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Introdução 
 

O Brasil é considerado o país de maior biodiversidade do planeta, com um número de espécies estimado em 20% 

de toda a biodiversidade existente, dada sua dimensão continental e a grande variação geomorfológica e climática 

Araujo [1]. Diversas espécies de plantas que se destacam no cenário econômico mundial são originárias do Brasil, como 

a castanha do Pará (Bertholletia excelsa H. B. K.), seringueira (Hevea brasiliensis H. B. K. M. Arg) e o mogno 

(Swietenia macrophylla). Além dessas espécies, reconhecidas pelo valor econômico e pela abrangência de área plantada 

no território brasileiro, outras espécies florestais requerem uma atenção especial em função da sua importância 

histórica, ecológica, econômica e cultural Davide e Silva [2]. A contribuição delas para o setor comercial e ambiental é 

de grande valia e satisfatório, uma vez que elas se destacam pela qualidade da madeira (celulose, fibra, polpa e 

biomassa para produção de energia), uso medicinal e industrial e a utilização ornamental e paisagística. Além de ser de 

grande relevância ecológica por favorecer os trabalhos de reflorestamentos e recomposição de áreas ambientalmente 

degradadas, servir de alimento e refúgio para a fauna silvestre, seqüestrar carbono atmosférico, fixar nitrogênio e ciclar 

matéria orgânica no solo Sarmento e Villela [3]. 

O cerrado é um bioma que possui inúmeras espécies de plantas caracterizadas como importantes fontes de 

alimentos, substâncias medicinais, madeireiras, plantas melíferas e ornamentais Almeida et al.; Lopes et al. [4,5]. 

Destaca-se nesse cenário a região Norte de Minas por sua importante atividade extrativista que serve como fonte de 

alimento, renda e emprego. Uma das espécies de suma importância nessa atividade é o Caryocar brasiliense conhecido 

vulgarmente por pequizeiro. Segundo Lopes et al. [5] durante a safra de verão de dois meses, dezembro a janeiro, a 

colheita e a comercialização dos frutos de pequizeiro, mobiliza 50% da população que vive no campo, representando 

54,7% da renda anual do trabalhador rural. Outra planta representativa na região é a Butia capitata popularmente 

conhecida por coquinho-azedo, sendo muito apreciados e utilizados para o consumo in natura e na fabricação de sucos, 

licores, sorvetes e picolés. Entretanto, essa fruteira encontra-se ameaçada pelo intenso extrativismo de seus frutos e pela 

agropecuária Moura et al.[6]. Desse modo, torna-se importante desenvolver estratégias de proteção a essa espécie, 

aliado ao seu uso sustentável. 

Diante desse quadro, faz-se necessário o desenvolvimento de programas regionais para revegetação visando 

recuperação e conservação de remanescentes da vegetação nativa, restauração ambiental e programas voltados para a 

produção e extrativismo sustentável.  As espécies florestais são propagadas naturalmente via seminal. Portanto, a 

disponibilidade de lotes de sementes com qualidade genética e fisiológica é indispensável para o sucesso destes 

programas.  

A produção de sementes de espécies florestais depende de vários estudos: época de produção, métodos de coleta, 

métodos de beneficiamento, armazenamento, qualidade física, fisiológica e germinação. 

O presente estudo tem como objetivo levantar um banco de dados de espécies florestais nativas para a avaliação 

de parâmetros importantes que contribuem para o estabelecimento de bancos de sementes florestais na região norte de 

Minas Gerais. 

 

Material e Métodos 

 

As espécies foram selecionadas a partir de estudos florísticos realizados em uma floresta ciliar do Córrego dos 

Bois, Parque Estadual da Lapa Grande, Montes Claros no Norte de Minas Gerais, MG. Foram selecionadas 60 espécies 

de acordo com o ranking de (IVI) índice de valor de importância. 

O estudo está sendo conduzido por meio de revisões bibliográficas com auxílio de livros precedidos da 

biblioteca da Universidade Federal de Minas Gerais, campus de Montes Claros, e artigos científicos obtidos pela 

internet. 

Os parâmetros avaliados serão relacionados à produção de sementes de espécies florestais. 

Os dados obtidos até o presente momento foram organizados em planilhas no programa Excel e analisados por 

meio de estatística descritiva.  
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Resultados e Discussão 



 

 

Foi estudado um total de 60 espécies, pertencentes a diferentes gêneros e famílias. Das espécies levantadas, 

encontraram-se dados para 54 delas de pelo menos um parâmetro que será avaliado, representando 90% do total. 

Conhecer esses parâmetros é de suma importância, uma vez que nos levam a compreender melhor diversos fatores 

como, por exemplo, o comportamento fisiológico das sementes, e isso são imprescindíveis para a conservação e a 

produção de mudas de espécies florestais nativas. Segundo Sarmento e Villela [3] esse comportamento fisiológico tem 

grande influência na germinação e no armazenamento que por sua vez, está relacionado ao grupo ecológico ao qual a 

semente pertence. 

O parâmetro até agora analisado foi a germinação. O conhecimento das condições ideais para a germinação da 

semente de uma determinada espécie é de fundamental importância, principalmente, pelas respostas diferenciadas que 

ela pode apresentar em função de diversos fatores, como dormência, condições de ambiente, envolvendo, água, luz, 

temperatura, oxigênio e o tipo de substrato para sua germinação Carvalho e Nakagawa; Dousseau et al. [7,8]. 

Segundo Albuquerque et al. [9], em espécies florestais nativas é comum a presença de sementes que, mesmo 

viáveis, não germinam, embora as condições ambientais estejam aparentemente favoráveis. Estas sementes são 

consideradas dormentes e podem necessitar de tratamento especial para germinar. Alguns dos tratamentos utilizados são 

métodos de escarificação mecânica e química; controle de temperatura e, dentre os diversos fatores de ambiente físico, 

essa tem sido considerada como um dos principais responsáveis tanto pela porcentagem final de germinação como pelo 

índice de velocidade (IVG) Carvalho e Nakagawa [7]. Outro fator de grande relevância na germinação é a luz, sendo o 

embrião responsável pela percepção e tradução do estímulo luminoso. O substrato também desempenha extrema 

importância, tanto na germinação quanto na emergência, pois detalhes como a aeração, estrutura, capacidade de 

retenção de água, grau de infestação de patógenos, podem variar de um substrato para outro, favorecendo ou 

prejudicando a germinação das sementes Popininges; Dousseau et al.[10,8]. 

Neste banco de dados levantado, quanto ao parâmetro germinação, como está representado no gráfico1, as 

literaturas mostraram número de trabalhos consideráveis em relação á dormência e aos tratamentos utilizados, uma vez 

que a diversidade de espécies são inúmeras, entretanto, como pode ser observado, houve um decréscimo nos resultados 

em relação á emergência da protrusão radicular e de plântulas normais. Isso demonstra a dificuldade de se adequar a 

métodos para trabalhar com sementes, sobretudo de espécies florestais nativas. 

 

Conclusão 
 

Constatou-se a escassez de informações existentes sobre as espécies florestais nativas, principalmente, em 

relação ás sementes das mesmas. Esse fato torna-se impulso e motivação para que trabalhos venham ser desenvolvidos 

e sirvam de contribuição, pois tais espécies influenciam de forma significativa o contexto econômico, social e ambiental 

nos dias de hoje. 
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Gráfico 1. Porcentagem de dados quanto á Plântulas normais (PN); Protrusão radicular (PR); Tratamentos e Dormência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


