

Dentre os 30 iniciadores ISSR testados para H. impetiginosus, apenas UBC 807, 809, 

818, 824, 857, 860, 873 e 881 apresentaram padrões de amplificação e qualidade de 

resolução de loci satisfatório pelos critérios previamente estabelecidos.  

O número de loci amplificados por esse conjunto de iniciadores variou de 4 a 18, com 

média 8 loci por iniciador. O número de loci polimórficos variou de 3 a 18. Além disso, a taxa 

de polimorfismo variou de 75 a 100% e o valor de PIC variou 0,34 a 0, 49 (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Número total de loci, número de loci polimórficos (PL), taxa de polimorfismo (%PL), 

valor do conteúdo de informação polimórfica (PIC) e poder de resolução (RP) para oito 

iniciadores ISSR testados em 63 indivíduos de Handroanthus impetiginosus provenientes da 

Floresta Nacional de Açu, Assu, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Iniciadores ISSR Loci PL % PL PIC RP 

UBC 807 9 9 100 0,45 2,73 

UBC 809 7 7 100 0,49 3,12 

UBC 818 8 8 100 0,45 2,82 

UBC 824 18 18 100 0,34 1,68 

UBC 857 6 6 100 0,46 4,07 

UBC 860 4 4 100 0,47 2,48 

UBC 873 8 8 100 0,38 1,83 

UBC 881 4 3 75 0,35 0,63 

Média 8 8 97 0,42 2,42 

Total 64 63 - - - 

          R = purinas (A ou G) e Y = pirimidinas (C ou T). 

 

O PIC apresentou valor médio de 0,42 (Tabela 2) sendo classificados como 

moderadamente informativos. Iniciadores ISSR com PIC nessa mesma faixa de classificação 
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foram considerados eficientes para estimar a diversidade genética em estudos com espécies 

florestais na Caatinga (COSTA et al., 2015; ARAÚJO et al., 2016; FELIX et al., 2020). 

O poder de resolução (RP) dos loci variou de 0,63 (UBC 881) a 4,07 (UBC 857), com 

média de 2,42 (Tabela 2). Os iniciadores UBC 807 (2,73), 809 (3,12) e 857 (4,07) 

apresentaram alto número de loci e valores mais elevados de RP. Este parâmetro contribui na 

detecção do polimorfismo e indica o potencial de cada iniciador para distinguir os indivíduos, 

auxiliando na escolha do iniciador mais eficiente para estudos de diversidade genética. 

Portanto, quanto mais elevado o parâmetro, mais indicada a utilização do iniciador para a 

investigação da variabilidade dos genótipos (ROSA et al., 2017; RAVI et al., 2020). 

Os oito iniciadores ISSR selecionados forneceram 64 loci, dos quais 63 foram 

polimórficos, ou seja, 97% do total de loci amplificados. A capacidade de detectar o 

polimorfismo foi alta, pois 88% dos iniciadores apresentaram 100% de polimorfismo, o que 

demonstra que os iniciadores ISSR são eficazes na detecção de polimorfismo em H. 

impetiginosus (Tabela 2).  

Esta taxa de polimorfismo é alta comparada a valores obtidos com outros conjuntos 

de iniciadores ISSR, usados em Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae) (47,62%) 

(COSTA et al., 2015), Plathymenia reticulata Benth. (Fabaceae) (65,88%) (SOUZA et al., 

2018), Mimosa caesalpiniaefolia Benth. (Fabaceae) (52,7%) (ARAÚJO et al., 2016) e 

Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R. W. Jobson (82%) (Fabaceae) (FELIX et al., 

2020). Isso demonstra a variação do polimorfismo que pode ser acessado em espécies 

florestais. No entanto, quando comparada a Oroxylum indicum (L.), que é uma espécie nativa 

da Índia e pertencente à mesma família (Bignoniaceae) de H. impetiginosus, foi obtida a 

mesma porcentagem (88%) de polimorfismo (RAJASEKHARAN et al., 2017). 

 

5.1.2. Número ótimo de loci 

O número ótimo de loci para estudos de diversidade genética em H. impetiginosus 

conforme a análise de bootstrap foi de 62, pois o coeficiente de correlação de Pearson (r) e o 

valor de estresse (E) atingiram respectivamente 0,99 e 0,04 (p < 0,05). Como o número de 

loci necessários para estimativas de alta precisão apresentam valores menores que 0,05 para 

o estresse e próximos de 1,0 para os valores de correlação (KRUSKAL, 1964), assume-se 

que o número de loci gerados pelo conjunto de iniciadores (64 loci) pode ser considerado 

suficiente para estudos de diversidade genética na espécie alvo deste estudo (Figura 4). A 

definição do número mínimo de loci ISSR para o estudo da diversidade genética por meio de 

análise bootstrap tem contribuído para otimizar o uso de recursos e tempo para caracterizar 

a diversidade genética (ARAÚJO et al., 2016). 
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Figura 4. Valores da correlação de Pearson (r) e estresse de Kruskal (E) em função do número 

de loci ISSR usados para estimar a diversidade genética de 63 indivíduos de Handroanthus 

impetiginosus provenientes da Floresta Nacional de Açu, Assu, Estado do Rio Grande do 

Norte, Brasil. 

 

 

5.1.3. Diversidade genética 

Na população em estudo de H. impetiginosus, o valor médio dos alelos observados 

(Na) foi de 1,98 ± 0,13 e o número alelos efetivos (Ne) 1,61 ± 0,32. Valores similares foram 

obtidos para Oroxylum indicum (L.) Vent. (Bignoniaceae), no qual, o Na foi de 1,88 ± 0,05 e o 

número alelos efetivos (Ne) 1,75 ± 0,05 (RAJASEKHARAN et al., 2017). 

O índice de diversidade de Nei para a população de estudo foi He = 0,35 (± 0,15), 

enquanto o índice de Shannon (I) foi de 0,52 (± 0,18), permitindo identificar um grau de 

diversidade genética intermediária intrapopulacional, quando comparados aos resultados 

obtidos em pesquisas com ISSR para outras espécies florestais (VIEIRA et al., 2015; 

RAJASEKHARAN et al., 2017; FREIRE et al., 2019; ARAÚJO et al., 2020; LOPES et al., 2020). 

O método de dispersão da semente, estágios sucessionais, distribuição geográfica e 

sistemas de reprodução são alguns dos fatores que podem determinar os níveis e a 

distribuição da variabilidade genética entre e dentro populações (NYBOM, 2004). Assim, H. 

impetiginosus é uma espécie perene, com a dispersão anemocórica e a fecundação cruzada 

e auto incompatível (COLLEVATTI et al., 2014; SCHLINDWEIN et al., 2014). O valor de He 

para H. impetiginosus (0,52) foi maior do que o esperado para espécies que apresentam 

parâmetros de vida semelhante. De acordo com Nybom (2004), a diversidade genética 

esperada para espécies perenes de vida longa é de 0,25. A diversidade genética também foi 
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maior do que o esperado para espécies de polinização cruzada (0,27), com dispersão 

anemocórica de sementes (0,27) e estágio sucessional clímax (0,30) (NYBOM, 2004). A 

variabilidade genética encontrada dentro da população pode estar associada ao status de 

conservação e ausência de atividade antrópica, por se tratar de uma Unidade de 

Conservação.  

A partir do grupamento da identidade genética de Nei, observa-se a formação de 

grupos com 0.50 de identidade genética. No dendrograma (Figura 5), a partir de um ponto de 

corte de 0,72 de identidade genética de Nei é possível identificar 17 grupos.  

Os pares de indivíduos que apresentaram maior identidade genética foram o 41 e 43 

(0,93) e 22 e 23 (0,91), os quais foram agrupados em clusters menores pela análise de 

agrupamento pelo método UPGMA, sugerindo que esses indivíduos apresentam maior 

semelhança genética entre si (Figura 3).  

A caracterização genética intrapopulacional usando iniciadores moleculares ISSR são 

úteis para a seleção das árvores matrizes. A escolha dos indivíduos deve ser feita com base 

na maior divergência genética, principalmente para coleta de sementes, uma vez que são 

essenciais para a formação de lotes de sementes com maior variabilidade genética 

(BELARMINO et al., 2017). Sendo uma estratégia para garantir a preservação da espécie, da 

dinâmica evolutiva de populações naturais e fomentar programas de restauração ecológica. 

 

Figura 5. Dendrograma da identidade genética de Nei de 63 indivíduos de Handroanthus 

Impetiginosus provenientes da Floresta Nacional de Açu, Assu, Estado do Rio Grande do 

Norte, Brasil. 
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5.1.4. Estrutura genética 

 

Utilizado para analisar os padrões geográficos das espécies, o Teste de Mantel tem 

como finalidade identificar como a variabilidade genética se estrutura com o aumento da 

distância geográfica (DINIZ-FILHO et al., 2013).  

A maior distância geográfica entre os indivíduos foi 1.609 m e a menor 11,65 m, com 

uma distância média de 599 m entre as árvores. No presente estudo, o teste de Mantel 

identificou ausência de correlação entre a matriz de distância genética e a matriz de distância 

geográfica (r = 0,0001 e P = 0,32) (Figura 6). Esses resultados indicam uma distribuição 

aleatória dos genótipos e demonstra que atualmente os indivíduos não estão associados ao 

isolamento por distância. 

 

Figura 6. Relação entre as distâncias genéticas e geográficas entre os indivíduos de 

Handroanthus impetiginosus provenientes da Floresta Nacional de Açu, Assu, Estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil. 

 

 

 

A Floresta Nacional de Açu é a primeira Flona do Rio Grande do Norte e a terceira 

da região Nordeste, possuindo 215 ha. Apesar de ser considerada uma área pequena, a área 

apresenta um ambiente bastante conservado do Bioma Caatinga. Os limites sul e sudeste não 

apresentam conexão com outros remanescentes florestais, entretanto, as áreas limítrofes nos 

lados leste e oeste da Unidade de Conservação, por serem bem conservadas, funcionam 

como corredores ecológicos, possibilitando o fluxo de genes e o movimento da biota (ICMBIO, 

2019). Portanto, a diversidade genética encontrada na área, pode ter relação com o método 

de dispersão da semente (anemocórica) e conexão com outros fragmentos. Deve ser 
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ressaltada a importância de corredores ecológicos em todos os limites da Unidade de 

Conservação, visto que, uma área isolada possui baixo fluxo gênico. 

 

5.2. Qualidade Física 

A altura das árvores variou de 4 a 15 m, com média de 8,1 m. Além disso, as árvores 

obtiveram um DAP médio de 15 cm, sendo o maior e menor DAP 38,5 e 5,8 cm 

respectivamente. Para o DAS, observou-se valor médio de 18,86 cm sendo os valores 

máximos e mínimos 48,4 e 9,1 cm respectivamente (Tabela 3).   

 

Tabela 3. Qualidade física [grau de umidade (GU), peso de mil sementes (PMS) e número de 

sementes por quilograma (NSQ)] de sementes e características morfológicas [diâmetro na 

altura do peito (DAP), diâmetro a altura do solo (DAS) e altura] das árvores de Handroanthus 

impetiginosus provenientes da Floresta Nacional de Açu, Assu, Estado do Rio Grande do 

Norte, Brasil.  

Árvore GU 

(%) 

PMS (g) NSQ DAP 

(cm) 

DAS 

(cm) 

Altura 

(m) 

1 7,8 104,2 9.600 13,4 13,2 10,0 

2 7,7 126,8 7.886 17,2 12,1 6,5 

3 7,6 141,9 7.048 15,3 21,3 14,0 

4 7,9 86,3 11.586 5,8 9,1 5,5 

5 7,5 110,8 9.029 10,5 15,3 10,0 

6 8,0 122,1 8.187 14,3 14,6 6,0 

7 7,1 106,4 9.399 11,3 17,5 8,0 

8 8,3 86,7 11.530 9,2 11,6 10,0 

9 7,4 112,4 8.900 13,4 15,9 6,5 

10 7,1 124,4 8.041 7,0 18,1 9,0 

11 7,1 115,3 8.674 9,5 12,4 5,5 

12 7,2 118,8 8.416 8,9 10,5 6,0 

13 7,3 139,4 7.171 10,2 11,1 8,0 

14 7,9 110,5 9.053 15,0 15,0 10,0 

15 7,1 129,8 7.705 6,4 18,5 7,5 

16 7,9 106,4 9.402 11,0 16,6 10,0 

17 8,5 101,0 9.904 15,9 18,1 7,5 

18 7,4 80,5 12.415 11,3 16,9 7,0 

19 7,9 152,1 6.574 9,3 12,4 8,0 

20 8,7 135,1 7.403 38,5 48,4 15,0 
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21 8,8 115,0 8.693 8,4 24,5 8,5 

22 9,1 142,5 7.015 27,7 25,1 4,0 

23 9,0 129,1 7.745 32,1 30,9 8,0 

24 8,0 118,0 8.477 11,8 28,6 5,5 

25 9,1 146,9 6.808 9,3 17,2 5,0 

26 9,2 149,0 6.711 33,4 33,7 11,0 

27 8,9 106,9 9.356 16,2 18,5 8,0 

28 9,2 107,0 9.342 34,7 35,3 8,0 

29 8,0 108,9 9.181 12,1 24,2 12,0 

30 8,6 120,2 8.322 7,5 13,7 4,0 

31 8,5 124,0 8.062 10,5 12,1 6,5 

32 8,3 97,3 10.274 8,8 19,7 5,0 

33 9,2 85,8 11.652 9,9 13,7 7,0 

34 7,9 94,2 10.611 13,9 24,2 8,0 

35 8,3 140,7 7.108 18,8 22,9 9,0 

36 7,4 119,3 8.382 13,4 16,6 6,0 

37 9,0 149,2 6.702 9,1 14,6 7,0 

38 8,5 118,8 8.417 13,1 14,6 5,0 

39 8,6 105,3 9.494 7,6 18,8 6,0 

40 8,3 97,9 10.211 11,5 12,7 6,5 

41 7,1 168,3 5.942 20,8 29,8 12,0 

42 7,4 110,6 9.041 12,7 15,0 6,0 

43 8,7 102,2 9.787 14,3 17,5 7,5 

44 8,6 115,2 8.678 10,0 22,9 6,0 

45 8,5 118,3 8.455 17,2 17,3 12,0 

46 8,5 120,4 8.306 14,5 23,9 6,0 

47 8,4 116,5 8.587 8,4 22,3 8,0 

48 8,9 140,9 7.098 15,0 15,3 7,0 

49 8,0 103,7 9.647 12,1 15,9 5,0 

50 7,5 148,7 6.727 29,8 27,7 12,0 

51 8,8 114,0 8.772 8,4 15,6 9,5 

52 7,9 124,9 8.005 15,0 22,0 10,0 

53 7,6 96,2 10.395 13,1 15,0 9,0 

54 8,0 103,0 9.709 14,2 23,6 8,5 

55 8,3 116,5 8.581 7,6 9,7 7,0 

56 7,3 128,3 7.739 14,8 16,9 6,0 
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57 9,1 134,2 7.452 11,6 20,4 6,5 

58 7,9 138,7 7.209 13,4 14,0 8,0 

59 8,1 114,4 8.739 20,1 21,3 11,0 

60 7,1 127,9 7.820 12,4 21,6 8,0 

61 7,2 118,5 8.436 11,0 17,8 7,0 

62 8,1 142,8 7.004 12,4 13,7 6,0 

63 8,3 80,5 7.015 23,8 24,8 11,0 

Média 8,1 118,6 8.566 14,2 19,0 7,9 

Desvio Padrão 0,6 18.9 1.366 7,07 6,9 2,3 

 

O grau de umidade das sementes de H. impetiginosus variou de 7,1 a 9,2% no 

momento da condução dos testes fisiológicos de germinação e vigor (Tabela 3). Esses 

resultados corroboram com os parâmetros permitidos, visto que o mesmo deve permanecer 

abaixo de 13% para evitar processos intensivos de deterioração, que podem resultar em 

perda de vigor (MARCOS FILHO, 2005; GUARESCHI et al., 2015). Além disso, o grau de 

umidade entre os lotes deve apresentar uma variação mínima para garantir a padronização 

das avaliações e possibilitar a comparação de qualidade nos lotes, sendo recomendado o 

limite máximo de 2,0% de variação (MARCOS FILHO, 2015a). No presente estudo, a variação 

do grau de umidade das sementes dos lotes testados foi de apenas 2,1% (Tabela 3), sendo 

considerada adequada.  

Por meio da determinação do peso de mil sementes e do número de sementes por 

quilograma, observou-se que as sementes das árvores de H. impetiginosus possuem distintos 

pesos e volumes, variando de 80,5 a 168,3 g de sementes, ou seja, com um valor médio de 

8.590 sementes por quilograma (Tabela 3), o que corrobora com as informações fornecidas 

pelas  Instruções para Análise de Sementes de Espécies Florestais que, indicam haver 

aproximadamente 8.000 a 35.000 unidades por quilograma e classificam as sementes de H. 

impetiginosus em pequenas (PMS < 200 g) (BRASIL, 2013). 

As variações obtidas no peso de mil sementes podem estar associadas a inúmeros 

fatores, dentre eles a variabilidade genética existente entre as árvores da mesma espécie, às 

condições ambientais entre outros fatores (TELES e BARREIRA, 2018). Diferenças entre os 

resultados de peso de mil sementes da mesma espécie provenientes de árvores distintas 

foram encontradas para Tabebuia aurea (ipê-amarelo), também pertencente à família 

Bignoniaceae (SANTOS et al., 2019). 

 

5.3. Qualidade Fisiológica 

A qualidade fisiológica é uma ferramenta de diferenciação e avaliação de lotes, que 

é realizada por meio de testes de viabilidade e vigor. Observou-se efeito significativo ao nível 
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de 5% de probabilidade para todas as variáveis estudadas relacionadas aos aspectos 

fisiológicos das sementes, indicando que existem diferenças de desempenho fisiológico de 

germinação (Tabela 4) e vigor para as sementes provenientes das diferentes árvores de H. 

impetiginosus. 

O teste de germinação verifica o potencial máximo de germinação das sementes sob 

condições ideais (BRASIL, 2009), sendo uma das análises utilizadas nos critérios para a 

escolha de árvores matrizes (ARAÚJO et al., 2018). Assim, na população estudada de H. 

impetiginosus, 71,43% das árvores (indivíduos dos grupos 1, 2, 3, 4 e 5) produziram sementes 

com germinação superior a 50%, sendo esta a porcentagem mínima considerada para 

seleção de árvores matrizes (Tabelas 4 e 5). Para espécies florestais nativas, porcentagem 

de germinação superior a 50% pode ser considerada adequada, pois são plantas não 

domesticadas e que não passaram por melhoramento genético, principalmente quando se 

trata de plantas alógamas, como é o caso da espécie do presente estudo. 

 

Tabela 4. Aspectos fisiológicos das sementes de H. impetiginosus provenientes da Floresta 

Nacional de Açu, Assu, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

                   Grupos*                 Árvores 

Germinação                                                                                                                           CV%: 7,51                                                   

Grupo 1 (a) 1,6,9,10,11,52,56 

Grupo 2 (b) 4,5,14,17,26,28,29,44,50,55 

Grupo 3 (c) 2,8,12,13,16,24,27,30,41,43,46,47,49,54,59 

Grupo 4 (d) 3,7,18,22,38,45 

Grupo 5 (e) 15,33,37,40,51,62,63 

Grupo 6 (f) 19,20,23,31,39,48,57 

Grupo 7 (g) 36,42,61 

Grupo 8 (h) 21,25,32,35,53,58,60 

Grupo 9 (i) 34 

Sementes mortas                                                                          CV%: 14,15                                                   

Grupo 1 (a) 21,25,32,34,35,53,58,60 

Grupo 2 (b) 42,61 
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Grupo 3 (c) 20,23,26,31,36,48,57 

Grupo 4 (d) 15,19,33,39,40,51,62,63 

Grupo 5 (e) 3,7,18,22,24,37,38,45,46,54 

Grupo 6 (f) 2,8,12,13,16,27,41,43,47,49,59 

Grupo 7 (g) 4,5,14,17,28,29,30,44,50,55 

Grupo 8 (h) 1,6,9,10,11,52,56 

Índice de velocidade de germinação                                                                           CV%: 10,63                                                   

Grupo 1 (a) 29 

Grupo 2 (b) 6 

Grupo 3 (c) 9,11,14,52 

Grupo 4 (d) 5,10,17,28,30,56 

Grupo 5 (e) 1,2,8,12,16,27,44,55 

Grupo 6 (f) 4,7,22,38,41,43,47,50 

Grupo 7 (g) 3,13,45,49 

Grupo 8 (h) 15,18,24,33,37,40,46,51,54,59,60,62,63 

Grupo 9 (i) 19,20,23,26,31,39,42,48,57 

Grupo 10 (j) 21,25,32,34,35,36,53,58,61 

Comprimento de plântulas                                                                           CV%: 10,78                                                   

Grupo 1 (a) 14,34,41,43,45,52,56 

Grupo 2 (b) 7,28 

Grupo 3 (c) 3,5,6,8,10,11,9,12,13,15,16,17,18,22,23,21,24,26,29,31,32, 

33,36,38,39,40,42,44,46,47,48,49,55,57,59,62 

Grupo 4 (d) 1,4,2,19,25,27,30,35,50,53 

Grupo 5 (e) 20,37,51,54,58,60,61,63 
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Massa seca de plântulas  CV%: 15,10                                                   

Grupo 1 (a) 14,41,43,52,56 

Grupo 2 (b) 7,22,28,31,32,34,38,45,48,55,62 

Grupo 3 (c) 3,6,8,9,11,12,15,16,17,18,19,21,23,24,26,29,36,39,40,42,44, 

46,47,49,57,59 

Grupo 4 (d) 2,5,10,13,25,27,30,33,50,53 

Grupo 5 (e) 1,4,35,37,51,58,63 

Grupo 6 (f) 20,54,60,61 

Emergência                                                                           CV%: 8,26                                                   

Grupo 1 (a) 7,11,14,17,18,22,24,29,33,34,43,45,52,55,56,62 

Grupo 2 (b) 1,5,6,8,13,20,23,28,37,38,42,58 

Grupo 3 (c) 3,4,9,16,21,25,26,31,35,39,40,41,44,46,47,48,49,59 

Grupo 4 (d) 2,12,15,10,30,32,36,50,51 

Grupo 5 (e) 19,27,57,63 

Grupo 6 (f) 53,54,60,61 

Índice de velocidade de emergência                                                                         CV%: 10,30                                                   

Grupo 1 (a) 14,18,22,29,34,43,52,62 

Grupo 2 (b) 7,11,17,24,25,28,31,38,40,48,56,58 

Grupo 3 (c) 4,5,6,8,9,13,16,20,21,23,26,33,35,37,39,41,42,44,45,46,47, 

49,55,59 

Grupo 4 (d) 1,2,3,12,15,27,30,32,36,50,51 

Grupo 5 (e) 10,19,54,57,60,63 

Grupo 6 (f) 53, 61 
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Condutividade elétrica CV%: 6,12                                                   

Grupo 1 (a)                                            22,24,25,50,54,56  

Grupo 2 (b)                                                16,23,28,29,35,43 

Grupo 3 (c) 3,15,21,31,38,45,46 

Grupo 4 (d) 1,14,17,37,39,40,41,42,55,58,63 

Grupo 5 (e) 2,4,5,7,18,27,44,48,49,57 

Grupo 6 (f) 6,8,11,12,13,19,29,30,36,59,62 

Grupo 7 (g) 10,20,26,33,34,47,51,52,53,60,61 

Grupo 8 (h) 9,32 

* A classificação do grupo foi realizada de acordo com o teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade. Os valores superiores estatisticamente são apresentados a partir da letra “a”. CV: 

Coeficiente de variação. 

 

Os indivíduos foram classificados com qualidade fisiológica alta, intermediária e 

baixa, conforme os critérios de classificação, baseados na análise estatística (Tabelas 4 e 

5).Todas as árvores dos grupos 1 e 2 (27% dos indivíduos amostrados) produziram sementes  

consideradas de alta viabilidade, cujas porcentagens de germinação foram iguais ou 

superiores a   78%; e de qualidade intermediária os indivíduos pertencentes aos grupos 3, 4 

e 5 (44% do total de árvores amostradas), cuja faixa de germinação das sementes produzidas 

foi  ≥ 50% < 78% (Tabelas 4 e 5).  

Padrões mínimos de germinação foram estabelecidos para Handroanthus 

heptaphylla (Bignoniaceae), os quais se assemelham à classificação usada neste estudo, na 

qual foram consideradas sementes de maior viabilidade a partir de 60% de germinação 

(WIELEWICKI et al., 2006).  

Exatamente 29% das árvores (indivíduos dos grupos 6, 7, 8 e 9) produziram lotes de 

sementes com viabilidade inferior a 50%, decorrente, principalmente, da quantidade de 

sementes mortas presentes (Tabela 4). Entretanto, deve-se ressaltar que as sementes 

apresentaram ataques de lagartas de Caphys bilineata (Stoll), (Lepidoptera: Pyralidae) 

(Figura 7). Provavelmente, a presença desta espécie influenciou no potencial germinativo nas 

sementes, acarretando baixos valores de germinação, visto que mesmo com a realização do 

beneficiamento manual, algumas das sementes consideradas íntegras e sadias, poderiam 

apresentar danos mecânicos visualmente imperceptíveis. 
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Tabela 5. Critérios de classificação de qualidade de sementes dos indivíduos de 

Handroanthus impetiginosus, com base no teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Variável avaliada Classificação (níveis de vigor) 

Germinação Alta: 93 – 78% (a, b) 

Intermediária: 76 – 51% (c, d, e) 

Baixa: 47 – 20% (f, g, h, i) 

Índice de Velocidade de Germinação Alta: 6,33 – 4,83 (a, b, c) 

Intermediária: 4,64 – 3,15 (d, e, f) 

Baixa: 2,82 – 0,77 (g, h, i, j) 

Emergência  Alta: 66 – 59% (a, b) 

Intermediária: 58 – 48% (c, d) 

Baixa: 44 – 23% (e, f) 

Índice de Velocidade de Emergência Alta: 2,42 – 2,14 (a, b) 

Intermediária: 2,12 – 1,65 (c, d) 

Baixa: 1,59 – 1,26 (e, f) 

Comprimento de Plântulas Alta: 16,76 – 13,80 cm.pl-1 (a, b) 

Intermediária: 11,78 – 7,35 cm.pl-1 (c, d) 

Baixa: 6,42 – 2,36 cm.pl-1 (e) 

Massa Seca de Plântulas Alta: 26,37 – 18,54 mg.pl-1 (a, b) 

Intermediária: 17,35 – 13,34 mg.pl-1 (c, d) 

Baixa: 12,43 – 3,62 mg.pl-1 (e, f) 

Condutividade elétrica  Alta: 52,93 – 68,09 μS.cm-1 (a, b) 

Intermediária: 69,86 – 82,40 μS.cm-1 (c, d) 

Baixa: 84,36 – 115,78 μS.cm-1 (e, f, g) 

* A classificação dos grupos em níveis de vigor foi realizada de acordo com o teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade. Os grupos com maiores médias estatisticamente são 

apresentados a partir da letra “a”. 
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Figura 7. Sementes de Handroanthus impetiginosus atacadas por larvas de Caphys bilineata. 

 

Fonte: Pimenta, 2019 

 

Os testes de vigor, quando avaliados conjuntamente, permitem classificar as 

sementes de diferentes lotes como de alto ou de baixo vigor (OLIVEIRA et al., 2018). Por 

meio da avaliação do índice de velocidade de germinação, observou-se que as sementes dos 

indivíduos pertencentes aos grupos 1, 2 e 3 (IVG entre 6,33 e 4,83) eram mais vigorosas que 

as demais. E as sementes dos indivíduos pertencentes aos grupos 4, 5 e 6 (IVG entre 4,64 e 

3,15) apresentaram resultados intermediários no IVG (Tabela 4). Dentre as árvores acima 

elencadas, destaca-se a árvore 29 (grupo 1), cujas sementes apresentaram resultados 

superiores de velocidade (6,3), diferindo significativamente dos demais grupos. 

Assim como o IVG, a massa seca de plântulas e o comprimento de plântulas (Tabela 

4) foram eficientes para distinguir o vigor de sementes e selecionar as melhores árvores 

matrizes. O comprimento de plântulas possibilitou classificar 9 indivíduos (grupos 1 e 2) como 

de alta qualidade e outros 46 indivíduos (grupos 3 e 4) com qualidade intermediária. A massa 

seca de plântulas distinguiu 16 indivíduos (grupos 1 e 2) como produtores de sementes de 

alta qualidade fisiológica e 36 indivíduos (grupos 3 e 4) de qualidade intermediária. Houve 

redução no desempenho para os indivíduos 37, 51, 54 e 63.   

A análise do crescimento de plântulas pode ser mensurada por meio de duas 

grandezas físicas, o comprimento e a massa seca.  Na variável massa seca são identificadas 

como sementes vigorosas aquelas que transferem maior quantidade de matéria seca de seus 

tecidos de reserva para o eixo embrionário na fase de germinação, originando plântulas com 

maior peso (NAKAGAWA, 1999). No teste de comprimento de plântula, consideram-se mais 

vigorosas as sementes que originarem plântulas com maior crescimento, em função da maior 

1 cm 
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translocação das reservas dos tecidos de armazenamento para o crescimento do eixo 

embrionário (GUEDES et al., 2015). 

Nessa perspectiva, foi possível observar que as árvores, cujas sementes com maior 

porcentagem de germinação originaram maior comprimento de plântulas normais (Figura 8). 

As árvores que produziram sementes acima de 50% de germinação tiveram uma média de 

8,83 cm mg pl-1 (Sx: 0,50) no comprimento de plântulas e 14,75 g (Sx: 0,68) na massa seca, 

possuindo uma média de 3,49 (Sx: 0,16) para o IVG. O alto vigor das sementes acelerou os 

processos metabólicos das sementes de H. impetiginosus, propiciando germinação mais 

rápida e uniforme. 

 

Figura 8. Plântulas normais (A) e plântula anormal (ausência de raiz principal) (B) de 

Handroanthus impetiginosus. 

 

 

Dessa forma, é importante salientar que a rápida emergência das plântulas diminui 

o tempo de permanência das sementes no solo sem germinar e, consequentemente, diminui 

as chances de insucesso durante a estação chuvosa, seja por deterioração ou predação. 

Além disso, a rápida germinação representa menor competição com as plantas daninhas 

(FERREIRA e BORGHETTI, 2004).  

A porcentagem de emergência e o IVE foram superiores para as sementes dos 

indivíduos pertencentes aos grupos 1 e 2 e intermediárias para os indivíduos dos grupos 3 e 

4 (Tabelas 4 e 5). Ainda sobre estas variáveis, embora as sementes dos indivíduos 27, 54 e 

63 tenham apresentado baixo desempenho, estes foram classificados como de vigor alto ou 

intermediário para outras variáveis, como germinação e condutividade elétrica.  Isso reforça 

a hipótese de que é comum haver variações no desempenho fisiológico das sementes de um 

mesmo lote (árvore) em função do teste realizado, no entanto, ainda assim foi possível 
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realizar o ranqueamento dos lotes de sementes de H. impetiginosus em diferentes níveis de 

vigor. 

O teste de emergência é considerado eficiente para diferenciar lotes de sementes 

em diferentes níveis de qualidade fisiológica, submetendo-os às condições adversas de 

campo, em que se pressupõe que apenas sementes mais vigorosas surgirão e provavelmente 

estabelecerão um rápido e uniforme desenvolvimento (MARCOS FILHO, 2015b). A alta 

velocidade de emergência evidencia o crescimento mais rápido das plântulas, o que pode 

favorecê-las em campo ou na produção de mudas, para que haja maior aproveitamento de 

nutrientes e água, além de ficar por menor período expostas às condições adversas 

(GUEDES et al., 2015). 

Diversos aspectos do vigor podem afetar o estabelecimento das plântulas em 

campo, portanto vários testes têm sido propostos, uma vez que a deterioração de sementes 

e a consequente perda de vigor se manifestam de diversas formas. Entre os testes de vigor 

de utilização promissora em sementes de espécies florestais destacam-se os testes de 

envelhecimento acelerado e condutividade elétrica (ARAÚJO et al., 2018; AVELINO et al., 

2018). 

De acordo com Marcos Filho (2015a), o teste de condutividade elétrica é um teste 

bioquímico que se baseia no conceito de que o vigor está diretamente relacionado com a 

integridade do sistema de membranas celulares. O princípio do teste é que sementes mais 

vigorosas liberam menos solutos para o meio e, portanto, os valores de condutividade elétrica 

são menores, pois têm maior facilidade no restabelecimento da integridade das membranas 

celulares. 

Nesse sentido, as sementes dos lotes que apresentaram menores valores (grupo 1 

e 2) de condutividade elétrica foram consideradas mais vigorosos (Tabela 4). Além disso, as 

árvores 9 e 32, que produziram sementes menos vigorosas pelo teste de CE apresentaram 

percentagens de germinação de 90 e 30%, respectivamente. Esse fato pode ter ocorrido pois 

a redução do vigor ocorre de maneira mais rápida que quando comparada à perda de 

viabilidade (germinação). No solo, o contato semente-água de embebição é 

consideravelmente mais lento quando comparado à hidratação direta em água, e como a 

leitura da condutividade elétrica é realizada diretamente na água de embebição, esta detecta 

com mais eficiência o início da deterioração das membranas, demonstrando mais facilmente 

quais lotes de sementes são mais vigorosos (MARCOS FILHO, 2015a; AVELINO et al., 2018). 

As estimativas dos coeficientes de correlação de Pearson entre os testes de 

germinação, condutividade elétrica e os testes de emergência e índice de velocidade de 

emergência de plântulas demonstraram que existe correlação entre as variáveis (Tabela 6). 
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Tabela 6. Coeficientes de correlação de Pearson entre os testes de germinação (G), condutividade 

elétrica (CE) com os testes de emergência (E) e índice de velocidade de emergência (IVE) de 

plântulas das árvores de H. impetiginosus. 

Aspectos fisiológicos E IVE 

G 0.3603** 0.2113** 

CE -0.2797** -0.2932** 

             **: significativo ao nível de 5% de probabilidade 

 

Os testes de condutividade elétrica apresentaram correlações negativas, porém 

pouco significativas devido aos baixos valores obtidos, em relação a emergência e o índice 

de velocidade de emergência. No entanto, esses resultados indicam uma tendência de quanto 

maior os valores de CE nas sementes, mais baixa será a emergência e a velocidade de 

emergência das plântulas em campo (Tabela 6).  

Estes resultados corroboram com Marcos Filho (2005) o qual descreve que a 

redução da velocidade de emergência geralmente é determinada pela desorganização do 

sistema de membranas, pois segundo este autor pode haver perda de exsudados essenciais 

à manutenção do potencial osmótico interno da célula, além de que a liberação desses 

exsudados estimula o desenvolvimento de microrganismos prejudiciais à germinação. Dessa 

maneira, o teste de condutividade elétrica fornece resultados rápidos quanto ao vigor das 

sementes, sendo possível verificar diferenças nos níveis de vigor.  

Em relação à altura, DAP e DAS (Tabela 3) das árvores e a germinação das 

respectivas sementes (Tabela 4) foi observado que não houve correlação significativa entre 

as variáveis (Tabela 7), visto que as árvores que produziram sementes com germinação 

superior a 50% demonstraram uma média de 14,13 cm, 18,38 cm e 8,05 m sobre os dados 

de DAP, DAS e altura, respectivamente. Enquanto os indivíduos de sementes com 

germinação inferior obtiveram 14,43 cm, 20,37 cm e 7,58 m sobre os dados de DAP, DAS e 

altura, respectivamente 

A correlação não significativa entre as características fenológicas (altura, DAP e 

DAS) e a viabilidade das sementes ocorre devido à qualidade fisiológica das sementes estar 

relacionada com muitos fatores bióticos e abióticos (ARAÚJO et al. 2018). Entretanto, estudos 

realizados por Barros et al. (2019), demonstraram correlação para Swietenia macrophylla 

King, pois matrizes com maior porte em altura e diâmetro apresentavam uma tendência de 

maior produção de plântulas para as árvores nas maiores classes de DAP. No entanto, o autor 

ressalta que esse padrão não foi constante para todas as árvores do estudo, devido aos 

fatores de competição, incidências de luz, entre outros. 
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Tabela 7. Coeficientes de correlação de Pearson entre os testes de germinação e emergência com 

os parâmetros de altura, DAP e DAS das árvores de H. impetiginosus. 

Aspecto fisiológico Altura DAP DAS 

Germinação 0,5984ns 0,7774 ns 0,4705 ns 

Emergência 0,9626ns 0,4321ns 0,9466ns 

              ns não significativo ao nível de 5% de probabilidade; DAP: Diâmetro à altura do peito; DAS: 

Diâmetro à altura do solo 

 

Também foram realizadas as estimativas dos coeficientes de correlação de Pearson 

entre os aspectos físicos (peso de mil sementes e número de sementes por quilograma) e 

fisiológicos (testes de viabilidade e vigor). No entanto, os resultados demonstraram que não 

há correlação entre as variáveis; isso ocorre devido os diversos fatores bióticos e abióticos, 

entre eles, a variabilidade genética entre os indivíduos e, portanto, na mesma espécie pode 

haver diferenças de tamanho que na maioria das vezes não se correlacionam com a 

qualidade fisiológica das sementes (PEÑALOZA e DURÁN, 2015). 

Portanto, esses resultados evidenciam que indivíduos da mesma população podem 

produzir sementes com diferentes viabilidades e vigor, semelhantemente às informações 

observadas para sementes de Tabebuia aurea (SANTOS et al., 2019), Poincianella 

pyramidalis (LIMA et al., 2014) e Ceiba speciosa (ROVERI-NETO; PAULA, 2017). Pelos 

resultados dos testes de vigor, também se observa que às vezes as sementes de um mesmo 

lote (árvore) podem ser classificadas como de alto vigor para um determinado teste e de 

qualidade fisiológica intermediária ou baixa para outros testes (Tabela 4). Isso pode ser 

explicado pelo fato de que há testes de vigor que são mais sensíveis que outros em detectar 

diferenças sutis na qualidade fisiológica de sementes, principalmente quando se analisa um 

número elevado de lotes. Por isso recomenda-se realizar uma análise conjunta de todos os 

testes vigor aliados aos resultados do teste de germinação para obtenção do ranqueamento 

dos lotes em níveis de vigor. 

Diante do exposto, após os resultados dos testes de viabilidade e vigor (Tabela 4) e 

conforme os critérios estabelecidos para a classificação das sementes em três níveis de vigor 

(Tabela 5), foi possível classificar como alta qualidade fisiológica as sementes produzidas 

pelas árvores pertencentes aos grupos 1 e 2 e com qualidade intermediária as sementes 

coletadas dos indivíduos dos grupos 3 e 4. 

 

5.4. Seleção de árvores matrizes 

No presente estudo, apenas as árvores que apresentaram viabilidade acima de 50% 

(Tabela 4) foram consideradas para a seleção de árvores matrizes. Conforme o dendrograma 
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(Figura 3), foram obtidos 17 grupos, portanto, levando em consideração a seleção de matrizes 

para coleta de sementes, os indivíduos a serem indicados devem ser os mais distantes 

geneticamente. Dessa forma, os indivíduos de H. impetiginosus selecionados na Tabela 8 

podem ser indicados como árvores matrizes, em função dos critérios estabelecidos de 

diversidade genética (distância genética de Nei < 0,72) (Figura 3) e de qualidade fisiológica 

das sementes alta e intermediária (Tabelas 4 e 5), destacando-se as árvores cujas sementes 

apresentaram germinação superior a 50%.  

 

Tabela 8. Seleção das árvores matrizes conforme os critérios de diversidade genética e qualidade 

fisiológica de Handroanthus impetiginosus. 

Grupos do 

dendrograma 

de Nei 

Indivíduos de cada grupo 

(Diversidade genética) 

Indivíduos selecionados* 

(Qualidade fisiológica e 

genética) 

1 1, 2,  4, 12, 37 1, 2, 4, 12, 37 

2 5 5 

3 7, 9, 20, 25 7, 9 

4 32 - 

5 38 38 

6 26 26 

7 42, 46, 48, 52, 53 46, 52 

8 61, 62 62 

9 47 47 

10 54, 60 54 

11 56 56 

12 58 - 

13 3, 28, 30, 33, 40, 50  3, 28, 30, 33, 40, 50 

14 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 

24, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 39 

10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 

24, 27, 29 

15 6, 8, 11, 41, 43 6, 8, 11, 41, 43 

16 44, 45, 49, 51, 55, 57, 59  44, 45, 49, 51, 55, 59 

17 63 63 

*Indivíduos selecionados: árvores classificadas segundo os parâmetros de qualidade 

genética e fisiológica  
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Portanto, a classificação dos testes de viabilidade e vigor (Tabelas 4 e 5), juntamente 

com os resultados de diversidade genética (Figura 3) dos indivíduos, demonstraram que 45 

árvores podem ser selecionadas (Tabela 8) como produtoras de sementes de alta qualidade 

genética e fisiológica. No entanto, dentre estas o ideal é que apenas 1 a 2 indivíduos sejam 

selecionados por grupos formado no dendrograma de Nei, com a finalidade de selecionar 

indivíduos menos similares em relação à diversidade genética. 

Nos grupos 4 e 12, que representam os indivíduos 32 e 58 respectivamente, apesar 

de terem apresentado germinação inferior a 50%, as sementes foram consideradas de 

qualidade fisiológica alta ou intermediária para variáveis importantes como a Emergência e o 

IVE (Tabela 4). Portanto, por estarem em agrupamentos isolados e terem sido considerados 

superiores em relação à diversidade genética (Figura 3) deve-se coletar sementes destes 

dois indivíduos nos anos subsequentes para realizar novos testes de germinação, pois de 

acordo com Marcos Filho (2016) é comum ocorrer variações na produção de sementes 

durante anos distintos, devido às influências dos fatores bióticos e abióticos. Por isso, 

recomenda-se que sejam realizadas coletas consecutivas de 2 a 3 anos para que os 

indivíduos selecionados possam ser considerados árvores matrizes produtoras de sementes 

(DAVIDE e SILVA, 2018). 

O tamanho efetivo populacional estimado pelo programa ConservaGen demonstra 

que a população apresenta um Ne= 101. O tamanho efetivo estimado nas árvores adultas 

(101) foi superior ao número de indivíduos amostrados na população (63), demonstrando que 

a população tem potencial para a conservação in situ. Segundo Sebbenn (2002), o tamanho 

efetivo de 60 tem sido preconizado como mínimo para a conservação genética de uma 

população, estando em conformidade com o obtido no presente estudo.  

Os métodos para a escolha das árvores matrizes são fundamentais para o sucesso 

do plantio. No entanto, verifica-se que grande parte da literatura sobre o assunto não divulga 

os critérios de escolha das árvores matrizes. Conforme observado pelo levantamento 

realizado por Passos e Cruz (2015), apenas 26,29% das pesquisas realizadas informavam a 

quantidade de árvores matrizes em que as sementes florestais foram coletadas e em apenas 

25% desses trabalhos foram estabelecidas as distâncias mínimas entre matrizes e informado 

os critérios de seleção utilizados. Estes dados comprovam a necessidade de informações 

mais completas e de diretrizes para assegurar a escolha correta das árvores matrizes.  

Os resultados obtidos neste estudo são essenciais para subsidiar projetos de 

conservação e restauração de populações naturais de H. impetiginosus. A população 

estudada possui potencial para ser implantada uma Área de Coleta de Sementes, por 

apresentarem indivíduos com qualidade fisiológica alta e intermediária, além de uma 

diversidade genética intrapopulacional intermediária, fundamentada nos valores de identidade 

de Nei, índice de Shannon e pelo método UPGMA. Deve ser ressaltado que este estudo foi 
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baseado em uma população de H. impetiginosus no bioma Caatinga, sendo necessário 

estudos em outras áreas de ocorrência naturais, visto que a espécie possui ampla distribuição 

geográfica. 
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6. CONCLUSÕES 

__________________________________________________________________________ 

 

A seleção de árvores matrizes de Handroanthus impetiginosus com vistas à 

instalação de Áreas de Coletas de Sementes pode ser realizada a partir dos indivíduos com 

distância genética de Nei < 0,72 e que produziram sementes com germinação superior a 50%. 

Pelo exposto, na área do presente estudo, 45 indivíduos podem ser considerados 

adequados para a produção de sementes de alta qualidade fisiológica e genética. 
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