
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA/FITOTECNIA      

HAYNNA FERNANDES ABUD        

GERMINAÇÃO, MORFOLOGIA E ARMAZENAMENTO DE SEMENTES 

DE MANDACARU (Cereus jamacaru DC.) E XIQUE-XIQUE (Pilosocereus 

gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G. D. Rowley).         

FORTALEZA 

2010 



HAYNNA FERNANDES ABUD      

GERMINAÇÃO, MORFOLOGIA E ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DE 

MANDACARU (Cereus jamacaru DC.) E XIQUE-XIQUE (Pilosocereus gounellei (F.A.C. 

Weber) Byles & G. D. Rowley).     

Dissertação submetida à coordenação do 

Programa de Pós-graduação em 

Agronomia/Fitotecnia da Universidade Federal 

do Ceará, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Fitotecnia.  

Orientador: Prof.° DS.c Antonio Marcos 

Esmeraldo Bezerra.         

FORTALEZA 

2010  



 
HAYNNA FERNANDES ABUD     

GERMINAÇÃO, MORFOLOGIA E ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DE 

MANDACARU (Cereus jamacaru DC.) E XIQUE-XIQUE (Pilosocereus gounellei (F.A.C. 

Weber) Byles & G. D. Rowley).    

Dissertação submetida à coordenação do Programa de Pós-graduação em 

Agronomia/Fitotecnia, da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial para a 

obtenção do grau de Mestre em Agronomia. Área de concentração Fitotecnia. 

Aprovada em 29 / 01 / 2010     

BANCA ENXAMINADORA   

Prof.° DS.c Antonio Marcos Esmeraldo Bezerra (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará   

Prof° DS.c Sebastião Medeiros Filho 

Universidade Federal do Ceará   

Profª DS.c Kathia Fernandes Lopes Pivetta 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 



                            

Aos meus Pais, 

Habib Rodrigues Abud 

Terezinha Oliveira Fernandes 

Ao meu irmão,  

Sayd Fernandes Abud 

DEDICO 



AGRADECIMENTOS  

A Deus, pela vida, saúde, oportunidades, forças e discernimento durante toda a minha 

vida, sempre me conduzindo pelos caminhos corretos.  

Aos meus pais, Habib e Terezinha pelo amor, atenção, dedicação, ensinamentos e 

investimentos. Ao meu irmão, Sayd Abud, por todos os momentos compartilhados, toda 

amizade, carinho, atenção e principalmente por almejar tanto quanto eu meu sucesso 

profissional. 

A minha avó Maria José, que por meio da sua simplicidade e humildade conseguiu me 

mostrar a cada dia que a felicidade encontra-se nas coisas mais simples da vida. 

As minhas tias Kika, Eliane, Eliete e Fátima pelo incentivo nos momentos de 

dificuldade, pelos ensinamentos diários e por todo carinho e apoio. 

As minhas duas queridas “primas-irmã” Patrycia Moura e Daniele Fernandes por todo 

amor, companheirismo, amizade, cumplicidade das nossas idéias, momentos felizes e de 

dificuldade. Amo vocês! 

A José Gilson Louzada Regadas Filho pelo amor, carinho, pela amizade, 

companheirismo e pela dedicação para realização deste trabalho. 

A Universidade Federal do Ceará e em especial ao Departamento de Fitotecnia, pela 

formação e oportunidade de realização deste trabalho. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, pela 

concessão de bolsa de estudo durante o Curso de Pós - graduação. 

Ao professor Antonio Marcos Esmeraldo Bezerra pela valiosa orientação, pelos 

ensinamentos transmitidos, apoio, incentivo e amizade. 

Ao professor Sebastião Medeiros Filho pela orientação durante a graduação, e pelos 

ensinamentos, durante toda minha formação. 

Ao professor Renato Inneco pela amizade, por toda atenção dedicada aos trabalhos, 

por diversos conselhos e ensinamentos transmitidos de forma tão carinhosa durante a 

graduação e pós-graduação. 

A professora Izabel Gallão, pelo carinho e amizade, pelos ensinamentos e pela 

confiança em mim depositada. 

Aos professores Roberto Jun Takane e Kathia Fernandes Lopes Pivetta pela 

colaboração com o presente trabalho. 



Aos amigos Felipe Barbosa e Tiago Dias e Maria Alyne pela sincera amizade, sonhos 

compartilhados, harmoniosa convivência, e por cada momento de alegria e dificuldade que 

passamos juntos. 

As amigas Neyara e Yara por toda amizade, cumplicidade, apoio e companheirismo, e 

sua família pelo carinho e atenção. E nesse momento vale lembrar: amigo é a família que 

podemos escolher! 

A amiga Nayara Roberto, que com sua simplicidade consegue nos mostrar que as 

conquistas de nossas vidas dependem apenas de nós mesmos, e que paciência e perseverança 

é o caminho para alcançarmos nossos objetivos. 

Ao amigo Magnum (Mago véi) que tornou vários momentos difíceis em alegria, e que 

com sua simpatia consegue transformar qualquer instante em um momento especial.  

Ao amigo Diego pela colaboração para a realização deste trabalho, nos momentos em 

que tanto precisei de ajuda, ou com as minúsculas sementes ou com as plantas cheias de 

espinhos. 

Ao amigo Rodrigo pela amizade, pelos esclarecimentos, por estar sempre disposto 

tirar dúvidas e colaborar com o crescimento profissional. 

A equipe de trabalho do LAS, Sebastião Medeiros, Marcos Esmeraldo, Elizita Maria 

Teófilo, Maria Salete Rafael, João Batista Santiago e Noelia. 

Aos amigos dos LAS, Tiago, Nayara, Magnum, Diego, Paulinha, Wener, Cássia, 

Renato pelo companheirismo neste percurso, pela ajuda prestada para a realização deste 

trabalho, pela ótima convivência, pelos momentos de estudo, pela troca de experiências, pelos 

esclarecimentos e brincadeiras. 

Aos amigos do Curso de Pós-graduação em Agronomia/Fitotecnia, em especial a 

Ravena, Glauber, Afrânio, Natália e Aline, pelos momentos compartilhados de estudo e 

principalmente de descontração as quintas - feira. 

Ao Ingo Ararê pela sua colaboração com as ilustrações feitas com tanta presteza. 

Aos professores desta Universidade pelos ensinamentos e esclarecimentos. 

A todos que direta ou indiretamente contribuíram neste percurso com a conquista deste 

sonho, independente da função ou grau de parentesco.   

Muito obrigada!  



 
RESUMO  

As cactáceas apresentam elevado valor econômico devido a sua utilização como planta 
ornamental, forrageira, medicinal e alimentar. Objetivou-se no presente trabalho estudar a 
germinação, morfologia de frutos, sementes e descrição de estádios de crescimento de plantas 
de mandacaru (Cereus jamacaru) e de xique-xique (Pilosocereus gounellei), além de avaliar a 
qualidade fisiológica das suas sementes em dois ambientes e três embalagens, no transcurso 
de seis meses. As sementes foram obtidas de frutos da Fazenda Experimental Vale do Curu, 
em Pentecoste/CE. Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Análise de 
Sementes (UFC). No ensaio da germinação analisou-se a combinação de duas condições de 
luminosidade (fotoperíodo de 12 horas e escuro completo) e três temperaturas (25; 30 e 20-30 
ºC), dispostos num arranjo fatorial 2x3, no modelo inteiramente casualizado, com quatro 
repetições para cada espécie. Efetuaram-se contagens diárias até o 16° dia após a semeadura 
para avaliação da porcentagem, índice de velocidade e tempo médio de germinação. Na 
descrição morfológica das sementes consideraram-se aspectos externos e internos. Para 
descrição e ilustração da morfologia externa da germinação e da planta, realizou-se semeadura 
de 200 sementes, em bandejas de polietileno. Avaliaram-se os processos de germinação e 
crescimento das plantas durante 150 dias, sendo caracterizados oito estádios de crescimento, 
baseados na diferenciação morfológica. O ensaio de armazenamento foi realizado de abril a 
outubro de 2009. Os tratamentos foram dispostos num arranjo em parcelas subdivididas, em 
um delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. As parcelas receberam a 
combinação dois ambientes de armazenamento (câmara fria e ambiente natural) e três 
embalagens (saco de papel multifoliado, saco de plástico e vidro), enquanto nas sub-parcelas 
constaram os períodos de armazenamento (0, 2, 4 e 6 meses). Após cada período de 
armazenamento, foram avaliados o teor de água, a porcentagem, índice de velocidade e tempo 
médio de germinação. As variáveis foram submetidas à análise de variância e a comparação 
das médias foi realizada pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. O fruto de 
mandacaru apresenta 82,36 ± 5,78 mm de comprimento e 62,63 ± 6,63 mm de diâmetro, 
154,66 ± 40,01 g de peso, e contém 1439 ± 189,78 sementes. O fruto de xique-xique 
apresenta 40,67 ± 4,40 mm de comprimento e 48,09 ± 3,23 mm de diâmetro, pesando 53,85 ± 
10,03 g, e contém 3.713 ± 689,50 sementes. As temperaturas de 25 ºC e 20-30 °C, sob 
fotoperíodo de 12 horas, proporcionaram as maiores taxas de germinação para mandacaru e 
xique-xique, respectivamente. As sementes de mandacaru comportam-se como fotoblástica 
neutra e as de xique-xique apresentam fotoblastismo positivo. A germinação das espécies é 
epígea e as plântulas são criptocotiledonares. O crescimento é lento, e após 150 dias da 
semeadura as plantas encontram-se com epicótilo com presença de grande quantidade de 
espinhos, onde o comprimento total de mandacaru é 325,30 mm e de xique-xique é 59,56 
mm. O ambiente câmara fria é o mais adequado ao armazenamento de sementes de 
mandacaru e xique-xique, durante o período de seis meses quando comparado ao ambiente 
natural. Neste ambiente, a utilização das três embalagens estudadas são eficientes para manter 
a qualidade fisiológica de sementes das duas espécies de cactáceas, onde a germinação final 
das sementes de mandacaru e xique-xique encontraram-se acima de 95% e 89%, 
respectivamente. Em ambiente natural a utilização da embalagem permeável, saco de papel 
multifoliado, é a condição de armazenamento ideal para a conservação da viabilidade durante 
o período de seis meses de armazenamento de sementes de mandacaru e xique-xique.  

Palavras-Chave: Cactaceae, Cereus jamacaru, Pilosocereus gounellei, morfologia, 
crescimento de plântulas, germinação, potencial fisiológico. 



ABSTRACT   

The cactus presents high economic value due to it utilization as an ornamental, forage, 
medicinal and food. The objective of this work was to study the germination and morphology 
of fruits, seeds and description of growth stages of plants of mandacaru (Cereus jamacaru) 
and xique-xique (Pilosocereus gounellei), and to evaluate the physiological quality of seeds in 
two environments and three packages, in the course of six months. The seeds were obtained 
from fruits of Experimental Farm Valley Curu on Pentecoste/CE. The experiments were 
conducted at the Laboratory of Seed Analysis (UFC). In the germination test analysed the 
combination of two light conditions (12 hours photoperiod and total darkness) and three 
temperatures (25, 30 and 20-30 º C), arranged in a 2x3 factorial arrangement in a completely 
randomized design with four repetitions for each species. Counts were conducted daily until 
the 16 th day after planting to evaluate the percentage, velocity and average time of 
germination. In the morphological description of seeds were considered external and internal 
aspects. For description and illustration of the external morphology, were realized sowing of 
200 seeds, in polyethylene trays. Were evaluated the process of germination and plant growth 
during 150 days, characterized eight stages of growth, based on morphological differentiation. 
The storage test was conducted from April to October 2009. The treatments were arranged in 
a split plot arrangement in a completely randomized design with four repetitions. The plots 
received the combination of two environments store (cold camera and natural environment) 
and three packages (paper bag, raffia bag and glass), while in the subplots consisted the 
periods of storage (0, 2, 4 and 6 months). After each stored period, were evaluated the seeds 
water tenor, the percentage, velocity index and average time of germination. The variables 
were subjected to analysis of variance and the comparison of means was performed by Tukey 
test at 5% probability. The fruit of mandacaru presents 82.36 ± 5.78 mm in length and 62.63 ± 
6.63 mm in diameter, 154.66 ± 40.01 g in weight, and contains 1439 ± 189.78 seeds. The fruit 
of xique-xique has 40.67 ± 4.40 mm in length and 48.09 ± 3.23 mm in diameter, weighing 
53.85 ± 10.03 g and containing 689.50 ± 3713 seeds. The temperatures of 25 ° C and 20-30 ° 
C, under photoperiod of 12 hours, showed the highest germination rates for mandacaru and 
xique-xique, respectively. The seeds of mandacaru behave as neutral photoblastic and the 
xique-xique seeds presents photoblastism positive. The germination of the species is epigeal 
and seedlings are cryptocotylar. The growth is slow, and after 150 days of sowing, the plants 
meets epicotyl with a large amount of thorns, where the total length of mandacaru is 325.30 
mm and xique-xique is 59.56 mm. The cold camera environment is the most suitable for the 
storage of seeds of mandacaru and xique-xique, during the six month period, when compared 
with natural environments. In this environment, the use of three packages studied are effective 
in maintaining the physiological quality of seeds of two species of cactus, where the final 
germination of seeds of mandacaru and xique-xique met over 95% and 89% respectively. In 
natural environment the use of permeable packaging, paper bag, is the ideal storage condition 
for the maintenance of viability during the period of six months storage of seeds of mandacaru 
and xique-xique.   

Keywords: Cactaceae, Cereus jamacaru, Pilosocereus gounellei, morphology, seedling 
growth, germination, physiological potencial.   
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INTRODUÇÃO    

As Cactáceas compreendem cerca de 100 gêneros, onde 40 deles estão presentes no 

Brasil, representados por aproximadamente 200 espécies distribuídas em diversos 

ecossistemas brasileiros, especialmente a caatinga nordestina. Neste local, diversas espécies 

estão entre as mais típicas, tais como o mandacaru (Cereus jamacaru), xique-xique 

(Pilosocereus gounellei), facheiro (Pilosocereus pachycladus), coroa-de-frade (Melocactus 

sp.) e a palma (Opuntia sp.). São plantas que apresentam uma especialização à sobrevivência 

em ambientes secos, embora representantes florestais não sejam incomuns (SOUZA; 

LORENZI, 2005). 

O termo Caatinga, do tupi significa mata branca, devido ao fato de na estação seca 

apresentar árvores com caules esbranquiçados, que na ausência de folhas proporcionam uma 

coloração clara ou reluzente a essa vegetação (MAIA, 2004). 

O semi-árido brasileiro é também conhecido como “Polígono das Secas”, denominado 

pelo Governo Federal em 1958, em virtude das secas periódicas que atingem a região, como 

conseqüência do comportamento irregular das chuvas. Ocupa uma área de 844.453 Km2, 

cerca de 9,92% do território nacional, englobando de forma contínua parte dos estados do 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, 

contidos na região nordeste do Brasil e parte do norte de Minas Gerais, contido na região 

sudeste do Brasil. É o único bioma exclusivamente brasileiro, podendo-se inferir que a maior 

parte do seu patrimônio biológico, com grande diversidade e variabilidade da composição 

vegetal, pode ser encontrado apenas neste bioma (IBGE, 2004; SILVA et al., 2003; MAIA, 

2004). 

O clima nessa região é o semi-árido, quente, com baixa pluviosidade (entre 250 e 800 

mm anuais) e temperaturas elevadas. Este bioma apresenta duas estações distintas: a estação 

chuvosa, com chuvas irregulares e a época seca. As plantas e animais da caatinga apresentam 

propriedades diversas que lhes permitem viver nas condições desfavoráveis de semi-aridez, 

caracterizando este bioma. (MAIA, 2004). 

A Caatinga é dominada por tipos de vegetação com características xerofíticas, com 

formações vegetais secas, que compõem uma paisagem cálida e espinhosa, com estratos 

compostos por gramíneas, arbustos e árvores de porte baixo ou médio (3 a 7 metros de altura), 
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caducifólias, com grande quantidade de plantas espinhosas (exemplo: Leguminosas), 

entremeadas de outras espécies como as cactáceas e as bromeliáceas (IBAMA, 2009). 

Durante o processo evolutivo estas plantas desenvolveram diferentes adaptações para 

sobreviver em ambientes áridos e semi-áridos, onde o fator limitante é a água, devido ao 

mecanismo de fixação do dióxido de carbono, denominado CAM (Metabolismo Ácido das 

Crassuláceas), segundo o qual a captação atmosférica ocorre no período noturno, ocasionando 

uma redução de perda de água durante o dia, o que explica a aptidão dessa planta para se 

desenvolver em climas xerófilos (CUSHMAN, 2001; TAIZ; ZEIGER, 2009). 

São geralmente suculentas, com caule segmentado em cladódios, que podem ser 

achatados ou colunares e costelados, com cutícula rica em ceras que previnem a perda de água 

e resistem a variações ambientais bruscas. Geralmente, apresentam folhas modificadas em 

espinhos rígidos ou flexíveis, com diversificadas formas, colorações, dimensões e 

disposições, que constituem-se numa via efetiva para o controle da perda de água. Devido à 

ausência de folhas, a fotossíntese é realizada no caule, por meio do metabolismo CAM 

(ROJAS-ARÉCHIGA; VÁSQUEZ-YANES, 2000). 

As cactáceas são muito apreciadas como plantas ornamentais, atraindo inúmeros 

colecionadores de todo o mundo (SOUZA; LORENZI, 2005). Representam uma fonte de 

suprimento de água e uma alternativa alimentar para animais na região semi-árida nos 

períodos de seca (CAVALCANTI; RESENDE, 2007). Os gêneros mais característicos do 

bioma Caatinga são Cereus, Pilosocereus, Melocactus. O Cereus apresenta o mandacaru 

como principal representante. Neste gênero estão inclusas todas as plantas colunares, e estas 

podem alcançar até 15 metros de altura, sendo as flores normalmente brancas. São plantas 

rústicas, de crescimento lento, que não são exigentes quanto à natureza do solo. O gênero 

Pilosocereus é representado pelo facheiro e xique-xique, enquanto o gênero Melocactus é 

representado pela popular coroa-de-frade. O mandacaru e o xique-xique, entre outras 

cactáceas nativas da caatinga têm sido utilizados nos períodos de seca prolongada, como um 

dos principais suportes forrageiros dos ruminantes (CAVALCANTI; RESENDE, 2007; 

SILVA et al., 2005). 

As sementes das cactáceas variam consideravelmente em termos de longevidade e 

viabilidade, e podem apresentar diversos tamanhos, formas, estruturas e cores (ROJAS-

ARÉCHIGA; VÁSQUEZ-YANES, 2000). A sua propagação pode ser realizada de forma 

sexuada ou assexuada (TAKANE et al., 2009). A propagação sexuada é ainda um método 

pouco utilizado nas cactáceas, devido a escassez de informação nesta área. As plântulas 

crescem lentamente mais podem ser produzidas em grande número e apresentar variações 
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importantes do ponto de vista ornamental. A propagação por sementes apesar de apresentar 

algumas vantagens como baixo custo, baixa complexidade, garantia de preservação da 

variabilidade genética das espécies, ainda requer muito estudo sobre seu cultivo. A 

propagação assexuada dos representantes desta família é realizada por meio de estacas ou 

segmentos retirados da planta mãe. 

A germinação é caracterizada como uma seqüência complexa de reações 

bioquímicas e de crescimento celular, que ocorre com a hidratação das sementes secas 

quiescentes e posterior alongamento do eixo embrionário e protrusão radicular (MARCOS 

FILHO, 2005). As sementes germinam quando as condições para o seu crescimento são 

favoráveis e elas não apresentam nenhum tipo de dormência. Fatores ambientais como água, 

temperatura, luz, nutrientes, entre outros, atuam diretamente sobre o comportamento 

germinativo das sementes (BASRA, 2006). 

O armazenamento de sementes deve ser realizado em condições ambientais que 

possibilitem a manutenção da qualidade fisiológica sem a perda de vigor. Diversos fatores 

influenciam a viabilidade das sementes durante o armazenamento, tais como: a espécie, a 

qualidade fisiológica inicial, a umidade e a temperatura das sementes, a umidade relativa do 

ar e a temperatura de armazenagem, a ação de fungos e insetos, o tipo de embalagem utilizado 

e também o período de armazenamento (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). De acordo 

com as condições na qual as sementes são armazenadas, o metabolismo das sementes pode ser 

reduzido consideravelmente, aumentando assim o período de conservação do seu potencial 

fisiológico (MARCOS FILHO, 2005).  

Diante da escassez de informações sobre as cactáceas nativas da Caatinga 

nordestina, mandacaru e xique-xique, objetivou-se com o presente trabalho: 

 

Apresentar o comportamento germinativo em diferentes condições de luz e 

temperatura; 

 

Descrever a morfologia de frutos, de sementes e os estádios de crescimento de 

plantas até os 150 dias após a semeadura; 

 

Avaliar a qualidade fisiológica de sementes armazenadas em dois ambientes e 

três embalagens, por um período de seis meses. 
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REVISÃO DE LITERATURA   

1. Descrição das espécies   

O mandacaru (Cereus jamacaru) atinge em média 5 a 6 metros, podendo alcançar até 12 

metros de altura (LIMA, 1989). Apresenta tronco multiramificado, com seção transversal dos 

ramos estrelada e munidos de espinhos de cor dourada quando novo, tornando-se cinza claro, 

quando secos. As flores são grandes, atingindo até 28 cm de diâmetro, brancas, e apresentam 

hábitos noturnos (BRAGA, 1976; LIMA, 1989). Os frutos são bagas deiscentes, carnosos, de 

superfície glabra, de coloração vermelho-lilás, grandes, contendo numerosas sementes pretas 

dispersas numa polpa branca (LORENZI; MATOS, 2002), servindo de alimentação para 

pássaros e animais silvestres da região, e contribuindo para a sustentabilidade e conservação 

da biodiversidade (CAVALCANTI; RESENDE, 2007). Desenvolve-se em solos rasos, nas 

áreas mais secas da região semi-árida do Nordeste (CAVALCANTI; RESENDE, 2007). 

O xique-xique (Pilosocereus gounellei) é caracterizado pelo seu porte de baixo a médio, 

que se ramifica bem próximo a base (LIMA, 1989). O caule e os ramos com 9 a 11 costelas 

perfeitamente distintas, munidas de aréolas acinzentadas, armadas de espinhos de coloração 

verde opaca. Apresenta flores tubulosas de antese noturna, com 6 a 8 cm de comprimento e de 

coloração branca (ROCHA; AGRA, 2002). O fruto é uma baga achatada em ambos os pólos, 

suculento, deiscente lateralmente, epicarpo glabro, purpúreo, polpa funicular mucilaginosa 

purpúrea, com pequenas e numerosas sementes pretas, com aproximadamente dois milímetros 

de comprimento (ROCHA; AGRA, 2002). É uma planta característica dos sertões mais secos 

do Nordeste (BRAGA, 1976).  
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2. Utilidades das Cactáceas   

As cactáceas apresentam elevado valor econômico devido a sua utilização como 

planta ornamental, forrageira, medicinal e alimentar (ROCHA; AGRA, 2002; ROCHA et al, 

2006). 

Possuem alta resistência a baixa umidade sendo bastante utilizadas em projetos 

paisagísticos, tendo-se em vista o seu exuberante caule que se mantém verde por todo ano, 

permitindo ornamentação rústica e característica da região Nordeste (LIMA, 1989; TAKANE 

et al., 2009). Em alguns estados do Nordeste brasileiro, principalmente no Rio Grande do 

Norte são encontradas algumas plantas de mandacaru sem espinhos, denominadas de Cereus 

hildmannianus. Esta espécie é muito utilizada como planta ornamental (CAVALCANTI; 

RESENDE, 2006 a).  

As cactáceas devido a sua rusticidade e presença de grande quantidade de 

espinhos são utilizadas como cerca viva. Esta é uma prática milenar, sendo utilizadas as 

espécies mandacaru, xique-xique, palma, Pereskia sp., entre outras (TAKANE et al., 2009)  

Segundo Albuquerque (2001), as cactáceas e as bromeliáceas apresentam-se 

resistentes aos períodos de seca prolongada, devidos às suas características fisiológicas de 

economia no uso da água. Silva et al. (2005) relatam que, em razão das incertezas climáticas e 

do fenômeno das secas periódicas no Nordeste do Brasil, as cactáceas representam uma fonte 

de suprimento de água e uma alternativa alimentar para os rebanhos de bovinos e caprinos do 

semi-árido, representando um dos principais suportes forrageiros. Germano et al. (1999) 

avaliando a composição química e mineral das cactáceas: mandacaru (Cereus jamacaru), 

xique-xique (Cereus gounellei), facheiro (Cereus squamoso), coroa-de-frade (Melocactus 

bahiensis), palma gigante (Opuntia fícus indica) e palma doce (Nopalea cochenilifera) no 

semi-árido paraibano, constataram que estas apresentam-se como valiosos recursos 

forrageiros, sobretudo na época de escassez de forragem, devendo-se todavia, corrigir a 

deficiência de alguns nutrientes. O xique-xique é a última alternativa dos agricultores para 

salvar seus animais, devido à dificuldade de sua utilização em função da grande quantidade de 

espinhos. Quando os agricultores não encontram mais mandacaru, macambira e coroa-de-

frade, eles recorrem ao xique-xique para alimentar os animais (CAVALCANTI; RESENDE, 

2007). 
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O mandacaru é considerado uma planta símbolo do Nordeste brasileiro, é bastante 

rústica, sendo atribuído a esta espécie diversas utilidades, como recurso madeireiro para 

reflorestamento, recurso medicinal e ornamental. Albuquerque e Andrade (2002) em seus 

estudos observaram que o caule do mandacaru é utilizado com fins medicinais contra 

problemas renais em uma comunidade rural no município de Alagoinha, no estado de 

Pernambuco. 

O xique-xique é utilizado como espécie ornamental nas cidades da Caatinga. Com 

freqüência, algumas aves, como o sabiá, constroem seus ninhos nos pêlos sedosos de suas 

aréolas (LIMA, 1989).  

Existe a possibilidade da utilização dos frutos de cactáceas na alimentação 

humana. Nobel (2002) cita que em alguns países, como o México e o Peru os frutos e 

cladódios de cactos são considerados iguarias. Oliveira et al. (1992) afirmam que os frutos de 

palma e de mandacaru apresentam características apropriadas ao processamento industrial na 

obtenção de doces e geléias. Almeida et al. (2007) afirmam que populações rurais paraibanas 

utilizam a polpa extraída do caule de xique-xique na elaboração de biscoitos, bolos e doces. 

Almeida et al. (2009) avaliando as características física e fisico-química de frutos de 

mandacaru provenientes de duas cidades da Paraíba constataram que estes são adequados para 

o consumo de fruta fresca, sendo observado valores de sólidos solúveis totais de 10,5 e 11,5 

°Brix, para a cidade de Queimadas e Lagoa Seca, respectivamente. Os autores afirmam que 

esses valores são relativamente elevados e comparáveis aos de outros frutos como: mamão, 

jabuticaba, umbu-cajá e caju, favorecendo a utilização de frutos de mandacaru em processos 

biotecnológicos, como por exemplo, a fermentação alcoólica. Almeida et al. (2007) avaliaram 

a composição das polpas extraídas dos ramos de xique-xique e constataram natureza 

ligeiramente ácida.   

3. Caracterização biométrica e morfológica de frutos, sementes e plântulas.   

Estudos envolvendo análise biométrica e morfológica de frutos, sementes e 

plântulas podem auxiliar no entendimento do processo de germinação, vigor, armazenamento, 

viabilidade, métodos de propagação das espécies e análise do crescimento vegetativo das 

espécies, fornecendo informações valiosas relativas a identificação. Além disso, a 
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caracterização morfológica fornece subsídios para diferenciar espécies e caracterizar aspectos 

ecológicos da planta, como a dispersão, estabelecimento de plântulas e fase da sucessão 

ecológica (BELTRATI, 1995). 

A caracterização biométrica de frutos e sementes pode fornecer subsídios 

importantes para diferenciação de espécies pioneiras e não pioneiras em florestas tropicais e 

de espécies de um mesmo gênero relacionado às características de dispersão e 

estabelecimento de plântulas (BASKIN; BASKIN, 1998; CRUZ et al. 2001; FENNER, 1993). 

Oliveira et al. (1992) avaliaram a caracterização física de frutos de palma e de mandacaru. Os 

autores observaram valores médios de 8,46 cm de comprimento, 5,65 cm de diâmetro, 17,85 

cm de perímetro e 334,25 sementes por fruto, para os frutos de palma e 12,45 cm de 

comprimento, 6,80 cm de diâmetro, 21,37 cm de perímetro e 991 sementes por fruto para os 

frutos de mandacaru. 

O tamanho dos frutos e sementes, além de outras formas de atração, como cheiro 

e cor, é um dos fatores que podem influenciar a dispersão dos propágulos. Essas 

características estão diretamente relacionadas com a quantidade de reservas armazenadas nos 

tecidos e sua atratibilidade e funcionalidade em relação aos agentes dispersores (NOBEL, 

2002). Almeida et al. (2009) realizaram estudos biométricos de frutos de mandacaru 

provenientes de dois municípios do estado da Paraíba e verificaram diâmetro intermediário de 

66,45 ± 1,32 mm e peso médio de 241,16 ± 10,96 g para frutos coletados em Queimadas e 

61,32 ± 1,35 mm e 164,50 ± 13,30 g, respectivamente para diâmetro e peso dos frutos 

coletados no município de Lagoa Seca. 

De maneira geral, as sementes maduras de cactos apresentam as seguintes 

estruturas: testa, embrião, endosperma, perisperma (na maioria dos grupos primitivos), 

cobertura do arilo (característico da subfamilia Opuntioideae), funículo e hilo (ROJAS-

ARECHIGA; VASQUEZ-YANES, 2000).  

Barthlott e Hunt (2000) classificam as sementes de cactáceas em seis classes de 

tamanhos: extremamente grande apresentam comprimento de 4,0 a 4,8 mm, muito grande de 

3,0 a 3,9 mm, grande de 2,0 a 2,9 mm, média de 1,2 a 1,9 mm, pequena de 0,9 a 1,1 mm, e 

muito pequena de 0,3 a 0,8 mm de comprimento. Salles (1982) estudando a morfologia de 

sementes e plântulas de cinco espécies de cactáceas, entre elas o Cereus fernambucensis e 

Pilosocereus arrabida, realizou a medição do comprimento e largura das sementes. Cereus 

fernambucensis apresentou de 2,58 e 1,86 mm, e para Pilosocereus arrabidae foi de 1,65 e 

1,14 mm, sendo classificadas como sementes grandes e médias, respectivamente, segundo a 

classificação de Barthlott e Hunt (2000). 
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Conforme Barthlott e Hunt (2000) a coloração das sementes é uma característica 

bastante variável dentro da mesma família, dependendo da espessura, pigmentação e 

ornamentação do tegumento. Rojas-Aréchiga e Vázquez-Yanes (2000) citam que as sementes 

de cactáceas apresentam colorações preta, marrom, vermelha, branca, entre outras. 

Esses estudos ainda são restritos no Brasil para cactáceas e suculentas, porém 

algumas pesquisas têm sido realizadas: Salles (1987) analisou a morfologia de sementes e 

plântulas de Cephalocereus fluminensis; Rosa e Sousa (2003) estudaram o desenvolvimento 

morfo-anatômico do fruto em desenvolvimento de Pereskia aculeata; Pereira et al. (2008) 

observaram a morfologia de sementes e do desenvolvimento pós-seminal das espécies Dyckia 

pseudococcinea, Vriesea heterostachys, Alcantarea imperialis, Aechmea blanchetiana, 

Wittrockia gigantea, representantes da família  Bromeliaceae; Scatena et al. (2006) 

observaram a morfologia e o desenvolvimento pós-seminal de espécies do gênero Tillandsia 

(Bromeliaceae).   
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4. Aspectos gerais da germinação    

A germinação é iniciada a partir da absorção de água e embebição das sementes 

secas, onde muito freqüentemente observa-se um padrão trifásico. A fase I é caracterizada 

pela rápida transferência de água do substrato para a semente, havendo a reativação do 

metabolismo, com o aumento acentuado da atividade respiratória, ativação de enzimas, 

síntese de proteínas formadas durante a maturação das sementes e liberação de energia para a 

germinação (MARCOS FILHO, 2005). Durante a fase II ocorre a síntese e duplicação de 

DNA, iniciando-se o processo de mobilização de reservas, gerando ATP como fonte de 

energia ao crescimento do embrião (FERREIRA; BORGUETTI, 2004). Na fase III ocorre 

absorção de água e aumento na atividade respiratória. Há um aumento do embrião e protrusão 

radicular, tratando-se de uma etapa alcançada apenas por sementes vivas e não-dormentes 

(FERREIRA; BORGUETTI, 2004; MARCOS FILHO, 2005; BASRA, 2006).    

Água  

Dentre os fatores que influenciam a germinação a água é a primeira exigência para 

que ocorra a hidratação dos tecidos das sementes, provocando a retomada do metabolismo. 

Vários fatores afetam a velocidade e intensidade de embebição, destacando-se a espécie, o 

potencial fisiológico das sementes, a temperatura, a relação semente/água do substrato, entre 

outros (MARCOS FILHO, 2005). 

O início da embebição geralmente é acompanhado pela rápida lixiviação de 

exsudados, como açúcares, ácidos orgânicos, aminoácidos e íons. Por este motivo quando 

ocorre uma redução no suprimento de água ou a sua paralisação na fase inicial da germinação 

provoca prejuízos crescentes e proporcionais à evolução da atividade metabólica das 

sementes. Podendo haver um aumento na concentração de solutos, alterando o pH da solução 

intracelular, acelerando reações degenerativas e havendo, portanto, perda da integridade das 

membranas (FERREIRA; BORGUETTI, 2004; MARCOS FILHO, 2005).  
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Temperatura  

A temperatura é um fator que desempenha um papel fundamental sobre a 

germinação das sementes. Age diretamente sobre a velocidade de absorção de água, assim 

como sobre as reações bioquímicas que ocorrem durante todo o processo de germinação, 

influenciando não só a porcentagem final de germinação, mas também a velocidade e 

uniformidade (BEWLEY; BLACK, 1994; FERREIRA; BORGUETTI, 2004; MARCOS 

FILHO, 2005). 

A faixa de temperatura dentro da qual as sementes podem germinar é 

característica de cada espécie. O conhecimento dos limites extremos da temperatura para a 

germinação é um fator importante que pode fornecer informações de interesse ecológico 

(LABOURIAU; PACHECO, 1978), fazendo-se necessário determinar as temperaturas 

mínima, ótima e máxima de cada espécie. A temperatura ótima propicia a máxima 

porcentagem de germinação em menor espaço de tempo, enquanto sob temperatura máxima e 

mínima há uma redução na velocidade do processo germinativo, podendo também haver uma 

redução na porcentagem total de sementes germinadas (BEWLEY; BLACK, 1994; MARCOS 

FILHO, 2005). 

Para as sementes de cactáceas, Rojas-Aréchiga e Vasquéz-Yanes (2000) afirmam 

que as médias de temperaturas favoráveis situam-se entre 15 e 35 °C, sendo a temperatura de 

25 °C considerada ótima. Resultados semelhantes foram observados por Benítez-Rodríguez et 

al. (2004) em quatro espécies de Mammilaria, onde a temperatura de 25 °C proporcionou as 

melhores porcentagens de germinação quando comparadas as temperaturas alternadas de 15-

30 °C e 20-35 °C. 

A alternância de temperaturas pode promover (FEARN, 1974) ou não a 

germinação de sementes de cactáceas (RAMÍREZ-PADILHA; VALVERDE, 2005). Para 

Trichocereus terscheckii a temperatura alternada de 25-35 °C não promoveu a germinação de 

sementes desta espécie (ORTEGA-BAES; ROJAS-ARÉCHIGA, 2007). Nas Regras para 

Análises de Sementes é recomendado para a germinação de Cactus spp. e Carnegia gigantea 

a temperatura alternada de 20-30 °C (BRASIL, 2009). 

Observou-se que a germinação de sementes de Hylocereus cetatus ocorreu em 

uma ampla faixa de temperatura, com elevadas porcentagens obtidas no intervalo de 15 a 40 

°C, e a porcentagem máxima (100%) foi obtida sob a temperatura de 25 °C (SIMÃO et al., 

2007).  
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Luz  

De acordo com a resposta a presença de luz, as sementes podem ser classificadas 

em fotoblásticas positivas, aquelas beneficiadas pela luz; fotoblásticas negativas, quando são 

prejudicadas pela luz e fotoblasticas neutras, aquelas que são insensíveis a presença de luz 

(LABOURIAU, 1983; MARCOS FILHO, 2005). 

O fitocromo, presente no citoplasma de células do eixo embrionário, é o 

responsável pela fotorreação. Trata-se de uma cromoproteína solúvel, que ao absorver luz 

num determinado comprimento de onda muda de estrutura bioquímica. O fitocromo na forma 

ativa Fve, com pico de absorção máxima de 730 nm, atinge concentrações suficientes para 

desencadear o processo germinativo, mediante a síntese do hormônio giberelina e o reinício 

da transcrição, promovendo a germinação (MARCOS FILHO, 2005; BASRA, 2006; TAIZ; 

ZEIGER, 2009).  

Estudos recentes têm demonstrado que algumas espécies de cactáceas apresentam 

germinação estimulada quando submetidas à condição de luminosidade, sugerindo, desta 

forma, que estas são fotoblásticas positivas (ROJAS-ARÉCHIGA; VASQUÉZ-YANES, 

2000; ORTEGA-BAES; ROJAS-ARÉCHIGA, 2007). Benítez-Rodrígues et al. (2004) 

avaliaram o efeito da luz na germinação de quatro espécies de Mammilaria (Cactaceae), e 

observaram que estas germinavam apenas na presença de luz, comportando-se como 

fotoblásticas positivas. Flores et al. (2006) avaliaram o efeito da luz na germinação de 28 

espécies de cactáceas, onde foi verificado que apenas 11 exibiram germinação acima de 70% 

quando submetidas a condição de luz. Destas, apenas uma espécie germinou no escuro, porém 

exibiu apenas 7% de germinação. Todas as espécies estudadas apresentaram comportamento 

fotoblástico positivo. 

De acordo com Rojas-Aréchiga e Vasquéz-Yanes (2000) pode haver uma relação 

entre o fotoblastismo e a forma de vida das espécies, sendo diretamente influenciados pela 

temperatura. Rojas-Aréchiga et al. (1997) afirmam que os cactus colunares, como 

Pachycereus, Cephalocereus, Neobuxbaubimia são indiferentes a luz, enquanto os cactus 

globulares, como Echinocactus e Ferocactus, apresentam fotoblastismo positivo. 

Segundo Pearson et al. (2003) a massa das sementes também é um fator que pode 

influenciar a condição ambiental favorável a germinação, onde as sementes pequenas 

normalmente respondem positivamente a luz, enquanto sementes grandes respondem 

positivamente as flutuações de temperatura.  
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5. Armazenamento de sementes   

As condições de armazenamento das sementes são adequadas quando possibilitam 

a manutenção da sua qualidade fisiológica sem a perda de vigor. Diversos fatores influenciam 

a viabilidade das sementes durante o armazenamento, tais como: a espécie, a qualidade 

fisiológica inicial, a umidade e a temperatura das sementes, a umidade relativa do ar e a 

temperatura de armazenagem, a ação de fungos e insetos, o tipo de embalagem utilizado e 

também o período de armazenamento (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). O metabolismo 

das sementes pode ser reduzido consideravelmente, aumentando assim o período de 

conservação do potencial fisiológico das sementes, de acordo com as condições na qual as 

sementes são armazenadas (MARCOS FILHO, 2005).  

Diversos estudos têm sido realizados com o intuito de avaliar a qualidade 

fisiológica de sementes de várias espécies durante o armazenamento, tais como em: 

Hylocereus undatus (ANDRADE et al., 2005); Tabebuia aurea (CABRAL et al., 2003); 

Tabebuia serratifolia (SOUZA et al., 2005); Myracroduon urundeuva, (TEÓFILO et al., 

2004; CALDEIRA; PEREZ, 2008); Sesamum indicum (AZEVEDO et al., 2003), entre outros.  

Local  

A conservação da viabilidade das sementes depende do local onde as mesmas 

estão armazenadas. Entre as condições do local de armazenamento os fatores que mais afetam 

a qualidade fisiológica das sementes são: a temperatura e a umidade relativa do ar. A 

temperatura afeta diretamente a velocidade das reações bioquímicas das sementes, acelerando 

a respiração e o desenvolvimento de microrganismos, de modo que a sua redução beneficia a 

conservação da viabilidade das sementes (MARCOS FILHO, 2005). Condições de ambiente 

seco e frio são os mais favoráveis ao armazenamento (FERREIRA; BORGHETTI, 2004). O 

teor de água das sementes sofre flutuações com as variações de umidade relativa do ar, pois 

há troca de vapor entre as sementes e o ambiente circundante, devido a capacidade 

higroscópica das sementes (FERREIRA; BORGHETTI, 2004). O armazenamento de 

sementes quando realizado com um grau de umidade superior ao considerado adequado 

desencadeia o processo respiratório, a mobilização de reservas e a liberação de energia, 

acelerando desta forma o processo de deterioração das sementes (BASRA, 2006). 
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Dentre os sistemas de conservação das sementes em ambientes controlados 

artificialmente, destacam-se: a câmara fria, câmara seca e câmara fria e seca (FERREIRA; 

BORGHETTI, 2004). Andrade et al. (2005) avaliando diferentes condições de 

armazenamento, tais como ambiente natural, câmara seca (16-18 °C e 60% UR) e câmara fria 

(10 °C e 70% UR) em sementes de pitaya vermelha (Hylocereus undatus), constataram que a 

câmara fria foi a melhor condição para a conservação da qualidade fisiológica das sementes 

desta espécie. Caldeira e Perez (2008), avaliando sementes de aroeira constataram que estas 

mantiveram maior vigor quando armazenadas em ambiente controlado de câmara seca e fria. 

Azevedo et al. (2003), por sua vez, em sementes de gergelim (Sesamum indicum), não 

observaram diferenças significativas entre os ambientes de armazenamento, sendo estes 

ambiente de laboratório em Campina Grande (PB) e câmara seca controlada a temperatura de 

10 °C e 35% de umidade relativa do ar.  

Embalagem  

A preservação da qualidade fisiológica das sementes sob determinadas condições 

ambientais de temperatura e umidade relativa do ar esta relacionada também ao tipo de 

embalagem utilizada. As embalagens, quanto à permeabilidade ao vapor d’água, podem ser 

classificadas em: permeáveis, semipermeáveis e impermeáveis, de acordo com o grau de 

dificuldade imposta às trocas entre o meio interno da embalagem e o ambiente (FERREIRA; 

BORGHETTI, 2004).  

Alguns estudos foram realizados visando avaliar o período de conservação da 

qualidade fisiológica de sementes. Souza et al. (2005) observaram que para as sementes de 

ipê-amarelo acondicionadas na embalagem papel apresentaram maior teor de água ao longo 

do período de armazenamento. Teófilo et al. (2004), trabalhando com sementes de aroeira-do-

sertão (Miracrodruon urundeuva), comprovaram que sementes desta espécie quando 

acondicionadas em saco de papel multifoliado, em ambiente natural, perdem a viabilidade a 

partir do nono mês de armazenamento. Azevedo et al. (2003) verificaram que o maior vigor 

das sementes de gergelim armazenadas em dois ambientes, foi mantido pelas embalagens 

impermeáveis.   
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Período de armazenamento  

Longos períodos de armazenamento provocam perda de qualidade fisiológica das 

sementes e redução da germinação. Uma série de alterações fisiológicas, bioquímicas e físicas 

podem ser observadas, causando a deterioração das sementes. Essas alterações são 

progressivas e dependem dos fatores genéticos inerentes as sementes, de fatores bióticos e 

abióticos, de procedimentos de colheita, secagem, beneficiamento e principalmente do 

manuseio e período de armazenamento (FERREIRA; BORGHETTI, 2004). 

Alguns estudos foram realizados visando avaliar o período de conservação da 

qualidade fisiológica de sementes. Andrade et al. (2005) avaliando o período de 

armazenamento de pitaya vermelha observaram que as sementes podem ser armazenadas por 

apenas 28 dias sem haver prejuízos à porcentagem de germinação. Caldeira e Perez (2008) 

verificaram que o vigor foi mantido em sementes de aroeira, por meio do condicionamento 

das sementes em lata hermética ou em sacos de polietileno por um período de até 30 meses.   
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CAPÍTULO 1 - GERMINAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE 
FRUTOS, SEMENTES E PLANTAS DE MANDACARU (Cereus jamacaru DC.) E 
XIQUE-XIQUE (Pilosocereus gounellei (F.A.C. WEBER) BYLES & G.D. ROWLEY.)   

RESUMO   

Objetivou-se neste trabalho estudar a germinação, morfologia de frutos, sementes e descrição 
de estádios de crescimento de plantas de mandacaru e de xique-xique. As sementes utilizadas 
foram obtidas de frutos colhidos na Fazenda Experimental Vale do Curu, em Pentecoste/CE. 
No ensaio sobre a germinação analisou-se a combinação de duas condições de luminosidade 
(fotoperíodo de 12 horas e escuro completo) e três temperaturas (25; 30 e 20-30 ºC) dispostos 
num arranjo fatorial 2x3, no modelo inteiramente casualizado, com quatro repetições de 50 
sementes, para cada espécie. Efetuaram-se contagens diárias até o 16° dia após a semeadura 
para avaliação da porcentagem, índice de velocidade e tempo médio de germinação. Na 
descrição morfológica das sementes consideraram-se aspectos externos e internos. Para 
descrição e ilustração da morfologia externa da germinação e da planta, realizou-se semeadura 
de 200 sementes de cada espécie, em bandejas de polietileno. Avaliaram-se os processos de 
germinação e crescimento das plantas durante 150 dias, sendo caracterizados oito estádios de 
crescimento, baseados na diferenciação morfológica. O fruto de mandacaru apresenta 82,36 ± 
5,78 mm de comprimento e 62,63 ± 6,63 mm de diâmetro, 154,66 ± 40,01 g de peso, e 
contém 1439 ± 189,78 sementes. O fruto de xique-xique apresenta 40,67 ± 4,40 mm de 
comprimento e 48,09 ± 3,23 mm de diâmetro, pesando 53,85 ± 10,03 g, e contendo 3.713 ± 
689,50 sementes. As temperaturas de 25 ºC e 20-30 °C, sob fotoperíodo de 12 horas, 
proporcionaram as maiores taxas de germinação para mandacaru e xique-xique, 
respectivamente. As sementes de mandacaru comportam-se como fotoblástica neutra e as de 
xique-xique apresentam fotoblastismo positivo. A germinação das espécies é epígea e as 
plântulas são criptocotiledonares. O crescimento é lento, e após 150 dias da semeadura as 
plantas encontram-se com epicótilo com presença de grande quantidade de espinhos, onde o 
comprimento total de mandacaru é 325,30 mm e de xique-xique é 59,56 mm.   

Palavras-Chave: Cactaceae, mandacaru, xique-xique, morfologia, crescimento de plântulas.   
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GERMINATION AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF FRUITS, 
SEEDS AND SEEDLINGS OF MANDACARU (Cereus jamacaru DC.) AND XIQUE-
XIQUE (Pilosocereus gounellei (F.A.C. WEBER) BYLES & G.D. ROWLEY.).   

ABSTRACT   

The objective of this work was study the germination, morphology of fruits, seeds and 
description of stages of plant growth of mandacaru and xique-xique. The seeds were obtained 
from fruits harvested at the Curu Valley Experimental Farm, in Pentecoste/CE. In the 
germination test examined the combination of two light conditions (12 hours photoperiod and 
total darkness) and three temperature (25, 30 and 20-30 ° C) in a factorial arrangement 2x3 
arranged in completely randomized design with four repetitions of 50 seeds each. Counts 
were done daily until the 16th day after sowing and were evaluated the percentage, velocity 
index and average time of germination. For description of the morphology of the seeds, were 
considered the external and internal aspects. For description and illustration of the external 
morphology of germination and seedling, were sowed 200 seeds in a polyethylene tray. The 
processes of germination and seedling growth were evaluated during 150 days and eight 
stages of development were characterized and those were based on morphological differences. 
The fruit of mandacaru has 82.36 ± 5.78 mm in length and 62.63 ± 6.63 mm in diameter, 
154.66 ± 40.01 g in weight, and contains 1439 ± 189.78 seeds. The fruit of xique-xique has 
40.67±4.40 mm in length and 48.09 ± 3.23 mm in diameter, weighing 53.85 ± 10.03 g and 
containing 689.50 ± 3713 seeds. Temperatures of 25 ° C and 20-30 ° C under photoperiod of 
12 hours proportionated the highest germination rates for mandacaru and xique-xique, 
respectively. The seeds of mandacaru behave as a neutral photoblastic and the xique-xique 
present positive photoblastism. The germination of the species is epigeal and seedlings are 
cryptocotylar. Growth is slow, and after 150 days of sowing, the plants presents epicotyl with 
a large amount of thorns, where the total length of mandacaru is 325.30 mm and xique-xique 
is 59.56 mm.  

Keywords: Cactaceae, mandacaru, xique-xique, morfology, seedlings growth. 
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INTRODUÇÃO   

A propagação das cactáceas pode ser realizada tanto sexuada quanto 

assexuadamente (ROJAS-ARÉCHIGA; VÁSQUEZ-YANES, 2000). A multiplicação de 

plantas via sementes permite a manutenção da variabilidade genética, possibilitando assim a 

seleção de características morfológicas de interesse do ponto de vista agronômico. Porém, 

este método ainda é pouco utilizado em cactáceas, devido à escassez de informações nesta 

área de conhecimento. 

Estudos sobre a germinação de sementes de cactáceas ainda são restritos, contudo 

alguns autores desenvolveram pesquisas que permitem amplas informações. Salles (1987) 

estudou a expressão morfológica de sementes e plântulas de Cephalocereus fluminensis. 

Nolasco et al. (1997) avaliaram a germinação de sementes de Stenocereus thurberi em 

diferentes níveis de irradiação solar. Rojas-Aréchiga et al. (2001) avaliaram a germinação de 

Stenocereus stellatus. Barrera e Nobel (2003) estudaram a ecofisiologia da germinação da 

espécie Stenocereus queretaroensis. Loza-Cornejo et al. (2003) analisaram as características 

morfo-anatômicas e o metabolismo fotossintético em plântulas de Stenocereus 

queretaroensis. Simão et al. (2007) estudaram a influência da luz e da temperatura na 

germinação de Hylocereus setaceus. Mendéz (2007) pesquisou sobre a germinação de 

Denmoza rhodacantha. Lone et al. (2007) estudaram a germinação de Melocactus bahiensis 

em diferentes substratos e temperaturas. Ortega-Baes e Rojas-Aréchiga (2007) analisaram os 

efeitos da luz, da temperatura e do ácido giberélico na germinação de sementes de 

Trichocereus terscheckii, Andrade et al. (2008) estudaram sobre a germinação de  Hylocereus 

undatus em diferentes substratos, entre outros. 

Barroso et al. (1999) destacam que a caracterização dos frutos e das sementes têm sido 

usadas na distinção de diferentes espécies da mesma família e tribos, sendo o tamanho, a 

forma e o tipo de deiscência dos frutos caracteres importantes para a classificação dos 

mesmos. O estudo dos aspectos morfológicos da germinação, além de contribuir para a 

propagação das espécies, aborda a classificação da germinação em relação à posição dos 

cotilédones, auxiliando na interpretação e padronização dos testes de germinação, 

contribuindo para o conhecimento morfo-anatômico integral da espécie (BELTRATI, 1995). 

Oliveira et al. (2006) afirmam que para manutenção da biodiversidade, bem como para a 

compreensão e descrição do processo germinativo é necessário o conhecimento das 
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características morfológicas das sementes. A combinação dos caracteres da semente e da 

plântula fornece subsídios necessários ao reconhecimento das espécies no campo e em 

amostras de sementes (BELTRATI, 1995). Com relação à caracterização biométrica de frutos 

e de sementes Cruz et al. (2001) afirmam que este estudo fornece informações que 

contribuem para a diferenciação de espécies do mesmo gênero.  

Diante da escassez de informações sobre a germinação e desenvolvimento de 

cactáceas nativas da caatinga objetivou-se apresentar o comportamento germinativo em 

diferentes condições de luz e temperatura, assim como a morfologia de frutos, de sementes e 

os estádios de crescimento de plantas de mandacaru e xique-xique.   



36  

MATERIAL E MÉTODOS   

As sementes de mandacaru e xique-xique utilizadas no experimento foram obtidas 

de frutos maduros, colhidos de exemplares existentes na Fazenda Experimental Vale do Curu, 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizada em Pentecoste-CE. Após a colheita os 

frutos das duas espécies foram acondicionados em sacos plásticos e transportados para o 

Laboratório de Análises de Sementes (UFC), em Fortaleza-CE, onde foram realizadas as 

determinações biométricas e morfológicas dos frutos. A extração das sementes foi realizada 

mediante a abertura dos frutos e retirada da polpa por meio de maceração com o auxílio de 

uma peneira e lavagem em água corrente. Em seguida, as sementes foram postas para secar à 

sombra, durante 48 horas. 

Para a determinação do peso de mil sementes, foram separadas ao acaso oito 

subamostras de 100 sementes cada, as quais foram pesadas em balança de precisão (±0,01g), e 

o resultado expresso em gramas, seguindo a metodologia descrita nas Regras para Análises de 

Sementes - RAS (BRASIL, 2009). 

O teor de água das sementes foi determinado separando-se quatro subamostras de 

100 sementes cada, as quais foram pesadas em balança de precisão (±0,01g) e colocadas em 

recipientes de alumínio, para obtenção do peso úmido das sementes. Em seguida, foram 

postas em estufa com circulação de ar forçada a 105 ± 3ºC, durante 24 horas, de acordo com a 

metodologia da RAS (BRASIL, 2009). Após este período, os recipientes foram retirados da 

estufa e colocados em dessecador contendo sílica-gel por 20 minutos, para esfriar e não 

absorver umidade do ambiente, sendo novamente pesadas, obtendo-se o peso seco das 

amostras. O resultado foi expresso em porcentagem, calculado de acordo com a fórmula: 

100(%)
Pu

PsPu
U 

Em que: 

Pu - Peso úmido das sementes mais o peso da tara (recipiente de alumínio); 

Ps - Peso seco das sementes mais o peso da tara (recipiente de alumínio).    
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Germinação  

Nos estudos da germinação foram testados a combinação de duas condições de 

luminosidade (fotoperíodo de 12 horas e escuro completo) e três temperatura (25; 30 e 20-

30ºC) dispostos num arranjo fatorial 2x3, no modelo inteiramente casualizado com quatro 

repetições de 50 sementes cada. As sementes foram dispostas em placas de Petri, de 14 

centímetros de diâmetro, com duas folhas de papel de filtro, umedecidas com água destilada 

na proporção de 2,5 vezes o peso do papel. Foram consideradas germinadas as sementes que 

originaram plântulas com radícula de comprimento igual ou maior que um milímetro. Para 

verificar o efeito da temperatura e luminosidade efetuaram-se contagens diárias a partir da 

protrusão radicular até o 16° dia após a semeadura para obtenção das seguintes variáveis:   

a) porcentagem de germinação (PG), realizada através da contagem de plântulas 

normais de cada unidade experimental, na última contagem, ao 16° dia após a 

semeadura. Foram consideradas germinadas as plântulas que apresentarem 

radícula de comprimento igual ou maior que um milímetro. Os resultados foram 

expressos em porcentagem; 

b) índice de velocidade de germinação (IVG) conforme metodologia 

recomendada por Maguire (1962):  

n

n

N

G

N

G

N

G
IVG ...

2

2

1

1 

Em que: 

G1, G2, Gn: número de sementes germinadas na primeira, segunda e última 

contagem;  

N1, N2, Nn: Número de dias após a semeadura no primeiro, segundo e último 

dia;  

c) tempo médio de germinação (TMG) de acordo com a fórmula proposta por 

Labouriau (1983):  

GnGG

GnNnNGNG
TMG

...21

...2211  

Em que: 
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G1, G2, Gn: número de sementes germinadas na primeira, segunda e última 

contagem;  

N1, N2, Nn: Número de dias após a semeadura no primeiro, segundo e último 

dia;  

Os resultados foram expressos em número de dias após a semeadura. 

As sementes mantidas no escuro foram observadas sob luz verde de segurança. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e a comparação das médias foi realizada pelo 

teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade de erro (BANZATTO; KRONKA, 2006).   

Biometria e morfologia externa dos frutos   

Foram utilizados 10 frutos de cada espécie em estudo para realização das 

determinações biométricas (comprimento e diâmetro). Considerou-se como comprimento a 

região compreendida entre a base e o ápice, enquanto o diâmetro foi mensurado na região 

intermediária dos frutos. Nas avaliações citadas utilizaram-se um paquímetro digital da marca 

Starret 727®, com resolução de 0,01 mm. Procederam-se o cálculo das seguintes estatísticas 

descritivas: intervalo de confiança para a média, desvio padrão e coeficiente de variação dos 

valores obtidos. Para a descrição da morfologia dos frutos consideraram-se os aspectos 

externos como: tipo, formato, coloração do epicarpo, peso dos frutos, número de sementes e 

peso das sementes por fruto, conforme Barroso et al. (1999).    

Morfologia externa da semente, da germinação e da plântula   

Para a descrição da morfologia das sementes de mandacaru e xique-xique foram 

utilizados 50 diásporos, escolhidos aleatoriamente na amostra de trabalho. Consideraram-se 

os aspectos externos (tipo, forma, estrutura da testa, coloração, posição do hilo e da micrópila) 

e internos (embrião e tecido de reserva) de acordo com Barroso et al. (1999) e Beltrati (1995). 

Para as observações morfológicas internas, as sementes foram previamente imersas em água 

destilada por 24 horas, para amolecimento e hidratação. Após este período realizaram-se 

cortes longitudinais com lâmina e em seguida foram observados em lupa INALH - MLS 250. 
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Para descrição e ilustração da morfologia externa da germinação e da planta, foi 

realizada a semeadura de 200 sementes de cada espécie, em bandejas de polietileno, contendo 

vermiculita e húmus como substrato, na proporção de 1:1(v/v), mantidas sob condições de 

casa de vegetação (sombreamento de 50%, temperatura média de 29,6 °C e umidade relativa 

de 60%) e irrigação intermitente. A caracterização dos estádios finais de crescimento foi 

mensurada em plantas repicadas, aos 70 dias após a semeadura, da bandeja para sacos de 

polietileno de 12 x 15 cm contendo como substrato areia e húmus na proporção volumétrica 

de 1:1. Avaliou-se a germinação e crescimento das plantas durante um período de 150 dias, 

sendo caracterizados oito estádios de crescimento, baseados na diferenciação morfológica. 

Para a caracterização das plantas foram selecionadas as mais vigorosas, sendo evidenciados: 

sistema radicular, colo, epicótilo e hipocótilo, de acordo com Barroso et al. (1999) e Beltrati 

(1995). Os aspectos morfológicos externos das sementes, da germinação e das plântulas foram 

ilustrados manualmente, utilizando-se lápis de grafite.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO   

O peso de mil sementes de mandacaru situou-se em torno de 4,42 g, sugerindo 

que um grama possui 226 sementes, enquanto para o xique-xique situou-se em torno de 1,36 

g, o que permite inferir que um grama contém aproximadamente 735 sementes. Para as duas 

espécies estudadas verificou-se um teor de água de 10% para os lotes de sementes utilizados 

no presente trabalho. O teor de água é um dos fatores que interfere no peso das sementes, 

podendo variar de acordo com as condições do local de colheita, com a idade e grau de 

maturação das sementes (MARCOS FILHO, 2005). 

O resumo da análise de variância com os coeficientes de variação das variáveis 

respostas, para as duas espécies estudadas encontram-se na Tabela 1. Pode-se verificar que 

houve interação entre os fatores luz e temperatura para todas as variáveis analisadas, ao nível 

de 1% de probabilidade.   

Tabela 1- Resumo da análise de variância com os coeficientes de variação para os efeitos da 
combinação de duas condições de luminosidade (fotoperíodo de 12 horas e escuro 
completo) e três temperaturas (25; 30 e 20-30ºC), para porcentagem, índice de 
velocidade (IVG) e tempo médio de germinação (TMG) de sementes de mandacaru 
e xique-xique. Fortaleza-CE, 2009. 

Fontes de 

Variação 
GL

 

Quadrados Médios 

Mandacaru Xique-xique 

Germinação

 

IVG TMG Germinação

 

IVG TMG 

Temperatura (T) 2 1293,50** 3,74** 14,35** 2222,16** 20,62** 4,05** 

Luz (L) 1 14701,50**

 

108,71**

 

114,84**

 

15402,66**

 

134,28**

 

585,09**

 

T x L 2 1218,50** 9,03** 43,14** 2222,16** 20,62** 4,05** 

Resíduo 18

 

70,72 0,59 1,17 28,55 0,32 0,15 

CV (%) - 18,58 23,58 11,22 21,09 24,11 3,51 

**Significância ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste F;  
* Significância ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste F.  

Na Tabela 2 estão expostos os valores médios da porcentagem, índice de 

velocidade (IVG) e tempo médio de germinação (TMG) das sementes de mandacaru. As 

sementes submetidas à temperatura constante de 25 ºC e fotoperíodo de 12 horas 

apresentaram a maior porcentagem de germinação (89%) e o maior valor de IVG (6,7), onde 



41  

não houve diferença estatística quando comparado à temperatura constante de 30 °C para esta 

variável (Tabela 2). Estudos realizados na germinação de Melocactus bahiensis, asseguram 

que ocorre comportamento semelhante, onde a temperatura de 25 °C também proporcionou 

maiores porcentagens e índice de velocidade de germinação (LONE et al., 2007). Rojas-

Aréchiga e Vásquez-Yanes (2000) afirmam que para sementes de cactáceas as temperaturas 

favoráveis situam-se entre 15 e 35 °C e que a temperatura ótima situa-se em torno 25 °C.   

Tabela 2 - Médias da porcentagem, índice de velocidade (IVG) e tempo médio de germinação 
(TMG) de sementes de mandacaru submetidas a três níveis de temperatura e duas 
condições de luminosidade. Fortaleza-CE, 2009 

Temperaturas 
Germinação (%) IVG TMG (dias) 

Luz Escuro Luz Escuro Luz Escuro 

25°C 89 aA 25 aB 6,7 aA 1,3 abB 7,3 abA 10 aB 

30°C 63,5 bA 0 bB 5,5 aA 0 bB 6,4 bA 0 bB 

20 - 30 °C 57,5 bA 37 aB 3,9 bA 2,1 aB 8,8 aA 9,6 aA 
1DMS (T/L) 15,18 1,38 1,95 
2DMS (L/T) 12,49 1,14 1,61 

Médias seguidas da mesma letra, minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas, não diferem entre si pelo teste 
de Tukey (p>0,05).  
1 Diferença mínima significativa referente ao desdobramento temperatura dentro de fotoperíodo (letras 

minúsculas).  
2 Diferença mínima significativa referente ao desdobramento fotoperíodo dentro de temperatura (letras 

maiúsculas).  

Verificou-se também que na ausência de luz ocorreu uma redução na porcentagem 

de germinação das sementes de mandacaru, sem, no entanto, inibir o processo germinativo, 

sugerindo que há uma concentração mínima de fitocromo na forma ativa, suficiente para 

desencadear o processo de germinação, mediante a síntese de hormônios e o início da 

transcrição da mensagem genética (MARCOS FILHO, 2005). No escuro (Tabela 2) não se 

constatou diferença estatística entre as médias obtidas nas temperaturas de 25 ºC (25%) e 20-

30 ºC (37%). Vieira et al. (2007) verificaram que a germinação de sementes de Dyckia 

tuberosa (Bromeliaceae) pode ocorrer em ambientes com a ausência completa de luz, 

comportando-se como fotoblástica neutra. Entretanto, algumas cactáceas apresentam 

germinação estimulada pela luz, indicando que estas são fotoblásticas positivas (ROJAS-

ARÉCHIGA; VÁSQUEZ-YANES, 2000; ORTEGA-BAES; ROJAS-ARÉCHIGA, 2007).  

Com relação ao tempo médio de germinação (Tabela 2), verificou-se que 

temperatura de 30 °C sob fotoperíodo de 12 horas proporcionou o menor tempo para o início 



42  

da germinação de sementes de mandacaru (6,4 dias). Sob condições de escuro pleno 

observou-se que para as temperaturas de 25 °C e 20-30 °C as sementes de mandacaru 

expressaram a máxima germinabilidade aos 10 e 9,6 dias, respectivamente.  

Na Tabela 3 verifica-se os valores médios de porcentagem, índice de velocidade 

(IVG) e tempo médio de germinação (TMG) para as sementes de xique-xique. Pode-se 

observar que houve variação na porcentagem de germinação em função da temperatura em 

que as sementes foram submetidas. Os melhores resultados de germinação e velocidade de 

germinação (Tabela 3) foram observados na temperatura alternada de 20-30 °C sob 

fotoperíodo de 12 horas, com 89% e 8,3, respectivamente. Na Tabela 3 pode-se observar que 

para a porcentagem de germinação não houve diferença significativa entre as temperaturas de 

25 ºC (29%) e 30 ºC (35%), porém essas temperaturas proporcionaram porcentagens 

inferiores a 50% de germinação. Verifica-se que para porcentagem, velocidade de germinação 

a temperatura de 25 ºC apresentou as menores médias, com 29% e 2,1, respectivamente, além 

de prolongar o início da germinação das sementes de xique-xique (Tabela 3), indicando que 

essas condições afetam as reações metabólicas envolvidas na germinação. A temperatura 

ótima propicia a máxima porcentagem de germinação em menor espaço de tempo, enquanto 

sob temperatura máxima e mínima as sementes apresentam uma considerável redução na 

germinação. 

As sementes de xique-xique quando submetidas ao escuro pleno apresentaram 

ausência total de germinação em todas as temperaturas avaliadas, comportando-se, portanto, 

como fotoblástica positiva. Em virtude da ausência de germinação sob condição de escuro 

pleno computaram-se para efeito de análise os resultados obtidos sob fotoperíodo de 12 horas. 

Esse resultado corrobora com os obtidos por Benítez-Rodrígues et al. (2004) estudando o 

efeito da luz na germinação de quatro espécies do gênero Mammillaria, nos quais observaram 

que as sementes são fotoblásticas positivas. 

Observou-se que sob temperatura de 30 ºC as sementes exibiram máxima 

germinabilidade aos cinco dias após a semeadura, porém não diferindo estatisticamente da 

temperatura 20-30 ºC verificadas aos 5,7 dias (Tabela 3).  
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Tabela 3 – Médias da porcentagem, índice de velocidade (IVG), e tempo médio de 
germinação (TMG) de sementes de xique-xique submetidas a três regimes de 
temperaturas sob fotoperíodo de 12h. Fortaleza-CE, 2009  

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade.  

Quanto à descrição morfológica dos frutos de mandacaru observou-se que estes 

apresentaram epicarpo de coloração vermelha após atingir a maturidade fisiológica (Figura 

1A). Na Figura 1B pode ser observado os aspectos internos do fruto de mandacaru.           

Figura 1 - Aspectos externos (A) e internos (B) do fruto maduro de mandacaru. Fortaleza-
CE, 2009  

Os frutos de xique-xique apresentam epicarpo de coloração verde durante a sua 

maturação e após atingirem a maturidade fisiológica apresentam uma coloração avermelhada 

(Figura 2A e B).     

Temperaturas Germinação (%) IVG TMG 

25°C 29 B 2,1 C 7,7 A 

30°C 35 B 3,8 B 5 B 

20 - 30 °C 89 A 8,3 A 5,7 B 

DMS 9,64 1,02 1,08 

 

A B 
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Figura 2 - Aspectos externos do fruto de xique-xique, verde (A) e maduro (B) e aspectos 
internos (C). Fortaleza-CE, 2009  

Os frutos de mandacaru e xique-xique são do tipo baga, polispérmicos, deiscentes, 

carnosos, apresentando pericarpo espesso e suculento. 

Na Tabela 4 estão inseridas as estatísticas descritivas referente à biometria e 

morfologia dos frutos de mandacaru e de xique-xique. O fruto de mandacaru apresentou 82,36 

± 5,78 mm de comprimento e 62,63 ± 6,63 mm de diâmetro, 154,66 ± 40,01 g de peso, e 

contêm 1439 ± 189,78 sementes pretas dispersas na polpa branca (Figura 1B). Almeida et al. 

(2009) avaliando as características físicas de frutos de mandacaru oriundos de duas cidades de 

Paraíba verificaram resultados superiores,  onde os frutos coletados na cidade Queimadas 

apresentaram 241,16 ± 10,98 g, enquanto os frutos oriundo da cidade Lagoa Seca 

apresentaram 164,50 ± 13,30 g.  Verificou-se que o peso do fruto, das sementes e o número de 

sementes por fruto apresentaram maiores dispersões relativas como denotam os seus 

coeficientes de variação. O fruto de xique-xique apresentou 40,67 ± 4,40 mm de comprimento 

e 48,09 ± 3,23 mm de diâmetro, pesando 53,85 ± 10,03 g, contendo 3.713 ± 689,50 sementes 

pretas dispersas numa polpa de coloração lilás intenso (Figura 2C). Assim como para o 

mandacaru, verificou-se que o peso do fruto, das sementes e o número de sementes por fruto 

apresentaram maiores dispersões relativas como denotam os seus coeficientes de variação. 

Rojas-Aréchiga e Vázquez-Yanes (2000) afirmam que o número de sementes produzidas por 

fruto pode variar dependendo da espécie. Esses autores relatam em sua revisão haver 

diferença no número de sementes por fruto mesmo dentro da própria espécie, dependendo da 

idade, do tamanho da planta, entre outros fatores.  

   

A B C 
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Tabela 4 - Intervalo de confiança para média (ICµ), desvio padrão (DP) e coeficiente de 
variação (CV %) referentes à caracterização dos frutos de mandacaru e xique-
xique, em função do peso, comprimento, diâmetro, número de sementes e peso 
das sementes por fruto. Fortaleza-CE, 2009 

Características 
Mandacaru Xique-xique 

Média1

 
DP CV (%)

 
Média1

 
DP CV (%)

 

Peso do fruto (g) 154,66 ± 40,01

 

64,56 41,74 53,85 ± 10,03 16,17 30,04 

Comprimento (mm) 82,36 ± 5,78 9,32 11,32 40,67 ± 4,40 7,11 17,47 

Diâmetro (mm) 62,63 ± 6,63 10,7 17,08 48,09 ± 3,23 5,2 10,82 

N° sementes 1439 ± 189,78

 

306,19

 

21,28 3713 ± 689,50

 

1112,44

 

29,96 

Peso das sementes (g)

 

5,93 ± 1,52 2,46 41,48 4,05 ± 0,79 1,28 31,6 

1Intervalo de confiança (95%) calculado pela expressão: 
n

s
tx

2

  

As sementes de cactáceas podem apresentar diversas formas, cores, tamanhos e 

aparências. Rojas-Aréchiga e Vásquez-Yanes (2000) em sua revisão observaram que as 

sementes de cactáceas podem apresentar formatos reniformes, globulares, ovóides, piriformes 

e colorações pretas, marrons, avermelhadas, castanhos, entre outros. As sementes das duas 

espécies estudadas apresentam características de ambientes áridos, como a presença de 

cúpulas na testa que proporcionam maior área de contato com o substrato, tegumento duro e 

espesso, que diminui os riscos de dessecação (BREGMAN; BOUMAN, 1983). Não 

apresentam dormência conforme comprovou os ensaios de germinação relatados 

anteriormente, desta forma estão aptas a germinar quando houver disponibilidade de água. 

As sementes de mandacaru são estenospérmicas, exalbuminosas, a testa é rugosa e 

apresenta coloração preta, fosca, de formato ligeiramente obovado-oblíqua (Figura 3A e B). 

As sementes são campilótropas, exotestais, bitegumentadas (Figura 3C). O embrião é 

facilmente observado quando a semente está hidratada, é periférico, apresenta coloração 

branca e ocupa quase todo espaço da semente, é cilíndrico e grande. Apresenta tecido de 

reserva cotiledonar, de coloração branca, e consistência firme. Os cotilédones são plano-

convexos, estreitos (Figura 3C). 
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Figura 3- Aspectos externos (A, B) e internos (C) das sementes de mandacaru. Fortaleza-CE, 
2009  

Quanto à descrição morfológica das sementes de xique-xique foi verificado que estas 

são estenospérmicas, exalbuminosas, apresentam tegumento liso, brilhoso, com coloração 

preta, de formato ligeiramente irregular (Figura 4A e B). As sementes são exotestais, 

bitegumentadas (Figura 4C). O embrião é periférico, apresenta coloração branca e ocupa 

quase todo espaço da semente, é cilíndrico e grande. Apresenta tecido de reserva cotiledonar, 

de coloração branca, e consistência firme (Figura 4C).  

 

Figura 4 - Aspectos externos (A, B) e internos (C) das sementes de xique-xique. Fortaleza-
CE, 2009 
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Quanto à descrição do crescimento das plantas, na Figura 5 é possível verificar os 

estádios de crescimento de plantas de mandacaru até os 150 dias após a semeadura, a partir 

das modificações morfológicas observadas. Observou-se que a semente de mandacaru 

apresentou comprimento médio de 3,0 mm (Figura 5A). Decorridos três dias após a 

semeadura ocorreu à protrusão radicular, através da abertura do opérculo (Figura 5B). 

Posteriormente, verificou-se o desenvolvimento do eixo hipocótilo-radícula, que cresceu 

rapidamente, e com cinco dias após a semeadura a plântula atingiu 8,7 mm de tamanho, 

medido da raiz ao ápice caulinar (Figura 5C). Aos oito dias após a semeadura, observou-se 

que o tegumento ainda encontrava-se aderido a plântula, e esta apresentava 9,2 mm de 

comprimento total (Figura 5D). A partir desde momento ocorreu à liberação completa do 

tegumento, havendo abertura progressiva dos cotilédones. Observou-se que aos 17 dias após a 

semeadura o hipocótilo encontrava-se completamente ereto com comprimento total de 32,05 

mm (Figura 5E). O crescimento do epicótilo mostrou-se lento, iniciando aos 46 dias após a 

semeadura (Figura 5F). Aos 90 dias após a semeadura observou-se grande quantidade de 

espinhos e expansão do epicótilo, quando a planta atinge 190,20 mm de tamanho (Figura 5G). 

A partir deste estádio de desenvolvimento observou-se que as modificações morfológicas são 

pequenas, ocorrendo apenas o aumento em tamanho das plantas, até os 150 dias após a 

semeadura, que apresenta comprimento total, da raiz ao ápice caulinar, de 325,30 mm (Figura 

5H). A germinação do mandacaru é epígea e a plântula é criptocotiledonar. Estudo semelhante 

foi realizado por Salles (1987) com a espécie Cephalocereus fluminensis, no qual foi 

observado as etapas de desenvolvimento da plântula desde a germinação até o início do 

desenvolvimento do epicótilo, ocorrido aos 90 dias após a semeadura.  
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Figura 5 - Aspectos morfológicos da semente e diferentes estádios de crescimento de 
mandacaru até os 150 dias após a semeadura. Fortaleza – CE, 2009. Legenda: hr 
– eixo hipocótilo-radícula; hp – hipocótilo cd- cotilédones, ep- epicótilo, r- raiz.  

Na Figura 6, pode-se observar oito estádios de crescimento de xique-xique 

registradas a partir das modificações morfológicas apresentadas até os 150 dias após a 

semeadura. A semente de xique-xique apresentou comprimento médio de 1,77 mm (Figura 

6A). Observou-se que aproximadamente cinco dias após a semeadura ocorre à protrusão 

radicular, com comprimento de 1,95 mm (Figura 6B). Esta estrutura cresce rapidamente, e aos 

sete dias após a semeadura observa-se um comprimento médio de 2,36 mm (Figura 6C). 

Posteriormente, ocorre o desenvolvimento do hipocótilo, que com aproximadamente 11 dias 

após a semeadura, encontra-se com 4,30 mm de comprimento (Figura 6D). A partir daí ocorre 

à liberação completa do tegumento, que até então se encontrava aderido aos cotilédones, 

havendo abertura progressiva dos cotilédones (Figura 6E). Aos 21 dias após a semeadura o 

hipocótilo encontrava-se completamente ereto, com aproximadamente 12,07 mm de 

comprimento (Figura 6E). O desenvolvimento do epicótilo é bastante lento, ocorrendo 
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aproximadamente 52 dias após a semeadura, onde foram observados o aparecimento de cerdas 

entre os cotilédones, apresentando comprimento total, da raiz ao ápice caulinar de 21,45 mm 

(Figura 6F). Aos 90 dias após a semeadura o epicótilo encontrava-se em crescimento com 

grande quantidade de espinhos, e com 38,61 mm de comprimento total (Figura 6G). A partir 

daí observou-se como modificações morfológicas apenas o crescimento do epicótilo, onde aos 

150 dias a planta encontrava-se com comprimento total, da raiz ao ápice caulinar foi de 59,56 

mm (Figura 6H). 

 

Figura 6 - Aspectos morfológicos da semente e diferentes estádios de crescimento de xique-
xique até os 150 dias após a semeadura. Fortaleza – CE, 2009. Legenda: hr – eixo 
hipocótilo-radícula; hp – hipocótilo cd- cotilédones, ep- epicótilo, r- raiz.      
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CONCLUSÕES   

O fruto de mandacaru apresenta peso médio de 154,66 g, comprimento de 82,26 

mm, diâmetro de 62,63 mm e 1439 sementes e o fruto de xique-xique apresenta em média 

peso de 53,85 g, comprimento de 40,67 mm, diâmetro de 48,09 mm e 3713 sementes. 

As sementes de mandacaru comportam-se como fotoblástica neutra e as sementes 

de xique-xique comportam-se como fotoblásticas positivas. 

A temperatura constante de 25 ºC sob fotoperíodo de 12 horas proporcionou a 

maior porcentagem de germinação para as sementes de mandacaru. Para as sementes de 

xique-xique a melhor condição para a germinação das sementes é a temperatura alternada de 

20-30 ºC sob fotoperíodo de 12h. 

Para as duas espécies estudadas foi constatado que estas apresentam germinação 

epígea e a plântulas são criptocotiledonares.  

Após 150 dias da semeadura as plantas de mandacaru e xique-xique encontram-se 

com epicótilo em crescimento, com comprimento total, da raiz ao ápice caulinar, de 325,30 

mm e 59,56 mm, respectivamente, apresentando grande quantidade de espinhos.                  
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CAPÍTULO 2 - QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE MANDACARU 
(Cereus jamacaru DC.) E XIQUE-XIQUE (Pilosocereus gounellei (F.A.C. WEBER) 
BYLES & G.D. ROWLEY.) ARMAZENADAS EM DIFERENTES AMBIENTES E 
EMBALAGENS.  

RESUMO   

O armazenamento das sementes em condições adequadas de temperatura e umidade relativa 
do ar favorece a manutenção do seu potencial fisiológico, reduzindo o processo respiratório e 
diminuindo, desta forma, o processo de deterioração. Objetivou-se no presente trabalho 
avaliar a qualidade fisiológica de sementes de mandacaru e xique-xique armazenadas em dois 
ambientes e três embalagens no transcurso de seis meses. O ensaio foi conduzido no 
Laboratório de Análise de Sementes (UFC), de abril a outubro de 2009. Os tratamentos foram 
dispostos num arranjo em parcelas subdivididas, em um delineamento inteiramente 
casualizado com quatro repetições, de 50 sementes cada. As parcelas receberam a combinação 
dois ambientes de armazenamento (câmara fria e ambiente natural) e três embalagens (saco de 
papel multifoliado, saco de plástico e vidro), enquanto nas subparcelas constaram os períodos 
de armazenamento (0, 2, 4 e 6 meses). Após cada período de armazenamento, foram avaliados 
o teor de água das sementes, a porcentagem, índice de velocidade e tempo médio de 
germinação. O ambiente câmara fria é o mais adequado ao armazenamento de sementes de 
mandacaru e xique-xique, durante o período de seis meses quando comparado ao ambiente 
natural. Neste ambiente a utilização das embalagens saco de papel multifoliado, saco de 
plástico e vidro são adequados para manter a qualidade fisiológica de sementes das duas 
espécies de cactáceas. Observou-se que as sementes de mandacaru armazenadas em saco de 
papel multifoliado foram mais vigorosas do que aquelas acondicionadas nas outras 
embalagens em ambiente natural, mantendo a germinação (88%) e a velocidade (6,4) elevada, 
apresentando um menor tempo médio de germinação (7,1 dias) até o final do experimento. 
Para as sementes de xique-xique verificou-se que a embalagem semipermeável, saco de 
plástico, apresentou a maior porcentagem de germinação (87%), porém o saco de papel 
multifoliado mostrou-se mais estável em todas as variáveis de vigor analisadas, com 
germinação de 58%, velocidade de 3,9 e tempo médio de germinação de 7,9 dias ao final de 
seis meses de armazenamento.  Em ambiente natural a utilização da embalagem permeável, 
saco de papel multifoliado, é a condição de armazenamento ideal para a conservação da 
viabilidade durante o período de seis meses de armazenamento de sementes de mandacaru e 
xique-xique.   

Palavras-chave: Cereus jamacaru, Pilosocereus gounellei, germinação, potencial fisiológico, 

viabilidade.     
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PHYSIOLOGICAL QUALITY OF MANDACARU (Cereus jamacaru DC.) AND 
XIQUE-XIQUE (Pilosocereus gounellei (F.A.C. WEBER) BYLES & G.D. ROWLEY.) 
SEEDS STORED IN DIFFERENT ENVIRONMENTS AND PACKAGES  

ABSTRACT  

The storage of seeds under appropriate conditions of temperature and relative humidity favors 
the maintenance of their physiological potential, reducing the breathing process and thus 
decreasing the process of deterioration. Aimed to evaluate in this work the physiological 
quality of mandacaru and xique-xique seeds stored in two different environments and three 
packages during six months. The essay was conducted at the Laboratory of Seeds 
Analisys/UFC. The treatments were disposed in a split-plot arrangement, in a completely 
randomized design with four repetitions of 50 seeds each. The plots received the combination 
of two environments store (cold camera and natural environment) and three packages (paper 
bag, raffia bag and glass), while in the subplots consisted the periods of storage (0, 2, 4 and 6 
months). After each stored period, were evaluated the seeds water tenor, the percentage, 
velocity index and average time of germination.The cold camera environment is the most 
suitable for the storage of seeds of mandacaru and xique-xique, during the six month period, 
when compared with natural environments. In this environment the use of packaging: paper 
bag, plastic bag or glass, are effective in maintaining the physiological quality of seeds of two 
species of cactus, where the final germination of seeds of mandacaru and xique-xique met up 
95% and 89% respectively. It was observed that the mandacaru seeds stored in paper bag 
were stronger than those packed in other containers in the natural environment, maintaining 
the germination (88%) and speed (6.4) high, with a shorter average germination (7.1 days) 
until the end of the experiment. For the xique-xique seeds verified that the semi-permeable 
packaging, plastic bag, showed the highest germination percentage (87%), but the paper bag 
was more stable in all force variables analyzed, with germination of 58%, speed of 3.9 and 
mean germination time of 7.9 days after six months of storage. In natural environment the use 
of permeable packaging, paper bag, is the ideal storage condition for the maintenance of 
viability during the period of six months storage of seeds of mandacaru and xique-xique.    

Keywords: Cereus jamacaru, Pilosocereus gounellei, germination, physiological potencial, 
viability. 
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INTRODUÇÃO   

As sementes das diversas espécies apresentam comportamentos distintos quando 

mantidas nas mesmas condições ambientais de temperatura e umidade relativa do ar. Isso se 

deve ao fato de que as sementes das diferentes espécies apresentam constituição química 

variada, com distintos componentes de reserva sintetizados e acumulados durante o processo 

de formação das sementes. 

De modo geral, os carboidratos, as proteínas e os lipídeos são as principais 

substâncias de reserva, onde a proporção encontrada nas sementes varia de acordo com a 

espécie. O conhecimento da composição química e mobilização das reservas das sementes são 

fundamentais para o estabelecimento de diretrizes visando os procedimentos básicos para a 

secagem e o armazenamento das sementes (MARCOS FILHO, 2005). 

O acúmulo das substâncias de reserva durante a formação das sementes é 

fundamental para a manutenção e o desenvolvimento do embrião, representando uma fonte de 

energia para os processos metabólicos ou fonte para a síntese de tecidos vegetais que irão 

constituir as plântulas (GALLÃO et al., 2007). 

Nobel (2002) afirma que as sementes de muitas espécies selvagens de cactáceas 

possuem elevado conteúdo de lipídeos e apresentam uma testa fina, com a presença de 

grânulos de amido, o que favorece o processo de germinação. Mayworm e Salatino (1996) 

avaliaram o teor de óleo e composição de ácidos graxos de sementes de mandacaru e 

verificaram um rendimento de óleo de 25,4%, comparando essa quantidade ao teor de óleo 

encontrado nas sementes de soja. Observaram também a predominância de ácidos graxos 

insaturados, destacando-se o ácido oléico (30,2%) e o linoléico (43,4%). Alencar (2009) 

avaliando a constituição das sementes de mandacaru observou que estas são compostas por 

lipídeos, proteínas, açúcares solúveis, açúcares redutores e não-redutores, amido e N-

aminossolúveis, sendo que os seus principais componentes de reserva são os lipídeos, 

presentes em 54,50% da massa seca dos cotilédones e 61,70% do eixo hipocótilo-radícula. 

Os triglicerídeos são produzidos durante a fase de desenvolvimento do embrião, 

pelo retículo endoplasmático, acumulam-se durante a fase de maturação das sementes, e 

posteriormente são estocados, nos corpos lipídicos, até que o processo de germinação seja 

iniciado (MARCOS FILHO, 2005; GRAHAN, 2007; TAIZ; ZEIGER, 2009). Corresponde 
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um importante constituinte de reserva de muitas espécies vegetais, incluindo oleaginosas 

como o girassol, o algodão, a soja, o amendoim, o gergelim, dentre outras. 

Durante a germinação há hidrólise dos triglicerídeos por meio da atividade das 

lipases, com a formação de glicerol e ácidos graxos, como fonte de carbono e energia para o 

crescimento do embrião e desenvolvimento inicial das plântulas, por meio da ß-oxidação, 

ciclo do glioxilato, ciclo do ácido tricarboxílico, neoglicogênese (FERREIRA; BORGHETTI, 

2004; CHIA et al., 2005; TAIZ; ZEIGER, 2009). Os lipídeos são considerados fontes de 

energia mais eficientes quando comparados aos carboidratos durante a germinação, de modo 

que a oxidação completa de um grama de gordura ou óleo pode produzir consideravelmente 

mais ATP que a oxidação de um grama de amido (TAIZ; ZEIGER, 2009). As sementes que 

contém elevado teor de óleo apresentam menor potencial de armazenamento quando 

comparadas as que possuem reservas amiláceas, devido à menor estabilidade química dos 

lipídios em relação ao amido (NERY et al., 2007). 

Pode-se dizer que a nível celular os principais responsáveis pela redução na 

viabilidade das sementes são o aumento na peroxidação de lipídeos, a deterioração das 

membranas, o aumento de radicais livres e a redução da atividade de enzimas específicas 

(CARDOSO, 2004). 

O conhecimento sobre a relação existente entre a temperatura de armazenamento, 

a umidade relativa do ar ambiente e o teor de água da semente é imprescindível para o 

desenvolvimento de protocolos de armazenamento de sementes (MERRIT et al., 2003). O 

armazenamento das sementes em condições adequadas de temperatura e umidade relativa do 

ar favorece a manutenção do seu potencial fisiológico, reduzindo o processo respiratório e 

diminuindo, desta forma, o processo de deterioração das mesmas (MARCOS FILHO, 2005; 

CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). 

Goldínez-Álvarez (2003) afirmam que existem poucas informações sobre a 

viabilidade das sementes de cactos por longos períodos, tanto sob condições controladas 

quanto na formação de um banco de sementes no solo. 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade 

fisiológica de sementes de mandacaru e xique-xique armazenadas em dois ambientes e três 

embalagens.  
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MATERIAL E MÉTODOS   

As sementes de mandacaru e xique-xique utilizadas no experimento foram 

oriundas de frutos maduros, colhidos de exemplares existentes na Fazenda Experimental Vale 

do Curu, da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizada em Pentecoste-CE. Após a 

colheita os frutos das duas espécies foram acondicionados em sacos plásticos e transportados 

para o Laboratório de Análises de Sementes (UFC), em Fortaleza-CE, onde o experimento foi 

conduzido, no período de abril a outubro de 2009. Os tratamentos foram dispostos num 

arranjo de parcelas subdivididas, em um delineamento inteiramente casualizado com quatro 

repetições, de 50 sementes cada. Nas parcelas, foram casualizados a combinação de dois 

ambientes de armazenamento (câmara fria, com temperatura de 10 °C e umidade relativa de 

60% e ambiente natural com temperatura de 26,6 °C e umidade relativa de 76,9%), e três 

tipos de embalagens, (embalagem impermeável, representada pelo vidro (Figura 7A), uma 

semipermeável, representada pelo saco de plástico (Figura 7B), e uma permeável, 

representada por saco de papel multifoliado (Figura 7C), enquanto nas subparcelas constaram 

os períodos de armazenamento (0, 2, 4 e 6 meses). Cada unidade experimental recebeu 5 g de 

sementes para mandacaru e 4 g para xique-xique.  

    

Figura 7- Embalagens utilizadas para armazenagem de sementes de mandacaru e xique-xique 
em dois ambientes. (A) vidro, (B) saco de plástico e em (C) saco de papel 
multifoliado. Fortaleza-CE, 2009.     

A

 

B

 

C
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Os dados meteorológicos referentes à temperatura e umidade relativa do ar 

durante o período experimental, em Fortaleza, foram fornecidos pela Estação Meteorológica 

da Universidade Federal do Ceará, no Campus do Pici, e constam no Anexo A. 

Para obtenção do teor de água das sementes foram retiradas amostras de cada um 

dos fatores testados foram retiradas duas subamostras de 0,5 g de sementes de mandacaru e 

xique-xique, acondicionadas em cápsulas de alumínio e colocadas em estufa com circulação 

forçada de ar, regulada para 105 ± 3°C por 24 horas, de acordo com as Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, 2009). 

Para a avaliação da germinação as sementes foram semeadas em placas de Petri, 

com 14 centímetros de diâmetro, sobre duas folhas de papel de filtro, umedecidas com água 

destilada na proporção de 2,5 vezes o peso do papel. Foram consideradas germinadas as 

sementes que originaram plântulas com radícula de comprimento igual ou maior que um 

milímetro (BRASIL, 2009). As placas foram acondicionadas, em germinadores tipo BOD 

regulados a temperatura constante de 25 ºC para o mandacaru e temperatura alternada de 20-

30 °C para o xique-xique, sob fotoperíodo de 16 horas de escuro e 8 horas de luz. Para 

verificar o efeito dos tratamentos efetuaram-se contagens diárias a partir da protrusão 

radicular até o 16° dia após a semeadura para obtenção das seguintes variáveis: 

a) porcentagem de germinação (PG) - realizada através da contagem de 

plântulas normais de cada unidade experimental, na última contagem. Foram 

consideradas germinadas as plântulas que apresentaram radícula de comprimento igual 

ou maior que um milímetro. Os resultados foram expressos em porcentagem; 

b) índice de velocidade de germinação (IVG) conforme metodologia 

recomendada por Maguire (1962): 

n

n

N

G

N

G

N

G
IVG ...

2

2

1

1 

Em que: 

G1, G2, Gn: número de sementes germinadas na primeira, segunda e última 

contagem;  

N1, N2, Nn: Número de dias após a semeadura no primeiro, segundo e último 

dia;  

c) tempo médio de germinação (TMG) - de acordo com a fórmula proposta por 

Labouriau (1983):  
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...21

...2211 
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Em que: 

G1, G2, Gn: número de sementes germinadas na primeira, segunda e última 

contagem;  

N1, N2, Nn: Número de dias após a semeadura no primeiro, segundo e último 

dia;  

Os resultados foram expressos em número de dias após a semeadura. 

As variáveis foram submetidas à análise de variância e as médias apresentadas 

através de regressão polinomial conforme Banzatto e Kronka (2006).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO   

O resumo da análise de variância, com os coeficientes de variação para a variável 

teor de água das sementes de mandacaru e xique-xique encontra-se na Tabelas 5. Verifica-se 

que em sementes de mandacaru houve interação significativa entre os três fatores analisados, 

ambiente, embalagem e período de armazenamento, ao nível de 1 e 5% de probabilidade, 

indicando que as mesmas são dependentes. Para as sementes de xique-xique constata-se que 

não houve interação entre os fatores analisados, não ocorrendo, desta forma, dependência 

entre os fatores.  

Tabela 5 – Resumo da análise de variância com os coeficientes de variação referentes ao teor 
de água (TA) em sementes de mandacaru e xique-xique acondicionadas em três 
tipos de embalagens e armazenadas em dois ambientes, durante seis meses. 
Fortaleza-CE, 2009 

Fontes de Variação G.L 
Quadrados médios 

Mandacaru  Xique-Xique 
Ambiente (A) 1 0,02ns 2,81ns 

Embalagem (E) 2 22,67* 2,34ns 

A x E 2 3,18ns 0,54ns 

Erro a 6 0,95 0,62 
Período (P) 3 0,5ns 4,27ns 

A x P 3 0,46ns 0,49ns 

E x P 6 1,71* 3,37ns 

A x E x P 6 1,65* 3,38ns 

Erro b 18 0,53 1,69 
CV a (%) - 8,81 8,50 
CV b (%) - 6,61 14,09 

**Significância ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste F;  
* Significância ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste F;  
ns Não significativo, pelo teste F.  

Na Tabela 6 estão expostos os teores de água das sementes de mandacaru e xique-

xique durante o armazenamento por seis meses, nas embalagens e ambientes estudados. 

Observa-se que o teor de água das sementes de mandacaru situou-se entre 9 e 13%, enquanto 

em xique-xique situou-se no intervalo de 7 a 12%. De modo geral, as sementes ortodoxas 

devem ser mantidas com grau de umidade de 10 a 12% para o armazenamento durante seis a 

oito meses, sendo os valores mais baixos indicados para espécies em que predominam 

reservas lipídicas (MARCOS FILHO, 2005). 
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Observa-se que as sementes armazenadas em câmara fria, nas três embalagens 

avaliadas apresentaram pequenas variações no teor de água inicial das sementes, com médias 

de 10,2; 11,3 e 11,6% para papel, plástico e vidro, respectivamente para o mandacaru e 9,7; 

9,7 e 9,2% para as sementes de xique-xique, sugerindo que a troca de vapor entre as sementes 

e o ambiente foi mínima, pois a umidade relativa do ar na câmara fria manteve-se constante, 

com 60%, durante todo o período de armazenagem (Tabela 6). A câmara fria é um ambiente 

propício a conservação das sementes, pois possibilita o controle da temperatura e umidade 

relativa do ar. 

Em ambiente sem controle de temperatura e umidade, observou-se no mandacaru 

que a embalagem saco de papel multifoliado apresentou pequenas variações no teor de água 

das sementes durante o armazenamento, situando-se em torno de 9,2% de umidade. Segundo 

Marcos Filho (2005) esta umidade encontra-se dentro de um limite ideal para sementes que 

apresentam reservas lipídicas. Comportamento semelhante foi observado para embalagem 

saco de plástico, cujo teor de água das sementes durante o armazenamento manteve-se em 

torno de 11,9% (Tabela 6). Ao final de seis meses de armazenamento verificou-se que as 

sementes acondicionadas em vidro apresentaram maior teor de água, com 12,3%, seguido da 

embalagem saco de plástico, com 10,7% e saco de papel com 9,1% (Tabela 6). Carvalho e 

Nakagawa (2000) afirmam que o processo de deterioração torna-se ainda mais rápido quando 

as sementes com teores de água acima de 10% são armazenadas em embalagens 

impermeáveis, sob condições de clima tropical. 

O teor de água de sementes de xique-xique sob condições de ambiente natural 

situou-se em torno de 9,0; 9,6 e 8,6% nas embalagens saco de papel multifoliado, saco de 

plástico e vidro, respectivamente (Tabela 6). Segundo Harrington (1973), o teor de água ideal 

para o armazenamento de sementes que apresentam reservas lipídicas situa-se na faixa de 4% 

a 9%. 

A conservação do potencial fisiológico das sementes depende, em grande parte, 

do grau de umidade inicial das sementes e das condições do ambiente de armazenamento 

(MARCOS FILHO, 2005). Ferreira e Borguetti (2004) afirmam que o teor de água das 

sementes sofre flutuações com a umidade relativa do ar, por meio da troca de vapor entre as 

sementes e ambiente, pois estas apresentam uma elevada capacidade higroscópica. Os dados 

apresentados no Anexo A, coletados na Estação Meteorológica, refletem as condições de 

ambiente natural onde as embalagens foram armazenadas. Pode-se verificar que nas 

condições naturais de Fortaleza durante o período experimental a temperatura variou de 26 °C 

a 27,3 °C, com média de 26,6 °C e a umidade relativa do ar apresentou uma variação de 69 a 
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84%. De acordo com a Tabela 6 verifica-se que o teor de água das sementes de mandacaru 

apresentou uma reduzida variação com as mudanças de temperatura e umidade relativa do ar, 

durante o período do experimento. Para as sementes de xique-xique verificou-se que não 

houve diferença significativa durante o período de seis meses nas condições estudadas para a 

variável teor de água (Tabela 6).  

Tabela 6 - Teor de água de sementes de mandacaru e xique-xique, acondicionadas em três 
embalagens e armazenadas em dois ambientes, durante seis meses. Fortaleza-CE, 
2009 

Espécie Ambiente Embalagem 
Meses 

0 2 4 6 

Mandacaru  

Câmara fria 
Papel  10,0 9,6 11,9 9,4 
Plástico  10,9 10,9 11,9 11,7 
Vidro 12,0 11,8 10,3 12,5 

Ambiente natural

 

Papel  9,0 8,7 10,2 9,1 
Plástico  12,9 12,4 11,4 10,7 
Vidro 12,0 12,1 12,5 12,3 

Xique-xique  

Câmara fria 
Papel  10,2 9,9 9,4 9,3 
Plástico  9,6 8,9 9,9 10,2 
Vidro 11,1 9,1 9,4 7,2 

Ambiente natural

 

Papel  9,7 10,5 7,5 8,2 
Plástico  10,3 8,4 11,6 8,1 
Vidro 9,5 9,1 7,0 8,8 

 

Os resumos da análise de variância, com os coeficientes de variação das variáveis 

respostas para o mandacaru e xique-xique encontram-se nas Tabelas 7 e 8, respectivamente. 

Na Tabela 7, verifica-se que para as sementes de mandacaru as variáveis porcentagem, índice 

de velocidade e tempo médio de germinação houve interação significativa entre os três fatores 

analisados, ambiente, embalagem e período de armazenamento, ao nível de 1 e 5% de 

probabilidade, indicando que as mesmas são dependentes.  
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Tabela 7 – Resumo da análise de variância com os coeficientes de variação referentes a 
porcentagem de germinação, índice de velocidade (IVG) e tempo médio de 
germinação (TMG) em sementes de mandacaru acondicionadas em três 
embalagens e armazenadas em dois ambientes, durante seis meses. Fortaleza-
CE, 2009 

Fontes de Variação G.L 
Quadrados médios 

Germinação IVG TMG 
Ambiente (A) 1 4816,66** 193,23** 58,17** 
Embalagem (E) 2 789,29** 8,79* 4,23** 
A x E 2 756,29** 8,07* 2,62** 
Erro a 18 20,55 0,71 0,21 
Período (P) 3 1402,72** 105,65** 40,88** 
A x P 3 1553,22** 28,75** 13,08** 
E x P 6 380,34** 4,39** 1,62** 
A x E x P 6 398,68** 2,02* 0,89* 
Erro b 54 18,77 0,67 0,17 

CV a (%) - 5,08 9,76 7,97 
CV b (%) - 4,85 9,47 7,03 

 

**Significância ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste F;  
* Significância ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste F;  
ns Não significativo, pelo teste F.  

A análise de variância das variáveis respostas do xique-xique (Tabela 8) 

apresentou comportamento similar ao do mandacaru, ou seja, as interações duplas e triplas 

entre os fatores foram significativas ao nível de 1 e 5% de probabilidade, indicando que as 

mesmas são dependentes. 
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Tabela 8 – Resumo da análise de variância com coeficientes de variação referentes a 
porcentagem de germinação, índice de velocidade (IVG) e tempo médio de 
germinação (TMG) em sementes de xique-xique acondicionadas em três 
embalagens e armazenadas em dois ambientes, durante seis meses. Fortaleza-
CE, 2009 

Fontes de Variação G.L 
Quadrados médios 

Germinação IVG TMG 
Ambiente (A) 1 9282,66** 65,53** 6,05** 
Embalagem (E) 2 2542,16** 17,69** 2,76* 
A x E 2 4668,16** 30,78** 2,17* 
Erro a 18 30,13 0,31 0,21 
Período (P) 3 2655,61** 25,49** 5,16** 
A x P 3 1850,33** 12,96** 1,89** 
E x P 6 568,94** 4,17** 0,97* 
A x E x P 6 620,83** 4,09** 0,88* 
Erro b 54 18,54 0,24 0,18 

CV a (%) - 6,70 8,85 6,27 
CV b (%) - 5,25 7,76 6,28 

**Significância ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste F; 
* Significância ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste F;  
ns Não significativo, pelo teste F.  

Na Figura 8 estão expostos os dados referentes à porcentagem de germinação das 

sementes de mandacaru e xique-xique acondicionadas em três embalagens em dois ambientes, 

por um período de seis meses. Observa-se que a germinação das sementes de mandacaru 

armazenadas em câmara fria (Figura 8A), manteve-se constante, com os valores observados 

variando em torno de uma média, com porcentagens acima de 95% durante o período do 

experimento em todas as embalagens testadas. A embalagem saco de plástico proporcionou as 

maiores porcentagens de germinação, mantendo até o final do período de armazenamento uma 

germinação em torno de 97,5%. 

Para as sementes armazenadas em ambiente natural (Figura 8B) observa-se que as 

embalagens estudadas apresentaram comportamentos distintos. Verificou-se ajuste linear para 

a embalagem saco de papel multifoliado e tendência quadrática para as embalagens saco de 

plástico e vidro. A porcentagem de germinação das sementes de mandacaru acondicionadas 

em papel multifoliado nas condições naturais de Fortaleza, decresceu a uma taxa de 1,22% ao 

mês. Constatou-se que a germinação dessas sementes manteve-se acima 80% até o final do 

experimento. 

Observou-se comportamento semelhante entre as embalagens saco de plástico e 

vidro, de forma que até o segundo mês de armazenamento foram verificadas pequenas 
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reduções na germinação, com valores de 93 e 92,5%, respectivamente, onde a partir daí 

apresentaram diminuição mais acentuada, atingindo 28,5% na embalagem de vidro ao sexto 

mês de armazenamento (Figura 8B). Por tratar-se de uma embalagem impermeável, o vidro 

impede a ocorrência de trocas gasosas entre o ambiente externo e interno da embalagem. Essa 

embalagem armazenada em ambiente natural com elevadas flutuações na temperatura, 

proporciona o aumento das atividades metabólicas e deterioração das sementes, ocasionando 

uma diminuição mais acentuada na viabilidade das sementes. 

Para as sementes de xique-xique armazenadas em câmara fria observou-se que nas 

embalagens saco de papel multifoliado e saco plástico, a germinação das sementes manteve-se 

constante e acima de 90%, durante o período de armazenamento (Figura 8C). Para embalagem 

impermeável, vidro, observou-se que logo no segundo mês de armazenamento já houve 

redução na germinação das sementes, porém essa diminuição não foi tão acentuada, onde ao 

final do experimento a germinação obtida foi de 89% (Figura 8C).  

O vigor máximo das sementes é observado na maturidade fisiológica. O 

armazenamento das sementes de forma cuidadosa retarda a sua deterioração, no entanto, é 

importante ressaltar que mesmo sob as condições mais favoráveis possíveis a qualidade da 

semente é apenas mantida, nunca será melhorada (FLOSS, 2004). 

Em ambiente natural, observou-se comportamento linear para saco de papel 

multifoliado e saco de plástico, com taxas decrescentes de 5,87 e 1,62% ao mês, 

respectivamente. Pode-se verificar que o saco de plástico manteve a maior porcentagem de 

germinação até o final do experimento, com 87%. A embalagem impermeável vidro 

apresentou comportamento cúbico, onde logo no segundo mês de armazenamento apresentou 

elevada redução da germinação, chegando a 67% e ao fim do experimento foi obtida uma 

germinação de apenas 12,5% (Figura 8D). 

O armazenamento das sementes de mandacaru e xique-xique em câmara fria 

mostrou-se mais adequado a conservação da viabilidade das sementes destas espécies quando 

comparado ao ambiente natural, proporcionando maiores porcentagens de germinação. Este 

comportamento é esperado, e se deve ao fato de que em câmara fria é possível o controle da 

temperatura, mantendo-a baixa e constante. Baixas temperaturas reduzem a velocidade das 

reações químicas, conseqüentemente a respiração, beneficiando a conservação das sementes 

(MARCOS FILHO, 2005). Floss (2004) cita que a deterioração das sementes altera 

significativamente os processos bioquímicos e fisiológicos das sementes, aumentando a 

degradação dos compostos de reserva, reduzindo a porcentagem de germinação das sementes 

estocadas em condições inadequadas a sua conservação. 
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Andrade et al. (2005) avaliando a condição de armazenamento na germinação de 

pitaya vermelha, verificaram que a câmara fria é a condição ideal para a conservação das 

sementes quando comparada a ambiente natural e câmara seca. 
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Figura 8 – Porcentagem de germinação de sementes de mandacaru (A e B) e xique-xique (C 
e D), acondicionadas em três embalagens e armazenadas em dois ambientes, 
durante seis meses. Fortaleza-CE, 2009 

Quanto à velocidade de germinação (IVG) para as sementes de mandacaru, 

observou-se ajuste cúbico em todas as embalagens utilizadas para as sementes armazenadas 

tanto em câmara fria, como em ambiente natural. Analisando-se o armazenamento das 

sementes em câmara fria, verificou-se que até o segundo mês de armazenamento a 

embalagem saco de plástico proporcionou o maior índice. A partir do quarto mês as 

embalagens saco de plástico e saco de papel multifoliado apresentaram comportamento 

semelhante, com índices de 8,8. Ao final do experimento constatou-se que aquelas sementes 

armazenadas nas embalagens: saco de papel multifoliado e saco de plástico, mostraram-se 

mais vigorosas, com índices de 9,7 e 9,9 (Figura 9A). Nessas embalagens verificou-se que a 

germinação das sementes manteve-se constante ao longo do período de armazenamento 
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(Figura 8A). Observa-se também que a embalagem papel proporcionou menor flutuação para 

esta variável, com um índice de velocidade inicial de 10,2 e final de 9,7. 

Em ambiente natural, verifica-se uma perda de vigor mais acentuada em todas as 

embalagens testadas em relação à câmara fria. Constatou-se que o saco de papel apresentou 

maior índice de velocidade, de 6,4, aos seis meses de armazenamento. Para embalagem vidro, 

verificou-se uma diminuição na velocidade de germinação, desde o início do armazenamento, 

apresentando inicialmente 10,7, atingindo após seis meses, índice de 1,4. Verifica-se que em 

ambiente natural o índice de velocidade (Figura 9B), assim como a porcentagem de 

germinação (Figura 8B) foi mais afetado na embalagem impermeável. Este resultado pode ser 

explicado através da deterioração dos compostos de reservas das sementes ocorrer de forma 

mais acentuada em embalagens impermeáveis em condições tropicais (CARVALHO; 

NAKAGAWA, 2000). Além disso, na Tabela 7 pode-se verificar que o teor de água das 

sementes armazenadas nesta embalagem encontrou-se acima de 10%, durante todo o período 

de armazenamento, com média de 12,2%. Carvalho e Nakagawa (2000) afirmam que esta 

condição torna o processo de deterioração ainda mais rápido. No anexo A pode-se observar 

em Fortaleza de julho a outubro houve um aumento da temperatura e uma redução na 

umidade relativa do ar. Estas condições são favoráveis a redução da qualidade fisiológica das 

sementes. 

Para as sementes de xique-xique armazenadas em câmara fria (Figura 9C) 

observou-se comportamento quadrático para as embalagens saco de papel multifoliado e 

vidro, enquanto para saco de plástico a velocidade de germinação oscilou em torno de 7,4, 

durante todo o período de armazenamento. Observa-se que para as três embalagens testadas 

neste local a velocidade de germinação foi elevada até o final do experimento, com índices 

superiores a 7,0 (Figura 9C). Este resultado sugere que a câmara fria é um ambiente adequado 

para o armazenamento durante um período de seis meses, mantendo elevada a qualidade 

fisiológica das sementes dessa espécie, observada através da porcentagem de germinação 

(Figura 8C) e índice de velocidade de germinação (Figura 9C). 

Em ambiente natural, assim como o observado em sementes de mandacaru, para o 

xique-xique verificou-se uma perda de vigor mais acentuada em todas as embalagens testadas 

em relação à câmara fria (Figura 9D). Constatou-se que o vidro proporcionou menores 

flutuações durante o período de armazenamento, com velocidade inicial de 7,6 e final de 6,9, 

porém esta embalagem obteve as menores médias de germinação após seis meses de 

armazenamento (Figura 8D). Maiores reduções na velocidade foram observadas nas sementes 

acondicionadas em saco de plástico, onde no fim do experimento obteve-se um índice de 0,7. 
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Para as sementes acondicionadas em saco de papel verificou-se uma grande redução na 

velocidade, atingindo índice de 3,9 aos seis meses de armazenamento, porém esta embalagem 

apresentou comportamento intermediário quando comparado as outras embalagens avaliadas. 

Segundo Marcos Filho (2005) a baixa velocidade de germinação é um dos 

indicativos de menor potencial fisiológico, sendo uma das manifestações mais evidentes do 

processo de deterioração.  
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Figura 9 – Índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de mandacaru (A e B) e 
xique-xique (C e D), acondicionadas em três embalagens e armazenadas em dois 
ambientes, durante seis meses. Fortaleza-CE, 2009 

Na Figura 10 estão expostos os dados referentes ao tempo médio de germinação 

(TMG) das sementes de mandacaru e xique-xique. Pode-se verificar que para as sementes de 

mandacaru, houve uma tendência cúbica em todas as embalagens utilizadas para as sementes 

armazenadas nos dois ambientes estudados. 

Na câmara fria constata-se comportamento semelhante entre as embalagens, nota-

se que do início do experimento ao segundo mês de armazenamento houve uma leve redução 

para esta variável, onde em seguida verifica-se haver um pequeno aumento no tempo médio 
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de germinação até o sexto mês de armazenamento. A partir da Figura 10A pode-se observar 

que a câmara fria manteve o tempo médio de germinação baixo durante o período de 

armazenamento. Inicialmente as embalagens apresentaram 4,8; 4,7 e 4,8 dias para o início da 

germinação e ao final de seis meses foram observados 5,2; 5,2 e 5,6 dias para saco de papel 

multifoliado, saco de plástico e vidro, respectivamente. 

O armazenamento de sementes de mandacaru em ambiente natural apresentou um 

aumento no tempo médio de germinação mais expressivo. Para embalagem impermeável 

vidro, verifica-se aumento mais relevante, na qual inicialmente o tempo médio de germinação 

foi de 4,6 dias e após seis meses de armazenamento atingiu 10,5 dias (Figura 10B). 

Em ambiente natural a embalagem vidro proporcionou a menor taxa de 

germinação (Figura 8B) e índice de velocidade (Figura 9B), aumentando o tempo médio de 

germinação mais drasticamente até os seis meses de armazenamento (Figura 10B), sendo, 

portanto, a embalagem menos recomendada ao armazenamento de sementes de mandacaru. 

Azevedo et al. (2003) avaliando a influência das embalagens e condições de armazenamento 

no vigor de sementes de gergelim, observaram resultados contrários ao do presente trabalho, 

onde as embalagens impermeáveis, foram mais adequadas a conservação do vigor das 

sementes desta espécie por um período de seis meses. 

Examinando-se o comportamento das sementes de xique-xique durante o 

armazenamento em câmara fria, pode-se observar que as embalagens plástico e vidro 

mantiveram um tempo de germinação em média de 6,7 dias durante todo o experimento. 

Enquanto a embalagem saco de papel multifoliado mostrou um comportamento linear, 

apresentando  taxas crescentes de 0,12 dias ao mês. Pode-se observar que não houve muita 

variação quanto ao tempo médio de germinação entre as três embalagens estudadas, 

constatando-se que durante todo o período de armazenamento o tempo médio encontrou-se 

abaixo de 7,0 dias (Figura 10C). 

Em ambiente natural observou-se comportamento linear, quadrático e cúbico para 

as sementes acondicionadas em saco plástico, saco de papel multifoliado e vidro, 

respectivamente. Na Figura 10D, pode-se verificar que a embalagem vidro proporcionou o 

menor tempo médio de germinação, com 6,6 dias, seguido da embalagem saco de papel 

multifoliado, com 7,9 dias. O maior tempo de germinação foi verificado na embalagem saco 

de plástico, onde ao fim do experimento apresentou em média 9,4 dias, com uma taxa 

crescente de 0,53 dias ao mês. 

Para as sementes de xique-xique verificou-se que a embalagem semipermeável, 

saco de plástico, apresentou a maior porcentagem de germinação, com 87% (Figura 8D). 
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Porém o saco de papel multifoliado mostrou-se mais estável em todas as variáveis de vigor 

analisadas, com germinação de 58% (Figura 8D), velocidade de 3,9 (Figura 9D) e tempo 

médio de germinação de 7,9 dias (Figura 10D) ao final de seis meses de armazenamento. 

Andrade et al. (2005) observaram que o tempo médio de germinação aumentou 

consideravelmente com o período de armazenamento em sementes de pitaya vermelha. Os 

autores observaram que a germinação das sementes armazenadas por sete dias era iniciada 

aproximadamente aos 14 dias após a semeadura. Após 28 dias de armazenamento a 

germinação das sementes de pitaya vermelha iniciou por volta de 35 dias após a semeadura. 

Este comportamento foi observado pelos autores em todos os ambientes estudados, sendo 

estes: câmara fria, câmara seca e ambiente natural. 
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Figura 10 – Tempo médio de germinação (TMG) de sementes de mandacaru (A e B) e xique-

xique (C e D), acondicionadas em três embalagens e armazenadas em dois 

ambientes, durante seis meses. Fortaleza-CE, 2009  

.

A

 

B

 

C

 

D

 



72  

CONCLUSÕES   

A câmara fria é mais adequada que o ambiente natural para o armazenamento de 

sementes de mandacaru e xique-xique, durante seis meses. 

Em câmara fria, a utilização das embalagens: saco de papel multifoliado, saco de 

plástico e vidro são eficientes para manter a qualidade fisiológica de sementes das duas 

espécies de cactáceas. 

Em ambiente natural, a utilização da embalagem permeável, saco de papel 

multifoliado, é a condição de armazenamento ideal para a conservação da viabilidade de 

sementes de mandacaru e xique-xique, durante um período de seis meses. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na Caatinga, a vegetação é dominada por características xerofíticas, com formações 

vegetais secas, que apresentam plantas com grande quantidade de espinhos, como as 

cactáceas. Essa família apresenta múltiplas utilidades, com espécies de valor ornamental, 

forrageiro, medicinal, alimentar, entre outros. Os estudos sobre a conservação de sementes, 

germinação e desenvolvimento de plantas são incipientes. Com o avanço desses estudos a 

utilização das cactáceas pode ser realizada de forma racional, excluindo risco de extinção de 

algumas espécies exploradas predatoriamente. 

O presente trabalho apresentou as características morfológicas de frutos, sementes 

e plântulas de mandacaru e xique-xique, além de apresentar o comportamento germinativo 

destas espécies. Os estudos de caracterização morfológica são essenciais para a conservação, 

a interpretação e padronização dos testes de germinação, além de auxiliar a propagação das 

espécies. Os frutos das duas espécies apresentam elevado número de sementes, com alto 

poder germinativo. As sementes de mandacaru comportam-se como fotoblástica neutra e as 

sementes de xique-xique comportam-se como fotoblásticas positivas. Após 150 dias da 

semeadura as plantas de mandacaru e xique-xique encontram-se com epicótilo em 

crescimento, com comprimento total, da raiz ao ápice caulinar, de 325,30 mm e 59,56 mm, 

respectivamente, apresentando grande quantidade de espinhos. 

O armazenamento de sementes é uma das formas de conservar os recursos genéticos 

vegetais, porém, é necessário o conhecimento sobre as devidas condições de 

acondicionamento das sementes. Pouco se sabe sobre a viabilidade das sementes de cactáceas 

durante o armazenamento. O presente estudo mostrou o comportamento das sementes de 

mandacaru e xique-xique sob dois ambientes e acondicionadas em três embalagens, por um 

período de seis meses. O vigor das sementes das duas espécies foi mantido quando 

acondicionadas em condições controladas e bastante reduzido quando houve flutuações na 

temperatura e umidade relativa do ar, ou seja, em condições ambientais naturais, em 

Fortaleza-CE.  

É importante ressaltar a necessidade de estudos posteriores, visando obter informações 

sobre o comportamento germinativo das sementes em outras condições de temperatura e 

luminosidade, além de avaliar o armazenamento por maiores períodos, em diferentes 

condições de acondicionamento. O conhecimento sobre a morfologia, a germinação e 
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viabilidade das sementes é essencial para subsidiar a conservação da variabilidade vegetal, 

além de realização de práticas de manejo de produção de mudas.  
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ANEXO A – Médias mensais referentes à temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%), 
registradas em Fortaleza-CE no período de abril a outubro de 2009. Fortaleza-CE, UFC, 2009.  

 



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

